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 چكيده
اما رشد جمعيت و  ؛موضوع آب و تأثير آن در حيات بشر نياز به استدالل و تجزيه و تحليل ندارد

باال رفتن سطح زندگي و رشد شهر نشيني همراه با گسترش ابعاد صنعتي و تكنولوژيكي زندگي در 
هاي آبي موجود در جهان با تأمل و برنامه ريزي بهتري تا استفاده بهينه از آب و حوزهشده  سببجهان 

و با كاهش  رفتهدنبال چنين شرايطي، مسائل زيست محيطي تا حدودي مد نظر قرار گبه كند.حركت 
- تاي براي بهره برداري همه كشورها و ملدرپي تعيين رژيم عادالنه ، كشورهاهاي بيهوده سياسيرقابت

- رو بحران آب در حوزه درياچه آرال به. از ايناندهاي آبي موجود و بهبود اقتصاد ملي بودهها از پهنه
عنوان يك پديده، مورد بررسي  اين نوشتار است كه با نبود دليل وجود پنج كشور حاشيه اين درياچه به

نيازمند قه است. اين مهم محيطي در منطال نابودي و ايجاد يك بحران زيستيك مديريت كارآمد، درح
حل مورد رضايت دو طرف را نشان اي و دست يابي به يك راهت منطقهجانبه مديريتبيين همهبه 
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  مقدمه

ده است. اين ماده آن، در طول تاريخ بو بقايترين عامل ايجاد جوامع بشري و آب مهم
هاي در برخي دوره .تاريخ زندگي انسان اهميت يكساني نداشته استطول ساز در زندگي

در  ليرفته است وشمار نميه حساسيت برانگيزي ب وتاريخي و در برخي مناطق عامل مهم 
يافت كه جنگ براي تصاحب آن رويدادي برخي ديگر از مناطق اين عامل تا آنجا اهميت مي

توجهي بشر نسبت و پيش پا افتاده بوده است. پس از انقالب صنعتي و دويست سال بي بديهي
عنوان يكي از شدن مصرف انبوه بهيطي توسعه گسترده  در كنار ارزشيمحبه پيامدهاي زيست
كمي و چه كيفي به نگراني  نظريافته، تأمين آب در سطح جهان چه از مظاهر جامعه توسعه
  يل شد.جديدي براي بشر تبد

دليل ميزان بارش كم و موقعيت خاص منطقه چه در در اين ميان آب در آسياي مركزي به
هاي سياسي اهميت زيادي داشته است؛ اهميتي كه موضع گيريحاضر حال  گذشته و چه در

اين يكم تحت تأثير قرار داده است. حوزه آبي آرال در ورهاي منطقه را حتي در قرن بيستكشو
سيستم آبي آسياي مركزي زندگي اجتماعي و سياسي مردم را تحت ترين اكوان مهمعنومنطقه به

دليل رياچه بزرگ جهان بود؛ بهداين درياچه كه در گذشته چهارمين تأثير قرار داده است. 
شدن قرار ساله در معرض خشك 50در يك دوره  نگريهاي غيرمسئوالنه و نبود آيندهاماقد

تدبيري و مديريت روسي در دوره اتحاد شوروي شروع شد و با بي گرفته است. ميراثي كه با
دست دو رودخانه سيردريا و اي بين كشورهاي باالدست و پايينهاي منطقهفدرگيري در اختال

شدن ادامه داشته است و پيامدي جز خشك ،جيحون كه دو منبع اصلي آب درياچه هستند
ساالن و آسياي مركزي بايد در حافظه كهن نكامل درياچه ندارد. در آينده نزديك كودكا

  هاي تاريخي در جستجوي آرال باشند.نقشه
اي آبياري هنگري، فرهنگ پايين، سيستمسياسي بين كشورها، نداشتن آينده هاياختالف

محصولي و ، اقتصاد تكجهيزات انتقال آب و فقر تكنولوژيبودن تقديمي و پرمصرف، قديمي
تأمين توسعه آن در كنار نبود اعتماد به كشورهاي همسايه براي  وابستگي به كشت پنبه و

تناسب صوالت جديد مانند برنج كه با اكوسيستم آبي منطقه آوري به كشت محها و روياحتياج
به بخشيدن سرعت تشديد و ،ديگر منجر به ناكارآمدي مديريت اي از عواملهمراه مجموعهندارد به



  43                                                                                             محيطي آن در آسياي مركزيبحران آب و نتايج زيست

 
ترين بحران ده نزديك به مهمتواند در آيناي كه مياست. مسئلهبحران آب در اين منطقه شده 

  محيطي در منطقه تبديل شود.زيست
  

  بحران آب در حوزه درياچه آرال

شناسان و پژوهشگراني است كه  حوزه درياچه آرال يكي از مناطق مورد توجه ديرينه
محل اين منطقه ه ها آمده كدر برخي كتاب .كنندهاي نخستين تحقيق ميانسان بارهدر

هاي نخستين در آسياي مركزي بوده است. درياچه آرال در مركز آسياي سكونت انسان
مركزي قلب تپنده زندگي در اين منطقه است كه با دو شريان حياتي سيردريا و آموردريا 

 سببمربع است كه كيلومتر 154000ين درياچه بيش از شود. حوزه آبخيزداري اتغذيه مي
طول بستر درياچه در . ها شده استميليون هكتار از زمين 8تن نزديك به زير كشت رف

ترين قسمت كيلومتر و عريض 428مناطق خشك شده)  اضافهبلندترين خط ساحلي (به 
تان و اين درياچه بين دو كشور قزاقس (Cawaterinfo 2013). كيلومتر پهنا دارد 284آن نيز 

 .آن عمق كم و مناطق غربي آن عمق بيشتري دارد مناطق شرقي .ازبكستان قرار گرفته است
  متر است. 53عمق  اه آن در نزديكي سواحل قزاقستان بترين نقطعميق
  

  ابعاد بحران در حوزه آبي درياچه آرال
  

ن بوده است، امروزه با بحران درياچه آرال كه در گذشته چهارمين درياچه بزرگ جها 
و رفتن به منوي تاريخي آن و تمركز روي  لگوگ ازرو شده است. با استفاده شدن روبهخشك

سيستم آبي آسياي در  بزرگترين اكو ،سال اخير 50آمده در وجوديه آرال، ميزان تغييرهاي بهناح
صورت سه درياچه كوچك، يكي درياچه بهاين  2010توان مشاهده كرد. در سال مركزي را مي

سواحل نيز در  ديگريمتداد اتصال آمودريا و در شمال در دهانه سيردريا و يكي در جنوب در ا
شده درياچه، در كنار سواحل قزاقستان كه عمق زيادي دارد، قابل مشاهده غربي بستر خشك

  است.
زمان با شروع برنامه اتحاد شوروي براي مديريت آب و كشاورزي در ، هم1960در دهه 

مكعب متركيلو 1090 بي معادلمربع بوده و حجم آكيلومتر 66900مركزي وسعت درياچه آسياي 
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 5رسيد كه مناطقي از هكتار مي 154934000حوزه آبخيزداري آن به . را در خود جاي داده بود

هم بنابر آمار . اما ه استگرفتجمهوري آسياي مركزي افزون بر ايران و افغانستان را در بر مي
 124حجم آب آن نيز به و  كيلومتر مربع رسيده 20000اكنون وسعت آبي درياچه به كمتر از

   .(Spoor, 1992) مكعب كاهش يافته استكيلومتر
عبارت ديگر دارد. به با حوزه آبي درياچه آرال اقتصاد منطقه رابطه تنگاتنگي

درياچه را به اين  ،درياچه كه جزء حوزه آبخيزداري آرال هستنداين هاي متصل به رودخانه
. كشت پنبه و انداي مركزي تبديل كردهدر نظم زندگي اجتماعي آسي املترين عمهم

دهنده ترين عامل تشكيلمنطقه است و مهمالب اقتصاد غمحصوالت كشاورزي كه وجه 
هاي سطحي انجام وسيله آبرود بهمي شمارهبملي در كشورهاي منطقه  توليد ناخالص

 است هاي سطحي را در منطقه شكل دادهدرصد آب 95گيرد و حوزه آبخيزداري آرال مي
(Micklin, 1993, p. 23). هاي قبل يكي از منابع درآمد ساكنان سواحل ماهيگيري كه در سال

هزارمتر،  2از  تن به كمتر هزار متر، يك 40بوده هم اكنون در معرض نابودي است و از ساالنه 
 ,Information Resource & Hub for the Global Water Community) تن رسيده است يك

2003).  
مهم است.  شدن آب درياچه نيز بسيارمسئله شور ،هاي ديگر درياچه آرالكنار بحران در 

و اكو سيستمي متناسب و  شدهاي آب شيرين محسوب ميدرياچه ها جزاين درياچه سال
وسيله باد و آب باران از هاي آب شيرين داشته است. اما ورود نمك بههماهنگ با درياچه

شدن درياچه ترين عامل شوراند، مهماچه بودهياچه كه پيشتر، بستر دريهاي اطراف دربيابان
شود در كنار ها قطع نيز ميورود كم آب به درياچه كه در برخي از سال همچنينبوده است. 

هاي كشاورزي غلظت بيشتر آب شده است. افزون بر آن، اينكه فعاليت سببميزان تبخير زياد 
 ،ورود كود سببزهكشي در مناطق باالدست رودخانه  عمليات در طول مسير رودخانه و انجام

هاي پايين دستي و درنهايت به درياچه مواد شيميايي و نمك به رودخانه و انتقال آن به حوزه
  .(Oberhansli and Others, 2007, pp. 123-165) شده است

وجود آمدن هنشيني ساحل درياچه و بوجود آمده پس از عقببه هايآب و هوا و تغيير
ب تغييرهاي آب و هوايي سبهاي زيرزميني مناطق ساحلي آب كاهش همراهزار و بيابان بهنمك

شدن اوضاع براي سكونت در اطراف درياچه شده است كه اين مسئله بر زندگي و بدتر
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هم اكنون درياچه  ،در يك نگاه كلي اجتماعي اطراف درياچه آرال تأثير مستقيمي گذاشته است.

ترين وضعيت خود از زمان جدايي از درياچه كاسپين بزرگ قرار گرفته است. خشك در بد
شدن و منقبض شدن درياچه به همراه افزايش غلظت نمك در آب و از بين رفتن اكوسيستم 

اكنون كه ال آينده خواهد شد. همچنانب مرگ درياچه در چند سسبگياهي و جانوري درياچه 
اند، نشينان بودهمتر فاصله گرفته و زماني از ساحلكيلو 100آنها نيز براي كساني كه درياچه با 

  از بين رفته است.
  

  بسترهاي ناكارآمدي مديريت آب در آسياي مركزي
  ميراث اتحاد شوروي مانعي براي مديريت كارآمد - الف
حاصل آسياي هاي بيبرنامه اتحاد شوروي براي به زير كشت بردن زمين .م 60در دهه  

دليل ماهيت تمركزگراي نظام كمونيستي اتحاد شوروي وع شد. در اين برنامه بهمركزي شر
هاي موجود منطقه ظرفيتتوان و  ،هاي محيطيويژگيو شد ميريزي ها از مسكو برنامهطرح

منجر به  ،اين منطقه دري نظام كمونيستي در توليد پنبه هاي اقتصادشد. اولويتناديده گرفته مي
دنبال آن، مصرف ستم آبياري و افزايش سطح زير كشت اين محصول شد و بهتوسعه بيشتر سي

  آب در منطقه نيز افزايش يافت.
جاي گذاشت و پس از فروپاشي، پيامدهاي آن پنج اما ميراثي كه اتحاد شوروي در منطقه به
پارچه استفاده از آب براي كشت پنبه بود. در اين جمهوري جانشين آن رسيد، سيستم يك

اي براي تعيين حق سهم اعضا اتحاد شوروي برنامه ها دريل عضويت جمهوريدلتم بهسيس
آن گرفت و پس از وجود نداشت. براي نمونه توليد برق از آب در مناطق باالدستي صورت مي

گونه درگيري بر سر تقسيم يافت. بنابراين هيچدستي انتقال ميهاي پايينآب براي آبياري دشت
قانون و دستوري براي تعيين ميزان نداشتن به پارچه باعث نيازو سيستم يك داشتآب وجود ن

  .(Micklin, 1992, PP. 272-278)شدبرداشت مناطق از آب مي
ها، مسئله ميزان سهم با دو شدن اين جمهورياز فروپاشي اتحاد شوروي و مستقل پس

در  تالشكاري گيري محافظهدستي با در پيشايينرو شد. ابتدا اينكه كشورهاي پمشكل روبه
 اين در .اندرف ديگر تالش در توسعه مناطق زيركشت كشاورزي كردهادامه روند پيشين و از ط
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 حالي بود كه حقوق كشورهاي باالدستي رودخانه را ناديده گرفته و بارها نسبت به عمليات

ها در رابطه با گيريمتاند. بنابراين سايجاد سد در مناطق باالدستي رودخانه واكنش نشان داده
ل پيراموني، يها در رابطه با مساا وجود توافقاستمرار و يا تغيير اين روش در استفاده از آب ب

نگر، با دهاولين عامل در نبود توافق دو طرف در طرحي جامع نسبت به مديريت عقالني و آين
  محيطي منطقه شده است.توجه به نيازهاي زيست

  
 

  ويايي اقتصاد در منطقهآب عنصر اصلي پ - ب
  

دهي اقتصاد معيشتي و ملي است. اقتصاد ر آسياي مركزي عنصر اساسي در شكلآب د 
درصد وابستگي مستقيم به آب  28درصد، ازبكستان  24درصد، تاجيكستان  50قرقيزستان 

صورت اين آمار، سهم كشاورزي آنها از توليد ناخالص داخلي اين كشورها است كه به .دارد
 .(Dowling , 2006 , p. 22) هاي سطحي حوزه درياچه آرال در ارتباط استقيم با آبمست

گذشته از اين كشوري مانند تركمنستان كه صادركننده نفت و گاز در منطقه است براي 
ازبكستان نيز  ،وزه آبي درياچه آرال وابسته استدرصد از آب مصرفي خود به ح 97تأمين 

حال اين دو كشور بيشترين مصرف را در شرايط دارد. در اين وضعيتي مشابه با تركمنستان
قطع، به كاهش سهم آنها منجر كنوني از حوزه آبي درياچه آرال دارند و هرگونه تغيير به

ها براي مديريت واحد بر اساس تالش عادالنه با در خواهد شد. بنابراين كارشكني
ديگري چون افغانستان، نظرگرفتن شرايط زيست محيطي منطقه و سهم كشورهاي 

جريان  كشور تركمنستان، ازبكستان و قزاقستان دران و قرقيزستان همواره از طرف سهتاجيكست
  بوده است.

بازي، با حاصل جمع صفر است.  ويژگي ديگر نظام آبي درياچه آرال، مسئله عمل در قاعده
اي ديگري است. اين رفتن فرصت استفاده برآب مساوي با ازبين زيرا استفاده هر طرف از

كننده تنش بين كشورهاي يق علمي در رابطه با عوامل ايجادشده كه در يك تحقسببمسئله 
درگيري داشته  را در شروع ظرفيتدرصد بيشترين   75امتياز  آب با ،منطقه بعد از عوامل قومي

دكننده و ي يا توليميزان مصرف آب بين كشورهاي باالدست (NourzHanov, 2009 ,p. 99)باشد 
ديك نز در منطقه، جاريهاي سطحي گونه تناسبي ندارد. از مجموع آبدستي هيچكشورهاي پايين
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كنند كه در خود اين گروه نيز ازبكستان دو برابر دستي مصرف ميدرصد را سه كشور پايين 90به 

ب سباين مسئله در آينده  .(World Bank, 1996)مجموع دو كشور ديگر مصرف آب دارد
هاي زيادي پيرامون اين موضوع مطرح كه اكنون نيز مخالفتهمچنان .شودهاي زيادي ميتالفاخ

ستگي شديد به آن، در كنار توان نتيجه گرفت اين نظام توزيع ناعادالنه آب و واباست. بنابراين مي
يكي ديگر از عوامل بسترساز  ،دستي در حفظ شرايط موجودكاري كشورهاي پائينمحافظه
 آمدي مديريت در اين درياچه است.ناكار

  
  محصولي و ناكارآمدي مديريتاقتصاد تك -ج

  

واسطه نياز به مواد خام و كشاورزي در طرح سراسري اتحاد در دوره اتحاد شوروي به 
به منطقه آسياي مركزي وظيفه توليد مواد خام  ،هاشوروي مبني بر تقسيم وظايف بين جمهوري

صورت وسيع در اين دنبال آن كشت پنبه بهبه .پنبه واگذار شدويژه كشت و كشاورزي و به
سازي سيستم آبياري كل منطقه در سطح كالن شروع شد كه در  پارچهمنطقه با استفاده از يك

 90دهه حاكميت اتحاد شوروي بر منطقه اين روش ادامه داشت و منجر به توليد  7طول 
تصاد اين كشت وسيع پنبه اق (Sinnott, 1992, p. 22).درصد از پنبه مورد نياز اتحاد شوروي شد

ها به آب، اقتصاددليل وابستگي اين محصولي تبديل كرد، امري كه بهمنطقه را به اقتصادي تك
  تر كرده است.را پيچيده نموضوع مديريت آ
به وضعيتي شكننده در اقتصاد اين  منجرمحصولي مبتني بر كشت پنبه اقتصاد تك

توان درآمدزايي  ،كه مصرف آب در صنعتپايين شده است. همچنان كشورها و درآمد
در توسعه صنعت  ها و تكنولوژيواسطه نبود زيرساختبيشتري براي منطقه داشت؛ اما به

آوردن به كشت بيشتر، براي درآمد بيشتر بر منابع آبي فشار بيشتري وارد منطقه و روي 
ظرفيت توليد آب در منطقه نزديك  1990ـ  1994هاي در بين سال نمونهشده است. براي 

 700هاي كشاورزي حدود ميليون متر مكعب كاهش يافت اما در همين مدت زمين 8به 
   .(Spoor, 1992, p. 426)هزار هكتار افزايش يافت

ها مسئله بعدي مؤثر در مديريت آب با توجه به اقتصاد تك محصولي منطقه، برنامه
- هرهايي از فشار اقتصاد متكي بر كشت پنبه و روي آوردن براي تنوع كشت براي ب براي
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 .World Bank, 1996, p)گندم و برنج استدست آوردن استقالل محصوالت غذايي چون 

كاالهاي جايگزين در مقايسه با پنبه فشار بيشتري  اين مسئله با توجه به پرمصرف بودن. (22
از طرف ديگر انعطاف را بر سر تعيين يك رژيم حقوقي  كند وبه منابع آبي وارد مي

 كند.رو ميبهعادالنه در استفاده از آب درياچه آرال با مشكل رو

  
  توزيع نامتوازن آب در منطقه و ناكارآمدي مديريت -د

  

عامل ديگر در ناكارآمدي مديريت حوزه آبي درياچه آرال توزيع نامتوازن منابع آبي در 
واسطه قرار گرفتن در مناطق كوهستاني شور تاجيكستان و قرقيزستان، بهمنطقه است. دو ك
كننده آب حوزه آبي درياچه آرال تأمين - مناطق مرتفع جهان هستند كه از -هندوكش و پامير 

دو شريان اصلي تأمين آب ، هستند. رودخانه جيحون از تاجيكستان و سيحون از قرقيزستان
اند. اين درحالي است كه نقش و كشور سرچشمه گرفتهمنطقه و درياچه آرال از اين د

  تركمنستان، ازبكستان و قزاقستان در تأمين آب بسيار ناچيز است.
درصد حجم كل آب متعلق به تاجيكستان  75رودخانه جيحون بيشترين سهم توليد آب با 

 9صد و در 3باوجود توليد كمتر از است و اين درحالي است كه در تركمنستان و ازبكستان 
 8/35اين دو كشور به ترتيب  (Cawaterinfo, 2013).از آب را دارنددرصد، بيشترين استفاده 

درصد از حجم آب را  15كنند و تاجيكستان تنها درصد از آب را مصرف مي 2/48درصد و 
در مورد سيحون نيز وضعيت به همين ترتيب است ولي با اين تفاوت كه در . كندمصرف مي

درصد از آب اين رودخانه را   74گيرد. قرقيزستان تان جاي تركمنستان را ميسيحون قزاقس
اين درحالي است كه  .كند اما مصرف اين كشور كمتر از يك درصد حجم آب استتأمين مي

 اندخود اختصاص دادهدرصد از آب اين رودخانه را به 42درصد و قزاقستان   50ازبكستان 
.(Sehring, 2007, p. 251)  

بخش  توزيع نامتوازن كه بخشي از آن تحت تأثير ساختار ژئومورفولوژي منطقه و اين
استفاده و جذب آب در روند توليد در كشورهاي باالدستي  ظرفيتديگر تحت تأثير نبود 

ويژه دستي بهه و سنت سهم بيشتر كشورهاي پايينو بخشي نيز از ميراث استفاده يكپارچ
انع برقراري يك رژيم عادالنه در برداشت از آب در اين ازبكستان است، يكي ديگر از مو

  منطقه است.
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  افزايش جمعيت و نياز بيشتر به آب - هـ

  

مسئله افزايش جمعيت و رشد شهرنشيني در سراسر جهان يكي از عوامل مصرف جهاني  
بيشتر از منابع كره زمين است كه آسياي مركزي نيز از اين قاعده مستثني نيست. جمعيت اين 

دو  2008تا  2003سرعت درحال افزايش است. براي مثال در ازبكستان از سال شورها، بهك
نرخ رشد  2005تا  2003هاي شده و قرقيزستان در سالكشور افزودهميليون نفر بر جمعيت 

ا دو عامل مشكل بزرگتر اين ام )Indexmundi, 2012( درصد داشته است 18/5جمعيتي بالغ بر 
ه منجر به مشكالت منطقه است. ابتدا افزايش جمعيت در مناطق كشاورزي مانند دره فرغانه ك

محيطي نسبت به رودخانه شده و باعث فشار بيشتر به آب و اكوسيستم بهداشتي و زيست
  منطقه شده است.

هاي بيشتر و فعاليتدوم افزايش شهرنشيني است كه همراه با افزايش مصرف و تقاضاي 
شهرنشيني منجر به افزايش مصرف آب و مازاد بر مصرف كشاورزي خواهد شد. هم اكنون 

  2/2درصد جمعيت تركمنستان شهرنشين هستند و نرخ رشد شهرنشيني در اين كشور  49
درصد است. اين  37درصد و  58درصد است. اين عدد براي قزاقستان و ازبكستان به ترتيب 

ت كه در كشورهاي باالدستي شهرنشيني كمتري رواج دارد و جمعيت نيز به درحالي اس
اگرچه ميزان شهرنشيني منطقه از متوسط جهان كمتر است اما پتانسيل و  .مراتب كمتر است

وجود  وجود آمدن كالن شهرها در منطقه به غير از قزاقستانظرفيت گسترش شهرنشيني و به
وجب فشار بيشتر و تقاضاي بيشتر براي مصرف آب بنابراين گسترش شهرنشيني م .دارد
تر و تعيين رژيم حقوقي را با مشكل روبه گيري را پيچيدهشود. اين مسئله روند تصميممي

  كند.رو مي
 

  محيطي و گرمايش جهاني زمينزيست هايتغيير -و
  

ه منطقاين اي بر شدن جهاني زمين تأثير قابل مالحظهمعتقد هستند كه گرم انمتخصص
شان و پامير كاهش يافته و نشانه مشخص هاي تيانگذاشته است. ميزان بارندگي در سلسله كوه

اين  .(Hegg, 2007, pp. 40–53)هاي طبيعي در اين منطقه است آن نيز كاهش يخچال
هاي طبيعي منبع اصلي تغذيه آبي منطقه هستند. پژوهشگران اعتقاد دارند كه در آسياي يخچال
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درجه افزايش يافته است و اين  2تا  1قرن بيستم دماي سراسري هوا بين  مركزي در طول

ها تأثير مستقيمي گذاشته است مسئله بر روي سيستم بارندگي، تبخير و ايجاد يخچال
(Lioubimtseva, 2005, pp. 285-308). سنجي ازبكستان، از وضعيت بد انتقال آب از كميته آب

درصد آب هر دو رودخانه  20تا  15هد كه حكايت از افت ددو رودخانه اصلي منطقه خبر مي
بنابراين كاهش ميزان آب در مقابل افزايش مصرف آب   (Rokhmatulaev, 2010, p. 308)دارد 

گيري در مورد تبيين رژيمي در دو حوزه كشاورزي و شهري فشار بيشتري را براي تصميم
 مبتني بر عدالت در حوزه آرال وارد كرده است.

  
  اعتماديهاي سياسي بين كشورها و رواج بيختالفا-ز

اي در آسياي مركزي هاي منطقهآوردن تنشوجودترين عامل در بهي قومي مهمهااختالف 
هايي به در ايجاد چنين درگيري ظرفيتو بيشترين  (Nourzhanov, 2009, p. 99) بوده است

  اين شرح است:
  

  قزاقستان  قرقيزستان  08/2

  قزاقستان  انتاجيكست  76/0

  تاجيكستان  ازبكستان  - 17/1

  قرقيزستان  تاجيكستان  - 42/1

  قرقيزستان  ازبكستان  - 50/1

  قزاقستان  ازبكستان  - 52/1

 ـ) 4) بدترين وضعيت (4ترين وضعيت (خوشبين
99 Source: Nourzhanov, 2009, p. 
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و ادعاي آنها  در استان خجند ان بر سر تحوالتبين تاجيكستان و ازبكست وجود اختالف

ها است. تركمنستان و نمونه  از اين فابردياايت ازبكستان از سرهنگ محمود خدمبني بر حم
تركمنستان نيز نسبت به قزاقستان ادعاي  .دعاهايي نسبت به ازبكستان دارندقزاقستان نيز ا

  . (Roy, 2001, pp. 30 – 37) ارضي دارد
حاد شوروي در منطقه مبني بر تقسيم ل تاريخي مربوط به ميراث اتيگذشته از مسا

اي آسياي مركزي و تأكيد بر هسازي جمهوريها، مسئله هويته بر اساس قوميتمنطق
ها، دليل ناهمگوني مرزهاي باستاني مورد تأكيد اين جمهوريسازي تاريخي نيز بهشخصيت

ت پايتخها مدعي هستند كه هايي شده است. براي نمونه قزاقب ايجاد اختالفسب
تاجيكستان در رابطه  ازبكستان جزء سرزمين اوش بزرگ بوده است. چنين ادعاهايي از سوي

ب واگرايي سبهاي سياسي شود. بنابراين مسئله اختالفبا قلمرو سامانيان نيز مطرح مي
هاي هاي پژوهشي خود گفته است كه مشكلشده است. مؤسسه صلح آمريكا در يافته

  آسياي مركزي عبارتند از:
  هاي قومي،نبود انسجام ملي به جهت اختالف .1
  هاي تمركزگرا و انحصارگرا،گرايي سياسي ـ اجتماعي به جهت گرايشنبود كثرت .2
  ها،ه جهت نبود تنوع و تفكيك در نقشب ساالريديوانضعف شديد  .3
  نبود تساهل و مداراي سياسي، .4
  .)126، ص 1377زاده، (سيفسنتي بودن مبناي مشروعيت .5

شود فرهنگ سياسي رايج در آسياي مركزي سبب نبود گونه كه مشاهده ميهمان
شود و عناصري چون نبود تساهل و همكاري و روحيه مشاركت در ايجاد رژيم حقوقي مي

تأثير مستقيمي بر  ،هاي قوميمداراي سياسي و نبود انسجام ملي به جهت اختالف
درحال حاضر حوزه آبي درياچه آرال  ذارد.گگيري بر حوزه آبي درياچه آرال ميتصميم
محيطي در جهان است. اين درياچه چهارمين هاي زيستترين بحرانيكي از شديدكانون 

شدن به حافظه تاريخ قرار دارد و شدن و سپردهرياچه بزرگ جهان در چند قدمي خشكد
در طول پنج دهه هاي بشر بر طبيعت است. فعاليتي كه نشان دهنده اوج تأثير منفي فعاليت
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با هدف كسب سود و بنابر مصالح ملي منجر به چنين خسارت بزرگي بر اكوسيستم منطقه 

  شده است.
 پذيرد. بلكه شروع دورهشدن درياچه پايان نميمحيطي حوزه آرال با خشكبحران زيست
 يي،هواوآب هايهايي مانند تغييربحران :ودشدن خواهد بهاي ناشي از خشكجديدي از بحران

زاشدن منطقه، گرد و غبار و تن منابع آب زيرزميني، بيابانرفبيكاري، مشكالت اقتصادي، ازبين
ل بهداشتي و تأثيرهايي كه بر سالمتي مردم منطقه يشدن آب و باد منطقه در كنار مسازانمك

 ر ممكن است؛تقريباً غي 1960شود. اگرچه بازگشت ميزان آب درياچه به سطح دهه گذاشته مي
تر شدن وضعيت درياچه هدايت سوي جلوگيري از پيشرفت بحران و بدها بايد بهاما تالش

  شود. 
  
  نتيجه

را مبنا قرار داده و در يك روند  90رهبران اين كشورها بايد ميزان آب در ابتداي دهه 
ها بايد نهادي مستقل ساله در جهت رسيدن به اين هدف برنامه ريزي كنند. اين دولت 30
المللي چون سازمان ملل و با قابليت دخالت اعضا و در رابطه تنگاتنگ با نهادهاي بيناز 

تأسيس صندوقي در  همچنينمردان و مردم ايجاد كنند. اعمال نفوذ مؤثر در فعاليت دولت
انتقال و  روندي بر كل گذاركنار اين نهاد و يا زير مجموعه اين نهاد كه با هدف قيمت

را  تفاده از آب براي توليد برق و مديريت مالي اين روند باشد،مصرف و حتي براي اس
اند، هايي براي مديريت آب منطقه ايجاد شدههم اكنون نهادها و كنوانسيونبوجود آورند. 

 ابزار و اقتدار الزم براي مديريت مؤثر ندارند. ،دليل نبود روحيه دموكراتيكاما به
توان درپي تغيير اوضاع اجتماعي حاصله مي درصورت تأسيس چنين نهادي حتي با درآمد

كه قانون موجود هاي رفاهي و بهداشتي منطقه نيز برآمد. همچنانگذاري در بخشو سرمايه
برداري اي براي الگوتواند نمونه خوب و عمليدر حقوق درياها براي مديريت درياها مي

  باشد.
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