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 دهکیچ
ای نه چندان دور آبستن تنش آبی میان  ز ارس، این حوضه را نیز در آیندهاقدامات آبی ترکیه در باالدست حوضه آبری

موسوم - ، پروژه آناتولی شرقیحوضه ارسپروژه در دست اجرای ترکیه در ساخت. ابرکشورهای واقع در حوضه خواهد 

قرار صورت مستقیم تحت تاثیر کاهش آورد آب ه نیز ب را که با تکمیل آن، جمهوری اسالمی ایران ستا -به داپ

است که حسب از جمله سدهای پروژه مذکور  ،تکمیل و آماده آبگیری گردید سد کاراکورت که اخیراً. خواهد داد

برداری از  باالدست حوضه و بهرهقتصادی ی اایشکوفبی، آ عالوه بر استفاده نیروگاهی برقن ترکیه، اعالم مسئوال

کاهش آورد آب از . استمذکور اجرای پروژه  درف مهم این کشور اهددیگر ااز نیز  ترکیهترین حوزه آبخیزداری  بزرگ

 یمسطح ساحل های ینزمای کشاورزی ه خیزی زمین از حاصل عالوه بر تأثیر بر آب شرب،، ارس آبریز رودخانه حوضه

که تهدید  خواهد کاستنیز  -دست این حوضه کشورهای پایین-یجان آذربا یو جمهور انیرا یرودخانه در کشورها

بینی در حوضه رود ارس خواهد بود که  های قابل پیش ، از جمله چالشگیری پدیده مهاجرت و شکل یامنیت غذای

است  ینقاله حاضر ام یپرسش اصلد شد. نثر خواهن متأهای شرقی و غربی از آ حداقل سه استان اردبیل و آذربایجان

 توان یم یقیدر حوضه ارس، از چه طر یسدساز ینهدر زم یهترک یدروپلیتیکیه جانبه یک اماتکه با توجه به اقد

حرکت در  رسد یبه نظر م ینهزم ینحوضه را گرفت؟ در ا ینمشترک در ا یکشورها یگرد یحقوق آب ییعتض یجلو

 تواند یمآذربایجان و ایران جمهوری کشور ترکیه، ارمنستان،  گیری راهبرد دیپلماسی آب با حضور چهار هت شکلج

، با آب منابع یری یک نگاه سیستمی بهگ ه نوبه خود نیازمند شکلموفقیت راهبرد دیپلماسی آب براهگشا باشد. 

ت ی، انرژی و امنیامنیت غذایکه ارتباطات تنگاتنگی میان کمبود آب،  استنظرداشت توسعه پایدار در حوضه ارس در

 اری اکوسیستم منطقه ایجاد نماید.از طریق حفظ پاید محیط زیستی
 

 یدروپلیتیک.سد کاراکورت، هیه، ترک ی،شرق یارس، پروژه آناتول: ها کلیدواژه
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 مقدمه -۱

هم  یرینش یها درصد کم آب ینو از مجموع هم دهند یم یلتشک یرینجهان را منابع آب ش های آب کل از درصد ۲٫۵تنها 

 یوهدر ش ییرو تغ یتجمع یشمحدود در دسترس با افزا یرینمصرف آب ش یزانهستند. م تجدیدپذیر درصد ۰٫۳قط ف

جهان و در کنار آن، مصرف  یتجمع یالدیم ۱۹۹۰تا  ۱۹۴۰ یها سال یکه ط یا . به گونهرود یباال م یجبه تدر یزندگ

ها چهار برابر شده  سال ینا یمصرف مطلق آب ط یجه،. در نتیددو برابر گرد ی،زندگ یدر الگو ییرتغ یلبه دل یزسرانه آب ن

 (.۱۵-۱۶: ۱۳۷۳نما،  و قدرت یزاده، جهان )بزرگ یرندکشور جهان با کمبود آب درگ ۱۴۹است و امروزه حدود 

 یها رودخانه یرنظ المللی ینب یها بر سر آب منبع یذ یبه گسترش کمبود آب در جهان، باعث رقابت کشورها روند

تاکنون  ینهزم ینبوده است. در هم یرگذارشهرها و روستاها تأث ینبر روابط ب یزدر داخل کشورها ن یشده و حتمشترک 

قرارداد  ۲۰۰۰آب مشترک منعقد شده و در متن حدود  منابعمختلف جهت توافق بر سر  یکشورها ینقرارداد ب ۳۰۰حدود 

 (.۱۴۶-۱۴۷: ۱۳۹۶ یا،ن افظآب ذکر شده است )ح ینهدر زم ییها هم بخش یردگ المللی ینب

که  یا بدانند. به گونه یندهجنگ در آ یآب را منبع اصل یشمندان،اند یآب باعث شده که برخ یشرو به افزا کمبود

 یالتاز کمبود منابع آب، غذا، جنگل و ش یرا عمدتاً ناش یو اجتماع یمدن یها و خشونت یندهآ یها جنگ «یکسونهومر د»

 یست)قرن ب یندهقرن آ یها داشت که جنگ یانب ۱۹۹۵در سال  انیبانک جه یسرئ یبنا «ینالد سراج یلاسماع» داند؛ یم

 یندر ا یزن« رابرت نورث»و  «یدالب یمونس» ،«یجورس ینازل»، «گارت پورتر»( بر سر آب خواهد بود و نه نفت؛ یکمو 

 (.Homer-Dixon, 1998: 208؛ ۴۷: ۱۳۸۱ یکبخت،و ن یان اند )حافظ داشته یاظهارات ینهزم

راستا، آب  ینهستند. در هم یفراوان یتحائز اهم ی،از منابع مشترک فرامرز یکیبه عنوان  المللی ینب های رودخانه

. ستگیری معضالت سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای کشورها ، واجد شکلو کمبود آب شود یمنبع قدرت محسوب م ینوع

از نفت قائل هستند؛ چراکه امکان  یشترب یاربس یتیاهم ینده،آب در آ ایراز دانشمندان ب یاساس است که گروه ینبر هم

 المللی ینب یها مسائل، امروزه رودخانه ین. با توجه به ایستبشر بدون آب ممکن ن یاتح یبدون نفت هست، ول یاتح

 ی،ولدان ی)جعفر درون یکشورها به شمار م ینب یپلماتیکو د یاسیدر مناسبات س ینآفر نقش یاربس ی( عاملی)فرامرز

 (.۳۸: ۱۳۹۴ یمی،دلشادزاده و کر ی،؛ ذک۴-۴۳: ۱۳۸۹ ی،و گر یار؛ دولت۶۴: ۱۳۸۸

و  یو مناقشات اجتماعات انسان ییآب( به مطالعه نقش آب در مناسبات، همگرا یتیک)ژئوپل یدروپلیتیکه ی،طور کل به

 ی،ا منطقه ی،ابعاد فراکشور یها و دارا آن ینب که ینا ایکه در داخل کشورها باشد و  اعم از آن پردازد، یها م ها و دولت ملت

 (.۱۴۸: ۱۳۹۶ یا،ن باشد )حافظ المللی ینو ب یجهان

در حوضه  یسدساز ینهدر زم یهترک یدروپلیتیکیه جانبه یکاست که با توجه به اقدامات  ینمقاله حاضر ا یپرسش اصل

به  ینهزم ینحوضه را گرفت؟ در ا ینمشترک در ا یرهاکشو یگرد یحقوق آب ییعتض یجلو توان یم یقیارس، از چه طر

 یجانآذرباجمهوری ارمنستان،  یه،حضور چهار کشور ترک اآب ب یپلماسیراهبرد د یریگ حرکت در جهت شکل رسد ینظر م

، با به آب یستمینگاه س یک یریگ شکل یازمندنوبه خود نه آب ب یپلماسیراهبرد د یتراهگشا باشد. موفق تواند یم یرانو ا

 یتو امن یانرژ ی،یغذا یتکمبود آب، امن یانم یکه ارتباطات تنگاتنگ استدر حوضه ارس  یدارنظرداشت توسعه پادر

 .یدنما یجادمنطقه ا یستماکوس یداریحفظ پا یقاز طر محیط زیستی

 

   

 

 یهترک یا توسعه منطقه یها پروژه -۲

مختلف  یها استان یانم یشرفتاختالف در سطح پ ی،ا وسعه منطقهت یها پروژه یو اجرا یتالش کرده است با طراح یهترک

کشور مورد توجه قرار  یندر ا یردو دهه اخ یط یا راستا، مفهوم توسعه منطقه ینببرد؛ در هم یناز ب یاکشور را بکاهد و 
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بزرگ در  یشهرهامناطق به  ینکشور، مانع از مهاجرت ساکنان ا یشرق قاشتغال در مناط یجادا یقگرفته است تا از طر

 مرکز و غرب کشور شود.

 ۱۹۹۰و  ۱۹۸۰، ۱۹۷۰ یها دهه یشروع شد؛ اما ط ۱۹۶۰از دهه  یهدر ترک یا مباحث مربوط به توسعه منطقه هرچند

کشور حول محور استانبول و منطقه مرمره  ینبود، صنعت و اقتصاد ا یعشدن سر یآنکارا، صنعت یکه هدف اصل ییاز آنجا

 و منطقه اژه بود.  یمرکز یتا آناتول یعسر عهروند توس ینگسترش ا یتکرد و نها یداپ در غرب کشور رونق

 ینا. شده است ییو اجرا یطراح یهترک یو مرکز یدر مناطق شرق یا پروژه توسعه منطقه ۶ یالدی،م یدهزاره جد برای

 پروژه»، ۳«)کوپ( یهدشت قون پروژه»، ۲«)داپ( یشرق یآناتول پروژه»، ۱«)گاپ( یجنوب شرق یآناتول پروژه» شاملها  پروژه

کارابوک  ینبارت زونگولداغ پروژه»و  ۵«(پ گ ح ی) یرماقا یشیله وضحتوسعه  پروژه»، ۴«)دوکاپ( یاه شرقیس یایدر

 در مناطق کمتر توسعه یافته این کشور هستند. ۶«ک( )زب

توسط  ۲۰۱۱در سال ای ترکیه  منطقههای توسعه  به به مرکزیت شهر ارزروم به عنوان یکی از پروژهروژه داپ پ

آتاترک )ارزروم(، اینونو )ماالتیا(، فرات )االزیغ(، های  شامل دانشگاهدانشگاه  ۵دولت و با مشارکت  یزیر برنامه یالتتشک

عه سطح توس یپروژه، ارتقا ینکار خود را آغاز کرد. هدف ا یشرق یواقع در منطقه آناتول( قفقاز )قارص( و یوزونجو ییل )وان

 یواس،س ی،تونجل ینگول،ب یتلیس،ب یغدیر،ا یغ،اردهان، ارزروم، ارزنجان، االز ی،آغرهای  استانشامل  یهترک یاستان شرق ۱۵

رسانی معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری  پایگاه اطالع) موش و وان است یا،قارص، ماالت ی،حکار

 .(۱( )شکل  T. C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı, 2020: 6؛۱۳۹۸، اسالمی ایران

 

 
 استان مشمول طرح آناتولی شرقی )داپ( در نقشه ترکیه ۱۵محدوده  -۱نقشه 

(Sources: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2020; Wikimedia, 2010) 
 

                                                 
1. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) 

2. Doğu Anadolu Projesi (DAP) 

3. Konya Ovası Projesi (KOP) 

4. Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) 

5. YEŞİLIRMAK HAVZA GELİŞİM PROJESİ (YHGP) 

6. Zonguldak Bartın Karabük Projesi (ZBK) 
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درصد از ساکنان  ۷۰و  است یو دامدار یکشاورز یقاز طرها  آناتولی شرقی و معیشت آنمردم منطقه  عمده یتفعال

صنعتی شدن ممکن  یقاز طر رابرخالف تصور غالب که توسعه در نتیجه، . این منطقه با کشاورزی در ارتباط هستند

در نظر  یشرفتهصنعت پ به عنوان مبانی یکشاورزمکانیزاسیون ، طرح داپ که مختص آناتولی شرقی است، در داند می

یکی از ، آناتولی شرقیفرات، دجله، ارس و کورا در  یبا توجه به وجود سرچشمه رودها مین راستا وگرفته شده است. در ه

 یجاناستان آذربا یزیر و برنامه یریتسازمان مدتعریف شده است  یشترب یاحداث سدهاهای صنعتی شدن منطقه،  راه

 (.۱۸: ۱۳۹۶ی، غرب

 یدنها و رونق بخش دام یها، اصالح نژاد چراگاه یتبهبود وضع یقاز طر یصنعت دامدار یو نوساز یزداپ بر تجه پروژه

و  یدپرورش، خر یبرا ییها شامل احداث مکان یراخ یها داپ در سال های یتمتمرکز است. عمده فعال یبه تجارت دام

ها، توسعه  کشت یتنوع و بازده یشافزا ین،نو های یتوسعه انرژ ی،کشاورز های ینزم یاریها، توسعه آب فروش و کشتار دام

وزارت  یاقتصاد یپلماسیمعاونت د یرسان اطالع یگاهپا) است یو فرهنگ یخیتار یبناها یمها و ترم احداث کتابخانه ی،باغدار

 .(۱۳۹۸یران، ا یاسالم یامور خارجه جمهور
 

   

 

 در حوضه ارس یهترک یآب برق های یروگاهسدها و ن -۳

از کوه  یگریدر جنوب ارزروم و د یه( ترکگول ین)م «ینگولب»از ارتفاعات  یکی-ارس از دو شاخه فرامرزی آب رودخانه 

ابتدا این رودخانه و  پیوندند یارس به هم م خانهدو شاخه سپس به عنوان رود ین. اگیرد یسرچشمه م -قفقاز «ینسکیوارد»

و  یجانآذربا های یوربا جمه یرانا کو سپس مرز مشتر یجانارمنستان و آذربا های یبا جمهور یهمرز مشترک ترک

 (.۱: ۱۳۷۴زاده،  )حافظ دهد یم یلارمنستان را تشک

مربع است که  یلومترهزار ک ۱۰۲حوضه، معادل  ینرودخانه ارس در چهار کشور مشترک در ا یزکل حوضه آبر مساحت

واقع  یهک ترکدرصد هم در خا ۲۳و  یجانآذربا های یدرصد در خاک جمهور ۳۸ یران،درصد در خاک ا ۳۹ یزان،م یناز ا

درصد از  ۳۴و ارمنستان،  یجانآذربا های یجمهور یقطر زدرصد از آب رودخانه ارس ا ۵۴(. ۴۰: ۱۳۷۳ ین،شده است )افش

 (.۵۱: ۱۳۹۴ یمی،دلشادزاده و کر ی،)ذک گردد یم ینتأم یرانا یقاز طر یزدرصد ن ۱۲و  یهترک یقطر

درصد از کل  ۳۰حدود  ینوع از انرژ ین. امروزه اشود یآب اطالق م یرویاز ن یدیتول یکیالکتر یبه انرژ ۷یآب برق یانرژ

. شوند یو پرآب ساخته م یدائم یها رودخانه یرمعموالً در مس یآب برق های یروگاه. نکند یم یدجهان را تول یکیالکتر یانرژ

از  یشترها ب ر متوسط آنعم ین( و همچنکنند یرا آلوده نم یستز یط)مح ندارند یلیبه سوخت فس یازین ها یروگاهن ینا

 ۱۰۰از  بزرگ )با بیش یدسته اصل ۳به  یروساالنه ن یدتول یتبراساس ظرف یآب برق های یروگاهاست. ن ییگرما های یروگاهن

ای اصفهان،  شوند )شرکت برق منطقه یم( تقسیم مگاوات ۱ - ۱۵)با  ( و کوچکمگاوات ۱۵ - ۱۰۰ت(، متوسط )با مگاوا

۱۳۹۷). 

 روگاهیسد و ن ۵تعداد،  نیوجود دارد که از ا یآب برق روگاهین ایسد و  ۱۴ ،رودخانه ارس ای حوضه آبریز در بخش ترکیه

 ایهم در دست ساخت و  یآب برق روگاهیسد و ن ۹است و  یبردار در حال بهرهدر سال مگاوات  ۱۳۴ تیبا ظرف یآب برق

در سال مگاوات  ۳۸۷به  یآب برق یها روگاهیسدها و ن نیا تیها، مجموع ظرف از آن یبردار هستند که با بهره یزیر برنامه

ترین سد ترکیه در این حوضه، اخیراً  ترین و مهم لبته سد کاراکورت به عنوان بزرگ. ا(Enerji Atlası, 2016) دیخواهد رس

ت در سال خواهد مگاوا ۲۴۴برداری قرار گرفته است که مجموع ظرفیت تولید نیروی ترکیه در حوضه ارس را به  مورد بهره

                                                 
7. Hydropower 
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، ۲. مشخصات کلی سدهای ترکیه در حوضه آبریز رودخانه ارس به شرح زیر است )نقشه (Habertürk, 2020)رساند 

 :(۳و  ۲، ۱های  جدول

 

 
 ارس و سدهای ساخته شده برروی رودخانه ارس آبریز نقشه حوضه -۲نقشه 

(Source: Wikimedia, 2017) 
 

 آبی بزرگ ترکیه در حوضه ارس قهای بر سدها و نیروگاه -۱جدول 

 رتبه در

 حوضه
 وضعیت کارکرد نام سد

 استان

 )شهرستان(

 ظرفیت تولید

 )مگاوات در سال(

۸کاراکورت ۱
 ۱۱۰ )ساری قامیش( قارص یبردار در حال بهره یآب برق روگاهین 

 (Enerji Atlası, 2016; Habertürk, 2020؛ ۱۳۹۷اصفهان،  یا شرکت برق منطقه)منابع: 

 
 آبی متوسط ترکیه در حوضه ارس های برق سدها و نیروگاه -۲جدول 

 رتبه در

 حوضه
 وضعیت کارکرد نام سد

 استان

 )شهرستان(

 دیتول تیظرف

 )مگاوات در سال(

۹سویلمز ۲
 ۳۶ ارزروم )کارایازی( مجوز ساختکسب  یآب برق روگاهین 

                                                 
8. Karakurt HES 

9. Söylemez HES 
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۳ ۱۰نارین قلعه
 ۳۴ (یزماناغقارص )ک برداری در حال بهره یآب برق روگاهین 

۱۱صفاکوی ۴
 ۳۳ (یزمانقارص )کاغ برداری در حال بهره یآب برق روگاهیسد و ن 

۱۲سراپ ۵
 ۲۹ (یزمانقارص )کاغ برداری در حال بهره یآب برق روگاهین 

۱۳یاغمور ۶
 ۲۴ (یزمانقارص )کاغ در دست ساخت یآب برق روگاهیو ن یمیتنظ سد 

۱۴سنا ۷
 ۲۱ (زمانیکاغ) قارص یبردار در حال بهره یآب برق روگاهین 

۱۵توزلوجا ۸
 ۲۰ ایغدیر )توزلوجا( شده یزیر برنامه یآب برق روگاهیسد و ن 

۱۶گوزه ۹
)تکمان( ارزروم شده یزیر برنامه یآب برق روگاهیو ن یمیتنظ سد   ۱۷ 

۱۷قارص قلعه ۱۰
 ۱۷ (یزمانقارص )کاغ برداری در حال بهره یآب برق روگاهین 

۱۸ناژان ۱۱
 ۱۵ (یزمانقارص )کاغ شده یزیر برنامه یآب برق روگاهین 

۱۹آغابی ۱۲
 ۱۵ (یزمانقارص )کاغ شده یزیر برنامه یآب برق روگاهین 

 (Enerji Atlası, 2016؛ ۱۳۹۷اصفهان،  یا شرکت برق منطقه)منابع: 

 
 آبی کوچک ترکیه در حوضه ارس های برق سدها و نیروگاه -۳جدول 

 رتبه در

 حوضه
 وضعیت کارکرد نام سد

 ناستا

 )شهرستان(

 دیتول تیظرف

 )مگاوات در سال(

۲۰مرت ۱۳
 ۱۰ ارزروم )کوپروکوی( در دست ساخت آبی برق روگاهین 

۲۱پینار ۱۴
 ۶ ارزروم )تکمان( ریزی شده برنامه یآب برق روگاهین 

 (Enerji Atlası, 2016؛ ۱۳۹۷اصفهان،  یا شرکت برق منطقه)منابع: 

 

   
 

 در حوضه ارس یهترک یبردار در حال بهره یسدها -۴

                                                 
10. Narinkale HES 

11. Sefaköy Barajı ve HES 
12. Serap HES 

13. Yağmur Reg. ve HES 

14. Sena HES 

15. Tuzluca Barajı ve HES 

16. Göze Regülatörü ve HES 

17. Kars Kale HES 

18. Nazhan HES 

19. Ağabey HES 

20. Mert HES 

21. Pınar HES 
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 -با احتساب سد کاراکوت-سدی که ترکیه جهت ساخت در حوضه آبریز رودخانه ارس تعریف کرده است  ۱۴از مجموع کل 

برداری رسیده، در استان قارص ترکیه  اند. همه سدهای به مرحله بهره برداری قرار گرفته ها مورد بهره مورد از آن ۶تاکنون 

 برداری به شرح زیر است: توضیحات جزئی هریک از این سدهای در حال بهرهاند. مشخصات و  واقع شده

 
 سد کاراکورت -۴-۱

توسط  ترکیه در حوضه آبریز رودخانه ارسترین سد  ترین و بزرگ آبی کاراکورت به عنوان مهم کار ساخت سد و نیروگاه برق

هسته استان قارص قرار گرفته است.  یشمی قاارسشد. این سد در محدوده شهرستان آغاز  ۲۰۱۴در سال و  یهامور آب ترک

و  یلیونم ۱۰۸)حدود  یرههزار ل ۵۴۴و  یلیونم ۷۹۵ برای ساخت آن، کل ینهمتر است. هز ۱۲۴و ارتفاع آن  یآسفالتسد، 

ه هزار دالر( ب ۹۱۳و  یلیونم ۱۴)حدود  یرههزار ل ۱۶۵و  یلیونم ۱۰۹ساالنه  ی،بردار پس از بهرهاست و هزار دالر(  ۶۷۹

 .(Devlet Su İşleri, 2017) کمک خواهد کرد یهاقتصاد ترک

کرد.  یریشروع به آبگ ۲۰۲۰سال  یهفور ۸ یخسد از تار ینو ا یدرس یانسال به پا ۶پس از  کار ساخت سد کاراکورت

ته در . البشوند یمنتقل م یدیجد یها آب خواهند رفت، به مکان یرکه به ز ییروستا ۵، و طبق برنامه راستا یندر هم

 یینها قبل از زمان تع سد قرار دارد، خانه یکیاستان قارص که در نزد ی قامیشکاراکورت از توابع شهرستان سار روستای

 ها یتیو نارضا ها یریدرگ یمسئله باعث بروز برخ ینسد کاراکورت شدند. ا یریاز آبگ یناش یلدچار س یه،تخل یشده برا

 روستا شد. ینا یتوسط اهال

 یهکاراکورت حاضر به ترک و تخل یروستا یاز اهال ی، برخآبی کاراکورت سد و نیروگاه برق نکار پروژهیمات پطبق اظهارا

به وجود آمده است. در  یلدل ینبه هم ها گرفتگی برخی خانه مشکل آبو  ه بودندسد نشد یریاز آبگ یشخود پ یها خانه

ثبت شده متعلق به سده نوزدهم وجود دارد که  یخیتار یسایکل یکو  یخیخانه تار ۲۰ ینکاراکورت همچن یروستا

 .(Habertürk, 2020) حل بحث استپس از آبگیری سد مها  حفاظت از آن یچگونگ

 

 کاله( ینقلعه )نار ینسد نار -۴-۲

 نیرودخانه ارس قرار دارد. ا یو بررو هیاستان قارص ترک زمانیکاله( در شهرستان کاغ نیقلعه )نار نینار یآب برق روگاهین

)رتبه دوم پس استان  سطح در رتبه اولو  در سطح کشور ۳۳۴ رتبه رو،یمگاوات ن ۳۳٫۵۰ساالنه  دیتول تیبا ظرف ساتیتأس

 نیرا در ب ۱۴۳ رتبه نیقلعه همچن نینارآبی  ساتی. تأسرا به خود اختصاص داده است از سد کاراکورت( یبردار از بهره

 .دارد اریدر اخت یه به لحاظ بزرگیترک یآب برق یها روگاهین

 ،یصنعت ،ی)مانند مصارف خانگی کیالکتر ینفر به انرژ ۳۳۶هزار و  ۱۹بالغ بر  یتیروزمره جمع یازهاین روگاه،ین نیا

 .کند یم نی( را تأمییحمل و نقل و روشنا ،یادار

و  مند بوده است بهرهترکیه  ۲۲ریدپذیتجد یمنابع انرژ یبانیپشت سمیاز مکان ۲۰۱۶قلعه در سال  نینار یآب برق روگاهین

 نیاز ا ۲۰۲۰تا سال  تاًینها یآب برق روگاهین نیاست. ا فروخته یدالر به دولت م ۰٫۰۷۳۰ متیساعت برق را با ق لوواتیهر ک

 .(Enerji Atlası, 2016) بهره خواهد برد سمیمکان

 

 یسد صفاکو -۴-۳

با  ساتیتأس نیرودخانه ارس قرار دارد. ا یو بررویه ترکاستان قارص  زمانیدر شهرستان کاغ یصفاکو یآب برق رگاهیسد و ن

پس از  سوم)رتبه در سطح کشور و رتبه دوم در سطح استان  ۳۳۵، رتبه نیرو مگاوات ۳۳٫۱۱ تولید ساالنه تیظرف

                                                 
22. YEKDEM 
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رتبه  نیهمچن آبی صفاکوی ساتیخود اختصاص داده است. تأسبه لحاظ تولید انرژی را به  از سد کاراکورت( یبردار بهره

 .دارد اریدر اخت یه به لحاظ بزرگیترک یآب برق یها روگاهین نیرا در ب ۱۴۴

 ،یصنعت ،ی)مانند مصارف خانگ یکیالکتر ینفر به انرژ ۲۶هزار و  ۲۲ ی روزمره جمعیتی بالغ برازهاین روگاه،ین نیا

 .کند را تأمین می( ییحمل و نقل و روشنا ،یادار

مند بوده است و  بهره ترکیه ریدپذیتجد یمنابع انرژ یبانیپشت سمیاز مکان ۲۰۱۶در سال  یصفاکو یآب برق روگاهیو ن سد

 ۲۰۲۱تا سال  تاًینها یآب برق روگاهیسد و ن نیاست. ا فروخته یدالر به دولت م ۰٫۰۷۳۰ متیساعت برق را با ق لوواتیهر ک

 .(Enerji Atlası, 2016) بهره خواهد برد سمیمکان نیاز ا

 

 سد سراپ )سراب( -۴-۴

با  ساتیتأس نیرودخانه ارس قرار دارد. ا یو بررو هیاستان قارص ترک زمانیسراپ )سراب( در شهرستان کاغ یآب برق روگاهین

پس از  چهارم)رتبه در سطح استان  سومدر سطح کشور و رتبه  ۳۷۱، رتبه رویمگاوات ن ۲۸٫۹۶ساالنه تولید  تیظرف

 ۱۵۸رتبه  نیهمچن آبی سراپ ساتیخود اختصاص داده است. تأسبه انرژی لحاظ تولید را به  از سد کاراکورت( یبردار بهره

 .دارد اریدر اخت یه به لحاظ بزرگیترک یآب برق یها روگاهین نیرا در ب

 ،یصنعت ،ی)مانند مصارف خانگ یکیالکتر ینفر به انرژ ۱۳۶هزار و  ۱۰بالغ بر  یتیروزمره جمع یازهاین روگاه،ین نیا

 .کند یم نیرا تأم( ییشناحمل و نقل و رو ،یادار

مند بوده است و هر  بهره ترکیه ریدپذیتجد یمنابع انرژ یبانیپشت سمیاز مکان ۲۰۱۶سراپ در سال  یآب برق روگاهین

 نیاز ا ۲۰۲۴تا سال  تاًینها یآب برق روگاهین نیاست. ا فروخته یدالر به دولت م ۰٫۰۷۳۰ متیساعت برق را با ق لوواتیک

 .(Enerji Atlası, 2016) برد بهره خواهد سمیمکان

 

 سد سنا -۴-۵

 تیبا ظرف ساتیتأس نیرودخانه ارس قرار دارد. ا یو بررو هیاستان قارص ترک زمانیسنا در شهرستان کاغ یآب برق روگاهین

 یبردار پس از بهره پنجم)رتبه در سطح استان  چهارمدر سطح کشور و رتبه  ۴۷۱، رتبه رویمگاوات ن ۲۱٬۴۴ساالنه تولید 

 نیرا در ب ۲۰۵رتبه  نیهمچن آبی سنا ساتیخود اختصاص داده است. تأسبه لحاظ تولید انرژی را به  از سد کاراکورت(

 .دارد اریدر اخت یه به لحاظ بزرگیترک یآب برق یها روگاهین

 ،یصنعت ،یانگ)مانند مصارف خ یکیالکتر ینفر به انرژ ۸۷۷هزار و  ۱۴بالغ بر  یتیروزمره جمع یازهاین روگاه،ین نیا

 .کند یم نی( را تأمییحمل و نقل و روشنا ،یادار

در  ۲۳«هیترک یبازار انرژ میسازمان تنظ»فاصله دارد.  لومتریک ۲۵ زمانیسنا از مرکز شهرستان کاغ یآب برق روگاهین

 .آغاز شد ۲۰۱۳اوت  ۱۹برق در  دیرا صادر کرد و تول روگاهیمجوز ساخت ن ۲۰۱۰ژوئن سال  ۲۳ خیتار

مند بوده است و هر  بهره ترکیه ریدپذیتجد یمنابع انرژ یبانیپشت سمیاز مکان ۲۰۱۶در سال  سنا یآب برق گاهروین

 نیاز ا ۲۰۲۳تا سال  تاًینها یآب برق روگاهین نیاست. ا فروخته یدالر به دولت م ۰٫۰۷۳۰ متیساعت برق را با ق لوواتیک

 بهره خواهد برد. سمیمکان

به  ستیچهار ترور ایتوسط سه  روگاهیبعد از ظهر، اتاق کنترل ن ۲۲:۱۰حدود ساعت  ۲۰۱۴اکتبر  ازدهمی خیدر تار

 ,Enerji Atlası) متوقف شد یمدت یبرا روین دیرخ داده و تول روگاهیدر ن یجد بیواقعه، آس نیآتش گرفته شد. پس از ا

2016). 

                                                 
23. Enerji Piyasasi Duzenleme Kurumu (EPDK) 
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 سد قارص قلعه )قلعه( -۴-۶

 یو بررو هیاستان قارص ترک زمانیدر شهرستان کاغیا قلعه )کارس کاله یا کاله( لعه قارص ق یآب برق روگاهیو ن یمیسد تنظ

در سطح کشور و رتبه ۱۷٫۱۰، رتبه رویمگاوات ن ۱۷٫۱۰ساالنه تولید  تیبا ظرف ساتیتأس نیا رودخانه ارس قرار دارد.

خود اختصاص داده است. به انرژی  لحاظ تولیدرا به  از سد کاراکورت( یبردار پس از بهره ششم)رتبه در سطح استان  پنجم

 .دارد اریدر اخت یه به لحاظ بزرگیترک یآب برق یها روگاهین نیرا در ب ۲۴۰رتبه  نیهمچن آبی قارص قلعه ساتیتأس

 ،یصنعت ،ی)مانند مصارف خانگ یکیالکتر ینفر به انرژ ۵۵۳هزار و  ۱۰بالغ بر  یتیروزمره جمع یازهاین روگاه،ین نیا

 .کند یم نی( را تأمییل و روشناحمل و نق ،یادار

مند بوده  بهره ترکیه ریدپذیتجد یمنابع انرژ یبانیپشت سمیاز مکان ۲۰۱۶در سال  قارص قلعه یآب برق روگاهیو ن سد

تا سال  تاًینها یآب برق روگاهیسد و ن نیاست. ا فروخته یدالر به دولت م ۰٫۰۷۳۰ متیساعت برق را با ق لوواتیاست و هر ک

 .(Enerji Atlası, 2016) بهره خواهد برد سمیمکان نیاز ا ۲۰۲۴

 
   

 

 یریگ جهینت

کشور ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان  ۴المللی است که بین  ای فرامرزی و بین رودخانه ارس، رودخانه

گردد.  رزی محسوب میای فرام کشور گسترده شده است، حوضه ۴مشترک است. حوضه آبریز رودخانه ارس نیز که در این 

گیرد، باالدست هیدروپلیتیکی و ایران و جمهوری  ها سرچشمه می در این حوضه، ترکیه و ارمنستان که آب ارس از خاک آن

 شوند. دست هیدروپلیتیکی محسوب می یابد، پایین آذربایجان که آب ارس به سمت خاک این دو کشور جریان می

های  دست هستند که بیشترین استفاده را از آب هان، این کشورهای پایینهای فرامرزی ج معموالً در اکثر حوضه

ها ندارند. دلیل این امر در این واقعیت نهفته  آورند و کشورهای باالدست، استفاده چندانی از این آب مشترک به عمل می

ت سرچشمه گرفته و به های کوهستانی و غیر قابل کشاورزی کشورهای باالدس های مشترک از بخش است که معموالً آب

 یابند. دست جریان می خیز کشورهای پایین های مسطح و حاصل سمت بخش

های مسطح ساحلی رودخانه در کشورهای ایران و  خیز بودن زمین در حوضه آبریز رودخانه ارس نیز به دلیل حاصل

نق بسیار داشته و نمونه بارز آن در رو ارسدستی  های پایین در این بخش های دور از گذشتهجمهوری آذربایجان، کشاورزی 

های جلفا و خداآفرین در شمال استان آذربایجان شرقی که مناطق  ایران، دشت مغان در شمال استان اردبیل و شهرستان

 شوند. خیزی محسوب می بسیار حاصل

ق در سده در همین راستا، طرح احداث سدهای مشترک ارس و خداآفرین بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی ساب

ها آغاز شد. پس از فروپاشی شوروی، جمهوری آذربایجان جایگزین  بیستم مورد توافق قرار گرفت و عملیات اجرایی آن

های جدید در زمینه  برداری از سدهای مشترک و همچنین توافق های مذکور گردید و ساخت و بهره شوروی در توافق

 توافق تهران و باکو قرار گرفت. برداری از منابع آب حوضه مشترک ارس مورد بهره

نکته حائز اهمیت در احداث سدهای مشترک بین ایران و شوروی )سپس جمهوری آذربایجان( به عنوان کشورهای 

راهبرد ترکیه طی های آبی است.  دست در حوضه ارس، عدم مشارکت ترکیه به عنوان کشور باالدست در این توافق پایین

های همسایه است. این های آبریز مشترک و مرزی با کشور مهار حداکثری آب در حوضه در جهت چهار دهه اخیر، حرکت

-فیصل ایروغلو  شده و در حال اجرا به منظور نیل به سیاست فوق در دستورکار داشته است. کشور ده ابرپروژه آبی اجرا

تا سال  ۲۰۰۳از سال -سال گذشته  ۱۸ر د یهترکدر این رابطه اظهار داشته است:  -داری و امور آب ترکیه وزیر سابق جنگل



 

10 

 یناحداث شده ا یاست که تعداد سدها یدر حال ینا ؛کشورش احداث کرده است یها رودخانه یسد بر رو ۵۸۵ -۲۰۲۰

 سد بوده است.  ۲۷۶، فقط ۲۰۰۲تا  ۱۹۵۴ یها سال ینکشور در ب

نموده است که عمالً  یلدجله و فرات تکم یاه رودخانه یرا بررو -موسوم به گاپ- یشرق جنوب یابرپروژه آناتول ترکیه

کشور ابرپروژه  ینبسته است. ا یرگذاریتأث یا ییرهرگونه تغ یمنتفع از آن را برا یاواقع در آن حوضه و  یدست کشورها

در دست اجرا دارد که  -موسوم به داپ- یشرق یبه نام پروژه آناتول رسآب در حوضه ا یمهار حداکثر یرا برا یا مشابه

دالر اجرا شده  یلیونم ۲۲۰بالغ بر  ای ینهسد که با هز ینسد کاراکورت را به اتمام رسانده است. ا یراز آن، نظ ییها شبخ

و استان  یغدیرا شتو صنعت د یاست که آب شرب، کشاورز یمتر مکعب یلیونم ۶۰۰آب حدود  یرهحجم ذخ یااست، دار

 برخالف-بزرگ کاراکورت  یآب برق یروگاهاز ساخت سد و ن یهترک یاز اهداف اصل یکیخواهد کرد.  ینرا تأم یهقارص ترک

 یانرژ یدتول یقکمک به اقتصاد کشور از طر -مردم منطقه بودند یازهاین یندر حوضه ارس که صرفاً جهت تأم قبلی موارد

 ذکر شده است.  یآب برق

رودخانه ارس در  یبستر اصل یبررو یزلوجا را نو توز یملزسو یها به نام یگرعالوه بر سد کاراکورت، دو سد د یهترک البته

 یگراز د یریو آبگ یبردار بهره یزکامل از سد کاراکورت و ن یریتوجه است که آبگ یانو اجرا دارد. شا یزیر دست برنامه

رودخانه ارس در  یدب یزانم یبررو یجد یراتتأث تواند یم یه،ترک یدر دست ساخت در حوضه ارس از سو یسدها

 یآب در سدها یرهحجم ذخ یزو ارمنستان( و ن یجانآذربا یجمهور یران،ا یکشورها ینآن )در مرز ب دستی یینپا یها بخش

 داشته باشد. کنند، یم ینارس را تأم دستی یینپا یکشورها یزخ مناطق حاصل یکه مصارف کشاورز ینارس و خداآفر

منطقه داشته  ینواقع در ا یبر حوضه ارس و کشورها ندتوا یکه ابرپروژه داپ م یمشابه یاز تبعات منف یزمنظور پره به

 یبرا ینقشه راه ینکا دجله و فرات( الزم است از هم یها رودخانه یپروژه گاپ بررو یخسارات و تبعات منف یرباشد )نظ

جرا و ا یطراح یرانا یاسالم یو جمهور یجانآذربا یجمهور ارمنستان، یه،ترک یکشورها مابین یف یمناسبات آب یمتنظ

شکل دادن به اقدام  یفرصت برا ینبهتر گذراند، یخود را م ییحاضر که هنوز ابرپروژه داپ، مراحل اجرا یگردد. مقطع زمان

 یانمحور م آب تمانگف یک یریگ در مرحله نخست در جهت شکل تواند ینقشه راه م ینالذکر است. ا در جهت فوق یعمل

 یقو تشو یبترغ یقپروژه داپ از طر یلذ یهترک یا بر اقدامات سازه رییرگذاحوضه رودخانه ارس با هدف تأث یکشورها

در حرکت در جهت  تواند یگفتمان م ینا یگذار . هدفیردتحقق پذ ی،به مناسبات آب یستمیاطراف موضوع به لزوم نگاه س

ارس و به  یزحوضه آبر اریدبه سمت توسعه پا یا سازه یها پروژه یگذار به هدف یهترک رجیو خا یداخل گذاران یاستاقناع س

 .یردارس، سامان پذ یزدر حوضه آبر ربط یذ یساکنان کشورها یو تجار یاقتصاد ییشکوفا یگر،عبارت د

 یانو وابسته م یوستهتنگاتنگ، به هم پ یمناسبات یریگ تالش در جهت حرکت به سمت شکل تواند یاقدام م ینا مکمل

آب با حضور  یپلماسیراهبرد د یریگ شکل یازمندبه نوبه خود ن یهبرد دووجهرا ینا یحوضه فوق باشد. اجرا نفعان یذ یهکل

 یارتباطات تنگاتنگ یجادبه آب متضمن ا یستمیاست. نگاه س یرانو ا یجانآذربا یارمنستان، جمهور یه،چهار کشور ترک

نطقه است که در م یستماکوس یداریحفظ پا یقاز طر یستیز یطمح یتو امن یانرژ یی،غذا یتکمبود آب، امن یانم

 .شود یم یاد ۲۴«یدهدرهم تن یکردرو»از آن به  یزآبر یها حوضه

 

   
 

 منابع
 .یرو)جلد دوم(، تهران: انتشارات وزارت ن یرانا یها رودخانه، (۱۳۷۳) یداهلل . افشین،۱

 .۱، سال دوم، شماره توسعهفصلنامه آب و ، «آب و جمعیت»، (۱۳۷۳) نما زاده، مصطفی، عباسقلی جهانی و قهرمان قدرت . بزرگ۲

                                                 
24. Nexus Approach 
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 یه،در ترک یتوسعه منطقه ا ،(۱۳۹۸) رسانی معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران . پایگاه اطالع۳

 :در یقابل دسترس
https://economic.mfa.ir/portal/PrintNews/30882 

مجله پژوهش حقوق و  ،«الملل ینو عراق و حقوق ب یرانا یمرز یودهااستفاده از منابع آب ر»، (۱۳۸۸اصغر ) ی،ولدان یجعفر. ۴
 ، قابل دسترسی در:۲۶شماره  یازدهم،سال  ،یاستس

http://qjpl.atu.ac.ir/article_2577_6555923bfe56256479fa67d507fddba0.pdf 
 ق(.ساب یمای)ن یا: انتشارات نیزتبر ،یخارس در گذرگاه تار، (۱۳۷۴زاده، محمد ) حافظ. ۵

 ، مشهد: انتشارات پاپلی.اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، (۱۳۹۶) نیا، محمدرضا . حافظ۶

فصلنامه ، «سیاسی. مطالعه موردی: گناباد. مشهد-های اجتماعی آب و تنش»، (۱۳۸۱)و مهدی نیکبخت  نیا، محمدرضا حافظ .۷
 .۶۵-۶۶، سال هفدهم، شماره تحقیقات جغرافیایی

 .الملل ینتهران: نشر ب نیا، یامیو رضا الت یترجمه رسول افضل ،یانهآب در خاورم یاستس، (۱۳۸۹) یمت ی،و گر یمصطف یار،دولت. ۸

المللی با تأکید بر  ینب یها رودخانه یدروپلیتیکه یلو تحل یبررس» ،(۱۳۹۴) . ذکی، یاشار، جلیل دلشادزاده و بایرام کریمی۹

 در یقابل دسترس ، سال اول، شماره اول، بهار،یتیفصلنامه جغرافیای نظامی و امن، «رودخانه مرزی ارس
https://journals.ihu.ac.ir/article_201103_4c5c799cf2df1900fd85254bdcf1b9a3.pdf 

فصل ششم: تبیین »، برنامه آمایش استان آذربایجان غربی، (۱۳۹۶) ریزی استان آذربایجان غربی . سازمان مدیریت و برنامه۱۰

 :در یقابل دسترس ،«ناریوی توسعه فضای استانانداز و طراحی س چشم
https://mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=0d32470a-24d2-4993-9808-5c3c69217a58 

 :در یقابل دسترس ،کوچک یاسمق یبرق آب های یروگاهن ،(۱۳۹۷) اصفهان یا شرکت برق منطقه. ۱۱
https://www.erec.co.ir/fa/hydropower.aspx 
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