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 چکيده 
 یشرتريب اريبسر تيراز درجره اهم یمسئله، در مناطق مررز نيکشور است. ا يمل تياز امن يبخش مهم يآب تيامن

 جراديسربب ا توانرديم ،يآب تيبه امن داريپا يابيدست یو نامناسب برا حيهر گونه اختالل و برخورد ناصح .برخوردار است

 کير اتخرا  .شروددر منطقره  يطيمحستيو ز ييغذا تيامن هاز جمل گريد يتيامن یهادر حوزه یها و مشکالت جدچالش

در منراطق  ژهيوبره داريپا يآب تيبه امن يابيبه دست ليآب در جهت ن يپلماسيمناسب در د یاستگذاريو س يتيريمد کرديرو

کراربرد  ،مقاله نيآب در کشور بوده است.  هدف از ا یاستگذاريو س تيريمد يشگيهم یهاکشور از مسائل و چالش یمرز

 یهارودخانرهالمللري ملري و بين یهراچالش تيريمد همچنين در آب و يپلماسيدر د« غذا-یانرژ-همبست آب» کرديرو

در  توانرديچگونه م« و غذا یهمبست آب، انرژ» کرديکه رو شوديمطالعه، نشان داده م نيشرق کشور است. در ا یفرامرز

شرق کشرور برا  یفرامرز یهامسائل رودخانه ژهيوکشور، به یفرامرز یهارودخانه یهاآب و حل مسائل و چالش يپلماسيد

دو کشرور  یبررا داريپا تيبه امن ليبرد و ن-برد طيشرا جاديا یو اثرگذار واقع شود و بستر الزم را در راستا ديمف ستان،افغان

 فراهم کند. هيهمسا

 

 ، ايران و افغانستانهای فرامرزیغذا، رودخانه-انرژی-رويکرد همبست، ديپلماسي آب، آب :هاواژه کليد

    

  مقدمه -1

ارتباط مستقيم منابع آبي با امنيت غذایي و اقتصادی کشورها، به ویژه در غرب آسيا و آسیيای مرکی،ی، با یه اه يیت ییا ت  

. لذا امنيت آبي به موضوع مورد توجه بسياری از کشیورها در ]1[مفاهيم امنيت ملي کشورها شده است جدی مسأله تأمي  منابع آب در 

ای  مسأله با ه شده است که کشورها نسبت به منیابع آبیي  .]2[ های کالن سياسي و امنيتي آنها تبدیل شده است گذاریسطح سياست

خود به ویژه منابع آبي مشترک که با امنيت ملي آنها گره خورده است، حساسيت بيشتری داشته باشند. بر ای  اساس،   وماً کشیورهای 

. ]4،3[تر اسیتفاده کننید بيشی “آب”برای کسیب   “قدرت”بيشتر و کشورهای پایي  دست از  “قدرت”برای کسب  “آب”باالدست از 

ا ،ایش تقاضای آبي و کاهش منابع آب موجود قابل استحصال، به راه اثرات سوء تغيير اقليم، امنيت جهاني را بشیدت تهدیید ن یوده و 

تلی  برداری از منابع آبیي در نقیاط مخرو، ای  امر سبب شده است که بهرهمفهوم امنيت ملي را ني، دستخوش تحول ن وده است. از ای 

 دنيا با مسائل امنيتي و سياسي ارتباط مستقيم پيدا ن اید.
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 های ديپلماسي آب ايران در منطقه چالش -2

(، ب راتیب انیهي)خاورم يغربی یايخشین آسی  یهيبحیران و مشیكالت آب در منطقیه خشین و ن ا،يینقاط مختلی  دن  يدر ب

 رغميیمنطقیه  ل  ییمنطقه در ک ربند خشن جهان موجب شده است تیا ا  یاست. قرار گر ت  ا اينقاط دن ریاز سا ترميتر و وخخطرناک

 ،يیمنیابع آب ن  ییداشیته باشید کیه ا اريقابل دسترس را در اخت  یريش یهااز آب ددرص نیجهان، تنها  تيدرصد از ج ع 5دارا بودن 

مشیترک  ،ییآبر یهادر حوضیه يغربی یايمنطقیه آسی تيدرصد از ج ع 55از  شي. برديگي  دتاً بصورت مشترک مورد استفاده قرار م

کیرده اسیت.  جیادیمنیابع محیدود در منطقیه ا  ییا از شیترياسیتفاده هرهیه ب یرا بیرا يهیا و مناز یاتمسأله تنش  یکه ا کننديم يزندگ

 ل،یها و قباقوم  ینگه داشت  ا يراض یها برامختل  و تالش دولت یو نژادها لیوجود قبا ليبدل ايغرب آس یدر کشورها  ،یبرا الوه

هیا کیالن دولت یهیایريگميدر تصی  يبسی،ائ تيیآنهیا از اه  يو بهبود سیطح زنیدگ یيغذا تيامن  يجهت تأم يمنابع آب کا   يتأم

 کرده است.  دیمنطقه تشد  یرا در ا یمرز یهااز رودخانه یبرداربهره ياسيس یهاها و بحرانمسأله تنش  یاست که ا دهیبرخودار گرد

 یبا ت ام ه سایه هیا ،روسيه و هي  در دنيا یه سایه، بيشتری  تعداد ه سایه پس از کشورها 15ایران با داشت  حداقل کشور 

 های خاص هيدروپليتيكي برخیوردار گیردد.ای  مسأله سبب شده است که کشور ایران از پيچيدگي مشترک است. يآبمرز  یخود دارا

 يشیرق یدر مرزهیا رانییا ،وده است آنست که کشیور ا رانیا يكيتيدروپوليه طیشرا يدگيچيکه بر پ گرید يژگیو نی  ،ی الوه بر ا

شیر  در حوضیه از ش ال رانیکشور ا  يقرار دارد. ه چن یمرز ،یآبر هایدر باالدست حوضه ،يغرب یدست و در مرزها  یيخود در پا

است. از نگیاه  ميها سهحوضه  یدجله و  رات قرار دارد و در ا يال لل يغرب کشور در حوضه پرتنش ب رو د ایآمودر يال لل يپرتنش ب

 گیر،ید یبرخوردار است. از سو ایژهیو نيتيژئوپل تياز اه  یقرار دارد که مسئله آب ه انند مسئله انرژ ایدر منطقه رانیا ،ال للي يب

را  رانیمشترک ا ی رامرز یهامسأله آب ژهیبو یمرز تيدر شر  و  را  در غرب، موقع انستاندو کشور ناام  ا غ  يب رانیقرار گر ت  ا

است کیه  یدم  یبه قدر يآب و تعامالت آب نهيدر زم رانیخاص ا تيو موقع طیشرا تي. اه ]1[قرار داده است  تریيبحران طیدر شرا

و در  یمرکی، یايدر آسی يآبی هیایرا به ه راه داشته باشد. وجود تینش یرناپذیبرانو ج یجد هایبيآس توانديم طیشرا  یتوجه به ا

نشیان از  ،يپرتنشی طیشیرا  ياسیت( در هنی ستزیطيآب و مح نهيدر زم ی)که خود دهار مشكالت جد رانیو قرار گر ت  ا ايغرب آس

 .دارد رانیا يكيتيدروپليخاص ه طیالعاده شرا و  تياه 

 يدامی یهیاتيو  عال یکشور بیه کشیاورز يکشور از ج له مناطق شرق  ياز مناطق مرزنش یاريدر بس يزندگ گر،یطرف د از

وابسیته  رودییوهرو رمندياز ا غانستان و دو رودخانه ه یورود يبشدت به منابع آب ها،تي عال  یا یبرا ازيمورد ن يوابسته است و منابع آب

امنيت اقتصادی و و  يمردم بوم یهاو دام یکشاورز یها ير ت  زم  يسبب از ب توانديمناطق م  یدر ا يا ک يمنابع آب  ياست.  دم تأم

منیاطق  گیریبیه د يمهاجرت گسترده ساکنان بوم  يدر منطقه و ه چن يتيو امن ياسيس يقاها  و ناامن رينظ یيهادهیگسترش پد جهيدر نت

منیابع   يتأم نرو،یدر کشور گردد. از ا يتيو امن ياسيو بعضاً س ي ا تواند سبب بروز مشكالت مختل  اجت يمسأله م  یکشور شود که ا

بویژه در مناطق شرقي کشور و تعامل  یمرز یو شهرها  يآب در مناطق مرزنشو دیپل اسي پویای خوب  يحك ران كردیبا رو يآب کا 

میورد توجیه  یبطیور جید دییخواهید داشیت کیه با یمناطق میرز تيامن  يدر تأم یادیز اريبس ريتأث ،سازنده و پایدار با کشور ا غانستان

 .رديمردان قرار گو دولت گذاراناستيس

 



 

  «زيستانديشي با متخصصان علوم آب و محيطهم»اولين اجالس 

 1396اسفند  10وزارت نيرو، 
 

 های ديپلماسي آب ايران در شرق کشورچالش -2

حوضه آبری، اصیلي تشیكيل  5ا غانستان به  نوان یكي از کشورهای پر آب منطقه، که در ه سایگي شرقي ایران قرار دارد از 

اینیدوس، حوضیه آبریی، هيرمنید، حوضیه آبریی، آبری، آمودریا، حوضیه آبریی، کابیل ییا  : حوضهها  بارتند ازشده است که ای  حوضه

ها، ههیار حوضیه آبریی،: آمودرییا، کابیل، هيرمنید و هرییرود جی، (. از بي  ای  حوضیه1مرغاب و حوضه آبری، ش الي )شكل -هریرود

، آب ت یام ایی  ه. بیه بيیان سیاددا غانستان هستند که ا غانستان در ت امي آنها در موقعيیت باالدسیت قیرار دارهای آبری،  رامرزی حوضه

کشور ا غانستییان در حوضه  مساحت از %43از  شيبگردد. ها از ای  کشور خارج به س ت کشورهای ه سایه ا غانستان جاری ميحوضه

های در بیي  حوضیه کننید.های آبری، مشترک زنیدگي میيدر حوضهج عيت ای  کشوراز  %48حداقل و  مشترک قرار دارد ،یآبر یها

ای از امنيت آبیي شیر  مشترک هستند و بخش   ده ایرانشرقي  در مناطقآبری،  رامرزی ا غانستان، دو حوضه آبری، هيرمند و هریرود 

 گردد.ر از ای  دو منبع و رودخانه تأمي  ميکشو

 ،کار آمدن دولت جدید ا غانستان با رویسازی در کشور ا غانستان به خصوص پس از شروع روند دولتهای اخير و در سال

تیامي  آب بیرای مصیارف  جهیتهیای میرزی بیرداری از رودخانیهمسئله بهرهبر رویكرد جدید ای  کشور در جهت دستيابي به توسعه، 

لت های جدی دو، یكي از برنامهی  رامرزیهامهار آب رو،از ای . ت رک، بسيار جدی یا ته استبر  بویژه کشاورزی، شرب، صنعت و 

 .است از ای  منابع شده های اقتصادی وسياسيبرداریجهت بهرها غانستان برای حفظ و ذخيره منابع آب 

بیيش از بیر ایی ، .  الوههسیتندبرداری در ای  کشور سد در ا غانستان ساخته شده است که در حال بهره 22تا کنون بيش از ، 

. اندههای جاری در ای  کشور احیدا  شیدکه برای مهار آب هستندهای آبي ای  کشور از سازه یدیگر طرح انحراف آب، بخش 151

بیر روی سید پيشینهادی دیگیر را  153ایی  کشیور برنامیه سیاخت حیداقل  بیرداری،های آبیي موجیود و در حیال بهرهبر ای  سازه الوه

 (.1)جدول در دستور کار قرار داده است های  رامرزی مشترک خود رودخانه

بدليل شرایط سياسي، اجت ا ي، اقتصیادی، امنيتیي و جغرا يیایي شیر  کشیور بیویژه در منطقیه سيسیتان در اسیتان سيسیتان و 

بر اسیاس اطال یات منتشیر ای در دیپل اسي آب کشور برخوردار شده است. ال للي هيرمند از اه يت ویژهبلوهستان، مساله رودخانه بي 

 بیر ایی ،.  الوههیای هیامون احیدا  شیده اسیتدر باال دست تیاالبو بند انحرا ي در حوضه آبری، هيرمند  43سد و  11شده، تاکنون 

داده شده است که دولت ا غانستان در حال مطالعه و بررسي آنهاست در ای  حوضه و در باالدست ایران سد دیگر ني،  45پيشنهاد ساخت 

 رامیرزی سد دیگر بیر روی رودهیای  21ا الم کرده است که ا غانستان برای ساخت  ني، اخيراً . اشرف غني رئيس ج هور ا غانستان]5[

های باالدسیتي را توليید انیرژی و توسیعه دولت ا غانستان مكرر هدف خود از احدا  ای  سیازه .]2[ری،ی کرده است ای  کشور برنامه

 کشاورزی و توسعه امنيت غذایي و انرژی ا الم کرده است. 

هیا و توانید هیالشال للیي هیامون، ميهیای بي آبیي در باالدسیت اییران و تاالبهای احدا  ای  حجم از سیازهبدون شن، 

ادی، انساني و امنيتي برای ایران ایجاد کند. لذا مطالعیه و اتخیاذ محيطي، اجت ا ي، اقتصمشكالت بسيار حاد و وخي ي را در ابعاد زیست

بیرد بیرای دو -ه و دو کشور را به س ت مدیریت پایدار و حل ای  هالش و نيل به رویكرد بیردین رویكرد جامع و پویا که بتواند منطق

یریت و دیپل اسي آب کشور برخوردار است. طي مطالعات صورت گر ته ها و مدکشور ک ن کند از اه يت بس،ایي در سياستگذاری
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بسیيار تواند در ایی  خصیوص غذا و انرژی مي-ه بست آب های منطقه و ای  مسأله، رویكردو با توجه به شرایط، مشخصات و ویژگي

 و موثر واقع شود. کارا 
 جهت احدا  در ا غانستان تعداد سدهای پيشنهادی :1جدول 

 حوضه آبريز نام سدهای پيشنهادی تعداد

 حوضه  کابل 41

 حوضه هيرمند 45

 حوضه آمودریا 11

 هریرود حوضه 11

 جمع 153

 

 
 آبری، ا غانستانهای حوضه: 1شکل 
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 انرژی و غذاهمبست آب،  -4

از ج لیه  ياجت یا  راتييیوهیوا و تغآب راتييیدر پاسی  بیه تغ يال لل يدر جامعه ب (WEF) غذا ،یمفهوم ه بست آب انرژ

 كیردیرو. ]8[ آمیده اسیت دییپد ياجت یا  يتیو نارضیا یرشید نیابرابر ،ينيشهرنش شیا ،ا ،یرشد اقتصاد شدن،يتقاضا، جهان شیا ،ا

میردم  یازهاياهداف مختل ، منا ع و ن انيتا تعادل م کندياست که تالش م یداریاز پا يکل اندازهشم نیو غذا  یه بست آب، انرژ

 .برقرار کند ستیزطيو مح

سودمند اسیت کیه  یياجرا یهابرنامه یيو شناسا هاليدرک بهتر از پتانس یدر راستا يجهان دیجد یهادهیاز ا يكی «بستهم»

مورد توجیه قیرار  غيرهو  ياراض یکاربر ،یآب، غذا، انرژ ريها نظمولفه  يب يمختل  منابع و توسعه و ارتباطات داخل یهادر آن حوزه

نگیاه کنید.  يبیه صیورت مجی،ا و بخشی یاتوسعه یهاحوزه ایبه منابع مختل  و  دیمتخصص نبا ای ریمد نی كرد،یرو  ی. در ارديگيم

اداره  ایی ليخود را تحل يستیز طيمنابع مح گریغذا و د ،یانرژ رينظ یاتوسعه یبخش ها گریتواند بدون در نظر گر ت  ديبخش آب ن 

 .دین ا

  یآنها ارتقا دهد. اما ا  يدر ب يه اهنگ ميبخش و تحك  یا يِدگيدرک و شناخت ما را از به هم تن توانديه بست م كردیرو

به منظور  يسازمان یها،ميکُلّ نگرانه و طرح مكان دگاهید نیاتخاذ  یبه س ت و سو یريگ ميمستل،م متحول کردن روند تص  كردیرو

 يذاتی يوسیتگيپهیمرغم بیهبه .]4[ باشديسه بخش م  یا انيدر م هایيها و هم ا ،امك ّل تیو تقو تل مخ گرانیاقدامات باز يه اهنگ

 یی و تج،  يضیع بخشیي يکننید. ه یاهنگيکیار می یمسئول اغلب به صورت پراکنیده و منی،و ینهادها ،یغذا، آب و انرژ ديتول انيم

و  نیدهدر منطقیه را بیه مخیاطره ا ك یغیذا، آب و انیرژ تيیدرازمیدت امن یداریپا و شده يعياز منابع طب داریناپا ۀبا ه استفاد يسازمان

از  نییهیر هگونه اند که شواهد متعدد نشان داده .]4[  به امنيت و توسعه پایدار قرار داده استروی دستيابي پایدار پيشرا  یيهاهالش

   .]1[ گذارديمات بسيار جدی ريتاث يو اجت ا  ياسيبر ثبات س ،منابع يسه نوع ناامن  یا

اسیت هیر کشیوری در  در حال حاضر، کشور ا غانستان در حال استقرار دولت و حكومت به معنای امروزی آن است. بیدیهي

های   راني خیود را توسیعه بدهید و از ایی  طرییق بیه رشید تر زیرساختسازی به دنبال آن است که هرهه بيشتر و سریعشرایط دولت

تری  و مه تیری  و های مناسیب اسیت، سیادهای مانند ا غانستان که  اقد هرگونه زیرساختاقتصادی باال برسد. در کشور در حال توسعه

های جیدی دولیت ا غانسیتان در هیر ها و نيازها و برنامهبر ای ، تأمي  انرژی یكي از اولویت الوه نها راه توسعه، کشاورزی باشد.شاید ت

اسیتفاده از دهد کیه نشان مي ، نتایج حاصلشواهد و مطالعات صورت گر تهای بوده است. با توجه به ای  مسایل و ه چني  برپایه مرحله

آبری،  رامیرزی  هایهای آبری،  رامرزی کشور بویژه در حوضهرویكرد ه بست برای مدیریت مسایل و مناقشات آبي بسياری از حوضه

– شرقيمناطق مرزی ایران برای تأمي  امنيت آبي کشور و مشترک هيرمند و هریرود بسيار ضروری و راهگشا خواهد بود. به بيان دیگر،

به رویكرد ه بست آب، انرژی و  به جد با ا غانستان پویا و پایدار و تعامل و دیپل اسي -اندهای  رامرزی وابستهمنابع آب که به شدت به

 دارد.  غذا نياز

 هایها و ضع در ای  ارائه، هرایي و ل،وم اتخاذ ای  رویكرد و ه چني  نحوه اجرایي کردن و شناسایي و واکاوی ضرورت 

های  رامرزی شر  و دیپل اسي آب کشور ارائیه خواهید های رودخانهجهت حل و مدیریت هالش بخشي و سازمانيهای بي  ه اهنگي

 خواهند شد  بارتند از:ا پرداخته به آنه در ارائه مباحه و محورهای اصلي کهشد.  



 

  «زيستانديشي با متخصصان علوم آب و محيطهم»اولين اجالس 

 1396اسفند  10وزارت نيرو، 
 

 های هيدروپليتيكي دو کشور ایران و ا غانستانها و هالششناسایي  رصت 

  یهارودخانیه یهیاو تنش هیاهالش پاییدار تیریمدرویكرد ه بست آب، انرژی و غذا در ضرورت و ل،وم اتخاذ 

 کشور مشترک بي  دو ی رامرز

 های آبری، شر  کشورنحوه اجرایي کردن رویكرد ه بست آب، انرژی و غذا در حوضه 

  سیازی ایی  متولي پيادههای ها و دستگاهسازمانبي  سازماني و نهادی درون/ نگری ها و بخشيل،وم شناسایي ضع

 رویكرد در کشور
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