
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در  همسایه کشورهای آب تنظیم هایبرنامهبررسی تاثیرات 
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 ریاست جمهوری   

 سازمان ربانهم و بودهج کشور

 نگریاهی توسعه و آیندهمرکز ژپوهش



 

  

  



 

  

 

 

  



 

  

 

 مرزی مشترک های حوضه در همسایه کشورهای آب تنظیم هایبرنامه تاثیرات بررسیعنوان: 

 ایران بر

 مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگریصاحب اثر: 

 دکتر فرخ مسجدی و دکتر علیرضا آزموده اردالن، دکتر فرهاد دژپسندکمیته راهبری علمی: 

 : دکتر علیرضا آزموده اردالنناظر علمی

 خوسفی محسن ابراهیمیدکتر دکتر فرزام پوراصغر سنگاچین )بخش اول( و : تحقیق و تدوین

 )بخش دوم(

 7931 اول مهرماه، ازدهمی: ویرایش

 31-79-7203 کد شناسه:

 نگری آب، محیط زیست و منابع طبیعی گروه آینده
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 پیشگفتار

هایی از کره زمین روند گرمایش کره زمین و تغییرات اقلیمی، بخشای، تشدید در چند دهه اخیر با افزایش گازهای گلخانه

رویه، با بحران آب مواجه های بیو برداشت برای آب های پیاپی، افزایش تقاضابخصوص منطقه خاورمیانه تحت تاثیر خشکسالی

و  2/1، صنعت 3/1کشاورزی ، نیاز آبی جهان در بخش 0202شود تا سال با توجه به روندهای موجود پیش بینی می شده است.

ترین مناطق جهان قرار خواهد داد. به برابر شود که این روند، کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی را در زمره بحرانی 8/1شرب 

های مشترك بین چند کشور به شدت تحت فشار رقابت بر سر برداشت منابع های واقع در حوضههمین دلیل بسیاری از رودخانه

  تواند ضمن تشدید بحران آب، زمینه بروز اختالف و نزاع بین کشورهای همسایه را نیز پدید آورد.د قرار داشته که میآب محدو

، کاهش متوسط بارندگی، کاهش منابع آب میانگین دماافزایش مستثنی نبوده و در پنج دهه اخیر  بحرانکشور ما نیز از این 

منجر به پیدایش و تشدید بحران آب در کشور شده است که این  رویه از منابع آبهای بیبرداریتجدیدپذیر کشور و بهره

به همین های مشترك مرزی به دلیل وابستگی به منابع آبهای فرامرزی از اهمیت بیشتری برخوردار است. موضوع در حوضه

ر بهمن ماه سال گذشته گزارشی در ای دارد. چنان که این مرکز دتوان گفت وضعیت آب در کشور روند نگران کنندهدلیل می

ولی از آنجا که  منتشر نمود "سنجی اتصال پهنه های آبی شمال و جنوب کشوربحران آب و امکان"خصوص 

تاثیرگذار است، بر آن در کشور های مشترك مرزی بر تشدید بحران آب های کنترل آب کشورهای همسایه در حوضهبرنامه

های های تنظیم آب کشورهای همسایه در حوضهبررسی تاثیرات برنامه" شدیم تا گزارش جامعی تحت عنوان

تهیه نماییم. در تهیه این گزارش عالوه بر مطالعه منابع و مدارك موجود داخلی و بین المللی،  "مشترک فرامرزی بر ایران

های نوان و نشستتحت همین ع 11/0/1331تاریخ از نظرات کارشناسان برجسته کشور در قالب یک نشست تخصصی در 

 برداری شده است. کارشناسی متعدد بهره

بدون شک انتشار این گزارش با همراهی و مشارکت عده کثیری از صاحبنظران، کارشناسان و متخصصین حوزه منابع آب و 

فرخ مسجدی در  دیپلماسی آب به سرانجام رسیده است. به همین منظور الزم است از آقایان دکتر علیرضا آزموده اردالن و دکتر

دکتر مجتبی خالصی، مهندس امیر تقی تهرانی، مهندس جعفر غفاری شیروان، دکتر دکتر حمیدرضا عدل، کمیته علمی و آقایان 

محمدحسین پاپلی یزدی، مهندس میرداود میالنی، مهندس علیرضا دائمی و دکتر محمدرضا شهبازبگیان که با حضور خود در 

بر غنای گزارش افزودند قدردانی نمایم. همچنین از زحمات آقایان دکتر همچنین ارائه نظر و نشست تخصصی و جلسات متعدد 

-اند تشکر میفرزام پوراصغر سنگاچین و دکتر محسن ابراهیمی خوسفی که مسئولیت تحقیق و تدوین گزارش را برعهده داشته

 نمایم.

در راستای کاستن تاثیرات منفی ناشی از کاهش منابع  امید است مجموعه راهکارهای پیشنهادی منتج از این گزارش بتواند

 آب ورودی به کشور راهشگا باشد.

 فرهاد دژپسند              

 رئیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری
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 خالصه مدیریتی

افزایش تقاضای آب ناشی از توسعه کشاورزی، افزایش جمعیت، تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آب مشترك 

کشورهای مختلف را بر آن داشته است تا از آبهای موجود در سرزمین خود حداکثر بهره برداری را داشته باشند و بعضا 

ت بی رویه از منابع آبی مشترك نموده اند. اینگونه بدون توجه به اثرات منفی بر کشورهای پایین دست اقدام به برداش

با توجه به روندهای اقدامات باعث شکل گیری تنش هایی بین کشورهای مختلف در طول سالیان گذشته شده است. 

برابر شود که این  8/1و شرب  2/1، صنعت 3/1، نیاز آبی جهان در بخش کشاورزی 0202شود تا سال موجود پیش بینی می

ترین مناطق جهان قرار خواهد داد. به همین دلیل بسیاری از کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی را در زمره بحرانیروند، 

های مشترك بین چند کشور به شدت تحت فشار رقابت بر سر برداشت منابع آب محدود قرار داشته های واقع در حوضهرودخانه

کشور ما نیز از این   اختالف و نزاع بین کشورهای همسایه را نیز پدید آورد. تواند ضمن تشدید بحران آب، زمینه بروزکه می

، کاهش متوسط بارندگی، کاهش منابع آب تجدیدپذیر کشور و میانگین دماافزایش مستثنی نبوده و در پنج دهه اخیر  بحران

های شده است که این موضوع در حوضهمنجر به پیدایش و تشدید بحران آب در کشور  رویه از منابع آبهای بیبرداریبهره

 مشترك مرزی به دلیل وابستگی به منابع آبهای فرامرزی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

 منابع فعلی وضعیت بررسی به جهانی معتبر های شاخص از استفاده با است شده سعی حاضر گزارش اول بخش در

 کلی طور به ایران آب منابع وضعیت بخش این ادامه در همچنین،. شود تببین آن آینده انداز چشم وپرداخته  جهان آب

درصد قابل استفاده بشر بوده و منابع آب تجدید شونده  210/2های کره زمین، تنها از مجموع آب .است شده تشریح

 دیتجدمنابع آب شیرین و  ،دهند و در چرخه آب شناختی مشارکت دارد و در حقیقت این بخشجهان را تشکیل می

 شد خواهد باعث آینده در جهان مناطق از بسیاری در آب کمبود از ناشی فزاینده فشارهای .کندشونده دنیا را تأمین می

 فروپاشی به تواندمی منابع آبی برد ظرفیت از  گذار. شود تشدید آینده در زیرزمینی آب منابع ویژهبه آب، منابع به فشار تا

 تنهانه  که داشت خواهد دنبال به را هاپیشران از ایزنجیره خود بدنبال که شود منجر کشورها امنیت و غذایی اقتصاد

 زیرا سازد، متأثر نیز را جهان غذایی امنیت تواندمی بلکه دهد،می قرار تهدید معرض در را کشورها خود غذایی امنیت

 پیامد که آورند روی غالت المللیبین بازارهای به خود غذایی نیازهای تأمین برای مجبورند کشورها این از بسیاری

 را فقیر و توسعه حال در کشورهای جمله از جوامع تمامی تواندمی که است غالت قیمت رفتن باال فرایند این نهایی

 .برد فرو محیطیزیست و اجتماعی اقتصادی، مشکالت از گردابی در را کشورها این و سازد متأثر

 جمعیت بیشترین که آرام اقیانوس و آسیا منطقه جمله از جهان مناطق از بسیاری در آب برای تقاضا رودمی انتظار

 آب هایسیستم بر را شدیدی فشارهای فرآیند این. یابد افزایش روپیش هایدهه در است، داده جای خود در را جهان

 آب محدودیت با که کشورهایی و کنندگان مصرف بین تنش افزایش به و کرده تحمیل زیرزمینی هایآب و هارودخانه

  .شد خواهد منتهی هستند، مواجه

 0202 سال تا ایران. دارد قرار آبی شدید بحران وضعیت در آب، ایران مدیریت المللیبین موسسه براساس شاخص

 موجود امکانات و منابع به توجه با مقدار این که بیفزاید خود استحصال قابل آب منابع به درصد 110 بتواند باید
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متوسط مصرف آب کشاورزی در جهان حدود  0210بر اساس گزارش بانک جهانی در سال  رسد.می نظر به غیرممکن

 1درصد،  30. این ارقام برای ایران به ترتیب معادل درصد بوده است 3/1درصد و صنعت نیز  11درصد، شرب  12

 در ،0202 سال تا کشاورزی بخش آبی نیاز یش بینی می شودپ موجود روندهای به توجه با درصد می باشد. 1درصد و 

 هایحوزه در واقع هایرودخانه از بسیاری دلیل همین به. شود برابر 8/1 شرب و 2/1 صنعت ،3/1 کشاورزی بخش

 بین همچنین و کشورها بین منازعات بروز احتمال و گرفته قرار فشار تحت شدت به( کشور چند بین مشترك) ملیفرا

 .دارد وجود کنندگان مصرف

 کره از هاییبخش اقلیم، تغییر و زمین کره گرمایش روند تشدید و ای گلخانه گازهای افزایش با و اخیر دهه چند در

 مواجه آب بحران با رویه، بی های برداشت و پی در پی هایخشکسالی تاثیر تحت خاورمیانه منطقه در بخصوص زمین

 0/2 حدود شیبی با کشور دمای میانگین اخیر دهه پنج در. است نبوده مستثنی قاعده این از نیز ایران کشور. اند شده

 تاکنون 1380 سال از. است یافته کاهش دهه بر میلیمتر 11 شیب  با بارندگی میزان و افزایش دهه بر سلسیوس درجه

 منابع. است بوده مواجه تجمعی خشکسالی با کشور تاکنون زمان آن از و بوده منفی کشور ایدهه خشکسالی شاخص

. است یافته کاهش مترمکعب میلیارد 83 به اخیر سال 12 طی مترمکعب میلیارد 102 از نیز کشور تجدیدپذیر آب

 به است بوده مترمکعب میلیارد 2 حدود اخیر آبی سال 12 طی سالیانه زیرزمینی، آب مخازن کسری متوسط همچنین

 استاتیک ذخایر از مترمکعب میلیارد 102 حدود مکعب، متر میلیارد 222 حدود مجموع از حاضر حال در که ایگونه

 های دشت تعداد تا است شده باعث جوی نزوالت کاهش و رویه بی برداشتهای. است رفته دست از زیرزمینی آب منابع

 عمیق نیمه و عمیق هایچاه تعداد .یابد افزایش 1332 سال در دشت 322 به 1301 سال در عدد 12 از کشور ممنوعه

 افزایش 1330-1332 آبی سال در چاه حلقه هزار 130 حدود به 1321-1320 آبی سال در حلقه هزار 01 حدود از کشور

 این طی ترتیب این به. است رسیده مکعب متر میلیارد 22 از بیش به مکعب متر میلیارد 3 از نیز برداشت میزان و یافته

 . است شده برابر 2 از بیش هابرداشت میزان و برابر 8/11 هاچاه تعداد دوره

 مقدار این. باشدمی میلیمتر 1/113 بر بالغ 31-31 آبی سال شهریور 1 تا مهر اول از جوی ریزشهای کل ارتفاع

 سال مشابه دوره به نسبت و کاهش درصد 31( میلیمتر 1/002)  درازمدت مشابه هایدوره میانگین به نسبت بارندگی

 181/018 معادل شهریور 1 تا مهر اول بارش حجم ضمناً. دهدمی نشان کاهش درصد 01( میلیمتر 2/031) گذشته آبی

 و بوشهر کرمان، فارس، بلوچستان، و سیستان های استان در بارندگی زمانی، بازه این در. باشدمی مترمکعب میلیارد

 اصلی حوضه 1 بین از. دهد می نشان را کاهش درصد 22 از بیش ساله 03 درازمدت میانگین با مقایسه در هرمزگان

 کرده تجربه را درازمدت میانگین به نسبت را بارندگی درصدی 12 از بیش کاهش شرق، مرزی حوضه نیز، کشور آبریز

  است

مشترك مرزی ایران، مهمترین  حوضه های آبریزتا با نگاهی اجمالی بر  ه استدر بخش دوم این گزارش سعی شد

چالش ها و تاثیرات ناشی از مهار آبهای فرامرزی توسط کشورهای همسایه بر کشور ایران مورد بررسی و تحلیل قرار 

  گیرد.
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 درصد 02 از بیش و بوده مشترك کشور 121 بین که دارد وجود زمین کره کل در مشترك حوضه آبریز 081

 اروندرود،-فرات-دجله حوضه: از عبارتند ایران کشور مرزی مشترك ضه های آبریزحو .شود می شامل را زمین جمعیت

 081 سایر با ایران مرزی مشترك حوضه آبریز 2 مقایسه .هریرود حوضه و هیرمند حوضه اترك، حوضه ارس، حوضه

 آب تنش و کشاورزی آب تنش های شاخص) آب منابع کمیت گروه در که دهد می نشان جهان مشترك حوضه

 خطر شرایط در حوضه 2 هرپساب  و فاضالب از ناشی آلودگی شاخص و زیست محیط آب تنش شاخص و (انسانی

 قرار خود باالدست در رویه بی های سدسازی شدید تاثیر تحت ارس و فرات-دجله حوضه دو. اند شده واقع زیاد بسیار

 بسیار خطر شرایط در سدها، ساخت از اکوسیستم از تاثیرپذیری شاخص در حوضه دو این خطر میزان بنابراین و دارند

 شرایط در ایران مرزی مشترك حوضه 2 کلی طور به که دهد می نشان گانه 10 های شاخص برآیند. دارد قرار زیاد

 .است زیاد خیلی به رو متوسط حداقل درجه با خطر

 بحرانی مناطق عنوان به منطقه 0 آب، منابع به دسترسی و آب منابع از برداشت میزان جمعیت، هایشاخص لحاظ با

توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل  مرزی مشترك های حوضه از برداری بهره خصوص در باال خطر باتشد

. آسیا شرق جنوب( 0 و جنوبی آفریقای جنوب( 3 مرکزی، آسیای( 0 خاورمیانه،( 1: از عبارتند که است شده شناسایی

 طبقه بحرانی مناطق این جزو( هریرود و هیرمند) کشور شرقی و( رود اروند و فرات و دجله) غربی اصلی های حوضه

 سایر با مقایسه در ایران کشور اطراف منطقه در آب  کمبود از ناشی های بحران که دهد می نشان و اند شده بندی

 .است بیشتر جهان نقاط

 و محیطی زیست آبی های تنش که دهد می نشان ملل سازمان زیست محیط برنامه توسط شده انجام مطالعات

 حوضه تعداد زیست، محیط آب تنش شاخص برمبنای. شد خواهد تشدید آسیا جنوبغرب منطقه در بخصوص انسانی

 انداز چشم در 81 و 21 ارقام به فعلی وضعیت در 11 رقم از اند گرفته قرار زیاد بسیار خطر میزان طبقه در که هایی

 زیاد بسیار خطر معرض در های حوضه تعداد انسانی، آب تنش شاخص مبنای بر همچنین. رسید خواهد 0222 و 0232

 .رسید خواهد 0222 و 0232 انداز چشم در عدد 08 و 31 به فعلی، وضعیت در عدد 08 از

مشترك مرزی ایران، مهمترین چالش های مربوط به هر  حوضه آبریزدر ادامه، ضمن معرفی مختصری از هر 

 حوضه ناشی از برنامه های تنظیم آب کشورهای همسایه ذکر شده است.

 ترکیه کشور 2 بین حوضه فراتزیر شامل دو زیرحوضه فرات و دجله است. فرات-دجله حوضه آبریز( 7

. است مشترك( درصد 3) سعودی عربستان و( درصد 2223/2) اردن ،(درصد 00) سوریه ،(درصد 01) عراق ،(درصد 08)

 حال در یا و شده احداث عراق و سوریه ترکیه، کشور سه توسط فرات رودخانه روی بر تاکنون بزرگ سد 13 مجموع در

 تاکنون، 1332 دهه از .است مشترك ترکیه و سوریه عراق، ایران، کشور چهار با دجله حوضه آبریززیر .است ساخت

 مجموع. است احداث حال در یا و شده احداث آن های سرشاخه روی بر و دجله رودخانه حوضه در متعددی سدهای

 کشور در دجله رودخانه حوضه شدید توپوگرافی دلیل به. باشد می مکعب متر میلیارد 111 بر بالغ سدها این ظرفیت

 قالب در ترکیه اخیر، هایسال در اما. است نشده انجام منطقه این در توجهی قابل ایتوسعه های طرح تاکنون ترکیه،
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 متر میلیارد 12 از بیش ظرفیت با ایلیسو سد آنها مهمترین که دارد منطقه این در را سد 8 ساختن قصد گاپ پروژه

 سوم یک تواند می ترکیه گاپ، پروژه یافتن پایان با. برسد برداری بهره به 0218 سال در است قرار که باشد می مکعب

تاکنون رودخانه دجله موضوع مستقیم مذاکرات چندجانبه بین ایران،  .آورد در خود کنترل تحت را دجله به ورودی آب

سوریه، ترکیه و عراق نبوده است و توافقات صورت گرفته تاکنون عمدتا بر روی هر دو رودخانه دجله و فرات و با تاکید 

 . بیشتر بر روی فرات بوده است

 و کشاورزی اراضی آبیاری برق، تولید منظور به فرات و دجله آبی منابع کنترل هدف با 1311 سال در گاپ پروژه

 منطقه در جدید شغل میلیون 0 که است این بر ترکیه ملی توسعه استراتژی. شد آغاز ترکیه جنوبشرق ای منطقه توسعه

 جهت دیگر دالر میلیارد 12 و است شده پروژه این صرف دالر میلیارد 02 حدود تاکنون. نماید ایجاد گاپ پوشش تحت

 نیروگاه 13 سد، 00 ساخت است، فرد به منحصر پروژه 13 شامل که گاپ پروژه در. است نیاز مورد پروژه تکمیل

 و سد 12 ساخت تاکنون. است شده بینی پیش هکتار میلیون 8/1 حدود مساحتی برای آبیاری های شبکه و هیدرولیکی

 مجموع .رسید خواهد درصد 32 به الیسو سد ساخت با و است رسیده اتمام به گاپ پروژه درصد 82 مجموع در نیروگاه 3

 پروژه این سدهای از یکی تنها. است بیشتر ایران کشور سدهای کلیه آب مجموع از گاپ سد 00 توسط ذخیره قابل آب

 بین متعددی تنشهای ایجاد باعث تاکنون پروژه این. دارد آب مکعب متر میلیارد 03 معادل ظرفیتی آتاتورك، سد نام با

عالوه بر واکنش کشورهای منطقه بخصوص سوریه و عراق به برنامه های توسعه ای  .است شده سوریه و عراق ترکیه،

و کنترل منابع آب دجله و فرات توسط ترکیه، سازمان های مردم نهاد، متخصصین و فعالین زیست محیطی نیز در 

 حوضه آبریزه این پروژه اعتراض دارند. این پروژه باعث تغییر بافت اجتماعی منطقه، آسیب به اکوسیستم سراسر جهان ب

رت اجباری ساکنین کیف و مهاجدجله و فرات، کاهش کیفیت آب، به زیر آب رفتن مناطق باستانی نظر شهر حصن

 بومی خواهد شد.

 آب کیفیتکمیت و  کاهش به منجر سوریه و عراق ترکیه، کشور سه توسط فرات و دجله های رودخانه آبهای مهار

 مساحت افزایش فارس، خلیج اکوسیستم خوردن برهم النهرین، بین تاریخی تاالبهای رفتن بین از ها، رودخانه این

 .شد خواهد ترکیه کیفحصن شهر نظیر باستانی مناطق رفتن آب زیر به بومی و ساکنین مهاجرت ریزگرد، های کانون

 بحران، به رو منطقه این با مجاورت دلیل به اما ندارد فرات و دجله آب منابع در توجهی قابل سهم اگرچه ایران کشور

 گسترش و وقوع افزایش توانمی ممکن حالت حداقل در که شد خواهد روبرو جبرانی غیرقابل های چالش با قطعا

مهمترین تاثیرات منفی  .برد نام را کشور غربی جنوب مناطق از بسیاری شدن زیست سخت و کشور عمق تا ریزگردها

، تهدید اکوسیستم خلیج فارس، ریزگرد های کانون تشدیدمهار آبهای حوضه دجله و فرات بر کشور ایران عبارتند از: 

و تبعات اجتماعی و امنیتی برای  مهاجرت سیل، آلوده ریزگردهای توسط منطقه مردم سالمت تهدید، منطقه اقلیم تغییر

 کشور.

 واژه از لذا گیرد، می سرچشمه ترکیه حاکمیت تحت کوههای از فرات و دجله سرچشمه چون است معتقد ترکیه

 همچنین. و استفاده از این آبها را حق حاکمیتی خود تلقی می کند کند می استفاده بجای آبهای مشترك مرزی آبهای
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 های حقابه و شود گرفته نظر در بایستی می حوضه یک عنوان به فرات و دجله حوضه کل که است معتقد کشور این

 سابق جمهور رئیس دمیرل سلیمان .گیرد قرار محاسبه مورد حوضه دو هر برای کلی طور به بایستی می کشور هر

 ترکیه از فرات آب درصد 32 که چرا دارد را فرات آب از برداری بهره حق ترکیه" که بود معتقد( 1333-0222) ترکیه

 باشند، داشته ترکیه های رودخانه آبی منابع از استفاده بر ادعایی توانند نمی عراق نه و سوریه نه. گیرد می سرچشمه

 انجام داریم دوست که را کاری داریم حق ما. است حاکمیت مسئله این. ندارد آنها نفت بر ادعایی ترکیه که همانطور

 به را خود نفتی منابع گوییم نمی ما. هستند خودشان برای آنها نفتی منابع است، ترکیه برای ترکیه آب منابع. دهیم

 در ترکیه ه چراک است این اصلی سوال. "گذارند می اشتراك به را ما آب منابع بگوییم توانیم نمی و گذاریم می اشتراك

و مقصود این  است فرات و دجله آب کل مجموع از بیش ظرفیتی چنین با آبی عظیم های سازه توسعه و ساخت حال

 و فرات چیست؟ کشور از مهار آبهای دجله

 و افغانستان غرب جنوب از بزرگی هایبخش که است بسته حوضه آبریز یک هیرمند حوضه آبریز( 0

 افغانستان ارتفاعات از که است رود تعدادی شامل حوضه این. گیردمی بر در را ایران شرق جنوب از کوچکی هایبخش

 چاله شور آب چاله سمت به نهایت در و هامون شیرین آب های تاالب و هادریاچه سمت به و گیرند می سرچشمه

 بند 30 و سد 13 تاکنون افغانستان دولت .هستند روان است، واقع سیستان حوضه انتهای در که افغانستان گودزره

 ساخت برنامه داده، قرار برداری بهره مورد و احداث هامون های تاالب دست باال در و هیرمند حوضه آبریز در انحرافی

ساخت بند کمالخان یکی از  .دارد بررسی و مطالعه دست در پیشنهادی سدهای صورت به حوضه این در را دیگر سد 32

 ساختن با افغانستان شودمی گفتههای اخیر بوده است. چالش برانگیزترین مسائل فی مابین ایران و افغانستان در سال

در خاك  گودزره قبل از ورود به ایران و به صورت مستقیم به سمت را هیرمند آب از بخشی قصد دارد کمالخان بند

اما افغان ها معتقدند که احداث این بند مانع سرازیر شدن حقابه ایران نخواهد بود و بر مبنای  کند. هدایتافغانستان 

حقابه ایران را تخصیص خواهند داد. نکته قابل توجه این است که حیات تاالبهای هامون با استفاده از  1321معاهده 

قابه، در بهترین حالت تنها بخشی از ظرفیت چاه شود و در صورت تامین این حمیلیون متر مکعبی تامین نمی 802حقابه 

های سیالبی بوده که بیش از حقابه به سمت ایران سرازیر می های هامون وابسته به جریانها پر خواهد شد. تاالبنیمه

 شود. در واقع ایران عالوه بر حقابه قانونی خود، بر دریافت حقابه زیست محیطی تاالب های هامون اصرار دارد. ولی

 اقدامات دیگر ازساخت بند کمالخان مانع از ورود این جریان های سیالبی و حقابه زیست محیطی به ایران خواهد شد. 

 کشت کل مجموع. باشد می هیرمند رود آب از استفاده با کشاورزی اراضی توسعه هیرمند، حوضه در افغانستان

با  0211 سال در هکتار هزار 111 حدود به 1332 الس در هکتار هزار 123 میزان از منطقه، این در آبی محصوالت

. عالوه بر ساخت سدهای متعدد در حوضه هیرمند و توسعه اراضی کشاورزی، است رسیده افزایش درصد 10 حدود

هامون پوزك هایی به عمق سه متر و عرض چهار متر بر روی خط مرزی ایران و افغانستان که از داخل افغانستان کانال

مانع از ورود آب به خاك ایران از منشا که است  نمودهو هامون صابری می گذرد در قالب طرح انسداد مرزی، حفر 

 رودهای فراه و هاروت که در شمال مجموعه تاالب ها واقع شده اند، می شود.
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 بین های تاالب شدن شکخ( 1مهمترین تاثیرات منفی مهار آبهای حوضه هیرمند توسط افغانستان عبارتند از: 

 سرعت و زمان مدت افزایش( 3به صورت افزایش دما و کاهش بارندگی ها؛  منطقه محلی اقلیم تغییر (0؛ هامون المللی

 و مرز شدن خالی (1؛ ریزگردها وقوع تشدید( 2؛ روان های ماسه حرکت و بیابانزایی (0سیستان؛  روزه 102 بادهای

 تشدید (3؛ سیستان مردم فقر تشدید (8؛ نشینی حاشیه و مهاجرت تشدید (1؛ کشور ملی همبستگی و امنیت تهدید

 هکتاری. 01222بخصوص در طرح  گرفته صورت هایگذاری سرمایه رفت هدر( 3و  قاچاق

 دوستی سد افتتاح دنبال به .است مشترك ترکمنستان و ایران افغانستان، کشور سه بین هریرود حوضه آبریز( 9

 بر را سد چند ساخت که کرد اعالم افغانستان وترکمنستان، ایران کشور دو مشترك مرز در هریرود رودخانه روی بر

 تیرپل سد گفگان، سد پاشدان، سد باالبلوك، سد از عبارتند که دارد کار دستور در دوستی سد باالدست در هریرود روی

 احداث هریرود برروی آینده دهه یک تا و داشته قرار ساخت و طراحی ابتدایی مراحل در اول سد چهار. سلما سد و

 هزینه با هریرود روی و هرات والیت در پاشدان، سد. است رسیده برداری بهره به 1332 سال در سلما سد. شد خواهند

 چهار تولید و اراضی هکتار هزار 12 آبیاری سبز، فضای ایجاد سیالب، کنترل هدف با دالر میلیون 111 به نزدیک

 حال در سدهای از کدام هر ظرفیت. دارد قرار خود پایانی مراحل در سد این ساخت. شد خواهد ساخته برق مگاوات

 بر تاثیر ایران، مرز به هریرود ورودی آب کاهش تاثیر مهمترین .است مکعب متر میلیون 022 از بیش مطالعه و ساخت

 سایر به مهاجرت و سکنه از مرز شدن خالی .است مشهد کالنشهر بخصوص کشور شرقشمال شرب آب منابع روی

 هایهزینه میزبان، شهرهای در نشینی حاشیه تشدید و مهاجرین برای اجتماعی مشکالت ایجاد بر عالوه شهری، نقاط

 .داد خواهد افزایش نیز را مرز امنیت تامین

یکی دیگر از حوضه های مشترك مرزی ایران و ترکمنستان، در شمال شرق کشور واقع  اترک حوضه آبریز( 4

های مهمترین چالش در خاك ایران واقع شده است. یکیلومتر مربع 33222مساحت این حوضه درصد  1/13شده است. 

های ناشی از آلودگیخشکسالی، فرسایش خاك، ناشی از  کاهش کیفیت و کمیت منابع آب( 1حوضه اترك عبارتند از: 

در نتیجه تغییر مسیر رودخانه و  (0؛ های صنعتیهای کشاورزی، برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی، آلودگیزهاب

ایجاد کانون های ریزگرد متعدد در کشور ترکمنستان بخصوص در صحرای قره قوم که  (3تغییر مرز رسمی دو کشور و 

 سان شمالی، خراسان رضوی و گلستان تاثیرات زیست محیطی منفی گذاشته است.به طور مستقیم بر استان های خرا

کیلومتر مربع بین کشورهای ایران، ارمنستان، آذربایجان،  هزار 188با مساحت ارس -کورا حوضه آبریز( 5

درصد در  11درصد در ایران،  03درصد مساحت این حوضه در کشور آذربایجان،  31گرجستان و ترکیه واقع شده است. 

ان در این حوضه دو رودخانه اصلی کورا و ارس جری درصد در ترکیه قرار دارد. 10درصد در ارمنستان و  11گرجستان، 

 بر متعددی سدهای تاکنوندارد که پس از پیوستن به یکدیگر در کشور آذربایجان، سرانجام به دریای خزر می ریزند. 

 کشاورزی، اراضی آبیاری برق، تولید هدف با مختلف کشورهای در آنها های سرشاخه و ارس و کورا رودخانه دو روی

 مداخالت. است شده احداث مکعب متر میلیارد 02 بر بالغ ظرفیتی با نقل و حمل و سیالب کنترل شرب، آب تامین

 02 ترتیب به خزر دریای به رودخانه این ورودی آب میزان تا است شده باعث ارس و کورا های رودخانه در انسان
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آلودگی رودخانه ارس بخصوص ناشی از فعالیت های صنعتی کشور ارمنستان و  .یابد کاهش درصد 01 و درصد

ن چالش های مربوط به این حوضه همچنین تغییر مسیر رودخانه و در نتیجه تغییر مرز رسمی کشور از جمله مهمتری

 باشد.می

ری با کم آبی گزارش نیز پیشنهاداتی در خصوص تقویت دیپلماسی آب کشور و راهکارهای سازگادر بخش سوم 

-های انجام شده در گزارش نشان میهای مشترك به تفکیک هر حوضه ارائه شده است. در مجموع، بررسیدر حوضه

اروندرود، -فرات-های هیرمند، دجلهدهد که کنترل آبهای فرامرزی توسط کشورهای همسایه به ترتیب در حوضه

ی را متوجه کشور ایران خواهد ساخت. بنابراین، ضرورت های جبران ناپذیرهریرود، ارس و اترك، مشکالت و چالش

تقویت دیپلماسی آب و حرکت به سمت همکاری متقابل با کشورهای مجاور و با اولویت کشور افغانستان انکارناپذیر 

تواند به کاهش تنش و نزدیکتر کردن کشورهای همسایه در راستای برد می-است. اتخاذ دیپلماسی فعال آبی برد

مشارکت در توسعه پایدار و بهبود سطح زندگی ساکنین حوضه مشترك منتهی شود. در این خصوص پیشنهاد  افزایش

سازمان برنامه و وزارت امور خارجه، وزارت جهادکشاورزی، وزارت نیرو، متشکل از  "کمیته دیپلماسی آب"می شود 

ون آب و کشاورزی مجلس تشکیل و کمیسی محیط زیست، سازمان هواشناسی کشورسازمان حفاظت بودجه کشور، 

 امور وزارت دیپلماسی توان و کشور داخل اجرایی های دستگاه تخصصی بین توان افزاییایجاد هم با بتوان تا گردد

 های مشتركتوجهی در راستای کاستن تاثیرات منفی ناشی از کاهش منابع آب حوضه قابل دستاوردهای به خارجه،

های گذاری در خصوص مسائل و چالشریزی، پایش و سیاستوظیفه اصلی این کمیته راهبری، برنامه .یافت دست

ریاست کمیته بر عهده وزیر نیرو و دبیرخانه کمیته نیز می بایستی در وزارت نیرو های مشترك مرزی  خواهد بود. حوضه

بخشی و نظارت بر اقدامات انجام شده به صورت بایستی نسبت به ارزیابی اثرباشد. سازمان برنامه و بودجه نیز می

تواند اپدیم نیز می المللی بخصوص اسکاپ وبین تخصصی نهادهای توان فنی و مالی از گیریساالنه اقدام نماید. بهره

 رویه از منابع آب مشترك راهگشا باشد.های بیبرداریدر راستای کاهش آثار سوء ناشی از بهره

های سازگاری با کم آبی و مالحظات بایستی سیاستدن حصول دستاوردهای دیپلماسی آب، میبا توجه به زمانبر بو

-های مشترك مرزی کشور با جدیت و اولویت بیشتر پیگیری شود. از جمله این راهکارها میآمایش سرزمین در حوضه

توسعه ملی برای توسعه کشت  گذاران در استفاده از منابع صندوقبرداری سرمایهتوان به حذف محدودیت برای بهره

های بازدارنده مصرف آوری و تصفیه فاضالب، اصالح ساختار تعرفه و اعمال جریمههای جمعای و توسعه سامانهگلخانه

 و جادیا از تیحماتعامالت متقابل با کشورهای همسایه بخصوص افغانستان، بیش از حد استاندارد، اتخاذ سیاست 

 آب منابع مصرف توجه ویژه به افزایش تراز مثبت تجارت آب مجازی، مدیریت ،صنعت و کشت یهاتمعمج توسعه

دوستی، فراهم نمودن  سد آب منابع جای به حاصله آب منابع تدریجی جایگزینی و مشهد دشت در کشاورزی بخش

های کشاورزی کم آب به جای فعالیتهای غیروابسته به ها و تسهیالت الزم به منظور جایگزینی تدریجی فعالیتمشوق

 های رودخانه ارس اشاره کرد.بازده در دشت سیستان و پایش میزان و منشا آلودگی

 



 أ

  

 فهرست مطالب 

 7 ....................................................................... رانیا و جهان آب منابع تیوضع به ینگاه -اول بخش

 7 .......................................................................................................................... مقدمه( 7-7

 0 .............................................................................................................. جهان آب منابع( 7-0

 72 ..................................................................... جهان در آب مصارف و منابع اندازچشم و ارونده( 7-9

 04 ........................................................................................................... آب منابع یابیارز( 7-4

 02 ............................................................................................. رانیا در آب مصارف و منابع( 7-5

 91 ............................................................................... آب مصارف و منابع تطبیقی یهاشاخص( 7-2

 83 .................................................................................................. آب یوربهره شاخص (1-6-1

 83 ................................................................................................... مارک فالکن شاخص (1-6-2

 04 ................................................................................................... ملل سازمان شاخص (1-6-8

 01 .............................................................................. آب مديريت یالمللنیب موسسه شاخص (1-6-0

 01 ..........................................................................کننده مصرف یهابخش نیب در آب عيتوز (1-6-5

 02 ........................................................................................ (آبرانه) آب یپا یجا شاخص (1-6-6

 51 ............................................................................................................... یمجاز آب (1-6-7

 50 ................................................................................................یکشاورز یاریآب بازده (1-6-3

 52 ............................................................................................... رانیا در آب منابع تیوضع( 7-1

 51 .......................................................................... 32-31 یآب سال در کشور یبارندگ تیوضع( 7-8

 51 ...................................................................................... کشور آب منابع مدیریت تنگناهای( 7-3

 53 ................................................................................................... كشور طبیعي شرايط (1-3-1

 53 .................................................................................... هابرنامه و هااستیس در نارسايي (1-3-2

 27 ................................................. رانیا بر هیهمسا یکشورها آب میتنظ یها برنامه راتیتاث -دوم بخش

 20 ............................................................................................................................... مقدمه

 20 ................................................................................................ ترکمش حوضه های آبریز( 0-7

 18 ..................................................................................... اروندرود -فرات-دجله حوضه آبریز( 0-0

 13 ......................................................................................................... فرات حوضه آبریز( 0-9

 36 ................................................................................. فرات رودخانه یرو یاحداث یسدها (2-8-1

 34 ........................................................ فرات رودخانه به مربوط یها مشارکت و ها نامه توافق (2-8-2

 30 .......................................................................................................... دجله حوضه آبریز( 0-4



 ب

  

 33 ..................................................................................دجله رودخانه یرو یاحداث یسدها (2-0-1

 140 ............................................................................. دجله رودخانه با مرتبط یها توافقنامه (2-0-2

 722 ................................................................................................... اروندرود حوضه آبریز( 0-5

 721 ......................................................................................... رودان انیم منطقه یها تاالب( 0-2

 143 .................................................. یا ماهواره ريتصاو از استفاده با میهورالعظ راتییتغ روند (2-6-1

 723 ................................................................................................................ گاپ پروژه( 0-1

 112 ....................................................................................................... گاپ جامع طرح (2-7-1

 118 ........................................................................................... گاپ یراهبردها و اهداف (2-7-2

 115 ........................................................................................ گاپ پروژه اقدام یها برنامه (2-7-8

 115 .......................................................................................گاپ پروژه شرفتیپ تیوضع (2-7-0

 124 ............................................................................................................ آتاتورک سد (2-7-5

 121 ............................................................................................................... سویليا سد (2-7-6

 122 ........................................................................ گاپ خصوص در یالملل نیب یها ینگران (2-7-7

 120 .............................................................................. گاپ پروژه به یاجتماع یها واکنش (2-7-3

 702 ...................................................... فرات و دجله رودخانه خصوص در مختلف یکشورها موضع( 0-8

 701 ..................................................... رانیا بر اروندرود و فرات و دجله حوضه یآبها مهار راتیتاث( 0-3

 127 ........................................................................................... زگردير یها کانون ديتشد (2-3-1

 123 ......................................................................................... فارس جیخل ستمیاکوس ديتهد (2-3-2

 184 ...................................................................................................... منطقه میاقل رییتغ (2-3-8

 184 ............................................................. آلوده یزگردهاير توسط منطقه مردم سالمت ديتهد (2-3-0

 181 .......................................................................................................... مهاجرت لیس (2-3-5

 181 ...................................................................... اروندرود به فارس جیخل شور آب یشرویپ (2-3-6

 182 ........................................................................................................ یتیامن داتيتهد (2-3-7

 795 ................................................................................................... رمندیه حوضه آبریز( 0-72

 186 ................................................................................................ ستانیس یها هامون (2-14-1

 102 .......................................... رمندیه آبريز حوضه در افغانستان یا توسعه و یا سازه اقدامات (2-14-2

 106 ............................................................................................. رمندیه از رانيا حقابه (2-14-8

 107 ........................................................................... رمندیه از رانيا حقابه کاهش راتیتاث (2-14-0

 150 ................................................................. رمندیه حقابه خصوص در افغانستان مواضع (2-14-5

 155 ...................................................................... رمندیه حقابه خصوص در رانيا مواضع (2-14-6

 156 ........................................................................ افغانستان در یانرژ تیوضع به ینگاه (2-14-7

 157 .......................................................................... افغانستان آب منابع تیوضع به ینگاه (2-14-3

 758 ................................................................................................... رودیهر حوضه آبریز( 0-77

 164 ............................................................................ روديهر یرو بر شده احداث یسدها (2-11-1

 729 ..................................................................... رودیهر حوضه به نسبت افغانستان موضع( 0-77-7



 ت

  

 729 ................................................................ رانیا بر رودیهر به یورود آب کاهش راتیتاث( 0-77-9

 724 ..................................................................................................... اترک حوضه آبریز( 0-70

 166 ............................................................................................ اترک حوضه یچالشها (2-12-1

 721 ............................................................................................... ارس-کورا حوضه آبریز( 0-79

 163 ...................................................................... ارس-کورا حوضه در شده ساخته یسدها (2-18-1

 171 ........................................................................................ ارس رودخانه ریمس رییتغ (2-18-2

 172 ......................................................................................................... ارس یآلودگ (2-18-8

 172 ............................................................................................ ارس حوضه انداز چشم (2-18-0

 710 ................................................................................................. آب یالملل نیب نیقوان( 0-74

 172 ..................................................................................................... ینکیهلس نیقوان (2-10-1

  (1337) یرانیکشت ریغ مقاصد براي یالملل نیب هاي آبراه از برداري بهره حقوق یالملل نیب ونیکنوانس (2-10-2

 711 ...................................................................... شنهاداتیپ و یریگ جهینت ،یبند جمع -سوم بخش

 718 .................................................................................. جهان آب منابع تیوضع یبند جمع( 9-7

 781 .............................................................................................. شنهاداتیپ و یریگ جهینت( 9-0

 133 ...................................................................................................آب یپلماسيد تيتقو (8-2-1

 132 .......................................................................... دار تياولو یاساس اقدامات و راهکارها (8-2-2

 731 ................................................................................................................... منابع فهرست

 

 

  



 ث

  

 فهرست شکل ها

 9 ..................................................................................................... نیزم کره آب عیتوز -7 شکل

 4 ............................................................................................ جهان در نیریش آب عیتوز -0 شکل

 5 ..................................................... (7988 همکاران، و میدوس: مأخذ) جهان شیرین آب منابع -9 شکل

 1 .......................................... (ROBARTS & R. WETZEL, 0222: مأخذ) نیزم کره یشناختآب چرخه -4 شکل

 77 ........................................................................................ متحده ایاالت در آب مصرف  -5 شکل

 79 ............................................................. یسعود عربستان کشور شکل یارهیدا گندم مزارع -2 شکل

 در یبازنگر ویسنار و موجود یوهایسنار اساس بر مختلف یهابخش کیتفک به آب استحصال روند -2 شکل

 75 ........................................................................................................................ مصرف یالگوها

 72 ... (7939 مکنون،: مأخذ) 0205 ینیبشیپ و 7332 ،7352 دوره یط دسترس در آب سرانه راتییتغ  -1 شکل

 71 ........................... (VRBA JAC VAN DER GUN, 0224: مأخذ) جهان در ینیرزمیز یهاآب برداشت  -8 شکل

 ،7934 کشور، یزیربرنامه و تیریمد سازمان: ماخذ) ستیزطیمح بیتخر و فقر وبیمع چرخه -3 شکل

 73 ................................................................................. ("ستیزطیمح" توسعه ششم برنامه مستندات

 و 0205 یهاسال  ینیبشیپ و 7335 یهاسال در آب کمیابی و تنش با یکشورها و جمعیت تعداد -72 شکل

 07 .................................................................................. (POPULATION REPORTS, 0221: مأخذ) 0252

 04 .................... (GEO-5, 0270:  مأخذ) جهان در ینیرزمیز یهاآب از هیرو یب یبرداربهره تیوضع -77 شکل

 02 .............................................................................. کشور اصلی زیآبر کالن یها حوضه -70 شکل

 یآمار سالنامه: مأخذ) 7939-34 یال 7914-15 یآب یهاسال یط کشور یجو نزوالت نیانگیم -79 شکل

 03 ....................................................................................................... (رانیا آمار مرکز ،7934 سال

: مأخذ) 7422 سال ینیبشیپ و 7985 یال 7942 دوره یط ریپذ دیتجد آب سرانه راتییتغ روند -74 شکل

 92 ....................................................... ((7934) ستیزطیمح بانیپشت اسناد توسعه، ششم برنامه مستندات

 ششم برنامه مستندات: مأخذ) رانیا در مختلف مناطق کیتفک به ریپذ دیتجد آب سرانه راتییتغ -75 شکل

 97 ....................................................................................((7934) ستیزطیمح بانیپشت اسناد توسعه،

 توهم آب، بحران: مأخذ) ساله 91 دوره یط کشور یبرداربهره یهاچاه هیتخل و تعداد راتییتغ روند -72 شکل

 99 ................................................................................................................... ((7934) تیواقع ای

 94 ......................................................... (7932 رو،ین وزارت: مأخذ) کشور ممنوعه یها دشت -71 شکل

 92 ...... ((7934) تیواقع ای توهم آب، بحران: مأخذ) نرمال طیشرا در آب مصارف و منابع متوسط النیب -78 شکل



 ج

  

 :مأخذ)7422 سال ینیبشیپ و 7982 سال در شرب و صنعت ،یکشاورز یهاپساب دیتول مقدار -73 شکل

 91 ...................................................................................... ((7984) داریپا توسعه و آب منابع تیریمد

 98 ........ (0274 ،یجهان بانک: مأخذ) 0270 سال در جهان منتخب یکشورها در آب یوربهره متوسط -02 شکل

 44 .............................................................(WATER FOOTPRINTING, 0221: مأخذ) آب انواع -07 شکل

 45 .......................... (7930 همکاران، و پارس ینیام: مأخذ) آب ردپای مختلف اجزای تصویری بیان -00 شکل

 42 .................................................... (HOEKSTRA ET AL., 0277) آب یپا یجا یابیارز مراحل -09 شکل

 42 ................................. (HOEKSTRA ET AL., 0277)  کشور هر آب یپا یجا دهندهلیتشک یاجزا -04 شکل

 آب کیتفک به سال در مکعب متر برحسب 7332-0225 دوره یط کشورها آب یپا یجا سرانه -05 شکل

 43 ....................................................................... (HOEKSTRA ET AL., 0277)  کل و یآب و یخاکستر سبز،

 CHAPAGAIN AND: منبع) 7335-0225 دوره یط جهان منتخب یکشورها و رانیا آب یپا یجا -02 شکل

HOEKSTRA, 0224) ................................................................................................................... 43 

 54 ..................................... 7332-0225 دوره یط جهان مختلف یکشورها در یمجاز آب النیب -01 شکل

 54 .......................... (7930 عرب،: مأخذ) یمجاز آب یالمللنیب انیجر در مختلف محصوالت سهم -08 شکل

 55 ......... (7988 ،یآباد رستم: مأخذ) 0223 سال در جهان منتخب کشور چند و ایران در آبیاری بازده -03 شکل

 همکاران، و کشاورز: مأخذ) جهان منتخب یکشورها و رانیا در محصول نوع دو یمجاز آب مقدار -92 شکل

7937) .................................................................................................................................. 55 

 29 ............. (کشور 757 نیب مشترک حوضه 082) جهان سطح در مشترک حوضه های آبریز تیموقع -97 شکل

 29 ............................................................ جهان مشترک حوضه های آبریز در ساکن تیجمع -90 شکل

 24 ... ها حوضه نیا یاصل یها رودخانه و هیهمسا یکشورها با رانیا یمرز مشترک گانه 5 یها حوضه -99 شکل

 13 ......................................... (HOLMES, 0272: مأخذ) اروندرود-فرات-دجله حوضه آبریز کالن -95 شکل

 UN-ESCWA: مأخذ) درصد و لومترمربعیک حسب بر مختلف یکشورها در فرات حوضه مساحت عیتوز -92 شکل

AND BGR, 0279) ..................................................................................................................... 82 

 82 .. (UN-ESCWA AND BGR, 0279: مأخذ)  آن یها سرچشمه و فرات رودخانه و فرات حوضه تیموقع -91 شکل

 80 ............. (UN-ESCWA AND BGR, 0279: مأخذ)  فرات حوضه در ساالنه یبارندگ درازمدت نیانگیم -98 شکل

 84 ....................................................... 72 جدول در شده ذکر یدرومتریه ستگاهیا 4 تیموقع -93 شکل

 32 .....................(UN-ESCWA AND BGR, 0279: مأخذ)  فرات رودخانه امتداد در آب یشور راتییتغ -42 شکل

file:///D:/گاپ/GAP%2097-3-2%20V5.docx%23_Toc515264268


 ح

  

 39 .................. درصد و مربع لومتریک حسب بر مختلف یکشورها در واقع فرات حوضه آبریز مساحت -47 شکل

-UN: مأخذ) هیسور و هیترک عراق، ران،یا کشور 4 یمرز محدوده در دجله رودخانه حوضه آبریز -40 شکل

ESCWA AND BGR, 0279) ........................................................................................................... 34 

 35 .............. (UN-ESCWA AND BGR, 0279: مأخذ) دجله حوضه در انهیسال یبارندگ درازمدت نیانگیم -49 شکل

-UN: مأخذ) متفاوت مرجع دو یمبنا بر دجله حوضه آب نیتام در منطقه یکشورها مشارکت زانیم -44 شکل

ESCWA AND BGR, 0279) ........................................................................................................... 35 

 32 ................................................................ دجله حوضه در یدرومتریه ستگاهیا دو تیموقع -45 شکل

 واحد در ژهیو نیانگیم یدب( B ؛0277 تا 7397 یزمان بازه در دجله رودخانه ساالنه یدب نیانگیم( A -42 شکل

 38 ....................... (UN-ESCWA AND BGR, 0279: مأخذ) دجله حوضه در یدب یآنومال یزمان یسر( C حوضه؛ سطح

 تا 7397 یزمان بازه در موصل و کوت یدرومتریه ستگاهیا دو در دجله رودخانه ماهانه یدب نیانگیم -41 شکل

 33 .................................................................................... (UN-ESCWA AND BGR, 0279: مأخذ) 0277

: مأخذ) 7335 سال از بعد و 7389 سال از قبل دجله رودخانه امتداد در آب یشور زانیم راتییتغ -48 شکل

UN-ESCWA AND BGR, 0279) .................................................................................................... 724 

 722 ............. (UN-ESCWA AND BGR, 0279: مأخذ) اروندرود حوضه آبریز درازمدت یبارندگ نیانگیم -43 شکل

 721 ........... (UN-ESCWA AND BGR, 0279: مأخذ) نیالنهر نیب منطقه یالملل نیب یها تاالب تیموقع -52 شکل

 723 (لندست یا ماهواره ریتصاو -نگارندگان: مأخذ) نیالنهر نیب منطقه یها تاالب سطح راتییتغ روند -57 شکل

 772 ............. (گاپ پروژه تیوبسا: مأخذ) فرات و دجله رودخانه یها سرشاخه و گاپ منطقه تیموقع -50 شکل

 777 .......................... (گاپ پروژه تیوبسا: مأخذ) گاپ پروژه یاجرا محدوده در هیترک یها استان -59 شکل

 یمبنا بر...(  ها، فرودگاه ،یلیر خطوط بزرگراهها، ،یزراع یاراض) گاپ طرح افق ییفضا سازمان -54 شکل

 779 ........................................................................ (GAP MASTERPLAN, 7383: مأخذ) پروژه جامع طرح

 774 ..................................................... (گاپ پروژه تیوبسا: مأخذ) گاپ پروژه یتکامل مراحل -55 شکل

 اردیلیم 5/0 حدود مجموع در. 0271 تا 7332 سال از گاپ پروژه به افتهی صیتخص یها بودجه -52 شکل

 775 ..................................................... (.گاپ پروژه تیوبسا: مأخذ) است افتهی صیتخص بودجه تاکنون دالر

 تیوبسا: مأخذ) گاپ منطقه در ساخت دست در و دهیرس یبردار بهره به برق دیتول یها پروژه -51 شکل

 772 ........................................................................................................................... (گاپ پروژه

: مأخذ) 0272 سال تا 0220 سال از گاپ منطقه در اشتغال و یصنعت یواحدها تعداد راتییتغ روند -58 شکل

 771 ................................................................................................................ (گاپ پروژه تیوبسا



 خ

  

 773 ............................ (گاپ پروژه تیوبسا: مأخذ) گاپ پروژه منطقه ندهیآ و حال گذشته، تیوضع -53 شکل

 705 .......................... (رودان انیم نیکمپ: مأخذ) میهورالعظ تاالب از یبخش شدن خشک از یینما -27 شکل

 7981 سال تا( راست) 7921 یها سال خالل در هیسور و عراق در زگردیر یها کانون گسترش -20 شکل

 708 ........................................................................... (7934 کشور، یشناس نیزم سازمان: مأخذ( )چپ)

 یمبنا بر 0274 تا 0225 دوره در اهواز ستگاهیا در زگردیر یها توفان در مختلف یها کانون سهم -29 شکل

 708 ......................... (7934 کشور، یشناس نیزم سازمان: مأخذ)  خوزستان استان یهواشناس کل اداره اطالعات

 نیزم سازمان: مأخذ)  7937 و 7932 یسالها یط یخارج منشا با زگردیر یمکان پراکنش نقشه -24 شکل

 703 ............................................................................................................. (7934 کشور، یشناس

 792 ....................................................... حوضه نیا یاصل یها رودخانه و رمندیه حوضه آبریز -25 شکل

 یعیطب انیجر جهت چپ، سمت شکل در ها کانیپ -ستانیس دشت در رمندیه حوضه یها هامون -22 شکل

 791 ................................................................................... (UNEP, 0222: ماخذ. )دهند یم نشان را آب

 ,UNEP: ماخذ) 7338 سال یا ماهواره ریتصاو از مستخرج ستانیس دشت یاراض یکاربر نقشه -21 شکل

0222) ................................................................................................................................ 742 

: ماخذ)  0220 و 7338 ،7312 یسالها در ستانیس دشت محدوده یاراض یکاربر راتییتغ روند -28 شکل

UNEP, 0222) ....................................................................................................................... 742 

 740 .......... (نگارندگان: ماخذ. )7988 مرداد 79 خیتار یا ماهواره ریتصو یرو بر ها مهین چاه تیموقع -23 شکل

 749 ..... (ساترا سامانه: نهیزم ریتصو) آن یها سرشاخه و رمندیه رودخانه یرو بر یاصل سد 9 تیموقع -12 شکل

 یاراض توسعه) یکجک سد دست نییپا در رمندیه رودخانه محدوده یاراض یکاربر راتییتغ روند -17 شکل

 745 .................................................... (7930 همکاران، و ینیحس یحاج: ماخذ(. )است توجه قابل یکشاورز

 748 ............. (رنایا یخبرگزار: ماخذ) ستانیس منطقه بر هامون یها تاالب شدن خشک آثار از یبرخ -10 شکل

 نیب یترسال و یخشکسال دوره دو در( چپ سمت) ریتبخ و( راست سمت) دما نیگیانیم نمودار -19 شکل

 752 .................................................................................. (7983 قه،یسل: ماخذ) 7920-7989 یسالها

 757 .................. (UNEP,0278: ماخذ) 7980 وریشهر در زگردیر وقوع از سیمود یا ماهواره ریتصو -14 شکل

 750 ............................... منطقه در واقع یشهر نقاط و هامون یها تاالب محدوده یها شهرستان -15 شکل

 752 ............. (7932 ،یصبور و دانش: ماخذ) افغانستان به هیهمسا یکشورها از برق واردات تیظرف -12 شکل

  0272 تا 0223 یسالها نیب هیهمسا یکشورها از برق واردات یبرا افغانستان یگذار هیسرما -11 شکل

 751 .................................................................................................. (7932 ،یصبور و دانش: ماخذ)



 د

  

 758 ...... (7932 ،یصبور و دانش: ماخذ) یآب یها حوضه کیتفک به افغانستان ساالنه یبارندگ متوسط -18 شکل

 753 ................... افغانستان و ترکمنستان ران،یا کشور سه محدوده در رودیهر حوضه آبریز تیموقع -13 شکل

 722 ....................................................... مختلف یکشورها در رودیهر حوضه درصد و مساحت -82 شکل

 از بعد 7931 سال در و سلما سد احداث از قبل 7937 سال در یدوست سد از یا ماهواره ریتصو -87 شکل

 720 .............................................................................................. (نگارندگان: ماخذ) سلما سد احداث

 720 ................................................................... 7935 خرداد 75 خیتار در سلما سد افتتاح -80 شکل

 

  



 ذ

  

 فهرست جدول ها

 9 .............................................................................. جهان در منبع نوع برحسب آب عیتوز -7 جدول

 2 ............................................... 0270 سال در جهان مختلف مناطق بین در آب و جمعیت توزیع -0 جدول

 3 .................................................................... نیزم کره مختلف یهامکان در آب مبادله زمان -9 جدول

 00 ........................ .اندکرده استفاده بشدت خود ینیرزمیز آب منابع از 0225 سال در که کشورهایی -4 جدول

-48 یآب یهاسال) کشور اصلی آبریز یهاحوزه در ریزش از حاصل آب حجم ساله 42 نیانگیم -5 جدول

 01 ............................................................................................................... (7930-39 یال 7941

 08 ................................................ مختلف یزمان مقاطع در کشور ریپذ دیتجد آب حجم راتییتغ -2 جدول

 90 ................................ 7957-7935 دوره یط ینیرزمیز یهاآب از برداشت زانیم و هاچاه تعداد -1 جدول

 93 ................................................................ (مارک فالکن) یآب تنش یهاشاخص یبندطبقه -8 جدول

 42 .................................... 0279 سال در جهان منتخب یکشورها و رانیا ریپذ دیتجد آب سرانه -3 جدول

 42 .......................... 0279 سال در جهان منتخب یکشورها با رانیا ملل سازمان شاخص سهیمقا -72 جدول

 40 ......................... (درصد برحسب)  0270 سال در جهان منتخب یکشورها در آب مصرف عیتوز -77 جدول

 49 ..................................................................................... سبز آب و آبی آب یهایژگیو -70 جدول

 52 .......................... کننده مصرف بخش برحسب منتخب یکشورها و رانیا یپا یجا سرانه و کل -79 جدول

 59 .............................................. (Y9GM/)7332-0225 دوره یط یمجاز آب ناخالص انیجر -74 جدول

 25 .................. جهان مشترک یها حوضه ریسا با سهیمقا در رانیا یمرز مشترک حوضه 5 تیوضع -75 جدول

 UNEP-DHI: ماخذ) یمرز مشترک حوضه های آبریز از یبردار بهره خصوص در یبحران منطقه چهار -94 شکل

AND UNEP,0272 ) ................................................................................................................... 14 

 87 ..................... (UN-ESCWA AND BGR, 0279: مأخذ) فرات رودخانه حوضه آبریز یکل اتیخصوص -72 جدول

 ستگاهیا 4 در 0277 تا 7392 یزمان بازه در فرات رودخانه ساالنه یدب حجم آمار از یا خالصه -71 جدول

 89 ............................................................................. (UN-ESCWA AND BGR, 0279: مأخذ)  یدرومتریه

 82 .................... (نگارندگان: مأخذ) آن یها سرشاخه و فرات رودخانه یرو بر شده احداث یسدها -78 جدول

 37 ....... (UN-ESCWA AND BGR, 0279: مأخذ) فرات رودخانه به مربوط یها مشارکت و ها نامه توافق -73 جدول

 34 ...................... (UN-ESCWA AND BGR, 0279: مأخذ) دجله رودخانه حوضه آبریز یکل اتیخصوص -02 جدول



 ر

  

-UN: مأخذ) یدرومتریه ستگاهیا دو در دجله رودخانه ساالنه یدب زانیم راتییتغ یآمار خالصه -07 جدول

ESCWA AND BGR, 0279) ........................................................................................................... 31 

 722 ................... (نگارندگان: مأخذ)  دجله رودخانه یرو بر ساخت حال در ای و شده احداث یسدها -00 جدول

 729 . (UN-ESCWA AND BGR, 0279: مأخذ) دجله رودخانه یها سرشاخه یرو بر شده احداث یسدها -09 جدول

 UN-ESCWA AND: مأخذ) دجله رودخانه آب منابع از یبردار بهره خصوص در یالملل نیب توافقات -04 جدول

BGR, 0279) ......................................................................................................................... 725 

 پروژه تیوبسا: مأخذ) گاپ پروژه اقدام یها برنامه و یا منطقه توسعه جامع، یها برنامه سوابق -05 جدول

 774 ................................................................................................................................... (گاپ

 778 ......... (گاپ پروژه تیوبسا: مأخذ) گاپ منطقه در یاقتصاد یها شاخص نیمهمتر راتییتغ روند -02 جدول

 773 ....... (گاپ پروژه تیوبسا: مأخذ) گاپ منطقه در یرساختیز یها شاخص نیمهمتر راتییتغ روند -01 جدول

 793 ............................................................... ستانیس دشت یتاالبها مجموعه اتیخصوص -08 جدول

 741 ....................... رمندیه مسئله رامونیپ افغانستان و رانیا کشور دو یاسیس روابط ینیتکو ریس -03 جدول

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نگاهی به وضعیت منابع آب جهان و ایران -بخش اول



 

 

 مقدمه( 1-1

شود. با این حال میزان آن محدود است و توزیع منابع آب نیز در سطح زمین محسوب می هآب از منابع تجدید شوند

شهری شدن در جهان، مصرف آب نیز سیر تصاعدی داشته است و هر ساله به  روندمتعادل نیست. با افزایش جمعیت و 

زیادی از  کننده، بخشنابع آلودهمها و دیگر های شیمیایی، دفع پساب و فاضالبرویه از آن، آلودگیموازات استفاده بی

سازد. بدین ترتیب، تأمین آب سالم به میزان کافی به یکی از این منابع محدود و ارزشمند را غیرقابل استفاده می

های مختلف اقتصادی، به این ترتیب به موازات رشد جمعیت و توسعه فعالیت معضالت جوامع بشری مبدل شده است.

ها را بر به همین دلیل نیز بسیاری از دولت در بسیاری از نقاط جهان بیشتر مشهود شده است وکمبود این ماده حیاتی 

برداری از منابع آب بازنگری نمایند و حفاظت از های مربوط به بهرهآن داشته است تا نسبت به بازنگری در سیاست

مختلف برای حفاظت  هایسیاستو اجرای کمیت و کیفیت منابع آب را در کانون توجه قرار دهند. با وجود هشدارها 

کمی و کیفی منابع آب، هنوز اقدامات جامع و فراگیری در اکثر نقاط جهان صورت نگرفته و کماکان تخریب کمی و 

ترین معضالت جامعه جهانی ویژه در کشورهای در حال توسعه و فقیر، به عنوان یکی از مهمکیفی منابع آب در جهان به

بر  (آیندها در کشورهای در حال توسعه به دنیا میدرصد آن 32)میلیون نفر  82افزوده شدن حدود  هر ساله با است.

شود. این در حالی است که در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان جمعیت جهان، تقاضا برای آب تشدید نیز می

 باشند.خصوصاً در کشورهای در حال توسعه از تأمین حداقل نیاز آبی خود ناتوان می

. از زندیمای را رقم منابع آبی است که این پدیده کمبود آب گسترده 1جهان در حال پیشی گرفتن از ظرفیت برد

های زمانی کوتاه شود، معموالً در بازهآنجایی که بیشتر این کمبود آب از پمپاژ بیش از حد منابع آب زیرزمینی ناشی می

ای، اغلب زمانی آشکار ای ماسهها یا حرکت تپهخالف سوزاندن جنگلمدت ملموس نیستند. فروافت منابع آب بر

این تخلیه و کاهش شتابان جهانی آب مربوط به  های آب زیرزمینی کامالً تخلیه شده باشند.شوند که سفرهمی

ها ونشده است. حفاری میلی حاصلهای اخیر است که در نتیجه سه برابر شدن تقاضای جهانی در نیم قرن اخیر زمان

چاه عمیق و نیمه عمیق در سراسر دنیا برای دسترسی به منابع آب در سطحی فراتر از ظرفیت برد و تخلیه، افت و 

ها در بسیاری از کاهش بسیاری از منابع آب را در بسیاری از کشورها رقم زده است. عدم توفیق بسیاری از دولت

انداز های زیرزمینی، چشمبرداری از آبمحدود کردن بهرههای در اعمال سیاست ،کشورهای در حال توسعه و فقیر

در میان پیامدهای سوء ناشی از کمیابی آب  ها و حتی جامعه جهانی قرار داده است.ای را فراروی این دولتکنندهنگران

شاره کرد که ا هااچهیدرشدن  دیناپدها و توان به خشک شدن رودخانههای زیرزمینی میبرداری از آبدر نتیجه بهره

 های داخلی بسیاری از کشورها را در معرض تهدید جدی قرار داده است.بومهایی بسیاری از زیستباشدت و ضعف

                                                
1 Carrying Capacity 
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ها را در بردارد که خود سوی دیگر الگوهای مصرف نادرست اتالف این ماده حیاتی و افزایش حجم انواع فاضالب از

رسانی را ایجاب شود. این امر همچنین توسعه تأسیسات آبمحیطی و منابع آب میهای زیستازدیاد آلودگی سبب

یابد و به تبع آن سالمت شده جوابگوی نیازها نباشد، کیفیت آب در شبکه تنزل میکند و چنانچه آب تصفیهمی

ها ی مصرف صحیح و توجه به بازیافت انواع پسابگیرد. ترویج الگوهاشهروندان و بهداشت جامعه مورد تهدید قرار می

ها مورد توجه جدی واقع شود. بر این اساس باید ریزیاساسی است که باید در برنامه سیاستهای شهری، دو و فاضالب

را بنا نهاد تا بتوان پایداری  یی نوینهاشده و سیاستتجدید نظر  ،ها و الگوهای استحصال و مصرف آبدر سیاست

 آب را تضمین کرد. منابع

در بخش اول گزارش حاضر سعی شده است با استفاده از شاخص های معتبر جهانی به بررسی وضعیت فعلی منابع 

به طور کلی تشریح  وضعیت منابع آب ایراندر ادامه این بخش آب جهان و چشم انداز آینده آن تببین شود. همچنین، 

 شده است.

 منابع آب جهان( 1-2

های زمین شود. حجم کل آبحدود سه چهارم مساحت زمین را شامل می است که ین ماده روی زمینفراوان ترآب 

، شدیمشود که اگر به طور یکنواخت در سطح کره زمین توزیع میلیون کیلومتر مکعب تخمین زده می 1338حدود 

درصد آن در  2/31، حدود نیزمح رغم فراوانی آب در سط. علیگرفتیمکیلومتر از سطح زمین را در بر  1/0ارتفاعی 

(. غلظت زیاد نمک موجود در 1)جدول  استقابل استفاده بشر  غیر متمرکز بوده و به علت شوری هاانوسیاق ودریاها 

ها استفاده از این آب را برای مقاصد کشاورزی، شرب و صنعتی غیرممکن ساخته است. با این حال، آب آب اقیانوس

گیرد. های برق و دفن برخی از منابع آالینده مورد استفاده قرار میبرای خنک سازی نیروگاهها عمدتاً شور اقیانوس

در عمل به هنوز های شرب، ها برای استفادهیی آب اقیانوسزدانمکبرای های نو م توسعه و به کارگیری فناوریعلیرغ

بخش زیادی از  در سطح گسترده مورد استفاده قرار گیرد. نتوانستهزدایی این آب های بسیار گزاف نمکدلیل هزینه

قابل  عمالًهای زیرزمینی عمیق متمرکز شده و ها در مناطق قطبی و آببه صورت یخ و یخچال منابع آب شیرین نیز

آب  درصد قابل استفاده بشر بوده و منابع 210/2های کره زمین، تنها استفاده بشر نیست. به این ترتیب از مجموع آب

دهند و در چرخه آب شناختی مشارکت دارد و در حقیقت این بخش منابع آب شیرین تجدید شونده جهان را تشکیل می

 (.0و  1های شکل و 1 جدول)کند. شونده دنیا را تأمین می دیتجدو 
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 توزیع آب شیرین در جهان -0 شکل

آبخیز خاصی از جهان  حوضه هایشود که در ای محسوب میآب شیرین نه یک منبع جهانی، بلکه منبعی منطقه

آبخیز این  حوضه هایشود. در برخی از آن به اشکال مختلفی یافت می قابل دسترس است و به دلیل محدودیت

های خشک وابسته است. در سایر مناطق، آب در دوره یسازرهیها فصلی هستند، که به قابلیت و توانایی ذخمحدودیت

ها برای های آب زیرزمینی، میزان ذوب برف، یا از ظرفیت خاك جنگلدوباره سفره هیها از میزان تغذمحدودیت

 سازی آب متأثر است. ذخیره

ای منابع آب مانع از آن شده است تا جامعه جهانی بیانیه یا کنوانسیون خاصی را برای آن تصویب ماهیت منطقه

س نماید. آب کاالیی منحصر به فرد و های بشر در این خصوص منعکای که به طور فزاینده عمق نگرانیکند؛ بیانیه

های این ماده حیاتی سایر منابع حیاتی را ـ از جمله غذا، انرژی، ذخایر ماهی و ای بسیار حیاتی است. محدودیتماده

نیز به  -های جنگلیدهد. استحصال سایر منابع ـ از جمله غذا، مواد معدنی و فرآوردهتحت فشار قرار می -وحشحیات

های آب آبخیز جهان محدودیت هایحوضهتواند محدود شود. در شماری از ر کمی و کیفی منابع آب میتناسب مقدا

کامالً آشکار شده است. در برخی از فقیرترین و ثروتمندترین کشورهای جهان نیز سرانة استحصال آب به دلیل مسائل 

 باشد.ها و کمیابی در حال کاهش میمحیطی، افزایش هزینهزیست

های عرضه و مصرف آب را در جهان نشان ( فقط جنبة توضیحی دارد؛ زیرا این تصویر به طور خالصه شیوه3)شکل 

های عمومی مشابه ترسیم کرد یعنی عواملی توان نمودار مشابهی را برای هر منطقه، با ویژگیدهد. با این حال، میمی

 شود.که توسعه یا کوچک شدن این محدودیت را موجب می

های ها و جریانت باالی نمودار، حد فیزیکی باال برای مصارف انسانی آب، یعنی کل جریان ساالنة رودخانهدر قسم

 02122های زیرزمینی( نشان داده شده است. مقدار این آب بسیار زیاد و حدود آبی جهان )از جمله تخلیه آب از سفره
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چهار ماهه کافی  دورهرگ در امریکای شمالی در یک در سال است، که برای پر کردن پنج دریاچة بز کیلومتر مکعب

رسد این مقدار آب، با توجه به اینکه مقدار استحصال آب تنها حدود پنج درصد کل منابع آب جهان، است. به نظر می

 زیادی دارد. فاصلهاست، هنوز با حداکثر ظرفیت خود  کیلومتر مکعب 0032یعنی حدود 

مذکور قابل استفاده نیست. بیشتر این آب به صورت فصلی در  1های شیرینبروانا با این وجود، در عمل کلیة

شود. به این ترتیب، ساالنه فقط از آن به صورت سیالب به دریاها وارد می کیلومتر مکعب 03222دسترس است. حدود 

مجموع حجم پایه آید، یعنی می حساببهاز منابع آب جهان منابع قابل استفاده  حدود یازده هزار کیلومتر مکعب

 های زیرزمینی.ها و آب تخلیه شده از سفرهرودخانه

های ، به ظرفیت برداشت از آبدهد که بشر به دلیل احداث سدها، برای مهار سیالب( نشان می3شکل ) نیهمچن

در سال  عبکیلومتر مک 3222های روان قابل استفاده را حدود افزاید. در پایان قرن بیستم، سدها مقدار آبروان می

ی برای توسعة بخش کشاورزی و نیز تولید برق احداث البیس نیزمافزایش داده بودند؛ البته سدهای احداث شده در 

های روان را کاهش دهند، جریان خالص آبآبخیز را افزایش می هایحوضهاند. این سدها همچنین میزان تبخیر شده

 دهند. های آبی را تغییر میبومها و زیستو بیالن آب در رودخانه دهندمی

 
 ( 7988: میدوس و همکاران، مأخذ) منابع آب شیرین جهان -9 شکل

                                                
3. Freshwater Runoff 

 

 نهاده ساالنة خالص

 هاآب شیرین برای کل قاره

 اثر سدها

 رواناب در نواحی  یرمسکونی

 رواناب سیل

در دسترس برای 

 مصرف انسانی
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 مصرف شده
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توان به های دیگری نیز برای افزایش ظرفیت آب قابل استفاده وجود دارد که از جمله میعالوه بر سدسازی، روش 

های انتقال آب به مناطق دور دست اشاره کرد. این تغییرات ممکن است در سطح محلی ی آب دریا یا پروژهشیرین ساز

بر و پرهزینه است. تاکنون چنین تغییراتی بسیار کوچک بوده است و به بسیار حائز اهمیت باشد، لیکن بسیار انرژی

 انی نمایش داد.ها را به صورت نمودارهای در مقیاس جهتوان آنهمین دلیل، نمی

آبخیز آمازون حدود  حوضههای آبی در سطح جهان نامتعادل است و با توزیع جمعیت تناسب ندارد. توزیع جریان

های روان کره زمین را به خود اختصاص داده است، در حالی که فقط چهار درصد از جمعیت جهان پانزده درصد از آب

 1822شمالی امریکای شمالی و منطقة اروپایی روسیه ساالنه حدود  های مناطقدر این حوزه ساکن هستند. رودخانه

آسیای جنوبی با به عنوان نمونه  کنند.کنند که جمعیت اندکی در آن زندگی میآب را به مناطقی وارد می کیلومتر مکعب

کشورهای  درصد منابع آب تجدید پذیر را در اختیار داشته و 1/0تنها  0210در صد جمعیت جهان در سال  0/03

. اندداشتهدرصد منابع آب تجدید پذیر جهان را در اختیار  262درصد جمعیت جهان تنها  261و شمال افریقا با  انهیخاورم

درصد جمعیت جهان  861بودن کشورهای امریکای التین و کشورهای حوزه دریای کارائیب تنها با دارا  که یحالدر 

 (.0جدول ) انددر اختیار داشته 0210سال درصد منابع آب تجدید پذیر را در  3061

 0270سال جمعیت و آب در بین مناطق مختلف جهان در توزیع  -0 جدول

 سهم

 ()درصد

آب منابع میزان 

 تجدید پذیر

 (میلیارد مترمکعب)

 سهم

 ()درصد

 جمعیت

 نفر(میلیون ) 

 

 منطقه

  

ــیا و   003361 3161 12231 0362 ــرق آس ــوزه  ش ــورهای ح کش
 اقیانوس آرام

 اروپا و آسیای مرکزی 83263 1061 1210 1160

 امریکای التین و کشورهای 12862 861 13381 3061

 حوزه کارائیب 

 خاورمیانه و شمال افریقا 33263 261 031 262

 آسیای جنوبی 110360 0360 1380 061

 صحرای افریقا زیرکشورهای  31060 1063 3880 3

 جمع کل 120361  00301 122

 0210: شاخص های بانک جهانی، مأخذ

سادگی در دسترس بشر قرار ندارد. کیلومتر مکعب در سال است به 0122های روان پایدار که مقدار آن حدود آب

سازی کیلومتر مکعب که سدها آن را کنترل و ذخیره 3222جریان پایدار، به عالوة حدود  مکعب لومتریکیازده هزار 

کیلومتر  10022شود در مجموع موجب می ،دسترس قابل ریغکیلومتر مکعب منابع آب  0122کنند، منهای حدود می
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ر دسترس برای استفاده بشر باشد. این حجم آب باالترین حد عرضة آب شیرین دمکعب جریان آب پایدار قابل دسترس 

 است.

گردد؛ زیرا تبخیر یا های زیرزمینی باز نمیها یا آبشود اما به رودخانهمیزان آب مصرفی انسانی )آبی که برداشت می

کیلومتر  0032در سال است. حدود  کیلومتر مکعب 0032شود( حدود های کشاورزی ذخیره میدر گیاهان و فرآورده

کیلومتر  1182گیرد. حاصل جمع این دو عدد ها مورد استفاده قرار مییق کردن و کاهش آلودگینیز به جهت رق مکعب

 دهد.های روان پایدار آب شیرین کره زمین را تشکیل مینیمی از مجموع آب آب در سال است که دقیقاً مکعب

کعب به صورت بخار وارد هزار کیلومتر م 221های قابل تجدید جهان، ساالنه حدود همچنین از مجموع این آب

شود. معادل همین مقدار ها تأمین میدرصد آن از خشکی 10ها و دریاها و درصد آن از اقیانوس 81شود که اتمسفر می

ها و بارد. البته توزیع مکانی و زمانی نزوالت جوی در بین خشکینیز به صورت نزوالت جوی بر سطح زمین می

ها بیشتر اس برآوردهای آماری از نقاط مختلف جهان، میزان تبخیر از سطح اقیانوسها یکنواخت نیست. بر اساقیانوس

هاست. اختالف بین میزان آب و مقدار تبخیر از سطوح مرطوب زمین کمتر از بارندگی بر سطح آن از میزان بارندگی

ی یا زیرسطحی به سمت های سطحتبخیر شده از سطوح و میزان بارندگی، معادل مقدار آبی است که به صورت جریان

هزار کیلومتر مکعب آب تبخیر و  11های کره زمین ساالنه حدود گردد. بر این اساس، از سطح خشکیها باز میاقیانوس

بارد که زندگی بشر عمدتاً وابسته به تفاوت کیلومتر مکعب به صورت نزوالت جوی مختلف بر آن می هزار 111حدود 

باشد. یلومتر مکعب آبی است که به عنوان آب شیرین و تجدید شونده در دسترس بشر میهزار ک 02این دو مقدار، یعنی 

 دهد.شناختی کره زمین را نشان می( به صورت خالصه چرخه آب0شکل )

 
 (Robarts & R. Wetzel, 0222: مأخذ) شناختی کره زمینچرخه آب -4 شکل



 نگاهی به وضعیت منابع آبی جهان و ایران -بخش اول

 رکز پژوهش های توسعه و آینده نگریم

 

8 

 

 02گردد و از بارد بر اثر تبخیر و تعرق به جو بازمیها میهایی که بر سطح خشکیدرصد بارندگی 12تقریباً حدود 

ی آورجمعاز سطح زمین  هاانوسیاقهای سطحی و تخلیه در درصد ناخالص باقیمانده، بخشی توسط آبگیرها، جریان

که این مقدار نیز  آوردیم به وجودهای آب زیرزمینی را سفره شود. بخش دیگر بارندگی نیز با نفوذ تدریجی در خاك،می

شود به همراه مخازن . به این ترتیب روانابی که بدین ترتیب تشکیل میابدییمبه آهستگی به سوی دریاها جریان 

توانند بدون کاهش منابع آب شیرین های شیرین که در واقع منابع تجدید شونده آب شرب هستند، میسطحی آب

 جهان مورد استفاده قرار گیرند.

شناختی کره زمین، آغاز و پایانی ندارد. آب موجود در چرخه آب شناختی طی حضور بشر در کره زمین، چرخه آب

شود و بخار ها تبخیر میزدایی و تصفیه از اقیانوسثابت مانده است. آب شیرین به عنوان محصول فرایند نمک عمالً

ها مانند های آب شیرین در خشکیآب از طریق تبخیر پیکره زمانهمشود. تمسفر تبدیل میحاصل از آن به بخشی از ا

شوند و هایی که به صورت دائمی یا موقت معموالً به دلیل بارش مرطوب میها و رودها و نیز تمامی انواع زمیندریاچه

 شود.نیز از طریق تعرق گیاهان به جو وارد می

بارد. بخشی از آب ها میها و اقیانوسرایند تراکم به صورت بارش بر سطح خشکیآب موجود در جو از طریق ف

شود و بخشی از آن نیز ها و... جذب شده و سریعاً تبخیر میو پوشش گیاهی، ساختمان درختانحاصل از بارش توسط 

آب حاصل از نفوذ به زیرزمینی  کند.ها شده و بخشی از آن نیز به درون زمین نفوذ میها وارد رودخانهصورت رواناب به

های زیرزمینی ذخیره شود و سپس در مراحل بعدی به های عمیق زمین نفوذ کند و به صورت آبممکن است به قسمت

ای را طی شناختی فرایندها و مراحل بسیار پیچیده. بنابراین چرخه آبوارد شودها صورت چشمه ظاهر شده یا به رودخانه

 و رواناب را نام برد. رهیذختوان به تبخیر، تراکم، بارش، تعرق، نفوذ، میکند که به ترتیب می

 شود:است که به صورت زیر نشان داده می "معادله موازنه"شناختی، مبنای اساسی شرح فرایندهای آب

P=E+Q+A+∆S 

 در این معادله:

P= بارش 

E= تبخیر   

Q= رواناب 

A= آب جدا شده منهای آب وارد شده 

∆S=  ذخیره دوره در پایان دوره منهای آغاز دورهتفاوت  

انسان در چرخه آب و آثار  تأثیرمعادله موازنه آب، به عنوان بخشی از رهیافت بوم شناختی برای بررسی 

تواند از انسان بپذیرد و های او بر این چرخه بسیار سودمند است. تمام اجزای این معادله میی فعالیتطیمحستیز
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حوضه توان در مورد کل سیاره زمین، یک قاره، یک منطقه، یک محیطی داشته باشد. این معادله را میپیامدهای زیست

 به کار گرفت. حوزه آبریزیا بخشی از یک  آبریز

دهد. به همین دلیل از مجموع های بسیار زیادی را نشان میهای مختلف نیز تفاوتآب در محیطزمان ماندگاری 

شناختی کره زمین مشارکت دارد. شرکت بقیه منابع جود در کره زمین تنها حجم اندکی از آن در چرخه آبهای موآب

های مختلف جهان بسته به یا آهنگ مبادله آب در مکان گاریآب در چرخه آب شناختی بسیار کند است. زمان ماند

ها و دریاها حدود ال، زمان مبادله آب اقیانوسشرایط جغرافیایی و مکان قرار گیری آب بسیار متغیر است. به عنوان مث

ها و های یخ و یخچالو الیه سالهزار  12روز تا  10ی از ریقرارگهای زیرزمینی بسته به موقعیت سال، آب 0222

کشد تا سال طول می 0122. به عبارت دیگر حدود استسال متغیر  هزار 12تا  1222اراضی یخ زده دائمی از حدود 

ها از طریق چرخه هیدرولوژیک مبادله شود. در حالی که زمان مبادله برای بخار آب موجود در قیانوستمامی آب ا

جدول ) چرخه آبی بخار آبی اتمسفر تکرار شودبار روز یک 3رود که هر روز است، یعنی انتظار می 3اتمسفر زمین حدود 

3.) 

 های مختلف کره زمینزمان مبادله آب در مکان -9 جدول

 (سال یا روز) نرخ مبادله مکان

 روز 1 کرهآب موجود در زیست

 روز 3 بخار آب موجود در اتمسفر

 سال 12الی  1 هاتاالب

 سال 12 ها و سدهادریاچه

 سال 12روز الی  10 رطوبت موجود در خاک

 سال 0222 ها و دریاهااقیانوس

 سال 12روز الی  10 های زیرزمینیآب

 هااای قطباای و اراضاای یااخ زده دائماای   هااا، یااخ یخچااال

(permafrosts) 

 سال 12222تا  1222

 (Shiklomanov, 1333: )مأخذ

شناختی در مقیاس کالن کره زمین بسیار ناچیز است. هرچند نقل در حال حاضر نقش بشر در تغییر شکل چرخه آب

ی در روند کلی چرخه ریتأث وانتقالنقلشود، اما این یی در مقیاس کوچک از نظر آب توسط انسان انجام میهاانتقالو 

بگذارد. برای مثال در نتیجه  تأثیرتواند به صورت غیر مستقیم بر این چرخه شناختی کره زمین ندارد. اما انسان میآب

بر الگوهای گردش آب در کره  میرمستقیغتواند به صورت ی میاگلخانههای انسانی مانند انتشار انواع گازهای فعالیت

 گذارد.زمین تأثیر می
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 انداز منابع و مصارف آب در جهانو چشم روندها( 1-3

با توجه به افزایش جمعیت جامعه جهانی و ثابت بودن منابع آب شیرین، میزان سرانه دسترسی به آب محدودتر 

های بینیسرانة آب به هیچ عنوان تغییر نکند و جمعیت جهان بر اساس پیشخواهد شد. چنانچه میانگین تقاضای 

کیلومتر مکعب، یعنی  12022کند حدود برسد آبی که بشر استحصال می 0222میلیارد نفر در سال  3سازمان ملل به 

سرانه نیز افزایش  های روان شیرین پایدار کره زمین خواهد بود. حتی اگر عالوه بر جمعیت، تقاضایدرصد آب 80حدود 

نمایان خواهد شد. در سراسر قرن بیستم افزایش استحصال  0122یابد محدودیت شدید آب در سطح جهان قبل از سال 

آب تقریباً دو برابر رشد جمعیت بود. اما با کمیابی بیشتر این ماده حیاتی، احتمال دارد که مصرف سرانة ثابت بماند یا 

نی استحصال آب در جهان کندتر شده است و در برخی از مناطق جهان حتی سیری حتی کاهش یابد. آهنگ رشد منح

نزولی دارد. مصرف جهانی آب در حال حاضر فقط به میزان نصف مقدار آبی است که سی سال پیش بر اساس 

ز ارتقای بینی ها، ناشی ابینی شده بود. یکی از دالیل اصلی عدم تحقق پیشپیش" 1های نمایی برونیابی شدهمنحنی"

 وری بسیار بیشتر آب منتهی شده است.های استفاده و مصرف آب بوده است که به بهرهفناوری

برای مثال پس از دو برابر شدن استحصال آب در هر بیست سال در سراسر قرن بیستم، استحصال آب در ایاالت 

 (.2شکل ده درصد کاهش یافته است )رسید و پس از آن ساالنه حدود  1382متحده به بیشترین مقدار خود در سال 

ها با این پرسش مرتبط است که هنگامی که توان مطرح کرد که در همة آندالیل متعددی را برای این کاهش می

دهد؟ مصرف آب صنعتی حدود چهل درصد کنند چه اتفاقی رخ میهای آب میاقتصادها شروع به مقابله با محدودیت

و بخشی نیز به  بر به سایر مناطق جهاناین کاهش ناشی از انتقال صنایع سنگین و آبکاهش یافته است، که بخشی از 

های شود، که به افزایش کارایی مصرف، توسعه فناوریدلیل اعمال قوانین و مقررات محافظت از کیفیت منابع آب می

. یا از نظر قانونی اجباری شود ابانجامد، قبل از اینکه از نظر اقتصادی جذو حل مشکل می بازیافت و بازچرخانی آب

تا حدی  هایی از کشور که افزایش قیمت آب استفاده از تجهیزات کارامدتر را تشویق کردهمصرف سرانه، در بخش

 کاهش یافته است.

دهند. اما در بیشتر کشورهای صنعتی این سهم صنایع حدود یک چهارم مصرف آب جهان را به خود اختصاص می
تا  12رسد، اما در کشورهای در حال توسعه این سهم کمتر است و به درصد کل مصرف می 82تا  22بیشتر است و به 

رسد که با مصرف بخش کشاورزی فاصله بسیار زیادی دارد. با صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه، درصد می 32
 کند.یها برای تولید برق، صنعت، معدن و تولید مواد به سرعت افزایش پیدا منیاز آب آن

شود. بیشتر این آب برای در صنعت واقعاً مصرف میآب آب مصرفی در کشاورزی، تنها بخش اندکی از  بر عکس
شود. این کند، استفاده میکند، اما مصرف نمیهای دیگری که آب را گرم یا آلوده میخنک کردن، فرآوری و فعالیت

                                                
1. Extrapolating Exponential Curves 
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کند. های صنعتی در مقایسه با بخش کشاورزی فراهم میبخش پدیده امکان بازگردش و استفاده چند باره از آب را در
آید. به عنوان مثال، در حالی که برای تولید یک تن به همین دلیل بازده بیشتری از هر متر مکعب آب به دست می

تن  1222دالر است، برای تولید یک تن گندم حدود  222شود که قیمت آن حدود تن آب مصرف می 10فوالد حدود 
 دالر است. 122شود، این در حالی است که قیمت یک تن گندم در بازار جهانی حدود مصرف میآب 

عامل اصلی افزایش بازگردش آب صنعتی، تصویب و اعمال قوانین و مقررات است که در بسیاری از کشورهای 

مان غربی از کشورهایی ژاپن، امریکا و آل ها و افزایش بازده آب صنعت شده است.توسعه یافته باعث کاهش آلودگی

اند. پس از صنعتی شدن سریع ژاپن بعد از هستند که به دستاوردهای قابل توجهی در بازدهی آب صنعتی دست یافته

، 1383به بیشترین مقدار خود رسید و پس از آن تا سال  1313جنگ جهانی دوم، مصرف آب در صنایع ژاپن در سال 

درصد مصرف آب صنعتی این کشور را به  12هن و فوالد و تولید کاغذ حدود درصد کاهش یافت. صنایع شیمیایی، آ 00

های قانونی و انگیزشی، نرخ بازگردش و بازده اختصاصی این صنایع که در نتیجه اعمال سیاست دهندخود اختصاص می

دالر در  01آب از افزایش چشمگیری داشته است. در نتیجه این اقدامات، بازده اقتصادی به ازای مصرف هر متر مکعب 

 افزایش یافت. 1383دالر در سال  11به  1312سال 

های همین روند در ایاالت متحده امریکا اتفاق افتاد، به طوری که با تصویب قوانین و مقررات کاهش انتشار آالینده

است، اما درصد کاهش یافته  31، 1382های دهه تا اواخر سال 1322آب، مصرف آب صنعتی در این کشور از سال 

همچنین در برخی از کارخانجات آب بر ایاالت متحده در نتیجه این اقدامات  برابر شده است. 361تولیدات صنعتی حدود 

در سال  بازگردش 168ی داشته است، به طوری که این نرخ از توجهقابلنرخ بازگردش و استفاده از آب صنعتی افزایش 

فزایش رسیده است که این مسئله حاکی از پتانسیل بسیار زیاد ا 1332در پایان دهه  بازگردش 11به حدود  1320

 (.1380، پوستلبازدهی آب در بخش صنعت است )

 
 مصرف آب در ایاالت متحده  -5 شکل
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آب، فشارهای فزاینده ناشی از کمبود آب در بسیاری از مناطق جهان در آینده باعث خواهد شد تا فشار به منابع 

های زیرزمینی به میزانی بیش از ورود آب به آن، ویژه منابع آب زیرزمینی در آینده تشدید شود. استحصال آب از سفرهبه

های انسانی که به وجود آب بستگی دارد یا باید به سطحی متناسب با میزان پایدار فعالیتی ناپایدار است. مقدار فعالیت

نشست  ایشور ش یابد، یا اینکه اگر برداشت بیش از حد موجب تخریب با نفوذ آب های زیرزمینی کاهسفره ورود آب به

ها به کمبود منابع آب عمدتاً آثاری در سطح محلی دارد. اما چنانچه زمین شود، باید کامالً متوقف شود. این واکنش

کند. المللی پیدا مین جنبة بینتحت تأثیر قرار دهد در این صورت، پیامدهای آ رویه کشورهای زیادی راهای بیبرداشت

 اولین نشانة این مشکل احتماالً افزایش قیمت غالت خواهد بود.

نیازهای رو به رشد شهرها و صنایع خود را با کاهش سهم آب  بود منابع آب مواجه هستند، غالباًمکشورهایی که با ک

کنند. از آنجا که یک تن تأمین می بخش کشاورزی و واردات غالت برای جبران کاهش تولید محصوالت کشاورزی

های غله معادل هزار تن آب است، به همین دلیل وارد کردن غله کارآمدتر از وارد کردن آب است. اگر چه درگیری

رسد که در آینده رقابت بر سر آب در بازارهای جهانی غالت نظامی بر سر آب همیشه محتمل است، ولی به نظر می

گندم  بیش از کشور ژاپن، که به طور سنتی در واردات گندم پیشرو بوده است، حاضر در حاله نمایان خواهد شد. مصر ک

همچنین، تعداد  .شودکنند. حدود چهل درصد یا بیشتر از نیاز این دو کشور به غله از طریق واردات تأمین میوارد می

از نیاز خود را به غالت با واردات تأمین ای زیادی از کشورهایی که با محدودیت منابع آب مواجه هستند، بخش عمده

کند. این رقم برای کشورهای الجزایر و عربستان صعودی کنند. مراکش حدود نیمی از غله موردنیاز خود را وارد میمی

حدود هفتاد درصد است. یمن حدود هشتاد درصد و فلسطین اشتغالی نیز بیش از نود درصد غله خود را با واردات تأمین 

زودی برای تأمین نیازهای خود به به افزایش مصرف در کشور چین، این کشور نیز به با توجهرسد د. به نظر میکننمی

  .زار جهانی غالت روی خواهد آوردبا

رویه و ناپایدار از منابع آب زیرزمینی های بیبرداریاند با بهرهکشورهای متعددی در جهان وجود دارند که توانسته

خود، امنیت غذایی خود را تضمین نمایند. اما این روند دیگر پایدار نخواهد بود و این کشورها مجبورند برای تأمین 

تواند به افزایش قیمت جهانی می دهیپدین غالت روی آورند که این امنیت غذایی خود به بازارهای جهانی برای تأم

 غالت و به خطر افتادن امنیت غذایی جهان شود.

و  هاهای کشاورزی به سایر کاربریزمینی، تغییر کاربری زمینبرای مثال کشور چین پایین رفتن سطح سفره آب زیر

صنعتی شدن این کشور، باعث شده است تا تولید غالت آن  های در حالاز دست رفتن نیروی کار کشاورزی در استان

شوند، در برابر کم های نیمه خشک شمالی کشت میویژه محصول گندم که بیشتر در استانبشدت کاهش پیدا کند. به

های گذشته، میزان تولید این محصول از هستند. در نتیجه افت مستمر منابع آب در خالل سال ریپذبیآسآبی بسیار 

 32به  0222سال پس از آن به شدت کاهش یافته و در سال  8و طی  1331میلیون تن در سال  103یزان حداکثر م

 درصد کاهش نشان داد. 03میلیون تن تنزل کند که حدود 
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 1331میلیون تن در سال  102محصول برنج این کشور نیز در نتیجه کمبود آب کاهش محسوسی داشته و از حدود 

رسیده است. روی هم رفته تولید غله کشور چین از  0222میلیون تن در سال  101اهش به حدود درصد ک 1260با 

ی اخیر کاهش یافته است. این هاسالمیلیون تن در  328به حدود  1338میلیون تن در سال  330حداکثر تولید تاریخی 

این کاهش تولید را تا  0220ن تا سال میلیون تنی فراتر از تولید محصول غله کشور کانادا است. چی 30کاهش تولید 

 1. با این وجود در سال یاد شده کردیمخود که در آن سال بسیار زیاد بود را پنهان  ریذخاحد زیادی با برداشت از 

 میلیون تن غله وارد کرد.

 ینفت از سو میتحرکشور عربستان سعودی نیز تجربه مشابهی را مانند کشور چین طی کرده است. پس از 

که از آنجا که شدیداً به واردات  افتندیها درسعودی ،یالدیم 1312های دهه عرب صادرکننده نفت در سال یشورهاک

ها با خواهند بود. آن ریپذ بیآن آس یصادرکننده  یکشورها یاز سو همتقابل غل میغله وابسته هستند، در مقابل تحر

 یاریآب یکردند تا برا یقرار داشتند، حفار یاز صحار یادیهایی را که در عمق زنفت، آبخوان یحفار یآورکاربرد فن

مزارع "نویسد: گریک اسمیت یکی از محققان امنیت غذایی در روزنامه نیویورك تایمز می .(1)شکل  کنند هیآب ته

سبز جنگلی پوکر در سراسر صحرای های ای شکل یا سبد نان این سرزمین خشک از آسمان به شکل ژتونگندم دایره

اند تا بار اند. اما این دوایر متحدالشکل اشباح روح مانند کشتزارهایی است که به حال خود رهاشدهشدهای پخشقهوه

های هایی که در آنجا قمار آن مملکت بر سر کشاورزی، الیهدیگر رنگ ببازند و در میان صحرا محو شوند. یعنی مکان

هایی با . به همین دلیل امروزه کشاورزان عربستان سعودی، آب را از چاه"ی را مکیده و خشکانده استآبدار زیرزمین

 کشند.متر با کمک انرژی ارزان باال می 1322عمق 

 
 ای شکل کشور عربستان سعودیمزارع گندم دایره -2شکل 
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میلیارد  001فسیلی این کشور های انجام شد، میزان ذخیره آب 1308در این کشور پژوهش ملی که در سال 

برآوردهای اخیر تاکنون حدود نیمی از آن نابود شده است. این فرایند به معنای این است که  بنا بهبرآورد شد.  مترمکعب

تواند تا حدود یک دهه دیگر ادامه پیدا کند و سپس نابود خواهد شد. اتکا به کشاورزی کشاورزی آبی در این کشور می

ستفاده از انرژی ارزان برای توسعه کشاورزی آبی در کشور کم آبی مانند عربستان باعث نابودی منابع آب ناپایدار با ا

 1330میلیون تن در سال  061فسیلی این کشور شده است، به همین دلیل مقدار تولید محصول گندم این کشور از اوج 

 دی است.درص 11کاهش یافت که مبین کاهشی  0222میلیون تن در سال  160به 

شوند. ها تهی میاگر میزان استخراج آب از بازدهی پایدار آبخوان فراتر رود، آبخوان شود،به این ترتیب مشاهده می

هر گاه چنین شود ضرورتاً میزان استخراج آبیاری تا حد میزان تغذیه طبیعی آبخوان کاهش خواهد یافت. در این نقطه 

شود که در کوتاه مدت مبتنی بر آب تولید می« حباب غذایی»ین وضعیت نوعی در اثر ا .یابدتولید غله نیز کاهش می

پاشد و کشور مجبور به تأمین اما در بلند مدت و با اتمام منابع این حباب از هم می .کنداحساس امنیت کاذبی ایجاد می

 مواد غذایی از خارج خواهد شد.

تواند به فروپاشی اقتصاد غذایی و امنیت می 0از ظرفیت برد 1دهد که چگونه گذارها به خوبی نشان میاین تجربه

ها را به دنبال خواهد داشت که تنها امنیت غذایی خود کشورها ای از پیشرانکشورها منجر شود که بدنبال خود زنجیره

ز این کشورها سازد، زیرا بسیاری ا متأثرتواند امنیت غذایی جهان را نیز دهد، بلکه میرا در معرض تهدید قرار می

المللی غالت روی آورند که پیامد نهایی این فرایند باال رفتن مجبورند برای تأمین نیازهای غذایی خود به بازارهای بین

تواند تمامی جوامع از جمله کشورهای در حال توسعه و فقیر را متأثر سازد و این کشورها را در قیمت غالت است که می

 (.1381، براونمحیطی فرو برد )اجتماعی و زیست ی،گردابی از مشکالت اقتصاد

پیامدهای برداشت بیش از حد از منابع آب در جوامعی که محدودیت دارند به این بستگی خواهد داشت که آیا جامعه 

این  شود، آیا این جامعه همسایگانی با منابع آب مازاد دارد و آیا قادر است باای غنی یا فقیر قلمداد میمورد نظر جامعه

توانند غله وارد کنند. جوامع ثروتمند، نظیر همسایگان برای مبادله آب تعامل داشته باشد یا خیر. جوامع ثروتمند می

های پمپاژ برای واردات آب توانند کانال، خطوط لوله و ایستگاهکالیفرنیای جنوبی، در صورت تمایل همسایگان خود می

ها نسبت به میزان ذخایر خود ابراز نگرانی خواهند کرد.( کشورها و از همسایهبرخی  احداث کنند. )اگرچه در این مورد

جوامع ثروتمند که ذخایر عظیم نفتی دارند، نظیر عربستان سعودی، قادرند با استفاده از منابع انرژی فسیلی خود به 

خواهد رسید(. از طرف دیگر،  شیرین سازی آب شور دریا اقدام کنند )البته در نهایت این منابع انرژی نیز به اتمام

های پیشرفته از گونه منبع انرژی ندارند، نظیر فلسطین اشغالی، قادرند با استفاده از فناوریکشورهای ثروتمندی که هیچ

                                                
1 - Overshoot 

0 Carrying Capacity 
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هایی با مصرف کمتر آب سوق را به فعالیت شیوه استفاده کنند و از این طریق اقتصاد خود نیکارآمدترهر قطره آب به 

توانند با نیروی نظامی به مالکیت منابع آب کشورهای همسایه مبادرت نمایند یا دسترسی ز کشورها نیز میدهند. برخی ا

های ها را ندارند، مجبورند برنامهکدام از این مزیتبه منابع آب خود را تضمین کنند. در نهایت، کشورهایی که هیچ

سالی را تحمل نمایند یا شاهد منازعات داخلی بر سر آب خشکبندی آب را در دستور کار خود قرار دهند نظارتی یا جیره

 باشند.

ترین مصرف کننده آب است که بخش زیادی از نیازهای این بخش به در حال حاضر بخش کشاورزی که بزرگ

شود که این مسئله باعث برهم خوردن بیالن آب و به مخاطره افکندن امنیت غذایی در صورت ناپایدار استحصال می

در چند دهه اخیر حکایت دارد که پیامد  جهان خواهد شد. بررسی روند تاریخی مصرف آب از افزایش قابل مالحظه آن

تواند ابعاد بخش در بسیاری از کشورهای جهان است که بازخوردهای سوء آن میآن کاهش کمیت این منبع حیات

 (.1شکل )جهانی پیدا کند و تمامی کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار دهد 

 
 های مختلف بر اساس سناریوهای موجود و سناریو بازنگری در الگوهای مصرفروند استحصال آب به تفکیک بخش -2 شکل

ه در کشورهایی که منابع ویژیابد. این کاهش بهتدریج سرانه دسترسی به آب نیز کاهش میبا افزایش جمعیت، به

 دهد، بیشتر مشهود است. با توجه به اینکه درها کمتر است و جمعیت زیادی را در خود جای میآنآب تجدیدپذیر 

های آینده بیشترین افزایش جمعیت در افریقا و آسیا که شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه و فقیر را در خود سال

و با توجه اینکه بیشتر این کشورهای در کمربند خشک کره زمین قرار دارند، به همین دلیل سرانه آب در  دهدجای می

 .(1ها کاهش محسوسی خواهد یافت )شکل سترس آند
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 (7939: مکنون، مأخذ) 0205بینی و پیش 7332، 7352تغییرات سرانه آب در دسترس طی دوره   -1 شکل

های جهان به ها است. در حال حاضر بسیاری از رودخانههای کمبود شدید آب خشک شدن رودخانهیکی از نشانه

های متعددی از شوند. امروزه نمونهها خشک مییا دریاچه رویه در باالدست، قبل رسیدن به دریاهای بیدلیل برداشت

توان ذکر کرد. به عنوان یکی از رویه از منابع آب که منجر به فاجعه بوم شناختی شده است، میهای بیبرداشت

ای دو رودخانه کرد. رودخانه آمو دریا واقع در آسیای مرکزی، یکی ازتوان به دریاچه آرال اشاره ترین این موارد میمهم

رویه از آب این رودخانه در کشورهای ازبکستان و کند. متأسفانه به دلیل استفاده بیاست که دریاچه آرال را تغذیه می

، رویههای بییل همین برداشت، آب این رودخانه مقصد نرسیده و رودخانه سیر دریا نیز به دلترکمنستان برای تولید پنبه

 1312رسد. به همین دلیل طی چند دهه گذشته از وسعت این دریاچه به شدت کاسته شده و از سال به مقصد نمی

درصد از حجم آب این دریاچه کاسته شده است. این مسئله  11درصد از مساحت و  02متر از عمق،  10تاکنون حدود 

 22ای ماهیگیری که زمانی در حاشیه این دریاچه قرار داشتند، اکنون در فاصله باعث شده است تا تعدادی از شهره

کیلومتری آن قرار گیرند. از طرف دیگر به موازات کوچک شدن این دریاچه و کاهش میزان آب آن، امالح موجود در 

یستن در آن نیست. در نتیجه آب این دریاچه از آستانه تحمل آبزیان این دریاچه فراتر رفته و دیگر هیچ ماهی قادر به ز

هزار تن بوده و صنعت شیالت در آن رونق بسیار داشته  12، ساالنه حدود 1312صید ماهی در این دریاچه که در سال 

 (.1333مکنون، )است، اکنون کامالً از میان رفته است، 
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آب زیرزمینی نیز در تمام  هایشوند، سفرههای مهم جهان میبه موازات بروز عواملی که باعث کاهش آب رودخانه

صورت پیوسته در حال نقصان است. تلمبه کردن های جهان به علت فراتر رفتن تقاضای آب از ظرفیت پایدار، بهقاره

ی دیزلی و برقی موتورهاهایی نظیر بیش از حد آب، پدیده جدیدی است که عمدتاً در نیم قرن اخیر و به کمک فناوری

ها، صرفاً ابعاد و نگاه اقتصادی و افزایش ر برداشت از منابع آب با استفاده از این فناوریمیسر شده است. متأسفانه د

محیطی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. های زیرزمینی و مالحظات زیستتولید حاکم بوده و ظرفیت تحمل منابع آب

ها با آب شور شده و در برخی از موارد بروز جایگزین شدن این سفره بعضاًهای زیرزمینی و پیامد این امر افت سریع آب

هایی که در حال حاضر بسیاری از کشورهای در پدیده نشست زمین و بروز پدیده بیابانی شدن را به همراه دارد. پدیده

 (.8شکل هستند ) بانیگرحال توسعه واقع در کمربند خشک کره زمین، از جمله ایران، با آن دست به 

 
 (Vrba Jac van der Gun, 0224: مأخذ) های زیرزمینی در جهانبرداشت آب  -8 شکل

تواند ویژه برای کشورهای در حال توسعه میپیامدهای این برداشت بی رویه آب از منابع سطحی و زیرزمینی به

بسیاری از جوامع روستایی میسر بسیار فاجعه بار باشد. زیرا با خشک شدن این منابع آبی دیگر امکان کشاورزی برای 

های شهری در این به کانون آوارگان نیگسترده ارا پدید آورده و موجب مهاجرت "1آوارگان آب"نخواهد بود و موجی از 

زیست تواند به صورت یک چرخه معیوب جمعیت، فقر و تخریب محیطکشورها خواهد شد که پیامدهای سوء آن می

ره معضالت ی اجتماعی و باالخهایناهنجاری آن ممکن است به صورت حاشیه نشینی، عمل نماید که پیامدهای نهای

 .زیستی پدیدار شودمحیط

                                                
1 - water refugee 
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زیست بسیار عمیق و پیچیده است. شود، تأثیر عوامل جمعیتی بر زندگی بشر و محیطبه این ترتیب مشاهده می

زنجیره زیستی است. تصادی و محیطهای عمده مؤثر بر تحوالت اجتماعی، اقتغییرات جمعیت یکی از پیشران

زیست شوند و پایداری و ثبات کشورها را توانند منجر به تخریب محیطهایی که در نتیجه تحوالت جمعیتی میپیشران

ها به صورت زیست و بوم شناسان کامالً شناخته شده است. این پیشرانتهدید کنند، برای صاحب نظران محیط

کنند. به عنوان مثال در کشورهای کمتر توسعه زیست عمل مییت، فقر و تخریب محیطهای معیوب افزایش جمعچرخه

یافته که به منابع پایه وابسته هستند، با افزایش جمعیت، تقاضای هیزم برای تأمین سوخت افزایش پیدا کرده و 

رود. در مرحله بعد و ها فراتر میگلکند که این پدیده در نهایت از توان بازتولید جنها را تشدید میبرداری از جنگلبهره

کند و با کاهش میزان چوب، پسماندهای جانوران ها به شدت تنزل میها و بازدهی و توان بازتولید آنبا تخریب جنگل

گیرد. این پدیده نیز به نوبه خود باعث کاهش اهلی و ضایعات کشاورزی به عنوان سوخت مورد استفاده قرار می

دهد. از سوی دیگر این اراضی کم بازده نیز ها را کاهش میشود و حاصل خیزی آنیی در خاك میبازگردش مواد غذا

و بازتولید سرزمین  برداری قرار گرفته و از ظرفیت بردبه موازات افزایش جمعیت و تعداد دام با شتاب بیشتری مورد بهره

ث افزایش گریز آب باران و تشدید فرسایش خاك ها و چرای بی رویه باعرود. به این ترتیب تخریب جنگلفراتر می

های آب زیرزمینی کاهش یابد. در نهایت مردم دیگر قادر به زمان حاصلخیزی خاك و تغذیه سفرهطور همگردد و بهمی

ها نیز باعث بوماز زیست 0و فروپاشی 1شوند. فروافتمحیطی تبدیل میتأمین غذا نخواهند بود و به پناهندگان زیست

محیطی و معضالت زیست ویژه شهرها هجوم آورندهای انسانی بهترین سکونتگاهشود مردم این مناطق به نزدیکمی

ها در چارچوب یک چرخه معیوب عمل ای از پیشراناین مناطق را تشدید نمایند. در حقیقت این فرایند به مانند زنجیره

ویژه در کشورهای در وم شناختی و بی ثباتی جوامع انسانی بههای بتواند به فروپاشی نظامکند که استمرار آن میمی

 (.1330پوراصغر سنگاچین و همکاران، )های اقتصادی ضعیفی برخوردار هستند، گردد حال توسعه که از بنیان

                                                
1 - Degradation 

0 - Collapse 
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، مستندات برنامه ششم توسعه 7934 ریزی کشور،: سازمان مدیریت و برنامهماخذزیست )فقر و تخریب محیط چرخه معیوب -3 شکل

 ("زیستمحیط"

خوبی مشهود است. مصادیق متعددی از این چرخه را این پدیده در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و فقیر به 

زیست در نهایت توان مشاهده کرد که چگونه تحوالت جمعیتی، فقر و تخریب محیطدر بسیاری از مناطق ایران نیز می

های بعدی باقی بماند توانست برای نسلبخش منتهی شده و منابعی که میهای حیاتبومشی بسیاری از زیستبه فروپا

را در یک بازه زمانی کوتاه به نابودی کشانده است. البته باید توجه کرد تحوالت جمعیت، آرام و بعضاً به صورت قابل 

 کنندیمزیستی به یکباره و ناگهانی بروز های محیطرگونیدهند، در حالی که برخی از تغییرات و دگبینی رخ میپیش

)مانند فرونشست زمین و ریز گردها در ایران(، به طوری که در برخی از موارد امکان اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و تدافعی را 

 کند.ها سلب میاز دولت

در مورد میزان برداشت بیش از حد آب در  32ای که در دهه در مطالعه 0های شنیکتاب ستون مؤلف 1ساندرا پاستل

چین، هند، عربستان سعودی، شمال افریقا و ایاالت متحده انجام داد، اعالم کرد که مجموع برداشت بیش از ظرفیت 

                                                
1 -Sandra Pastell 

0 - Pillar of Sands 
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 1222ک تن غله میلیارد تن است. چنانچه برای تولید ی 112میلیارد مترمکعب یا  112آب در این نواحی، ساالنه حدود 

شود که معادل نیمی از تولید غله میلیون تن غله می 112میلیارد تن آب برابر  112تن آب نیاز باشد، در این صورت این 

کیلوگرم در سال )یک سوم  322ایاالت متحده است. بر این اساس، چنانچه متوسط سرانه غله جهان را اندکی بیش از 

کند. به عبارت دیگر، در حال حاضر میلیون نفر کفایت می 082له برای تغذیه میلیون تن غ 112تن( فرض نماییم، 

برداری ناپایدار از شوند که از طریق بهرهای تغذیه میمیلیارد نفری جهان با غله 3/1میلیون نفر از جمعیت  082حدود 

 .(1381لستر براون، ) ه استهای آیندد که متعلق به نسلکنآب تولید شده است. در واقع بشر از آبی استفاده می

ها بودند که وظیفه ای محلی بود و این دولتشود که از منظر تاریخی کمبود آب مسئلهبه این ترتیب مشاهده می

داشتند تا بین عرضه و تقاضای آب تعادل برقرار کنند، اما در حال حاضر این روند تغییر کرده و موضوع کمبود آب و 

المللی غالت مرزهای ملی را در می نوردد. شناخت جهانی تبدیل شده و از طریق مبادله بینای امنیت غذایی به مسئله

اینکه نیازهای واردات غالت در آینده در کجا متمرکز خواهد شد، مستلزم نگریستن به این است که کسری آب در حال 

کردند، کشورهای کوچک ود را وارد میحاضر در کجا پدید آمده یا پدید خواهد آمد. زیرا تاکنون کشورهایی که غالت خ

بودند، اما اکنون جامعه جهانی ناظر کسری و کاهش فزاینده آب در کشورهای پرجمعیتی مانند چین و هند است که در 

های اساسی در بازار غالت جهان و سرانجام امنیت غذایی شود. به تواند باعث بروز تنشصورت استمرار این روند می

کند، میلیون جمعیت که بیش از نیمی از غله خود را وارد می 33رهایی مانند الجزایر با جمعیت حدود عنوان مثال، کشو

شدت به نسبت به چنین اختالالتی یعنی آب مجازی آن در غله وارداتی از آب مصرفی برای همه نیازها بیشتر است، به

 (.0210بانک جهانی، )در بازار غله جهان آسیب پذیر هستند 

را تحت تأثیر قرار خواهد داد.  ی بیشتریترتیب با افزایش جمعیت جوامع انسانی محدودیت منابع آب کشورها به این

کشور  31، حدود 1332، در سال 0221بر اساس برآوردهای مرکز ارتباطات دانشگاه جان هاپکینز ایاالت متحده در سال 

تعداد  0202تا سال  هاینیبشیپاند. بر اساس ه بودهمیلیون نفر با کمیابی و تنش آبی مواج 012با جمعیتی معادل 

نیز همچنان افزایش یافته  0222میلیارد نفر خواهد رسید. این روند تا سال  8/0کشور با جمعیتی معادل  08کشورها به 

 (.12شکل رسید )میلیارد نفر خواهد  0کشور با جمعیتی معادل  20و تعداد کشورها به 
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: مأخذ) 0252و  0205های سال  بینیو پیش 7335های تعداد جمعیت و کشورهای با تنش و کمیابی آب در سال -72 شکل

Population Reports, 0221) 

 

دهد. به عنوان مثال، هرچند داری را نشان میهای معنیسرانه مصرف آب در بین کشورهای مختلف جهان تفاوت

استحصال آب در ایاالت متحده امریکا کاهش یافته است ولی هنوز هم سرانه مصرف آب در  های گذشته سرانهدر سال

مترمکعب در سال است. در حالی که میانگین مصرف سرانة آب یک شهروند در  1222این کشور بسیار باال و حدود 

مصرف سرانه یک دهم  1توسعه حدود یک سوم این مقدار است؛ و در کشورهای زیر صحرای افریقا در حالکشورهای 

این مقدار است. هنوز حدود یک میلیارد نفر از ساکنان کره زمین به آب آشامیدنی سالم و نیمی از جمعیت جهان به 

ها همچنان در حال افزایش است و باید نیز افزایش یابد. امکانات فاضالب بهداشتی دسترسی ندارند. تقاضای آب آن

 (.GEO0, 0228)کنند که با کمبود شدید آب مواجه است طقی زندگی میمتأسفانه این جمعیت اکثراً در منا

بسیاری از مناطق جهان از جمله منطقه آسیا و اقیانوس آرام که بیشترین جمعیت  دررود تقاضا برای آب انتظار می

های آب سیستمرو افزایش یابد. این فرآیند فشارهای شدیدی را بر های پیشجهان را در خود جای داده است، در دهه

آب  های زیرزمینی تحمیل کرده و به افزایش تنش بین مصرف کنندگان و کشورهایی که با محدودیتها و آبرودخانه

میلیارد مترمکعب آب را در  0383، کشورهای آسیا و اقیانوس آرام حدود 0222مواجه هستند، منتهی خواهد شد. در سال 

 3112درصد از کل مصرف آب جهان ) 13ند که این حجم آب معادل های کشاورزی، صنعت و شرب مصرف کردبخش

مترمکعب در سال  100میلیارد مترمکعب( بوده است. میانگین سرانه مصرف آب در منطقه آسیا و اقیانوس آرام معادل 

                                                
1. Sub – Saharan African 
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ال مناطق شرقی و شم 0222مترمکعب( بوده است. البته در سال  113بود که بیشتر از میانگین مصرف سرانه جهان )

مترمکعب در سال کمتر از میانگین مصرف سرانه جهان بوده است، اما میانگین  223شرق آسیا با میانگین مصرف سرانه 

مترمکعب در سال، بیش از میانگین سرانه جهانی  1211سرانه مصرف مناطق شمال و آسیای مرکزی با سرانه مصرف 

 بوده است.

 $مترمکعب به ازای هر دالر ارزش افزوده ) 01/2منطقه آسیا و اقیانوس آرام معادل  1، شدت آب0222در سال 

m3/ 01/2)  مترمکعب به ازای هر دالر در جهان وضعیت مطلوبی  10/2بوده است که این رقم در مقایسه با میانگین

 که یبه طوردهد، نشان میهای زیادی را در بین کشورهای منطقه دهد. البته کارآیی مصرف آب تفاوترا نشان نمی

در شرق و شمال شرق آسیا در نوسان  /m3 $، 2610در جنوب و جنوب شرق آسیا  m3/ 1/1 $مقدار این شاخص از 

بوده است. این تصویر کالن ناشی از مصرف زیاد آب در کشورهای با درآمد پایین است که نمایانگر مصرف شدید آب 

اربران پایین دست منابع آبی است. البته توان بالقوه زیادی برای توسعه فنی برای ک 0ها و فرو افت کیفیت آبدر آن

های تأمین و مصرف آب زیادی وجود دارد های تأمین آب شهری، کشاورزی وجود دارد. به عبارت دیگر، فناوریسیستم

ه اقتصادی بیشتری تولید زمان ارزش افزودتوان آب را به صورت بهینه توزیع و مصرف کرد و همها میکه بر مبنای آن

 کرد.

آب در منطقه همچنان در آینده افزایش پیدا کند. حوزه آبخیز بسیاری از  شود که فشار بر منابعبینی میپیش

ها و منابع آب زیرزمینی به شدت با تنش روبرو هستند که این پدیده به دلیل افزایش رقابت بین آب شرب، رودخانه

رود نیاز آبی بخش کشاورزی در ید شدن است. با توجه به روندهای موجود انتظار میصنعت و کشاورزی در حال تشد

برابر شود. به همین دلیل بسیاری از  8/1و شرب  2/1، صنعت 3/1، در بخش کشاورزی 0202منطقه تا سال 

تمال بروز منازعات ملی )مشترك بین چند کشور( به شدت تحت فشار قرار گرفته و احهای فراهای واقع در حوزهرودخانه

 بین کشورها و همچنین بین مصرف کنندگان وجود دارد.

های انسانی که به وجود آب بستگی دارد یا باید به سطحی متناسب با میزان پایدار ورود آب به مقدار فعالیت

نشست  ایشور های زیرزمینی کاهش یابد یا اینکه اگر برداشت بیش از حد موجب تخریب ذخیره از طریق نفوذ آب سفره

ها به کمبود منابع آب عمدتاً آثاری در سطح محلی دارد. اما چنانچه زمین شود، باید کامالً متوقف گردد. این واکنش

کند. المللی پیدا میرویه کشورهای زیادی را تحت تأثیر قرار دهد در این صورت، پیامدهای آن جنبة بینهای بیبرداشت

 احتماالً افزایش قیمت غالت خواهد بود. ونه که عنوان شد،گ، هماناولین نشانة این مشکل

 .اندکردهاز منابع آب زیرزمینی خود بشدت استفاده  0225کشورهایی که در سال  -4 جدول

                                                

1 -Water intensity 

0 - Degrading the quality of water 
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 میزان   

 ستحصال )%(ا
میزان استحصال   

 آب

جمعیت در سال 

0272 

 نام کشور

عبمکمیلیارد متر  آبیاری  شرب صنعت     هزار نفر 

 هند 1000110 021 83 3 0

 چین 1301332 11163 20 02 01

 ایاالت متحده 312380 11161 11 03 1

 پاکستان 113233 1068 30 1 2

 ایران 13310 1360 81 11 0

 بنگالدش 108130 3260 81 13 1

 مکزیک 113003 0360 10 00 1

 عربستان سعودی 01008 0060 30 2 3

 اندونزی 03381 1063 0 33 2

 ترکیه 10120 1360 12 30 8

 فدراسیون روسیه 100382 1161 3 13 18

 سوریه 02011 1163 32 2 2

 ژاپن 101231 1263 03 03 08

 تایلند 13100 1261 10 12 01

 ایتالیا 12221 1260 11 03 12

 (ASIAN DEVELOPMENT BANK, 0272): مأخذ

های زیرزمینی به پدیده فراگیر در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران تبدیل شده برداری بی رویه از آببهره

یی، امنیت غذایی جهانی را نیز به زاابانیبرود در کنار تخریب سرزمین و تشدید ای که می(، پدیده11 شکل)است 

ها را در ها و جابجایی جمعیتن این اراضی، موجی از مهاجرتمخاطره بیاندازد. در کنار این مشکالت و بی حاصل شد

ها را در معرض تهدید قرار دهد و تواند ثبات دولتاین مناطق باعث خواهد شد که سرانجام این دور و تسلسل باطل می

 ها را در گردابی از مشکالت بوم شناختی و اقتصادی و اجتماعی گرفتار نماید.آن
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 (GEO-5, 0270:  مأخذ) های زیرزمینی در جهانبرداری بی رویه از آبوضعیت بهره -77 شکل

 ارزیابی منابع آب( 1-4

که از آغاز هزاره سوم  استتأمین آب سالم و بهداشتی برای پاسخگویی به رشد فزاینده جمعیت از جمله موضوعاتی 

ها در سراسر جهان قرار گرفته است. بحران کم آبی و افت سطح آب زیرزمینی از در دستور کار مجامع جهانی و دولت

های مختلف بر منابع آب شرایط حادی را برای بسیاری از افت کیفی منابع آب در نتیجه انتشار آالینده یک سو و

حال توسعه و هم کشورهای توسعه یافته رقم زده است که این موضوع بسیاری کشورهای جهان هم در کشورهای در 

های خود ها و برنامهالمللی از جمله سازمان ملل متحد و کشورها را بر آن داشته است تا در سیاستبینسازمان های از 

رای تأمین آب سالم و مطمئن تجدید نظر کرده و سازوکارهای نوینی را ب آببرداری از در زمینه مسائل مدیریت و بهره

 در دستور کار خود قرار دهند.

المللی است تا ترین ارکان دسترسی به منابع آب پایدار و مطمئن، ارزیابی منابع آب در سطح ملی و بینیکی از مهم

در سطح  بر مبنای آن بتوان در مورد سازوکارهای مدیریت پایدار آب تصمیم گیری کرد. همواره در مباحث منابع آب چه

ها پاسخ تهیه کرد. در های زیادی وجود دارد که باید برای آنای و حتی محلی پرسشجهان و چه در سطح ملی، منطقه

شود که چه مقدار آب در دسترس کاربرهای متعدد وجود دارد و هر کدام هر زمان از سال معموالً این پرسش مطرح می

ها را توان این عدم قطعیتو چگونه می های این برآوردها چقدر استکنند؟ عدم قطعیتچه میزان از آب را مصرف می

توان آب الزم و با کیفیت مناسب و در زمان و مدیریت کرد؟ آیا منابع آب از کیفیت مناسب برخوردار هستند؟ چگونه می

منابع و  دربارهاطالعات هایی از این دست فراوان هستند، لذا هر چقدر مکان مناسب در اختیار کاربران قرار داد؟ پرسش
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را در بلند  آبتوان به توازن معقول و مطمئنی بین عرضه و تقاضا رسید و پایداری منابع تر باشد، میمصارف آب دقیق

 مدت تضمین کرد.

به همین دلیل پیش نیاز توسعه پایدار در منابع آب، داشتن اطالعات به هنگام و درست در مورد کمیت، کیفیت، 

های مسئول تأمین و های سازمانترین دغدغهجوی، ذخایر و... است. در حقیقت این مسئله یکی از مهم میزان نزوالت

دو توان به ریزی منابع آب جمع آوری کرد را میهای اساسی که باید برای برنامهتوزیع آب در سراسر جهان است. داده

 بندی کرد:عمده به شرح زیر تقسیم گروه

 ی، پوشش گیاهی و...(شناسنیزممانند وضعیت پستی بلندی، تشکیالت )رافی های فیزیوگالف( داده

 (...های آب شناختی، کیفیت آب، کمیت آب واجزای تشکیل دهنده چرخه)های آب شناختی دادهب( 

های زمانی بلند مدت آب شناختی و هواشناسی جمع آوری و تحلیل های آماری دورهبرای ارزیابی منابع آب باید داده

های مختلف و همچنین مناطق ها بتوان سناریوی های مختلف تأمین و توزیع آب را در بخششوند تا بر مبنای آن

 نیتریاساسانداز روشنی در این زمینه را فراروی برنامه ریزان قرار داد. به طور خالصه بینی کرد و چشممختلف پیش

 توان موارد زیر را برشمرد:است میهایی که برای ارزیابی منابع آب الزم اطالعات و داده

 بارش 

 تراز جریان رودها 

 تراز آب زیرزمینی 

 مقدار رطوبت 

 تبخیر و تعرق 

 نیرزمیزهای سطحی و کیفیت آب 

 مقادیر میانگین ساالنه، ماهانه و فصلی نزوالت جوی 

 دبی روزانه، ماهانه و ساالنه منابع آب سطحی و زیرزمینی 

 میانگین تغییرات منابع آبها و حداکثر و تعیین حداقل 

های ها، پوشش گیاهی، اثرات انسانی بر عرصهها، دریاچهزیستی نیز گردآوری اطالعات درباره تاالباز منظر محیط

تردیدی نیست که تعیین دقیق منابع آب برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار  طبیعی و نیز باید گردآوری و ثبت شوند.

ها، تخصیص بهینه آب، توان به طراحی سازهی است. زیرا بر اساس این اطالعات است که میدر بخش آب بسیار حیات

 منابع آب به صورت پایدار استفاده کرد. ازتأمین آب شرب کشاورزی و صنعتی دست یافت و 
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 منابع و مصارف آب در ایران( 1-5

گیری کوه زاگرس با جهتغربی و رشته –یگیری شرقکوه البرز با جهتایران سرزمینی کوهستانی است که دو رشته

زا ای مانع رسیدن ابرهای بارانکوه به عنوان همانند دیوارهاند. این دو رشتهجنوب شرقی در آن قرار گرفته -شمال غربی

از شمال و غرب کشور شده و به همین دلیل نیز بخش اعظم کشور را مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل داده است و 

متوسط بارندگی ساالنه ها در کشور مطرح بوده است. کننده فعالیتعنوان یک عامل محدودع آبی همواره بهکمبود مناب

 .باشد که این میزان حدود یک سوم متوسط جهانی و نصف بارندگی آسیا استمتر میمیلی 021در ایران حدود 

، ساختار فیزیوگرافیک و جهت شیب زمین و اقلیمی، نظام توزیع بارش شرایطشرایط توپوگرافی، تنوع به این ترتیب 

. به دلیل بندی گردداند که ایران در زمره کشورهای خشک و نیمه خشک طبقهباالخره موقعیت جغرافیایی، باعث شده

پراکنش نزوالت جوی در ایران نیز به مانند جهان بسیار ناهمگن است و توزیع آن به  شرایط کوهستانی حاکم بر کشور،

 ت که ایران را در ردیف کشورهای با محدودیت شدید آب قرار داده است.ای اسگونه

های کشور، وزارت نیرو کشور را به شش حوضه آبریز های کوهستانی و جهت شیب رشته کوهبر اساس ویژگی 

فارس و دریای عمان، دریاچه ارومیه، حوضه فالت مرکزی، حوضه مرزی شرق و اصلی شامل حوضه دریای خزر، خلیج

درصد  1/22هزار کیلومتر مربع و  803کند که حوضه فالت مرکزی با مساحت بندی میرخس )قره قوم( طبقهس

درصد مساحت، کمترین سهم مساحت کشور را شامل  1/0هزار کیلومتر مربع و  00بیشترین وسعت و حوزه سرخس با 

 (.10شود )شکل می

 
 کشور اصلی زیآبر کالن حوضه های -70 شکل
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اقلیمی، نظام توزیع بارش، ساختار فیزیوگرافیک و جهت شیب زمین و  شرایطشرایط توپوگرافی، تنوع به این ترتیب 

به طوری  بندی گردداند که ایران در زمره کشورهای خشک و نیمه خشک طبقهباالخره موقعیت جغرافیایی، باعث شده

درصد مساحت آن خارج از این منطقه قرار  02خشک و تنها درصد مساحت آن در منطقه خشک و نیمه 12 که حدود

پراکنش  وبلندی )توپوگرافی( حاکم بر کشور نیز باعث شده است تاای از شرایط جغرافیایی و پستیمجموعه گرفته است.

 (.2جدول )از توزیع ناموزونی برخوردار شود نزوالت جوی در ایران 

 (7930-39الی  7941-48های آبی سال) های آبریز اصلی کشورحجم آب حاصل از ریزش در حوزهساله  42میانگین  -5 جدول

 مساحت درصد

 (هزار کیلومتر مربع)

 میانگین ریزش درصد

 )میلیارد مترمکعب(

 آبریزحوضه 

 دریای خزر 1361 1861 112 8/12

 فارس و دریای عمانخلیج 12062 3861 001 0/01

 دریاچه ارومیه 1162 060 20 0/3

 مرکزی 13060 3361 803 1/22

 مرزی شرق 1268 061 123 3/1

 (قره قوم)سرخس  361 060 00 1/0

 کل کشور 02262 144 1103 122

مرکز آمار ایران -1330مأخذ: سالنامه آماری کشور   

 حوضهباشد. بسیار ناهمگن می به دلیل شرایط طبیعی مکانی آب در ایرانشود توزیع طور که مشاهده میهمان 

 1/22آبریز مرکزی با  حوضهدرصد نزوالت جوی برخوردار بوده و  1/18درصد مساحت کشور از  8/12آبریز خزر با 

کشور،  هایخشکی درصد حجم بارش را به خود اختصاص داده است. با توجه به مساحت کل 1/33درصد مساحت، تنها 

ساس میانگین ا حجم کل آب دریافتی بر ،کیلومتر مربع و احتساب میانگین بارندگی در سطح کشورمیلیون  103/1یعنی 

میلیارد مترمکعب است. این میزان آب هرچند که از نظر کمی قابل توجه است، لیکن به دلیل  022حدود  ساله 01

درصد از طریق تبخیر مستقیم  12مقدار زیادی از آن، یعنی شرایط آب و هوایی خشک حاکم بر بخش وسیعی از کشور، 

شود. بدین ها، مراتع و نواحی کشت دیم تبخیر و تعرق میدرصد نیز از طریق جنگل 11شود. از دسترس خارج می

های دریافتی قبل از وارد شدن در چرخه مصرف از طریق تبخیر و تعرق درصد از آب 12ترتیب در مجموع بیش از 

میلیارد مترمکعب بوده و در  132. به این ترتیب حجم آب باقیمانده برای کشور حدود شوداز دسترس خارج می سریعاً

 (.1330دهد )پوراصغر سنگاچین، حقیقت پتانسیل آبی کشور را تشکیل می

شود، ی ذکر میمیلیارد متر مکعب که همواره در منابع مختلف به عنوان پتانسیل آب 132آور شد که رقم البته باید یاد

و تغییرات  هایسالخشکدهد. بر اساس مطالعات اخیر به دلیل متوسط حجم بلند مدت پتانسیل آبی کشور را نشان می
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میلیارد متر  132محسوسی یافته است. به طوری که این مقدار از  کشور کاهشاقلیمی چند سال اخیر پتانسیل آبی 

کاهش یافته  1332میلیارد متر مکعب تا سال  111و  1382تا سال میلیارد متر مکعب  102به  1382تا سال مکعب 

میلیارد متر  83( نیز باز هم کاهش نشان داده و رقم 1332الی  1382ساله )دوره  12است. رقم مزبور برای میانگین 

آبی کشور را بر اساس ( متوسط حجم پتانسیل 1جدول ) (.1331)مرکز پژوهش های مجلس،  دهدمکعب را نشان می

 دهد.های انجام شده توسط وزارت نیرو در مقاطع مختلف نشان میآخرین بررسی

 در مقاطع زمانی مختلف کشور ریپذ دیتجد آب حجمتغییرات  -2 جدول

 میلیارد متر مکعب()حجم  دوره

 132 1382متوسط درازمدت تا سال 

 102 1382متوسط درازمدت تا سال 

 111 1332متوسط درازمدت تا سال 

 83 1332تا  1382دوره 

 (1331مرکز پژوهش های مجلس، )مأخذ: 

بسیار ناهمگن است  زمانی نزوالت جوی در کشور نیزناموزون مکانی، نزوالت جوی در کشور، توزیع  توزیععالوه بر 

های مختلف و میزان آن در سالهای اخیر به دلیل پیامدهای ناشی از تغییرات اقلیمی تشدید شده و این موضوع در سال

های مختلف، این مسئله مشکالت گوناگونی را در چند سال اخیر برای بخش که استو حتی فصول مختلف متغیر 

بر این زیادی اقتصادی و اجتماعی های رب شهرها به همراه داشته و زیانخصوصاً بخش کشاورزی و بعضاً تأمین آب ش

. به عنوان نمونه، در مناطقی که از نظر بارش نزوالت جوی در زمره مناطق پر باران تحمیل کرده است هابخش

(. تحلیل های ساحلی شمال کشورای سال کم آبی کامالً مشهود است )استانشوند، در بعضی از ماههبندی میطبقه

ویژه در نواحی مرکزی زمانی نزوالت جوی بیان کننده دامنه تغییرات زیاد آن از سالی به سال دیگر است. این امر به

های فارس، کرمان، های تهران، مرکزی، اصفهان و بخشی از استانکشور که مراکز بزرگ اقتصادی نظیر استان

حجم حاصل از ( 13، بسیار مشهود است. شکل )ردیگیبر مهای کشور را در خراسان و تعداد دیگری از استان

گانه های آبریز ششدر حوزه 1333-30الی  1310-12آبی های سالها را در های جوی و درصد تغییرات آنریزش

 .(1330مرکز آمار ایران، ) دهدکشور نشان می
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، مرکز آمار 7934مأخذ: سالنامه آماری سال ) 7939-34 الی 7914-15آبی  هایمیانگین نزوالت جوی کشور طی سال -79شکل 

 (ایران

به های مختلف مسائل و مشکالت متعددی را برای کشور به این ترتیب فراز و فرودهای نزوالت جوی طی سال

با توجه به شود با توجه به تغییرات اقلیمی این نوسانات در آینده بیشتر شود. از سوی دیگر بینی میآورده و پیش وجود

، افزایش و همچنین الگوهای نامناسب مصرف آب در کشور های مختلفروند رشد جمعیت کشور و تشدید نیاز بخش

که این مسئله به معنای فشار بیشتر  ذیر خواهد بودناپروستایی و صنعتی اجتناب و شهریکشاورزی، مصرف آب بخش 

 .بر منابع آبی محدود کشور است

هش کانه تنها  علیرغم کاهش منابع آب تجدیدشونده کشور، میزان مصرف منابع آبی کشور طی چند سال اخیر 

ساس اطالعات طرح دهد که میزان مصرف، بر ااست. اطالعات مورد بررسی نشان می، بلکه افزایش نیز یافته نیافته

ی طرح جامع آب بهنگام سازکه بر اساس مطالعات  میلیارد مترمکعب بوده است 88، حدود 1318جامع آب در سال 

آن از  %02است که میلیارد مترمکعب افزایش یافته  122( به حدود 1382-81کشور )منتهی به اطالعات سال پایه 

 شود.تأمین می آن از منابع آب زیرزمینی %12منابع آب سطحی و 

و در خالل چند سال اخیر این رقم نیز روبه کاهش گذاشته است،  در حالی که متوسط پتانسیل آبی کشور رقم ثابت

متوسط های اخیر، میزان ی و صنعت در خالل سالنیشهرنش، تقاضا برای آب به علت رشد جمعیت، توسعه کشاورزی

مترمکعب بود در  2222حدود  1302که این رقم در سال  یطوره ، بسرانه آب قابل تجدید کشور را تقلیل داده است

مترمکعب کاهش یافته  0122به حدود  1311در سال و  0222به حدود  1311در سال  3022به حدود  1321سال 

به  1022و در افق سال  1022به حدود  1332در سال  این رقماست. این میزان با توجه به روند افزایش جمعیت کشور 

ای در کشور و طیف گسترده های آشکار منطقهنظر از تفاوت. صرف(10شکل ) مترمکعب تنزل خواهد یافت 1322حدود 

فارس و دریای عمان، نیمه شرقی کشور از خراسان تا سیستان و بلوچستان و نیز مناطق خشک نظیر سواحل خلیج
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تر است، ارقام ها از میزان متوسط کشور به مراتب پایینل تجدید در آنهای مرکزی که میزان سرانه آب قابحوضه

و ورود به حد کم آبی  1382سال  ازهای آینده به مفهوم ورود ایران به مرحله تنش آبی متوسط سرانه آب کشور در سال

 .شمسی خواهد بود 1012)مواجه با کمبود جدی آب( در سال 

 
مأخذ: مستندات برنامه ششم ) 7422بینی سال و پیش 7935الی  7942روند تغییرات سرانه آب تجدید پذیر طی دوره  -74 شکل

 واحد: مترمکعب به ازای هر نفر در سال -((7934زیست )توسعه، اسناد پشتیبان محیط

البته باید متذکر شد که سرانه آب تجدید در خصوص منابع آب تجدید پذیر کشور، متوسط سرانه آب تجدید پذیر را 

های زیادی دهد. این سرانه بسته به میزان جمعیت و شرایط اقلیمی مناطق مختلف تفاوتدر سطح ملی کشور نشان می

مترمکعب در مناطق شمالی و  0222و مرکزی تا بیش از  متر مکعب در نیمه شرقی 222دهد و از کمتر از را نشان می

 (.12شکل )باشد. غربی در نوسان می
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مأخذ: مستندات برنامه ششم توسعه، اسناد پشتیبان ) تغییرات سرانه آب تجدید پذیر به تفکیک مناطق مختلف در ایران -75 شکل

 ((7934زیست )محیط

و برهم زدن نوع  سوهای گذشته از یکهای جدید پمپاژ آب در خالل دههدسترسی به فناوریبا پیشرفت فناوری و 

برداری قرار حکمرانی منابع آب در کشور از سوی دیگر باعث شده است تا منابع آب زیرزمینی کشور به شدت مورد بهره

 ای در کشور شده است. گیرند. این پدیده باعث بروز کسری آب گسترده

زمینی به میزان فراتر از توان تجدید پذیری زیر ویژه منابع آبرویه منابع آبی کشور، بهترتیب برداشت بیبه این 

های در بخش آب است که در حال حاضر مشکالت جدی را در کشور پدید آورده است. ترین چالشها، یکی از مهمآن

زمینی افت کند. این پدیده به های آب زیرسفره ها باعث شده است تا در بسیاری از نواحی کشور سطحاین برداشت

زمینی شده و خسارات غیر قابل جبرانی های زیربرداری از آبهای اخیر در کشور، باعث افزایش بهرهسالیموازات خشک

های ها و میزان برداشت از آبتعداد چاه( 12و شکل )( 1را بر منابع آبی زیرزمینی کشور وارد کرده است. جدول )

های اصلی های زیرزمینی کشور را در حوزهبرداری از آبنشان وضعیت بهره 1321-1332یرزمینی کشور را طی دوره ز

 دهد.کشور نشان می
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 7957-7935های زیرزمینی طی دوره ها و میزان برداشت از آبتعداد چاه -1 جدول

 (1331و دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفا ) (1330آب، توهم یا واقعیت ) مأخذ: بحران

هزار حلقه در سال  01های عمیق و نیمه عمیق کشور از حدود شود، تعداد چاهمشاهده می 1گونه که در جدول همان

 3افزایش یافته و میزان برداشت نیز از  1330-1332 یآبهزار حلقه چاه در سال  130حدود  به 1321-1320آبی 

و  برابر 8/11ها دوره تعداد چاهمیلیارد متر مکعب رسیده است. به این ترتیب طی این  22میلیارد متر مکعب به بیش از 

های عمیق طی چند دهه برابر شده است. شایان ذکر است، علیرغم افزایش شمار چاه 2ها بیش از میزان برداشت

، علیرغم افزایش قابل توجه 1381که میزان تخلیه از این منابع آب افزایش پیدا کند، اما از سال  رفتیمگذشته، انتظار 

افزایش چندانی نداشته است به این دلیل که توان تخلیه سفره های آب زیرزمینی به شدت کاهش ها ها، آبدهی آنچاه

 (.11شکل ) یافته است و مبین بهره برداری بیش از ظرفیت پایدار این منابع ارزشمند است

 برداشت

 )میلیارد متر مکعب(

 تعداد

 )حلقه(

 برداشت سال آبی

 )میلیارد متر مکعب(

 تعداد

 )حلقه(

 سال آبی

006322 022123 82-81  01131 21-20 

026010 028213 81-80 116321 28838 20-22 

006832 018203 80-83 086121 110003 13-10 

016232 212230 83-80 306233 001131 11-18 

086101 288103 80-82 386232 022200 13-12 

086321 100838 82-81 316231 010000 11-10 

036122 132803 81-81 336331 321228 10-13 

086831 102833 81-88 386133 331011 13-10 

016033 108310 88-83 016811 313320 10-12 

016800 188802 83-32 016818 318010 12-11 

016180 113110 32-31 036130 330133 11-11 

- 181213 33-30 006120 011181 11-18 

- 183101 30-33 036383 010130 18-13 

0/22 130222 32-30 006201 033331 13-82 
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 ((7934واقعیت ) یا توهم آب، مأخذ: بحران) ساله 91دوره برداری کشور طی های بهرهروند تغییرات تعداد و تخلیه چاه -72 شکل

های زمینی کشور طی چند دهه گذشته باعث بحرانی شدن بسیاری از دشتهای زیررویه از آبهای بیبرداشت

تواند به صورت ها در کوتاه مدت میآورده است که اثرات آن به وجودکشور شده و شرایط نامطلوبی را در این مناطق 

های گسترده ها نیز به صورت تعارضات و منازعات اجتماعی و همچنین مهاجرتنشست زمین و اثرات بلند مدت آنفرو

شهرهای کشور که در حال حاضر با مشکالت گوناگونی از های زیستی و کالندر این نواحی به سایر مناطق و کانون

های کشور شمار زیادی از دشت ی بی رویه از منابع آبی،هامنظر تأمین آب مواجه هستند، پدیدار شود. در نتیجه برداشت

، 1301در سال . اندشدهها ممنوع اعالم برداری از آندر شرایط بحرانی قرار گرفته و برای بهره (دشت 123از مجموع )

دشت  322به  1332دشت بوده است که این عدد در سال  12دشت کشور، تعداد دشت های ممنوعه کشور  123از 

 (.11)شکل یش یافته است. افزا

 11دشت کشور مشخص گردیده است. در بین این  11میزان نرخ فرونشست تاکنون در بررسی ها نشان داده است 

 دشت و  بیشترین  سانتیمتر بر سال دارای 32دشت، دشت های کاشمر و رفسنجان با بیشینه نرخ فرونشست به میزان 

 نرخ کمترین دارای سال بر سانتیمتر  10  میزان به  فرونشست نرخ بیشینه با  نیشابور و گلپایگان ورامین، های

 وجود پدیده این گوناگون هایوسعت و ها نرخ با کشور های دشت بیشتر در که رسد می نظر به. است بوده فرونشست

فروچاله در ایران شناسایی شده است. بیشترین تعداد فروچاله در استان همدان و  122تاکنون حدود  .باشد داشته

 (.1381بزرگترین آنها در اختیار آباد کرمان قرار دارند )سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، 
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بخش عمده ای از دشت های آزاد فاقد پتانسیل  -(7932 ،وزارت نیرو :مأخذ) 7935تا پایان سال دشت های ممنوعه کشور  -71 شکل

 منابع آب است.

شایان ذکر است گرچه وجود پدیده فرونشست زمین توسط تعدادی از کارشناسان وزارت نیرو در دشت هایی مانند  

و نرخ   پهنه  ها از گزارش  خورشیدی شناسایی و گزارش شده بود، اما در هیچکدام 12رفسنجان و مشهد از دهه 

نبود. در این گزارش ها فقط چند اطالعات نقطه ای که بطور معمول بر اساس میزان بیرون   ها مشخص  فرونشست

زدگی لوله جدار چاه ها بدست آمده بود، ارائه گردید. لذا بدلیل تعداد کم داده های کمی از وسعت، عمق و میزان 

بررسی  1380پذیر نبود. از سال ن پدیده و میزان اثرات نامطلوب پیامد آن امکانفرونشست، امکان شناخت کامل ای

هایی در مورد پدیده فرونشست زمین توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی انجام شده است. این بررسی ها 

نرخ  شترینبیدشت های کاشمر و رفسنجان با است که دشت کشور  11فرونشست نگران کننده میزان حاکی از 

 به  فرونشست نرخ با  نیشابور و گلپایگان ورامین، های دشت وسانتیمتر بر سال  32فرونشست به میزان 

دارای کمترین نرخ فرونشست بوده است. به نظر می رسد که در بیشتر دشت های کشور  سال در سانتیمتر  10  میزان

   .(11 )شکل شدهای گوناگون این پدیده وجود داشته بابا نرخ ها و وسعت
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 (7981وضعیت فرونشست زمین در شماری از دشت دهای کشور ) ماخذ: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی،  -71شکل 

که از  باشدمیلیارد متر مکعب می 013های نرمال حدود به طور متوسط میزان متوسط نزوالت جوی کشور در سال

شود. میزان مصرف آب در کشور نیز حدود این مقدار بخش اعظم آن به صورت تبخیر و تعرق از دسترس خارج می

 2168های سطحی و درصد( توسط منابع آب 31)میلیارد متر مکعب  32میلیارد متر مکعب است که از این میزان  3068

بیالن متوسط منابع و مصارف  18شود. در شکل تأمین میهای زیرزمینی درصد( نیز توسط آب 13)میلیارد متر مکعب 

 دهد.آب در شرایط نرمال را نشان می
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 (( 7934واقعیت ) یا توهم آب، مأخذ: بحران)بیالن متوسط منابع و مصارف آب در شرایط نرمال  -78 شکل

، کشاورزی و شهری نیز از دیگر عوامل تهدید کننده های صنعتیعالوه بر کاهش کمیت منابع آب، انتشار پساب

ویژه شوند. و این منابع محدود آب نیز به شدت در معرض آلودگی قرار دارند. بهمنابع محدود آب کشور محسوب می

های از آب ترنهیپرهزتر و های به مراتب مشکلاین آبهای زیرزمینی بیشتر حائز اهمیت است، زیرا تصفیه آلودگی آب

های تولید و مصرف شوند که در نتیجه فعالیتای از انواع مواد را شامل میهای آب طیف گستردهسطحی است. آالینده

 به وجودان را در انسان و سایر جاندار هایماریبتوانند انواع شوند. این مواد میجوامع انسانی در منابع آب تخلیه می

 .بسیار مشکل و بسیار پرهزینه است های آبآورند. از سوی دیگر شناسایی و تخلیه برخی از آالینده

معادل  1382شهری، روستایی و کشاورزی در سال  هایپسابی مجلس، حجم هاپژوهشبر اساس گزارش مرکز  

 02درصد رشد به حدود  38این رقم در صورت عدم تدابیر مناسب با  1022میلیارد متر مکعب بوده است که تا سال  03

سوم از پتانسیل آبی کشور خواهد بود. در این میان بخش میلیارد متر مکعب خواهد رسید که این مقدار معادل یک

های بعدی شهری و صنعتی نیز به ترتیب در رتبه هایپسابدرصد سهم را به خود اختصاص داده و  82دود کشاورزی ح

 (.13شکل گرفت )قرار خواهند 
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مدیریت منابع آب و توسعه  مأخذ:)7422بینی سال و پیش 7982های کشاورزی، صنعت و شرب در سال مقدار تولید پساب -73 شکل

 ((7984) داریپا

قرار  بسیاریکی از مسائل و مشکالتی است که امروزه مورد توجه ها ناشی از انتشار انواع پسابآب منابع لودگی آ

ب شیرین جهت استفاده در امور کشاورزی آمنابع حیاتی و منابع آب زیرزمینی ها با توجه به اینکه رودخانه .گرفته است

های ویژه در ساللذا اتخاذ تدابیر مناسب برای پیشگیری از کاهش کیفیت منابع آب به ،روندشرب و صنعت به شمار می

ویژه در بخش صنعت و شهری اتخاذ گردد. عالوه بر آینده بسیار حیاتی است و باید تمهیدات الزم برای این منظور به

تی، در برخی از مناطق کشور به های شهری و صنعهای انسانی در نتیجه تخلیه فاضالبهای ناشی از فعالیتآلودگی

شناسی کشور، به طور طبیعی منابع آب کیفیت مناسبی نداشته و بعضاً آلوده به برخی مواد خطرناك دلیل ساختار زمین

 هستند. کیآرسنمانند فلزات سنگین از جمله 

منابع و مصارف آب های تطبیقیشاخص( 1-6

به  های منابع آبی را در جهان یا کشورهای مختلفبتواند ویژگی که هایی، معیارها یا شاخصهااستفاده از مالك 

ی مدیریت آب مطرح هایزیربرنامهترین مباحث در صورت کمی و قابل درك ارائه نماید، همواره به عنوان یکی از مهم

به نحوی  تا بتوانند اندکردههای گذشته صاحب نظران متعددی تالش بوده است و به همین دلیل نیز در خالل سال

 هایی مورد ارزیابی قرار دهند.وضعیت منابع آب جهان را بر اساس شاخص

ند نتواها میبا کمک آنو مردم  گذاراناستیسصاحب نظران، ای هستند که برجسته ها، نکات بارز وشاخص

یا روند حرکتی( پدیده را )خواه این پدیده یک شیء باشد و خواه یک اتفاق  شمار در مورد یکاطالعات عظیم و بی

د و با استفاده از آن با سرعت و دقت بیشتر به بررسی تحوالت پدیده مذکور بپردازد. بر این اساس، از نکن بندیطبقه

. این راهنما، شودمیاستفاده  ویژه بخش آبی مختلف و بههاشاخص به عنوان یک راهنما برای بررسی تحوالت حوزه
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کننده وضعیت و به عنوان، عالمت مشخص سازندنمایان می یک پدیده را هایی هستند که وجودها و محکمالك

های متعددی در این زمینه منابع و مصارف آب های گذشته شاخص. بر این اساس در خالل سالشوندمحسوب می

 اشاره خواهد شد. هاشاخصکه در اینجا به برخی از  اندشدهبسط و توسعه داده 

 وری آبشاخص بهره (1-6-1

وری آب است. این شاخص نشان های مهم برای تبیین و رصد استفاده بهینه از منابع آب، بهرهیکی از شاخص

کند. تولید می (GDPتولید ناخالص داخلی ) دهد که اقتصاد کشور به ازای استحصال هر متر مکعب آب، چند واحدمی

کشاورزی، اقتصادی، سطح فناوری، فرهنگ و  مقدار این شاخص بسته به شرایط اقتصادی، اقلیمی، نوع خاك اراضی

دهد. البته های زیادی را در بین کشورهای مختلف جهان نشان میالگوهای تولید و مصرف، توسعه صنعتی و... تفاوت

 های گفته شده را مد نظر قرار داد.در استفاده از این شاخص باید دقت کرد و ویژگی

گونه نشان داده شده است. همان 0210ا کشورهای منتخب جهان در سال وری آب ایران ب( میزان بهره02شکل )در 

دالر به ازای هر متر مکعب استحصال  1161وری آب در فرانسه معادل متوسط بهره که یحالشود، در که مالحظه می

وسط جهان دالر اعالم شده است که بسیار کمتر از مت 068بوده است، این شاخص برای ایران معادل  0210آب در سال 

دالر( در سطح  1261)دالر( در سال یاد شده بوده است. همچنین میزان این شاخص در مقایسه با کشور ترکیه  10)

 وری پایین آب در ایران است.نازلی قرار داشته و مبین بهره

 
 (0274بانک جهانی، : مأخذ) 0270 ی آب در کشورهای منتخب جهان در سالوربهرهمتوسط  -02 شکل
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شد که باال بودن میزان این شاخص در کشورهای توسعه یافته در مقایسه با کشورهای در حال  ادآورالبته باید ی

توسعه و فقیر بیشتر ناشی از میزان توسعه یافتگی است، زیرا استفاده آب در بخش صنعت، در مقایسه با کشاورزی 

 باید به این موضوع توجه کرد. هاسهیمقاد، به همین دلیل در کنعمدتاً ارزش افزوده بیشتری تولید می

 1شاخص فالکن مارک (1-6-2

فالکن مارك در مطالعات خود بحران آب را بر اساس مقدار سرانه آب تجدید پذیر سالیانه هر کشور تعریف کرده 

مترمکعب آب در سال  1222متر مکعب در سال را به عنوان شاخص تنش و میزان  1122است. فالکن مارك سرانه آب 

 1122را به عنوان شاخص کمبود معرفی کرده است. بر این اساس کشورهایی که سرانه منابع آب تجدید پذیر بیش از 

 1122تا  1222متر مکعب داشته باشند، مشکل بحران آبی ندارند و کشورهایی که دارای سرانه آب تجدید پذیر بین 

شوند و کشورهای دارای سرانه آب تجدید پذیر های دارای تنش آبی محسوب میمترمکعب داشته باشند در زمره کشور

شوند. کشورهایی که سرانه آب تجدید بندی میمتر مکعب در سال در زمره کشورهای با کمبود آب طبقه 1222کمتر از 

جدول شوند )بندی میهمتر مکعب در سال باشد نیز در زمره کشورهای با کمیابی مطلق آب طبق 222ها کمتر از پذیر آن

8.) 

 فالکن مارک()های تنش آبی بندی شاخصطبقه -8 جدول

 شاخص

 (متر مکعب در سال)

 وضعیت

 بدون تنش 1122بیش از 

 تنش 1222-1122

 کمیابی 222-1222

 کمیابی مطلق 222کمتر از 

 (Brown and Matlock, 0211: مأخذ)

نشان داده شده است.  0213( سرانه آب تجدید پذیر ایران با کشورهای منتخب جهان را در سال 3در جدول )

ی در سرانه آب تجدید پذیر در خوببهآب در جهان بسیار ناهمگن است که این موضوع  عیتوزگونه که عنوان شده همان

 81سرانه آب تجدید پذیر در کشور کانادا بیش از حدود  که یحالبین کشورهای مختلف جهان منعکس شده است. در 

مترمکعب در  081و  83هزار مترمکعب در سال است، این شاخص برای کشورهای عربستان و الجزایر به ترتیب معادل 

بوده است که مبین ورود ایران به  1123است. در سال یاد شده مقدار سرانه آب تجدید پذیر کشور معادل  0213سال 

 له تنش آبی است.مرح

                                                
1 - Falkenmark Indicator 
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 0279تجدید پذیر ایران و کشورهای منتخب جهان در سال  آبسرانه  -3 جدول

متر ) ریپذسرانه آب تجدید  نام کشور

 مکعب در سال(

متر ) ریپذسرانه آب تجدید  نام کشور

 مکعب در سال(

 1222 جهان 3203 ترکیه

 8310 ایاالت متحده امریکا 320 پاکستان

 81211 کانادا 1031 کره جنوبی

 08020 برزیل 3010 ژاپن

 01010 استرالیا 1123 ایران

 081 الجزایر 1122 هند

 83 عربستان 3233 فرانسه

 0210: بانک جهانی، مأخذ

 شاخص سازمان ملل (1-6-3

در هر کشور را به عنوان شاخص  ریپذ دیکمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل میزان درصد برداشت از منابع آب تجد

 02بیشتر از بحران آب معرفی کرده است بر اساس شاخص مذکور هرگاه میزان برداشت آب یک کشور  یریگاندازه

فاصل  در حدباشد و اگر این مقدار بحران شدید آب مواجه میاین کشور با  ،کل منابع آب تجدید پذیر آن باشد درصد

درصد باشد بحران در حد متعادل و  02-12ضعیت متوسط و چنانچه این شاخص بین درصد باشد بحران در و 02-02

درصد کل آب  1061، حدود 0213به اینکه در ایران در سال  با توجه  گردددرصد بدون بحران تلقی می 12کمتر از 

 (.12 جدول) قرار داردگیرد ایران در وضعیت بحران شدید آبی تجدید پذیر کشور مورداستفاده قرارمی

 0279جهان در سال  منتخبمقایسه شاخص سازمان ملل ایران با کشورهای  -72 جدول

نسبت استحصال به پتانسیل آبی  نام کشور

 )درصد(

نسبت استحصال به پتانسیل  نام کشور

 آبی )درصد(

 7273 ایاالت متحده امریکا 7172 ترکیه

 774 کانادا 99972 پاکستان

 779 برزیل 9370 جنوبی کره

 472 استرالیا 0273 ژاپن

 5278 الجزایر 1072 ایران

 382 عربستان* 5072 هند

 0370 اسپانیا 7578 فرانسه

 7072 مراکش 7371 چین
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نظیر پاکستان که از )شود ها از سایر کشورها وارد میشاخص مزبور برای برخی از کشورها که بخش اعظم آب آن

یا کشور عربستان که بخش زیادی از آن از طریق واردات یا شیرین  (شودسایر کشورها تأمین می طریق رودخانه از

 باشد. 122تواند بیش از شود، میسازی تأمین می

 1المللی مدیریت آبموسسه بین شاخص (1-6-4

آب در آینده مؤسسه مذکور دو عامل درصد برداشت کنونی نسبت به کل منابع آب ساالنه و درصد میزان برداشت 

دهد که بر اساس این شاخص ایران در وضعیت می زمان مورد استفاده قرارنسبت به برداشت آب در حال حاضر را هم

درصد به منابع آب قابل استحصال خود بیفزاید که این  110باید بتواند  0202بحران شدید آبی قرار دارد. ایران تا سال 

 (.1381ببران، )رسد وجود غیرممکن به نظر میبه منابع و امکانات م با توجهمقدار 

 های مصرف کنندهتوزیع آب در بین بخش( 1-6-5

از سهم مصرف آب بخش  تدریجکنند، بهمطالعات مختلف نشان داده است، زمانی که کشورها توسعه پیدا می

ین دلیل بسته به شود. به همویژه صنعت افزوده میهای شرب و بهکشاورزی کاسته شده و بر سهم مصرف بخش

های زیادی را شرایط اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی کشورها، سهم مصرف آن در بین کشورهای مختلف جهان تفاوت

شود، سهم درصد از آب در بخش کشاورزی مصرف می 1060سازد. به عنوان مثال در کشور فرانسه حدود نمایان می

درصد است. بر اساس گزارش بانک  18صال آب حدود درصد و سهم آب شرب از کل استح 12بخش صنعت حدود 

رصد د 3/1درصد و صنعت نیز  11درصد، شرب  12زی در جهان حدود متوسط مصرف آب کشاور 0210جهانی در سال 

 (.11جدول )بوده است 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 - IWMI (Inernational Water Management Institute) Index 
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 )برحسب درصد(  0270توزیع مصرف آب در کشورهای منتخب جهان در سال  -77 جدول

 
 0211: بانک جهانی، مأخذ

 1شاخص جای پای آب )آبرانه( (1-6-6

 یپا یمطرح شد. شاخص جا 0220بار توسط هوکسترا در سال  نیعرضه نخست رهیمفهوم مصرف آب در کل زنج

کننده را در نظر  دیتول ایمصرف کننده  کیآب  میاست که نه تنها مصرف مستق نیریآب شاخص مصرف آب ش

 یپا یکند. جامنظور می اتدر محاسب زیاست را ن دهیها به مصرف رسکه توسط آن یمیمستق ریبلکه آب غ ،گیردمی

                                                
1 -Water footprint 

 تام کشور شرب صنعت کشاورزی تام کشور شرب صنعت کشاورزی

 الجزایر 31 2 53 عراق 1 12 13

 آرژانتین 12 11 14 فلسطین اشغالی 31 1 58

 استرالیا 00 13 22 ایتالیا 18 31 44

 آذربایجان 0 13 84 ژاپن 13 10 21

 بتگالدش 12 0 88 قزاقستان 0 32 22

 بالروس 31 30 90 کره جنوبی 00 12 55

 برزیل 03 11 22 لبنان 03 11 22

 کانادا 10 82 70 مالزی 32 03 00

 شیلی 0 13 89 نیوزلند 11 03 20

 چین 10 03 25 نروژ 31 01 08

 دانمارك 22 02 05 پاکستان 2 1 34

 مصر 10 3 82 لهستان 18 10 72

 فرانسه 18 11 72 قطر 33 0 53

 گرجستان 02 00 58 سعودیعرستان  3 3 88

 یونان 3 3 88 تایلند 2 2 32

 مجارستان 10 13 2 ترکیه 12 11 87

 هند 1 0 32 ترکمنستان 3 3 34

 اندونزی 10 1 80 بریتانیا 11 10 79

 ایران 1 1 30 ایاالت متحده 13 21 92

کشورهای با  12 00 47
 درآمد باال

کشورهای با درآمد  1 3 32
 پایین

کشورهای باد آمد  8 0 88 جهان 11 13 12
 متوسط پایین

کشورهای با درآمد  13 13 28    
 متوسط باال

        



 نگاهی به وضعیت منابع آبی جهان و ایران -بخش اول

 رکز پژوهش های توسعه و آینده نگریم

 

03 

 

آب مورد توجه قرار  "استحصال" یمنابع آب، پس از شاخص سنت ریشاخص جامع و فراگ کیتوان به عنوان آب را می

 رهیمحصول که در کل زنج دیتول یمصرف شده برا نیریمحصول عبارت است از حجم آب ش کیآب  یپا یداد. جا

است که حجم آب مصرف شده را برحسب منبع و حجم  یچند وجه یاریعشاخص، م نیشود. اگیری میعرضه اندازه

سه نوع آب،  یآب برا یپا یدهد. جانشان می یو زمان یمکان عیبر اساس توز یآب مصرف شده توسط نوع آلودگ

برداشت توسط انسان و تمرکز سنتی  یآب زیرزمینی که منبع اصل هیو تغذ ریپذ دیتجد ی)رواناب سطح یشامل آب

شود. حجمی از های شرب و صنعت مصرف میمنبع آب است(. آبی برای مصارفی نظیر آبیاری مزارع، بخش تیریمد

شود نیز به عنوان آبی در نظر گرفته های انتقال آب تبخیر میپشت سدها، سطح مزارع فاریاب و کانال آب که از مخازن

آب  یشود. منبع اصلمی ریو از آن تبخ رهیکه در خاك ذخ یشود. بارندگی منشأ آب سبز و آبی است. آب سبز بارشمی

کند. در واقع آب سبز به ان را تأمین میجه یدرصد غذا 12است که  مید یو کشاورز یعیهای طباکوسیستم یبرا

مناطق  درشود. این منبع آبی شود که در مناطق غیر اشباع خاك به صورت رطوبت خاك ذخیره میحجم آبی اطالق می

های آزاد به صورت تبخیر از دسترس خارج شود و یا از سطح خاك و آبدیم به صورت مؤثر صرف تعرق گیاهی می

ندارد. در  ستیزطیکند و اثر مخربی بر محمنابع آب سبز تغییری در سیستم هیدرولوژی ایجاد نمیاز  استفاده گردد.می

های انتقال و توزیع آب برداری از آبی در کشاورزی به دلیل نیاز به امکانات نگهداری، شبکهمقابل، هزینه فرصت بهره

تر کرده و انتقال و توزیع، مدیریت آن را ساده( اما همین قابلیت 0222بیشتر از آب سبز است )ابوبی و همکاران، 

برداری از آب برداری از آن را )کشاورزی، صنعتی و خانگی( افزایش داده است. در حالی که تنها راه بهرههای بهرهگزینه

های اخیر با ظهور مفهوم آب مجازی و درك نقش تجارت مواد غذایی در سبز، تولید محصوالت دیم است. در سال

های کمی جدید، مدیریت آب سبز شاخص ع مجدد منابع آب و شناسایی استعداد مناطق در تولید محصوالت باتوزی

 و سبز ارائه شده است. یهای آبویژگی 10برداری بهینه از آن تأکید شده است. در جدول تر شده و در بهرهآسان

 سبزآب  و آبی های آبویژگی -70 جدول

 سبزآب  آبیآب  بندی انواع آبطبقه

ها، مخازن آب پشت سدها، ها، دریاچهرودخانه منابع آب
 های آبدار زیرزمینیالیه

های غیرقابل اشباع خاك حجم آبی که در الیه
 رسدتعرق می –ذخیره و به مصرف تبخیر 

 ندارد دارد قابلیت جابجایی

 ندارد دارد امکان جایگزینی منبع آب

 کم زیاد جایگزینمصارف 

 نیاز ندارد نیاز دارد تجهیزات الزم برای انتقال

 کم زیاد هزینه مصرف

 تیاهمکم قابل توجه اثر روی سیستم هیدرولوژیک

 اهمیتکم قابل توجه )مانند شوری( تأثیرات مضر بر خاك

 (1383نیا ) نیک مأخذ: عربی و
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ها و رساندن آن به غلظت استاندارد کیفیت آب بار آلودگی شود که برای جذببه حجم آبی گفته می 1آب خاکستری 

 آلوده محصوالت تولید فرایند طی که شودمی اطالق آبی حجم به خاکستری، گیرد. در واقع آبمورد استفاده قرار می

 است الزم که آبی میزان شود.می آبی طبیعی هایسیستم ها واردآب است. این داده دست از را خود اولیه کیفیت و شده

 گرفته نظر در خاکستری آب مجازی حجم معادل رساند، مطلوب و استاندارد سطح به را آلوده هایآب کیفیت بتوان تا

 شود.تشدید می روزروزبه نیز آبی منابع آلودگی مسئله جهان، در کمیابی بحران تشدید بر عالوه امروزه .شودمی

 دارد آن از حکایت جهانی برآوردهای رود.می شمار به آب منابع آالینده عامل ترینمهم عنوان به کشاورزی بخش

 فاضالب، مقدار این رقیق سازی برای شود.می تخلیه آبی منابع به فاضالب کیلومتر مکعب 022 حدود سال هر که

درصد  1/11معادل کیلومتر مکعب کیلومتر آب نیاز است که  1222به  نمود، استفاده آب از مجدداً بتوان که یاگونهبه

 دهد.ها را نشان میبه صورت تصویری تفاوت هر کدام از این آب 01های شیرین جهان است. شکل کل آب

 
 (Water footprinting, 0221: مأخذانواع آب ) -07 شکل

اتالف آب  زین "مصرف "دهد. عرضه نشان می رهیو زیرزمینی( را در کل زنج ی)سطح یمصرف آب ،یآب یپا یجا

 ای گریو برگشت آن به حوزه د ریدهد. اتالف آب به صورت تبخو زیرزمینی در کل حوزه را نشان می یهای سطحاز آب

 .افتدیورود به محصول اتفاق م ای ایبه در

                                                
1 -Gray water 
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آبی ارائه  یهاستمیاز نحوه تعامل مصرف کننده و تولید کننده با مصارف س رتریتر و فراگانداز جامعپای آب چشم رد

زیستی محلی حاصل از است، اما به شدت اثرات محیط یدهد. البته این شاخص سنجش حجمی از مصرف و آلودگمی

آب حجم آب  یاپ ی. شاخص جاپردازدیمنابع آب م یابیرزاز ابعاد کالن به ا شتریو ب پردازدیآب نم یمصرف و آلودگ

 دهد.آن را نشان می ییایجغراف تیمصرف شده و آلوده شده و موقع

 (:00است )شکل  "استحصال آب  "متفاوت از شاخص  ریز لیآب به دال یپا یجاشاخص  بیترت نیا به

 خود باز گردد. یبه سرمنشأ اصل یکند که آبرا در محاسبات خود منظور می یآب یشاخص زمان نیا .1

را در محاسبات  ی)مشروط به بازگشت به سر منشأ(، آب سبز و آب خاکستر یآب هم آب یپا یاشاخص ج .0

 نمایدخود منظور می

را مدنظر قرار  میمستق ریو هم مصارف غ میشاخص بر خالف شاخص استحصال آب هم مصارف مستق نیا .3

 دهد.می

 
 (7930: امینی پارس و همکاران، مأخذ) آب ردپای مختلف اجزای تصویری بیان -00 شکل

شود. محسوب نمی آب ردپای برگشتی( جزو آب )جریان برداشت مصرفی غیر بخش که دهدمی این تصویر نشان

، آب خاکستری و آبی و "استحصال آب "دهد که ردپای آب بر خالف شاخص متداول همچنین رد پای آب نشان می

 شود.شامل می مصرف غیر مستقیم آب را نیز

مکان و  های آب را از مرحله فرایند، محصول، مصرف کننده یا تولید کننده درکل فعالیت 1ارزیابی جای پای آب

محیطی، اجتماعی و اقتصادی منابع آب را به کند. این ارزیابی، پایداری زیستزمان در محدود جغرافیایی معین کمی می

                                                
1 - Water Footprint Assessment 



 نگاهی به وضعیت منابع آبی جهان و ایران -بخش اول

 رکز پژوهش های توسعه و آینده نگریم

 

01 

 

توان راهبردهای مناسب برای حفاظت از منابع آب را تدوین کرد. بنای آن میدهد که بر مصورتی قابل درك ارائه می

های انسانی یا محصوالت در رابطه با کمیابی و آلودگی آب و هدف از ارزیابی جای پای آب، تحلیل چگونگی فعالیت

ابزار تحلیلی است که اتخاذ تدابیر الزم برای سازگاری بیشتر بین منابع و مصارف آب است. ارزیابی جای پای آب یک 

 های انسانی و محصوالت در رابطه با کمیابی آب کمک کند.تواند به درك چگونگی آثار و پیامدهای فعالیتمی

 (:03شکل است )مرحله به شرح زیر  0ارزیابی جای پای آب شامل 

 هدف گذاری و تعیین محدوده مطالعات .1

 محاسبه جای پای آب .0

 ارزیابی پایداری جای پای آب .3

 های جای پای آبهای برنامهین سیاستتدو .0

 
(Hoekstra et al., 0277) مراحل ارزیابی جای پای آب -09 شکل

 و محصوالت تولید برای مستقیم غیر و مستقیم صورت به که است حجم آبی کل معادل کشور یک آب ردپای

 00شکل  .شودمی بیان سال در مکعب متر صورت به که شودمی مصرف کشور همان استفاده ساکنین مورد خدمات

 دهد.اجزای تشکیل دهنده جای پای آب را نشان می

 
 (Hoekstra et al., 0277)  جای پای آب هر کشور دهندهلیتشکاجزای  -04 شکل
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شود که ساالنه در سایر کشورها برای تولید کشور به حجم آبی گفته می کی 1(EWFP) یخارجردپای آب 

گیرد. مقدار این آب نیز برابر است با حجم واردات محصوالت و تأمین خدمات مورد استفاده کشورهای مقصد قرار می

ت به متر مکعب که حجم آب مجازی صادراتی کشور ناشی از صادرات مجدد محصوال 0(VWI)آب مجازی کشور 

 ها به صورت زیر است:باید از آن کم کرد که معادله آن را 3(export-reVWE) یواردات

EWFP = VWI – VWEre-export 

دهد که وارد کشور شده و دوباره مقدار حجم آب مجازی محصوالتی را نشان می export-reVWEدر این معادله 

دیگر، مواد خام یا کاالیی که از خارج کشور وارد شده و در شود. به عبارت دوباره صادر می بعد از فرآوری انجام شده

شود. به این ترتیب ردپای آب مجازی داخلی و خارجی و دوباره صادر می نتیجه فرآوری محصول جدیدی از آن تولید

ه کرده و سرانه ردپای آب کشور بر اساس معادل میتقسآبی و آب سبز است را بر کل جمعیت آب که شامل  (ردپای کل)

 شود:زیر محاسبه می

𝑊𝐹𝑃𝑃𝐶 =
𝑊𝐹𝑃

جمعیت
 

 دهد.سرانه آب هر کشور را برحسب متر مکعب در سال نشان می نیانگیم PCWFP0این معادله در 

های زیادی را در بین کشورهای مختلف جهان نشان بررسی جای پای آب در کشورهای مختلف جهان تفاوت

دهد. معموالً کشورهای ثروتمند و کشورهای پرجمعیت جای پای آب باالتری در مقایسه با سایر کشورها دارند. می

( بوده y3m/)تر مکعب در سال م 1328حدود  1331-0222( طی دوره WF) آبسرانه میانگین ساالنه جای پای 

مصرف بخش کشاورزی در رابطه با مصرف، بیشترین سهم جای پای آب جهانی را به خود اختصاص که  اصوالًاست. 

 8/3و  1/0درصد طی دوره یاد شده بوده است. مصرف محصوالت صنعتی و شرب نیز به ترتیب در  30مقدار آن حدود 

 است.درصد متوسط جای پای جهان نقش داشته 

درصدی  01ی مختلف محصوالت بررسی شود، غالت با سهم هاگروههمچنین، وقتی که جای پای آب منظر 

دهد. پس از آن تولید گوشت و لبنیات قرار دارند که به بیشترین سهم را در جای پای آب جهانی به خود اختصاص می

 درصد جای پای آب جهان نقش دارند. 1و  00ترتیب در 

                                                
1 - Export Water Footprint 

2 - Virtual Water Import 

8 -Virtual Water Re-eport 

0 - Water Footprint Per Capita 
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کشوری به دو عامل بستگی دارد: عامل اول به مقدار و چگونگی استفاده مصرف کنندگان از  جای پای آب هر

 بستگی دارد. کاالهاتولید انواع  مبدأی دارد. عامل دوم به شرایط تولید در بستگ محصوالتکاالها و 

ختلف آورده های می یک کشور در معرض فروش قرار دارد، معموالً از مکانهافروشگاهمحصولی که در قفسه 

 ها بسیار تفاوت دارد.شرایط تولید متفاوت است و به همین دلیل نیز جای پای آب آن هامکانشوند که در این می

 (y3Gm/)میلیارد متر مکعب  1318کشور چین باالترین مصرف جای پای آب را در جهان دارد که کل آن حدود 

های بعدی قرار دارند. به این ترتیب آشکار میلیارد متر مکعب در رتبه 801و  1102است که پس از آن کشورهای هند با 

ها بسیار زیاد خواهد بود، بنابراین، سرانه جای است کشورهایی که دارای جمعیت بیشتر هستند، مجموع جای پای آب آن

دهد که سرانه جای پای آب در کشورهای سرانه جای پای آب نشان میدهد. بررسی پای آب معیار بهتری را ارائه می

متر مکعب در سال است. در بین کشورهای صنعتی  1022-0822صنعتی بیشتر از کشورهای در حال توسعه و در دامنه 

جای پای شود. به عنوان مثال ایاالت متحده امریکا با سرانه های آشکاری از نظر جای پای آب مشاهده مینیز تفاوت

متر مکعب در سال در  1028متر مکعب در رتبه اول قرار دارد و کشور بریتانیا با سرانه جای پای آب  0800آب 

های آخر قرار داشته است. تفاوت در جای پای در بین کشورها به الگوهای مصرف بستگی دارد. برای مثال در رتبه

کیلوگرم در سال  03که یکی از کاالهای آب بر است، حدود  ایاالت متحده امریکا سرانه متوسط مصرف گوشت گوساله

کیلوگرم در سال است که این مقدار حدود دو برابر متوسط  18این رقم برای کشور بریتانیا حدود  که یحالاست، در 

 جهانی است.

کشور  یکی دیگر از عوامل تفاوت در جای پای آب، میزان مصرف و آلودگی آب به ازای هر واحد محصول در هر

 10222مصرف شده حدود  گوسالهاست. به عنوان مثال در ایاالت متحده، متوسط جای پای آب یک کیلوگرم از گوشت 

متر مکعب به ازای هر  3322( است، در حالی که این شاخص در بریتانیا حدود ton3m/)متر مکعب به ازای هر تن 

تری در مقایسه با کشورهای در حال توسعه دارند. گتن است. در مجموع، کشورهای صنعتی دارای جای پای آب بزر

 دهد.نقشه جای پای آب را در جهان نشان می 02شکل 

دهد. بر اساس های بسیار زیادی را نشان میسرانه جای پای آب در بین کشورهای در حال توسعه نیز تفاوت

 باشد.مکعب در سال در نوسان می متر 3822الی  222برآوردها سرانه جای پای آب کشورهای در حال توسعه بین 
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  برحسب متر مکعب در سال به تفکیک آب سبز، خاکستری و آبی و کل 7332-0225سرانه جای پای آب کشورها طی دوره  -05 شکل

(Hoekstra et al., 0277) 

نشان داده شده است که این مقدار بیشتر از متوسط  1100سرانه جای پای آب ایران با رقم حدود  01در شکل 

 های مصرف کننده نشان داده شده است.، سرانه و سرانه جای پا به تفکیک بخشکل 13جهانی است. در جدول 

 

 (Chapagain and Hoekstra, 0224)منبع:  7335-0225ره جای پای آب ایران و کشورهای منتخب جهان طی دو -02 شکل

های پایه در خصوص مصرف آب تفاوت فاحش در جای پای آب در کشورهای در حال توسعه در نتیجه کمبود داده 

دارد. به  هاتفاوتهاست. الگوهای مصرف نیز تأثیر به سزایی در این وری پایین در آندر این کشورها و همچنین بهره



 نگاهی به وضعیت منابع آبی جهان و ایران -بخش اول

 رکز پژوهش های توسعه و آینده نگریم

 

22 

 

برابر متوسط مصرف جهان است، اما جای پای آب هر تن  163ن مثال در کشور بولیوی مصرف گوشت حدود عنوا

 گوشت در این کشور حدود شش برابر متوسط جهانی است.

 کل و سرانه جای پای ایران و کشورهای منتخب برحسب بخش مصرف کننده -79 جدول

 نام کشور

 کننده مصرفجای پای آب برحسب بخش  جای پای آب

 کاالهای صنعتی محصوالت کشاورزی شرب سرانه کل

میلیارد متر مکعب در 
 سال

 سرانه متر مکعب در سال سرانه متر مکعب در سال سرانه متر مکعب در سال متر مکعب در سال

جای پای         
 داخلی

جای پای 
 خارجی

جای پای 
 داخلی

جای پای 
 خارجی

 8 11 083 1003 10 1100 120612 ایران

 02 83 132 1231 21 1300 32630 عراق

 333 18 130 010 12 1331 8628 اشغالیفلسطین 

 121 111 1233 803 138 0330 13061 ایتالیا

 103 128 110 112 131 1123 101 ژاپن

 03 1 328 321 00 1323 1601 اردن

 0 11 13 1131 33 1110 0163 قزاقستان

 2 3 12 101 12 110 01603 کنیا

 103 08 281 010 131 1113 2260 کره جنوبی

 33 38 220 1231 10 0300 2368 مالزی

 10 31 311 831 133 1001 10261 مکزیک

 18 8 013 1010 08 1231 0361 مراکش

 011 111 281 31 08 1003 1360 هلند

 0 3 02 1311 11 1313 008 نیجریه

 322 031 201 000 121 1011 1621 نروژ

 0 10 13 1113 01 1018 11160 پاکستان

 3 11 122 1328 23 1203 11168 فیلیپین

 08 118 013 223 08 1123 0061 لهستان

 02 13 112 321 21 1003 1220 جهان

 (Chapagain and Hoekstra, 0220: مأخذ)
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 آب مجازی (1-6-7

تحقیقات  موسسه) استاد دانشگاه لندن توسط پروفسور تونی آلنمیالدی  1333از سال « 1آب مجازی»اصطالح 

آب بخصوص در منظور فائق آمدن بر مشکالت متعدد کشورهای کموی همچنین به .آب( وارد فرهنگ آب جهان شد

توانند فشار بر کرد. کشورهای به شدت کم آب میمیالدی پیشنهاد  1331را در سال « تجارت آب مجازی»خاورمیانه، 

آلن پیشنهاد کرد که دیگر کشورهای کم  بع محدود طبیعی خود را با تجارت با کشورهایی با منابع غنی کاهش دهند.منا

بر، به جای استفاده از آب بومی کمیاب برای توانند فشار داخلی بر منابع آب خود را با واردات محصوالت آبآب می

ت، شیر و محصوالت دامی را بر اساس مقدار آب مورد نیاز وی همچنین آب موجود در غال .تولید کاالهای کاهش دهند

ها تفسیر کرد که این مفهوم به عنوان ابزار اقتصادی توانمند برای کاهش مشکالت مربوط به کمبود آب برای تولید آن

 در سطح اقتصادهای ملی مطرح شد.

شود. همچنین د واقعی آن مصرف میمقدار آبی است که برای تولید آن در محل تولی ،مقدار آب مجازی هر محصول

به عنوان میزان آب مجازی آن  ،توان مقدار آب مجازی را که در محل مصرف برای تولید آن محصول نیاز استمی

شود و نه محصول در نظر گرفت. مقدار آب مجازی در واقع مقدار آبی است که در نهایت برای تولید محصول صرف می

 الً در مقابل آب مجازی ناچیز است.رد. مقدار آب موجود در محصول معمومقداری که در محصول وجود دا

 این میزان به شود.توسط جوامع صرف می هاسایر فعالیت و حمام آشپزی، آب مصارف شرب، زیادی حجم ساالنه

 بسیاردر این فرایند حجم  اما شوند که کامالً محسوس برای بشر هستند،شناخته می آب مستقیم مصارف عنوان

 علیرغم اینکه بسیار آب مقدار شود که اینمی خدمات و صنعتی انواع محصوالت کشاورزی، تولید صرف آب، از بیشتری

 شود،نادیده گرفته می نامحسوس بودن دلیل به کنندگان مصرف سوی عمدتاً از آب مستقیم است، مصرف فراتر از مقدار

های تولید و مصرف ریزیها و برنامهبینی سیاستپیش و مصرف تولید، را در اصلی باید توجه کرد که این آب نقش اما

 به رویکردی نوین مجازی آب مفهوم واقع، ها مد نظر قرار گیرند. درریزیکند و باید در محاسبات و برنامهایفاء می

دهد در فرایند تولید یا که نشان می است بشر نسل خدمات به ارائه و تولید چرخه در آب پنهان و مستقیم غیر مصارف

 مصرف شده است.  (پنهان)مصرف هر محصول یا خدمات چقدر آب به صورت مستقیم و غیر مستقیم 

 به صورت مستقیم بستگی محصول تولید در محل جوی و محیطی شرایط به محصول هر برای مجازی آب محتوی

 مکعب دو متر تا یک بین مطلوب، جوی شرایط در و دیم ورتصبه غالت از یک کیلوگرم تولید مثال برای برای .دارد

 2 تا 3 بین تبخیر و تعرق باال( و )دما نامطلوب جوی در شرایط غله مقدار همین تولید برای که حالی در .است نیاز آب

 بیشتر به مراتب کشاورزی محصوالت به نسبت دامی محصوالت تولید برای آبی نیاز .شودمی آب مصرف مکعب متر

                                                
1 -Virtual Water 
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 گاو گوشت کیلوگرم یک تولید برای و آب مترمکعب 2/2الی  2 به پنیر کیلوگرم یک تولید برای مثال عنوان است. به

 .است نیاز آب مترمکعب 11به  تقریباً

 شده است. نتایج تحقیقات انجام محصوالت صنعتی تولید برای مصرفی آب زمینه در مطالعاتی اخیر هایسال در

Williams  گرم، حدود  0 وزن به مگابایتی 30 الکترونیکی چیپ یک تولید برای که دهد( نشان می0220)و همکاران

گندم کیلوگرم  02 تا 12 حدود یا قرمز گوشت کیلوگرم 0 نیاز است که این میزان آب معادل تولید آب مترمکعب 30

بسته به شرایط اقتصادی، گونه که عنوان شد، حجم آب مجازی برای تولید محصوالت گوناگون باشد. همانمی

اجتماعی، اقلیمی، بوم شناختی و سطح فناوری در کشورهای مختلف دنیا متفاوت است. در جدول زیر محتوای آب 

( و Bake and Travis, 0210) مجازی برخی از محصوالت منتخب برای شماری از کشورها نشان داده شده است

 .(1333)سهرابی و همکاران، 

 نیمه خشک و خشک کشورهای در آب کمیابی مدیریت جهت راهکاری عنوان به را مجازی آب مبادله (1333آلن )

 توازن امر این و است جریان حال در نیز هاآن مجازی آب حجم کاالها، جهانی در تجارت زیرا کرد. پیشنهاد خاورمیانه

 افزایش برای راهی را مجازی آب مبادله ( نیز0223هانگ )و  هوکسترا کند.می ایجاد را کمیاب مناطق در آب ذخایر

 کشت جهان از نقاطی در باالیی دارند آب مصرف که محصوالتی اقتصادی، نظر نقطه از دانند.می آب مصرف کارایی

 محصول مورد واحد ازاء به کمتری آب اغلب و بوده ترارزان آنجا در آب قیمت دسترس، در آب فراوانی علت به که شوند

 .است نیاز

برای هر  مقدار آب مجازی هر محصول بستگی به شرایط تولید شامل زمان، مکان و راندمان آب دارد. آب مجازی

توان به مدیریت منابع آب با استفاده از این مفهوم می .گیری استمحصول )کشاورزی یا صنعتی( یا خدمات قابل اندازه

در واقع محاسبه آب مجازی  از منابع آب محدود پرداخت. ، ملی و جهانی، در جهت استفاده بهینهحوضه آبریزدر سطح 

تواند ابزاری قوی برای سیاست گذاران منابع آب باشد. هرچند قبل از این موضوع، باید راندمان استفاده محصوالت، می

آب جهانی  منابعمصرف  تواناز آب باید بهبود یابد. همچنین با مدیریت صادرات و واردات کشورها در سطح جهانی می

 را کاهش داد.

به صورت غیر مستقیم به مصرف  توان برای کاهش مصرف آبرا می حلراهآب مجازی چهار از مفهوم با استفاده 

 :اندکنندگان ارائه کرده

 کاهش ضایعات مواد غذایی 

  محصوالت با استفاده از آب کمترانتخاب 

   مصرفکما انواع کنند بمی مصرف یشتربجایگزین انواع مواد غذایی که آب 

  به دلیل آب بر بودن مواد غذایی گوشتی و پروتئینی خوارییاهگروی آوردن به رژیم غذایی 
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 18است )کیلومتر مکعب در سال بوده  0302حدود  1331 -0222المللی آب مجازی طی دوره مجموع جریان بین

ان آب مجازی مربوط به محصوالت درصد جری 11درصد آب خاکستری(. حدود  13درصد آبی و  13درصد آب سبز، 

 10و محصوالت صنعتی نیز در مجموع حدود  ی آن بوده است. آب مجازی حیوانات )گوشت(هافرآوردهکشاورزی و 

 1110درصد در تجارت آب مجازی سهم داشته است. حجم جریان آب مجازی محصوالت تولید شده داخلی حدود 

در جهان  1331الی  0222جریان آب مجازی را طی دوره  10جدول  بوده است. 1331-0222کیلومتر مکعب طی دوره 

 دهد.نشان می

 (y9Gm/)7332-0225 جریان ناخالص آب مجازی طی دوره -74 جدول

تجارت آب مجازی  

 محصوالت کشاورزی

تجارت آب مجازی 

 محصوالت صنعتی

 جمع کل

صادرات محصوالت تولید 

 شده در داخل

1231 112 1110 

صادرات مجدد کاالهای وارد 

 شده

001 111 228 

 0302 080 0238 جمع کل

 (Mekonnen and Hoekstra, 0211 :مأخذ)

ترین صادرکنندگان جریان ناخالص آب مجازی در جهان که در مجموع بیش از نیمی از سهم صادرات را به بزرگ

 y3Gm/(، هند )y3Gm 103/(، چین )y3Gm 310/3امریکا )توان به کشور ایاالت متحده اند میخود اختصاص داده

(، اندونزی y3Gm 83/(، استرالیا ) y3Gm/31(، کانادا )y3Gm 38/(، آرژانتین )y3Gm 110/(، برزیل )102

(/y3Gm 10( فرانسه ،)/y3Gm 12( و آلمان )/y3Gm 10 اشاره کرد.کشورهای پاکستان، هند، ازبکستان، چین و )

درصد بیشترین سهم را در صادرات آب مجازی بر عهده دارند. این در  03ترین صادر کننده ها با حدود ترکیه بزرگ

 شود.ها هر روز محدودتر میحالی است که این کشورها به شدت تحت تنش آبی قرار داده و منابع آب آن

(، ژاپن y3Gm 030/کشورهای وارد کننده ناخالص آب مجازی در جهان کشورهای ایاالت متحده ) ترینبزرگ

(/y3Gm 101( آلمان ،)/y3Gm 102( چین ،)/y3Gm 101( ایتالیا ،)/y)3Gm 121( مکزیک ،/y3Gm 30 ،)

 باشند.( میy3Gm 10/( و آلمان )y3Gm 18/فرانسه )

ترین جریان ناخالص آب مجازی را نشان تلف جهان و بزرگبیالن آب مجازی را در کشورهای مخ 01شکل 

ترین کشورهای صادر کننده آب مجازی در امریکای شمالی و شود که بزرگدهد. بر اساس این شکل مشاهده میمی

. جنوبی )ایاالت متحده امریکا، کانادا، برزیل و آرژانتین(، آسیای جنوبی )هند، اندونزی و تایلند( و استرالیا هستند

ترین کشورهای وارد کنندگان خالص آب مجازی در افریقای شمالی و خاورمیانه، مکزیک، اروپا، ژاپن و کره بزرگ

 .جنوبی هستند



 نگاهی به وضعیت منابع آبی جهان و ایران -بخش اول

 رکز پژوهش های توسعه و آینده نگریم

 

20 

 

 

 
 7332-0225بیالن آب مجازی در کشورهای مختلف جهان طی دوره  -01 شکل

شامل کتان، سویا، روغن پالم، )المللی مربوط به محصوالت روغنی بیشترین سهم جریان تجارت آب مجازی بین

المللی آب مجازی را شامل درصد جریان بین 03ها( است که در مجموع حدود ی جانبی آنهافراوردهآفتابگردان و 

پنجم ناشی از سویا است. یکی دیگر محصوالت  شود. بیش از نیمی از این مقدار مربوط به محصوالت کتان و یکمی

درصد است.  11ها حدود المللی آب مجازی دارند، غالت هستند که سهم آنکشاورزی که سهم به سزایی در جریان بین

های بعدی قرار درصد در رتبه 1/1و  3/1، 0/10و گوشت گوساله به ترتیب با  هانوشابهمحصوالت صنعتی، انواع 

 دهد.المللی آب مجازی را نشان میسهم محصوالت مختلف را در جریان بین 08ل اند. شکداشته

 
 (7930: عرب، مأخذ) المللی آب مجازیسهم محصوالت مختلف در جریان بین -08 شکل

 بازده آبیاری کشاورزی (1-6-8

دهد که به های مصرف آب در بخش کشاورزی، بازده آبیاری است. این شاخص نشان میترین شاخصیکی از مهم

چه میزان آب به صورت بهینه استفاده شده است. مقدار این شاخص بسته به شرایط اقتصادی، فناوری، الگوهای تولید، 
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های زیادی را در بین کشورهای جهان نشان اوت، شرایط اقلیمی و اکولوژیکی، نوع کشت و... تفهارساختیزوجود 

 دهد.نشان می 0222بازده آبیاری در ایران و چند کشور منتخب جهان در سال  (03)در شکل  دهد.می

 
 7(7988رستم آبادی، : مأخذ) 0223بازده آبیاری در ایران و چند کشور منتخب جهان در سال  -03 شکل

شود، بازده آبیاری در ایران نسبت به کشورهای یاد شده در سطح پایینی ( مشاهده می30که در شکل )گونه همان 

 قرار دارد، که این مسئله حاکی از اتالف منابع ارزشمند آب در بخش کشاورزی است.

، مصرف بیش از هاجنبهی مختلفی بررسی کرد. یکی از این هاجنبهتوان از پایین بودن بازده آبیاری در ایران را می

اندازه آب برای تولید محصوالت مختلف است. به عنوان مثال در حالی که آب مجازی برای هر کیلوگرم گندم در ایران 

 (.32شکل ) باشدلیتر می 1222لیتر است، در فرانسه این رقم کمتر از  3222حدود 

 
 (7937مأخذ: کشاورز و همکاران، ) ول در ایران و کشورهای منتخب جهانمقدار آب مجازی دو نوع محص -92 شکل

                                                
 درصد اعالم نموده اند. 00. الزم به ذکر است در سالهای اخیر، بازدهی آب کشاورزی را در برخی از منابع  1
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های ناکارآمد آبیاری، قیمت پایین منابع آب های مناسب توزیع آب، استفاده از فناوریفقدان و کمبود شبکه

ی نظیر، نوین آبیار هایروشکشاورزی، کوچک بودن و پراکنش اراضی کشاورزی، عدم تمایل کشاورزان به استفاده از 

تا بازده آبیاری در ایران در سطح نامطلوبی نسبت به بسیاری از کشورها قرار داشته  اندای و... باعث شدهآبیاری قطره

بایست در کانون توجه دولت و باشد. به همین دلیل مدیریت صحیح و کارآمد از منابع آب در بخش کشاورزی می

ها گیرد، که ایرانیان در زمره اولین تمدنر ایران در حالی صورت میمسئوالن قرار گیرد. اتالف شدید منابع آبی د

 باشد.ها با استفاده از قنات از پیشینه چند هزار ساله برخوردار میاند، که استفاده بهینه از منابع آب در آنبوده

 در ایران آب وضعیت منابع( 1-7

طور که قبالً نیز عنوان گردید، وضعیت آب در کشور در شرایط فعلی نیز بحرانی بوده و مسلماً چنانچه روند همان

ناپذیری برای توسعه کشور رقم خواهد خورد. بر اساس نتایج طرح جامع آب کشور، موجود ادامه یابد، عواقب جبران

. در همین راستا و بر اساس دو سناریوی روند است دهشمیلیون نفر برآورد  121حدود  1002جمعیت کشور در سال 

معمول )سرانه فعلی( و روند مطلوب )کاهش سرانه مصرف( میزان آب موردنیاز شرب جوامع شهری و روستایی برآورد 

میلیون  2128، 1002باشد. میزان نیاز آب صنعت نیز در افق میلیارد مترمکعب می 1260و  1263شده است که به ترتیب 

، میزان مصرف آب کشور 1002مکعب برآورد شده است. لذا به فرض ثابت بودن مصرف کشاورزی نیز در افق سال متر

میلیارد مترمکعب خواهد شد که به این ترتیب و با فرض  121)با در نظر گرفتن سناریوی مطلوب آب شرب( بالغ بر 

از منابع آب تجدید پذیر مورد استفاده  %30، حدود میلیارد مترمکعب( 111ثابت ماندن منابع آب تجدید پذیر درازمدت )

این امر بخصوص بر مشکالت آب زیرزمینی خواهد افزود و شرایط ناپایداری را در کشور رقم  طبعاًقرار خواهد گرفت که 

، 1002خواهد زد. البته این امر با فرض ثابت بودن میزان مصرف کشاورزی است، در حالی که نیاز این بخش در سال 

خواهد  %122میلیارد مترمکعب برآورد شده است که به این ترتیب میزان مصرف از میزان منابع آب تجدید پذیر به  111

 رسید.

های به روند کاهشی سطح آب زیرزمینی و اضافه برداشت از ذخایر استاتیک، چنانچه وضع موجود را در سال توجه با

شده، های انجامگذاریآب و بالاستفاده ماندن بسیاری از سرمایهآتی نیز دنبال نماییم، عالوه بر افت مکرر سطح 

های کشور ایجاد های کشور، مخاطرات بسیاری را برای زیرساختبخصوص در زمینه کشاورزی، فرونشست دشت

 خواهد نمود.

با کمبود از دیگر عواقب ادامه روند موجود، با توجه به آنکه در حال حاضر نیز تأمین آب شرب شهری و روستایی 

باشد، کمبود کمی و کیفی منابع آب برای تأمین آب شرب شهری و روستایی خواهد بود. بخصوص مشکالت مواجه می

هرحال کمبود مربوط به منابع آب زیرزمینی و افت مکرر این منابع، تأثیر بسزایی در تأمین آب شرب خواهد داشت. به

گذار خواهد بود. همچنین سبب افزایش طول خطوط انتقال آب و آب شرب و مشکالت کیفی آن بر سالمت جامعه تأثیر

هزینه انتقال آب خواهد شد. ادامه روند موجود و کمبود آب به همراه افزایش مصرف، سبب کاهش و قطع آب ورودی به 



 نگاهی به وضعیت منابع آبی جهان و ایران -بخش اول

 رکز پژوهش های توسعه و آینده نگریم

 

21 

 

مکان تخصیص ها به مخاطره خواهد افتاد. ادامه روند موجود و عدم اهای آبی شده و لذا کارکردهای آنها و پیکرهتاالب

 آب برای صنایع، سبب افول بخش صنعت شده و درنتیجه اشتغال کشور دچار اشکال خواهد شد.

هایی از کره در چند دهه اخیر و با افزایش گازهای گلخانه ای و تشدید روند گرمایش کره زمین و تغییر اقلیم، بخش

و برداشت های بی رویه، با بحران آب مواجه  های پی در پیزمین بخصوص در منطقه خاورمیانه تحت تاثیر خشکسالی

 0/2 شیبی حدود با کشور دمای میانگیناخیر  پنج دهه درز از این بحران مستثنی نبوده است. ایران نیکشور  شده اند.

 تاکنون 1380 سال از .است یافته کاهش دهه بر میلیمتر 11 شیب و میزان بارندگی با  افزایش دهه بر سلسیوس درجه

منابع  است. بوده مواجه تجمعی خشکسالی با تاکنون کشور زمان آن از و بوده منفی کشور ایدهه خشکسالی شاخص

است.  کاهش یافتهمیلیارد مترمکعب  83سال اخیر به  12یلیارد مترمکعب طی م 102 ازکشور نیز  تجدیدپذیرآب 

به  است بوده مترمکعب میلیارد 2 حدود اخیر سال آبی 12 طی سالیانه مخازن آب زیرزمینی، کسری متوسط همچنین

 منابع استاتیک ذخایر از مترمکعب میلیارد 102 حدود میلیارد متر مکعب، 222از مجموع حدود  حاضر حال درای که گونه

های های بی رویه و کاهش نزوالت جوی باعث شده است تا تعداد دشتبرداشت است. دست رفته از زیرزمینی آب

عه و آینده )مرکز پژوهش های توسافزایش یابد  1332دشت در سال  322به  1301عدد در سال  12ممنوعه کشور از 

 (.1331نگری، 

مناطق در توان به دومینویی تشبیه کرد اگر کنترل نشود، پیامدهای بسیار ناخوشایندی را بخصوص بحران آب را می

لیه روستاها، مهاجرت های گسترده، تشدید مرکزی و شرق کشور بدنبال خواهد داشت که از جمله می توان به تخ

حاشیه نشینی شهری، بحران های اجتماعی، بیکاری و فقر، تهدید امنیت غذایی کشور، بیابانزایی، فرونشست دشت ها، 

 ریزگردها، از بین رفتن اکوسیستم های طبیعی و در نهایت تهدید امنیت ملی کشور اشاره نمود.

 76-77آبی  ( وضعیت بارندگی کشور در سال1-8

 مقدار این. باشدمی میلیمتر 1/113 بر بالغ 31-31 آبی سال شهریور 1 تا مهر اول از جوی ریزشهای کل ارتفاع

 سال مشابه دوره به نسبت و کاهش درصد 31 (میلیمتر 1/002) درازمدت  مشابه هایدوره میانگین به نسبت بارندگی

 181/018 معادل شهریور 1 تا مهر اول بارش حجم ضمناً. دهدمی نشان کاهش درصد 01( میلیمتر 2/031)گذشته  آبی

در این بازه زمانی، بارندگی در استان های سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، بوشهر و  .باشدمی مترمکعب میلیارد

ه اصلی حوض 1درصد کاهش را نشان می دهد. از بین  22ساله بیش از  03هرمزگان در مقایسه با میانگین درازمدت 

درصدی بارندگی را نسبت به میانگین درازمدت را تجربه کرده  12آبریز کشور نیز، حوضه مرزی شرق، کاهش بیش از 

 (. 1331)دفتر مطالعات پایه منابع آب، است 

 تنگناهای مدیریت منابع آب کشور( 1-7

سیاست گذاری قابل  یهاییارسانمشکالت و تنگناهای مدیریت منابع آب کشور را از دو بعد شرایط طبیعی کشور و 
 . دهندبررسی است. که هر کدام به نوبه خود منابع آب کشور را تحت تأثیر قرار می
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 شرایط طبیعی کشور (1-7-1

طور که عنوان گردید بخش مهمی از نزوالت دارد. همان یاژهیهای سطحی کشور خصوصیات ورژیم جریان آب

صورت گردد، لیکن بخشی از آن که بهجوی به دلیل شرایط طبیعی ایران به سرعت تبخیر شده و از دسترس خارج می

برای کارآمد نمودن منابع آبی بسیار حائز اهمیت است.  هایژگیدارند که شناخت این و ییهایژگییابد ورواناب می

توان شوند، میهای طبیعی زیر که در حقیقت تنگناهای طبیعی مدیریت منابع آب کشور محسوب میویژگی یطورکلبه

 موارد زیر را برشمرد:

ها در خارج از کشور اسـت. بـه عبـارت    هایی قرار دارند که خروجی آنهای کشور در حوزهاز رودخانه یتعداد  •
 گردد.دسترس خارج میهای جاری کشور از آببخشی از منابع دیگر 

 یهـا انیو ثبت جر یریگها است. به همین دلیل اندازههای کشور طغیانی بودن آنبارزترین خصیصه رودخانه •
دهند. این خصوصیات، خصوصـاً در مواقـع طغیـان    زیادی را نشان می یآبی در فصول مختلف فراز و فرودها

 .آورندیأثیر قرار داده و خسارات زیادی را به همراه مها اراضی واقع در حاشیه این نواحی را تحت ترودخانه

جریان داشته که  داربیش یهای ایران به دلیل کوهستانی بودن بخش اعظم کشور، عموماً در بسترهارودخانه  •
 نماید.این مسئله فرسایش خاك و حمل رسوبات را تشدید می

ها نسـبتاً  ه آبریزهای داخلی، حجم آب دریافتی آنهای آبخیز رودهای منتهی ببا وجود وسعت نسبتاً زیاد حوزه •
شود ها که از کوهستان خارج میپایین است. بنابراین به دلیل تبخیر زیاد جریان آب در آن قسمت از بستر آن
 گردند.رود تبدیل میدائمی نبوده و معموالً قبل از رسیدن به خصوص در فصل خشک به خشک

ار گرفت کشور در کمربند خشک توزیـع زمـانی و مکـانی بارنـدگی بسـیار      به دلیل شرایط پستی بلندی و قر  •
 باشد، که این موضوع مشکالت مدیریت منابع آب را در چند سال اخیر بسیار تشدید نموده است.ناهمگن می

درصـد کشـور    32درصد نـزوالت جـوی در    12توزیع ناموزون مکانی و زمانی نزوالت جوی در کشور )حدود  •
 .(اتفاق می افتد

 های زیرزمینیفشار بر منابع آب جهیادواری و در نت یهایسالبروز خشک •

 هاو برنامه هااستینارسایی در س (1-7-2

زیادی در این خصوص حکایت دارد.  یهاییهای حفاظت از منابع آب کشور از نارساو برنامه هااستیبررسی س 

ربط و مطالعات کیفی جهت های ذیهای سطحی توسط دستگاههای عمرانی متعدد برای مهار آبعلیرغم اجرای طرح

های بخش مبین نقصان کمی و کیفی منابع آب کشور است. های کشور، متأسفانه شاخصبررسی وضعیت آلودگی آب

توان موارد برای حفاظت کمی و کیفی منابع آب کشور، می یگذاراستیس یهاییاترین مشکالت و نارسمهم یطورکلبه

 :زیر را برشمرد

و منـابع   یزداریفقدان مدیریت یکپارچه مدیریت منابع آب و تقسیم وظایف مربوط به منابع آب و خاك و آبخ •
رونـد روز افـزون    مختلف از یک سـو و  یهاهای آبخیز کشور بین سازمانهای طبیعی حوزهطبیعی در عرصه

 و تداخل وظایف مدیریت منابع آب هایعدم هماهنگ
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هـای مربـوط بـه آب    های تمام شده طـرح در اقتصاد کشور که این پدیده به نوبه خود هزینه هامتیافزایش ق •
 .بردیها را باال مهای تصفیه فاضالبخصوصاً اجرای طرح

 برداری از منابع آببهرهی مردمی در حفاظت و هامشارکتنادیده گرفتن نقش  •

های مصرف کننده آب( به دلیل توجه صـرف بـه طـرف عرضـه )قیمـت      عدم توجه به مدیریت تقاضا )بخش •
 گذاری غیر واقعی آب(

هـای آب بـدون برخـوردار بـودن از توجیهـات فنـی،       اعمال نظر از سوی مراجع ذی نفوذ برای اجرای طـرح   •
 محیطی الزماقتصادی و زیست

باعث عدم تخصیص که های اول و دوم های آب خصوصاً در برنامهن تعداد بسیار زیادی از طرحزمااجرای هم  •
 .ها گردیدبهینه منابع مالی و طوالنی شدن اجرای طرح

ـ  های مکمل )شبکهطرح یهاتیعدم توجه به اولو • مانـدن   جـه ینتیهای آبیاری و زهکشی( که اغلب باعـث ب
 ( گردیده است. …های تأمین آب )سدها وکالن در طرح یهایگذارهیسرما

های آبی موجود که پیامـد آن رانـدمان پـایین    و سازه ساتیبرداری و نگهداری از تأسفقدان نظام صحیح بهره •
 های آبیاری است.آبیاری و استهالك زود هنگام شبکه

درصد از آب قابل شـرب تلـف    32تا  02های توزیع آب شرب شهرها که در نتیجه آن حدود فرسودگی شبکه •
 در مناطق پرجمعیـت کشـور  شهری خصوصاً  یهاهای جمع آوری و تصفیه فاضالبگردد و فقدان سیستممی

 گردد.اصلی تهدید کننده منابع آب کشور محسوب می عاملکه از 

 های آبخیزجامع آب بر مبنای حوزه یزیرعدم توجه به برنامه •
هـای منـابع آب بـه دلیـل دیـر بـازده بـودن        سـرمایه گـذاری در طـرح   عدم استقبال بخش خصوصی بـرای   •

 های زیاد سرمایه گذاریو هزینه هایگذارهیسرما
قانونی و  یهاتیتمام شده به دلیل محدود یهامتیعدم امکان وصول آب بها از مصرف کنندگان بر اساس ق  •

 درآمد سرانه پایین بسیاری از مصرف کنندگان
 های مرتبط با آبهای مختلف در حوزهگاهضعف هماهنگی بین دست •
 ضعف اجرای قوانین و مقررات حفاظت از منابع آب کشور  •
 قطبی بودن جمعیت و صنعت در کشور  •
 هازیست و حفاظت از آنمردم و مسئولین از اهمیت محیط یهایکمبود آگاه  •
و فقـدان آگـاهی کشـاورزان از    ربط های کشاورزی از سوی مراجع ذیعدم نظارت مستمر بر استفاده از نهاده •

 هامصرف بهینه آن

 نامناسب بودن الگوی مصرف آب در کشور •
هـای  عمرانـی )تعـدادی از طـرح    یهاها و پروژهمحیطی در اجرای طرحعدم توجه کافی به مالحظات زیست •

 (ندیآیبخش آب پیش از ارزیابی به اجرا درم
 سازدیی زیربنایی جهت استفاده بهینه از آب را محدود مهایکپارچه نبودن اراضی کشاورزی که امکان فعالیت  •
ـ ویژه در تعریف نیازها، تعیین اولوو مدیریت به یزیربرداران در نظام برنامهفقدان مشارکت مؤثر بهره • و  هـا تی

 هامشارکت در اجرای برنامه
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 ضعف تکنولوژیک و فرسوده بودن صنایع کشور •
برخورد با صنایع آلوده کننده خصوصاً صنایع آلوده کننده منابع آبـی  دولتی بودن صنایع عمده کشور که امکان  •

 نمایدرا مشکل می
ای در زمینه آلودگی منابع آب و عدم ضمانت اجرایی منطقه ینارسایی ضوابط و استانداردها، فقدان استانداردها •

 الزم برای اجرای استانداردهای موجود در زمینه حفاظت کیفی منابع آب
 در راستای حفاظت از منابع آب کشور هایارهای مناسب برای استفاده از جرائم حاصل از آلودگفقدان سازوک •
 تخریب کمی و کیفی پوشش گیاهی •

 پر جمعیت یهاگسترش آلودگی منابع آبی کشور خصوصاً در مراکز و سکونتگاه •
 بر مبنای توان اکولوژیک در پهنه سرزمین هاتینبود طرح آمایش جهت چیدمان بهینه فعال •
 های موجودهای شهری و صنعتی و فرسوده بوده سیستمفقدان سیستم تصفیه فاضالب •
 ویژه در مناطق کم آببین منابع آب و الگوهای کشت به سبعدم تنا •

 های آبی و تلفات زیاد آببرداری نامطلوب از سازهبهره •

 بیشتر از توان تولید بر منابع آبعدم توجه به مدیریت مصرف و فشار  •

 راندمان در کلیه مراحل تأمین، انتقال و توزیع و تحویل آبپایین بودن  •

محیطی مناسب برای کیفیـت  های شهری و صنعتی عدم رعایت استانداردهای زیستخانهتصفیه بودنناکافی  •
 هاهای خروجی و پایش دائمی میزان آالیندهپساب

 رسانی شهریهای آبتلفات زیاد آب در شبکه •

 تأکید بر مدیریت بحران به جای مدیریت ریسک •

 برداری و حفاظت از منابع آبعدم مشارکت ذینفعان در بهره •
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 کشورهای همسایه بر ایران های تنظیم آب برنامه اتتاثیر -بخش دوم

  



 مقدمه

در منطقه جنوبغرب آسیا طی بخصوص منابع آب مشترك یکی از فاکتورهای تاثیرگذار بر زندگی جوامع مختلف  

بهره شک کردند، بیاکثر رودخانه های اصلی از مرزهای سیاسی عبور می در این منطقه کهقرن های گذشته بوده است. 

. افزایش تقاضای آب ناشی از توسعه کشاورزی، تمستلزم همکاری بین کشورها اسبرداری بهینه از منابع آب مشترك 

افزایش جمعیت، تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آب مشترك کشورهای مختلف را بر آن داشته تا از آبهای موجود در 

سرزمین خود حداکثر بهره برداری را بعضا بدون توجه به اثرات منفی بر کشورهای پایین دست اقدام به برداشت بی 

 هایی بین کشورهای مختلف در طول سالیان گذشتهتنش ایجاد. اینگونه اقدامات باعث کنند ابع آبی مشتركاز منرویه 

رود که باعث شکل گیری و بیم آن میتشدید شود با تغییرات اقلیمی صورت گرفته در قرن حاضر  تواندشده و می

توجه به قرار گیری کشور ایران در این  جنگ هایی بین کشورهای مشترك المنافع آبی شود. بامنازعات و یا حتی 

مشترك مرزی و همچنین تحت تاثیر قرار  حوضه آبریزموقعیت جغرافیایی خشک و نیمه خشک و برخورداری از چندین 

ترکیه و سوریه که  افغانستان، گرفتن سرزمین ایران از بهره برداری های بی رویه از آبهای فرامرزی در کشورهایی نظیر

مشترك  حوضه های آبریزدر این بخش از گزارش سعی شده است تا با نگاهی اجمالی بر قه ای دارند، تاثیراتی منط

مرزی ایران، مهمترین چالش ها و تاثیرات ناشی از مهار آبهای فرامرزی توسط کشورهای همسایه بر کشور ایران مورد 

 بررسی و تحلیل قرار گیرد. 

 مشترک حوضه های آبریز( 2-1

در این مناطق زندگی درصد جمعیت زمین  02و بیش از  جهان وجود داردکشور  121مشترك بین  آبریزحوضه  081

را فراهم  بشری رفاه و اجتماعی ،اقتصادی توسعه. این حوضه های مشترك بسترساز (30و  31های )شکل کنندمی

ك از مرزهای سیاسی بین کشورها تر. مرز این حوضه های مشاست جهان زیستی تنوع از وسیعی دارای مقیاس و نموده

فراتر رفته و از این طریق کشورهای مشترك المنافع مختلفی را در زمینه های زیست محیطی، سیاسی، اقتصادی، 

، مدیریت منابع آبهای مشترك مرزی یکی از چالش های اصلی پیش رو. داده استاجتماعی و امنیتی به همدیگر پیوند 

 . عه ای از قوانین و مقررات و قوای سیاسی کشورهای مختلف استاست که نیازمند هماهنگی مجمو
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 کشور( 757حوضه مشترک بین  082مشترک در سطح جهان ) حوضه های آبریزموقعیت  -97 شکل

 

 حوضه ارس، حوضه اروندرود،-فرات-دجله حوضه شاملایران  کشور مرزی مشترك آبریزحوضه های  33در شکل 

 10وضعیت کالن حوضه های مذکور بر مبنای  ادامه در. نشان داده شده است هریرود حوضه و هیرمند حوضه اترك،

 مشترک جهان حوضه های آبریزجمعیت ساکن در  -90 شکل
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حوضه مشترك مرزی در کل جهان مقایسه شده و سپس ویژگی ها، مسائل و مشکالت و  081شاخص بین المللی با 

 خواهد شد.چالشهای هر حوضه به تفکیک تشریح 

 

 و رودخانه های اصلی این حوضه ها گانه مشترک مرزی ایران با کشورهای همسایه 5حوضه های  -99 شکل

 مشترک ایران با سایر حوضه های جهان حوضه های آبریزمقایسه ( 2-1-1

توسط مرکز آب و محیط زیست برنامه  1(GEFاخیرا گزارشی با حمایت صندوق تسهیالت محیط زیست جهانی )

شناسایی و طبقه بندی منابع آب تحت  با هدف تهیه شده است که در آن 0(DHI-UNEPمحیط زیست سازمان ملل )

به وضعیت فعلی و روند آتی حوضه های مشترك گاهی در خصوص اهمیت آبهای مشترك فرامرزی، خطر و افزایش آ

، پیش روگزارش این قسمت از (. در UNEP-DHI and UNEP, 0211)جهان به تفصیل پرداخته شده است  مرزی

رزی با تاکید بر نتایج حاصل از گزارش سازمان ملل در خصوص وضعیت فعلی و آتی حوضه های مشترك مداده ها و از 

 حوضه های مشترك مرزی ایران استفاده شده است.

در دهد. نشان می را حوضه مشترك جهان  081مشترك مرزی ایران با سایر  حوضه آبریز 2مقایسه  ،12جدول  

حوضه در شرایط خطر بسیار زیاد  2، هر (شاخص های تنش آب کشاورزی و تنش آب انسانیگروه کمیت منابع آب )

حوضه  2واقع شده اند. در خصوص شاخص تنش آب محیط زیست و شاخص آلودگی ناشی از فاضالب و پساب نیز این 

فرات و ارس تحت تاثیر شدید سدسازی های بی رویه در -در شرایط خطر زیاد و بسیار زیاد قرار دارند. دو حوضه دجله

                                                
1 . Global Environment Facility 

0 . United Nations Environment Programme 
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د و بنابراین میزان خطر این دو حوضه در شاخص تاثیرپذیری از اکوسیستم از ساخت سدها، در باالدست خود قرار دارن

حوضه مشترك مرزی  2گانه نشان می دهد که به طور کلی  10شرایط خطر بسیار زیاد قرار دارد. برآیند شاخص های 

 .ه حداقل متوسط رو به خیلی زیاد استدر شرایط خطر با درجایران 

 حوضه مشترک مرزی ایران در مقایسه با سایر حوضه های مشترک جهان 5وضعیت  -75 جدول

   

 شاخص ها

 هر حوضه میزان خطر

 توضیحات اترک هریرود هیرمند ارس دجله و فرات گروه

کمیت 

 منابع آب
 4 5 5 4 4 شاخص تنش آب محیط زیست

حقابه های زیست 

 محیطی

 5 5 5 5 5 شاخص تنش آب انسانی
سرانه آب در دسترس و 

 میزان مصرف

 5 5 5 5 5 شاخص تنش آب کشاورزی
میزان مصرف آب در 

 مقایسه با آب در دسترس

کیفیت 

 منابع آب

 عمدتا نیتروژن و فسفر 2 3 3 3 3 با کودشاخص آلودگی 

شاخص آلودگی ناشی از فاضالب و 

 پساب
4 5 5 5 5 

 

 اکوسیستم
 1 2 2 1 2 تاالبها تخریبشاخص 

ناشی از توسعه کشاورزی 

 و شهری

شاخص تاثیرپذیری اکوسیستم از 

 ساخت سدها
5 5 3 3 3 

 تراکم سدها

 3 3 3 2 4 شاخص تهدید شیالت و آبزیان
صید آبزیان و وجود گونه 

 های مهاجم

  3 2 2 3 3 شاخص خطر انقراض گونه های زیستی

 وجود معاهدات و مفاد آن 2 4 5 3 3 شاخص چارچوب های قانونی حکمرانی

 2 3 2 2 3 شاخص تنش هیدروپلیتیکی

 سیاسی تنش بالقوه منابع

 آب به مربوط حوضه، در

 برای سازمانی ظرفیت و

 آن انتشار

اقتصادی و 

 1 2 2 4 5 شاخص وابستگی اقتصادی به منابع آب اجتماعی

میزان فعالیت های 

اقتصادی واقع در حوضه 

در مقایسه با کل فعالیت 

 های اقتصادی

 3 3 3 3 3 شاخص رفاه اجتماعی
شاخص های توسعه 

 انسانی

 3 3 4 3 2 شاخص خطر سیل و خشکسالی
تاثیر بر اقتصاد و جمعیت 

 حوضه

 = خیلی زیاد5= زیاد و 4= متوسط، 3= کم، 2= خیلی کم، 1درجه خطر: 
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 منطقه به عنوان مناطق 0 ،منابع آب و دسترسی به منابع آببا لحاظ شاخص های جمعیت، میزان برداشت از 

( 1که عبارتند از:  شناسایی شده استبا خطر باال در خصوص بهره برداری از حوضه های مشترك مرزی  بحرانی

حوضه های اصلی غربی )دجله و فرات آسیا.  شرق ( جنوب0( جنوب آفریقای جنوبی و 3( آسیای مرکزی، 0خاورمیانه، 
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شده اند و نشان می دهد که بحران های  طبقه بندیو این مناطق بحرانی ند رود( و شرقی )هیرمند و هریرود( جزو ارو

 است.در مقایسه با سایر نقاط جهان بیشتر ناشی از کمبود  آب در منطقه اطراف کشور ایران 

 

 UNEP-DHI andمشترک مرزی )ماخذ:  حوضه های آبریزچهار منطقه بحرانی در خصوص بهره برداری از  -94 شکل

UNEP,0272 ) 

 

 حوضه های مشترک مرزی 2202و  2202( چشم انداز 2-1-2

تنش های آبی زیست محیطی و نشان می دهد که  برنامه محیط زیست سازمان مللمطالعات انجام شده توسط 

ی شاخص تنش آب محیط زیست، تعداد حوضه برمبنا قه جنوبغرب آسیا تشدید خواهد شد.انسانی بخصوص در منط

در چشم انداز  81و  21در وضعیت فعلی به ارقام  11هایی که در طبقه میزان خطر بسیار زیاد قرار گرفته اند از رقم 

خواهد رسید. همچنین بر مبنای شاخص تنش آب انسانی، تعداد حوضه های در معرض خطر بسیار زیاد  0222و  0232

 خواهد رسید. 0222و  0232عدد در چشم انداز  08و  31یت فعلی، به عدد در وضع 08از 
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 اروندرود -فرات-دجله حوضه آبریز( 2-2

اروندرود یکی از مهمترین حوضه های آبی در جنوب غرب آسیا به شمار می رود که مهد -فرات-دجله حوضه آبریز

شامل سه رودخانه دائمی و استراتژیک دجله، فرات و  شکل گیری کهن ترین تمدنهای جهان بوده است. این حوضه

 .(32)شکل  کشور ایران، عراق، ترکیه و سوریه واقع شده است 0اروندرود بوده و در مرزهای سیاسی 

 کشور به ورود از پس گیردمی سرچشمه ترکیه شرق در توروس کوهرشته جنوبی هایدامنه از که است رودی دجله

 که دنپیوندمی کارون به دو هر سرانجام و فرات به کرده عبور موصل و بغداد چون زرگیب شهرهای میان از عراق

 هشتمین و سی طول، کیلومتر 1322 با رود این. شوندمی سرازیر فارس خلیج به پایان در و دهندمی تشکیل را اروندرود

 تمدن ترین، قدیمی شاید یا ترین،قدیمی از یکی تاریخی، های نظریه از یکی اساس بر. باشدمی حیث این از جهان رود

 .گرفت نام 1(النهرینبین) رودانمیان تمدن سبب همین به و آمد پدید فرات و دجله رود دو بین جهان

 ترکیه کشور در آناتولی شرق کوهستانهای از که است رودانمنطقه میان بزرگ هایرود از دیگر یکی فرات

 متشکل و عراق کشور مغرب در رود این. است روان فارس خلیج و عراق ،سوریه کشورهای سویبه و گرفته سرچشمه

 موقعی. است ترکیه آناتولی شرق در «ارس» رود نزدیک آنها سرچشمه که «مرادچای» و «سو قره» شعبه دو از است

 شرقی جنوب متوجه دجله مجدداً ولی ،شودمی نزدیک دجله به فرات ،رسندمی هم به مرادچای و سو قره شعبه دو که

 مجموع پس آن از و پیونددمی دجله رود به فارس خلیج نزدیکی در سپس و شودمی مایل مغرب سمت به فرات و شده

 .است کیلومتر 0322 تقریباً فرات رودخانه طول. ریزدمی فارس خلیج به رود دو این

 و فرات دجله، رودهای همریزش از که عراق و ایران مرز در و ایران غربی جنوب در است پهناوری ٔرودخانه روداروند

 به بغداد جنوب کیلومتری 312 در قرنه شهر در کارون به پیوستن از پیش فرات و دجله. استآمده پدید کارون سپس

 میان در اروندرود ریزشگاه. است کیلومتر 132 فارس خلیج در آن ریزشگاه تا قرنه از اروندرود درازای. پیوندندمی هم

 آبراه این مهم بندرهای جمله از فاو و خسروآباد آبادان، خرمشهر، بصره،. است فاو عراقی شهر و اروندکنار ایرانی شهر

 .دارند منطقه بازرگانی رونق در چشمگیری نقش که هستند

                                                
نامیده اند. در این گزارش از واژه میان رودان استفاده شده  "میان رودان"یا  "الجزیره" یا "النهرینبین" ،است واقع فرات و دجله رود دو بین که را سرزمینی.  1
 است.
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 (Holmes, 0272: مأخذ) اروندرود-فرات-دجله حوضه آبریزکالن  -95 شکل

درود تقسیم بندی و تشریح شده در ادامه این گزارش، این کالن حوضه به سه زیر حوضه مجزای دجله، فرات و ارون

به تفکیک و اقدامات صورت گرفته در خصوص مهار رودخانه های اصلی آنها است و خصوصیات این زیرحوضه ها 

 تشریح شده است.

 فرات حوضه آبریز (2-3

کیلومتر مربع یکی از حوضه های اصلی شکل دهنده تمدن منطقه  222/002رات با مساحتی بالغ بر ف حوضه آبریز

درصد(، اردن  00درصد(، سوریه ) 01درصد(، عراق ) 08کشور ترکیه ) 2میان رودان محسوب می شود. این حوضه بین 

در دو کشور عربستان  درصد( مشترك است. بخش اندکی از این حوضه 3درصد( و عربستان سعودی ) 2223/2)

سعودی و اردن واقع شده است و عمال این دو کشور نقشی در تامین آب کل حوضه ندارند. رودخانه فرات در این حوضه 

 .(31و  31های  )شکل نقش تخلیه مجموع آب حوضه به اروندرود و سپس خلیج فارس را بر عهده دارد
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 ,UN-ESCWA and BGR: مأخذ) بر حسب کیلومترمربع و درصد حوضه فرات در کشورهای مختلفتوزیع مساحت  -92 شکل

0279) 

 

 (UN-ESCWA and BGR, 0279)مأخذ:  موقعیت حوضه فرات و رودخانه فرات و سرچشمه های آن  -91 شکل
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 (UN-ESCWA and BGR, 0279)مأخذ:  فراترودخانه  حوضه آبریزخصوصیات کلی  -72 جدول

 کشورهای نافع در حوضه عراق، ترکیه و سوریه

درصد، ترکیه  22درصد، سوریه  44عراق 

درصد و  74/2درصد، عربستان سعودی  22

 درصد 33/3اردن 

 سهم هر کشور از حوضه

 مساحت کل حوضه )کیلومتر مربع( 443333

 طول رودخانه )کیلومتر( 2422

تا  1733قبل از ساخت سدها در بازه زمانی 

میلیارد متر مکعب 33: 1743  

میلیارد متر مکعب 25بعد از سدسازی:   

 حجم آورد ساالنه آب به میلیارد متر مکعب )در محل سد کوت(

 144سد با ظرفیت حدود  23بیش از 

 میلیارد متر مکعب
 تعداد سدهای ساخته شده

3/2  داخل حوضه )میلیون هکتار(مساحت اراضی تحت کشت در  

 مجموع جمعیت ساکن در حوضه )میلیون نفر( 23

رودخانه فرات به عنوان طوالنی ترین رودخانه در غرب آسیا، از سه کشور ترکیه، سوریه و عراق می گذرد و در 

بر این، نهایت به خلیج فارس می ریزد. بخش اعظم آب فرات از رشته کوههای ترکیه سرچشمه می گیرد. عالوه 

رودخانه های ساجور، بالیخ و خبور در سوریه نیز به رود فرات میریزند. مجموع متوسط دبی ساالنه رودخانه فرات در مرز 

سال گذشته روند منفی  12میلیارد متر مکعب بوده است. با این وجود، داده های ثبت شده در  32ترکیه و سوریه حدود 

. این کاهش دبی به وضوح بیانگر یک مثال از مداخالت انسان در رژیم آبدهی از آورد این رودخانه را نشان می دهد

یک رودخانه تاریخی است. ساخت سدهای متعدد در ترکیه و سوریه بر رودخانه فرات، عالوه بر کاهش دبی ساالنه آن 

 در عراق، باعث کاهش نوسانات فصلی این رودخانه نیز شده است.

درصد(، تولید برق  12ترکیه، سوریه و عراق صرف آبیاری اراضی کشاورزی )بیش از آب رودخانه فرات در سه کشور 

و شرب می شود. برداشت های بی رویه از فرات باعث کاهش کیفیت آب فرات ناشی از ورود زهابهای کشاورزی، 

 پساب شهری و صنعتی و ... شده است.

دارد: اولین موافقتنامه بین ترکیه و سوریه در خصوص در خصوص بهره برداری از فرات دو موافقتنامه دوجانبه وجود 

سوریه منعقد شده است و دومین موافقتنامه نیز بین عراق و سوریه در خصوص -تعیین حداقل دبی ساالنه در مرز ترکیه

تخصیص سهم هریک از این دو کشور امضاء شده است. تضاد منافع بین این سه کشور در خصوص بهره برداری از 

ترك مانع ایجاد توافقی جامع بین آنها شده است. تنها یک پروتکل همکاری های فنی و اقتصادی در سال آبهای مش

بین سه کشور به امضا رسیده است  که باعث ایجاد یک کمیته مشترك فنی گردید و در نهایت پس از برگزاری  1382

 جلسه مشترك بدون نتیجه مشخصی پایان یافت. 11
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ساالنه بارندگی در حوضه فرات می باشد. بیشترین میزان بارش در ارتفاعات ترکیه و بیش  بیانگر میانگین 38شکل 

 میلیمتر می باشد. 122میلیمتر در سال می باشد و کمترین آن در کشور عراق و کمتر از  1222از 

 

 (UN-ESCWA and BGR, 0279)مأخذ:  میانگین درازمدت بارندگی ساالنه در حوضه فرات  -98 شکل

درصد حجم کل آب فرات  83درصد مساحت حوضه فرات در کشور ترکیه واقع شده است، اما حدود  08اگرچه تنها 

سرچشمه می گیرد. در کشور عراق، بجز رودخانه های فصلی و در درصد دیگر نیز از کشور سوریه  11از این کشور و 

 نمی شود. زمان سیالب، آب قابل توجهی به فرات سرازیر

ایستگاه هیدرومتری مختلف در کشورهای سوریه و عراق  0میزان متوسط دبی ساالنه رودخانه فرات در  11جدول 

را نشان می دهد. ایستگاه جرابلس در مرز ترکیه و سوریه واقع شده است و سه ایستگاه دیگر به ترتیب در امتداد رود 

 نشان داده شده است. 33ر ایستگاه در شکل موقعیت این چها فرات در خاك عراق قرار دارند.
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-UN)مأخذ:  ایستگاه هیدرومتری  4در  0277تا  7392خالصه ای از آمار حجم دبی ساالنه رودخانه فرات در بازه زمانی  -71 جدول

ESCWA and BGR, 0279) 

حداکثر )میلیارد متر 
 مکعب(

حداقل )میلیارد متر 
 مکعب(

میانگین )میلیارد متر 
 مکعب(

 دوره زمانی
ایستگاه )مساحت حوضه در باالدست ایستگاه به کیلومتر 

 مربع(

2168 1061 0161 0212-1338 

 (10222جرابلس سوریه )

Jarablus 

2168 12 32 1313-1338 

3061 1061 0063 1381-1310 

2261 1060 0262 1338-1388 

2261 1061 0261 1338-1310 

3061 1060 0068 0212-1332 

0161 863 02 0211-1381 

 (001222حصیبه عراق )

Hussaybeh 

0161 863 0068 1338-1388 

0261 363 1262 0212-1333 

3261 863 1168 0212-1332 

13 3 0161 1338-1330 

 (010222هیت عراق )

Hit 

13 1261 3261 1313-1338 

3160 363 0361 1381-1310 

0161 3 0060 1338-1388 

0161 3 0068 1338-1310 

02 361 1161 1333-1332 

 (010122هیندیه عراق )

Hindiyah 

02 161 1368 1313-1338 

0061 361 1263 1381-1310 

0163 161 1368 1338-1388 

0163 361 1061 1338-1310 

به منظور مقایسه تغییرات دبی ساالنه در ایستگاه های مختلف، بازه های زمانی مشترك مورد مقایسه قرار گرفته 

و قبل از احداث سد کبان در ترکیه و سد الطبقه )دریاچه اسد( در سوریه، میزان  1310تا  1338است. در بازه زمانی 

میلیارد متر مکعب در  8/13و سوریه )ایستگاه جرابلس( و میلیارد متر مکعب در مرز ترکیه  32متوسط دبی ساالنه 

میزان دبی متوسط ساالنه  1338تا  1310جنوبی ترین ایستگاه اندازه گیری )ایستگاه هیندیه( بوده است. در بازه زمانی 

های کنترل میلیارد متر مکعب کاهش یافته است. این بازه زمانی مطابق با زمان توسعه طرح  2در هر دو ایستگاه حدود 

ساخت سد  1332آب در حوضه رودخانه فرات می باشد که در هر سه کشور در حال اجرا بوده است. در اوایل دهه 
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تا  1332میلیارد متر مکعب شروع گردیده و لذا بازه زمانی  08آتاتورك به عنوان بزرگترین سد در این حوضه با ظرفیت 

 یستگاه جرابلس و حصیبه مورد مقایسه قرار گرفته است.برای مقایسه تاثیر ساخت این سد در دو ا 0212

 

 72ایستگاه هیدرومتری ذکر شده در جدول  4موقعیت  -93 شکل

گردد، زمانی که احداث شبکه های آبیاری و سال پیش بازمی 1222تاریخچه مدیریت منابع آب فرات به بیش از 

میان رودان را دگرگون کرد. در قرن بیستم، حوضه فرات شاهد طرح های متعدد  ایجاد مزارع کشاورزی، چهره منطقه

درصد از منابع آب  12بهره برداری از منابع آب نظیر سدها، مخازن، انتقال آب و تولید برق بود. در حال حاضر بیش از 

شود. پروژه گاپ فرات صرف کشاورزی می شود و بخشی هم به منظور تامین آب شرب جمعیت ساکن در حوضه می 

در ترکیه تاثیر بسیار زیادی بر کاهش منابع آب ورودی به فرات داشته است. مجموع ظرفیت مخازن سدهای ساخته 

میلیارد متر مکعب می باشد، در حالی متوسط دبی ساالنه رودخانه  100شده و در حال ساخت در این حوضه بالغ بر 

 میلیارد متر مکعب است. 32فرات حدود 

بر روی فرات و در شهر کبان ترکیه ساخته شد. سدهای کاراکایا و  1310پروژه بزرگ سدسازی در سال اولین 

ساخته و به بهره برداری رسید. مجموع ظرفیت طراحی این  1330و  1381آتاتورك نیز در قالب پروژه گاپ، در سالهای 

نیروگاه تولید برق در باالدست فرات و  11 سد و 10میلیارد متر مکعب است. در مجموع مقرر است  88سه سد بیش از 

میلیون هکتار از  8/1سرشاخه های آن در کشور ترکیه ساخته شود. در مجموع حوضه دجله و فرات، ترکیه قصد دارد 
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هزار هکتار از این  032هزار هکتار آن به بهره برداری رسیده است که  012اراضی را زیر کشت ببرد که تاکنون حدود 

 وضه فرات قرار گرفته است.مقدار در ح

کشور سوریه نیز پروژه های جاه طلبانه برداشت آب از فرات و توسعه اراضی کشاورزی را آغاز نمود.  1312در دهه 

در مجموع کشور سوریه سه سد بر روی فرات احداث نموده است و یک سد نیز در دست ساخت دارد. سد الطبقه که با 

ز شناخته می شود، بزرگترین سد کشور سوریه بر روی رودخانه فرات می باشد که باعث نامهای سد الثوره و سد فرات نی

میلیارد متر مکعب به بهره برداری رسید.  10و با ظرفیت طراحی  1312ایجاد دریاچه اسد شده است. این سد در سال 

الی گچ و شوری خاك، میزان هزار هکتار از اراضی سوریه بود. اگرچه به دلیل سطح با 102هدف از این سد، آبیاری 

سد بعث سوریه در باالدست سد الطبقه به منظور  1381هزار هکتار کاهش یافت. در سال  312اراضی تحت کشت به 

به منظور تولید  1333میلیارد متر مکعب نیز در سال  3/1تنظیم جریان آب فرات ساخته شد. سد تشرین نیز با ظرفیت 

شد. کشور سوریه در چند دهه گذشته اراضی کشاورزی آبی خود را به طور وسیعی برق در باالدست سد طبقه ساخته 

میلیون  0/1، به 1382هزار هکتار در سال  120گسترش داده است به گونه ای که مجموع اراضی آبی این کشور از 

سوریه نیز به رسیده است. سدها و طرح های متعدد دیگری بر روی سرشاخه های فرات در کشور  0222هکتار در سال 

 بهره برداری رسیده است که در مجموع باعث کاهش آورد فرات شده است.

مقایسه اراضی تحت کشت حوضه فرات در دو کشور سوریه و ترکیه نشان می دهد برنامه های هر دو کشور برای 

یل بارندگی های بیشتر توسعه اراضی کشور از نظر مساحت حدودا برابری می کند اما نکته قابل توجه این است که به دل

در کشور ترکیه، وابستگی اراضی ترکیه به آب فرات به مراتب کمتر از وابستگی اراضی سوریه به فرات می باشد. حدود 

 درصد از آب آبی مورد استفاده در کشور سوریه از فرات تامین می شود.  22

وریه، کشور عراق بهره بردار اصلی از قبل از توسعه طرح های سدسازی و انتقال آب توسط کشورهای ترکیه و س

به بعد، میزان بهره برداری کشورهای ترکیه و سوریه از فرات در مقایسه  1312فرات در طول تاریخ بوده است. از دهه 

با عراق پیشی گرفته است. در اوایل قرن بیستم دو سد هیندیه و سد رمادی به منظور تنظیم جریانات فرات و پیشگیری 

ر روی فرات در کشور عراق ساخته شد. بزرگترین سد عراق در امتداد رودخانه فرات، سد حدیثه با ظرفیت از سیالب ب

کیلومتری جنوب مرز سوریه و عراق واقع شده است. این کشور  102میلیارد متر مکعب می باشد که در  3/8طراحی 

حداث نموده است که باعث ایجاد دریاچه همچنین شبکه ها و کانال های متعددی را به منظور کنترل جریان فرات ا

های حبانیه و ثرثار شده است. اراضی زیر کشت آبی با استفاده از آب فرات در کشور عراق بیشتر از سطح اراضی زیر 

میلیارد متر مکعب آب فرات در فاصله بین دو شهر  11حدود  1312کشت در کشورهای ترکیه و سوریه است. در دهه 

میلیون هکتار از اراضی کشاورزی برداشت می شد. برخی از منابع اطالعاتی نشان  0/1نظور آبیاری هیت و هیندیه به م

میلیون هکتار افزایش یافته است. این اعداد نشان  2/1می دهد که میزان اراضی زیرکشت با استفاده از آب فرات به 

فارس باعث کاهش برداشت از آب فرات دهنده این است که جنگ ایران و عراق، تحریم های اقتصادی و جنگ خلیج 
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میلیون  8/1و توسعه اراضی کشاورزی نشده است. مجموع اراضی قابل کشت در حوضه فرات در کشور عراق حدود 

 میلیون هکتار تخمین زده می شود. 0هکتار تا 

 سدهای احداثی روی رودخانه فرات( 2-3-1

کشور ترکیه، سوریه و عراق احداث شده و یا در حال  سد تاکنون بر روی رودخانه فرات توسط سه 13در مجموع 

 مشخصات این سدها را بیان می کند. 18ساخت است. جدول 

 نگارندگان()مأخذ: سدهای احداث شده بر روی رودخانه فرات و سرشاخه های آن  -78 جدول

ف
ردی

نام سد 
 

ی
ت جغرافیای

موقعی
 

ی
سال بهره بردار

 

ن 
ت مخز

ظرفی
سد )میلیارد متر 

ب(
مکع

 

ت(
ق )مگاوا

ت تولید بر
ظرفی

 

ی
ت جغرافیای

موقعی
 

1 
آتاتورك 

(Ataturk) 
 -ترکیه

 آدیامان
1330 1/08 

002
2 

 

 81 23/2 1381 رقه -سوریه (Baathالبعث ) 0
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3 
بیرکیک 

(Birecik) 
 -ترکیه

 سانلیوفرا
0222 00/1 110 

 

0 
سد تنظیمی فلوجه 

(Fallujah 

barrage) 

 -عراق
 االنبار

1382 - - 

 

2 
حدیثه 

(Haditha) 
 -عراق

 االنبار
1381 3/8 112 

 

1 
حلبیه 

(Halabiye) 
 -سوریه

 دیرالزور

در 
دست 
مطالع

 ه

- - 
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1 
سد تنظیمی 

هیندیا 
(Hindiya) 

 - - 1310 بابل -عراق

 

8 
کاراکایا 

(Karakaya) 
 2/3 1381 ترکیه

182
2 

 

 (Kebanکبان ) 3
 -ترکیه

 االزیگ
1310 31 

133
2 

 

12 
سد تنظیمی 

رمادی 
(Ramadi) 

 -عراق
 رمادی

1308 
3/3 

)دریاچه 
 (حبانیه

- 
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11 

الطبقه 
(Tabaqa )– 

نامهای دیگر: سد 
 سد فرات -الثوره

 800 10 1312 سوریه

 

10 
تشرین 

(Tishrin) 
 132 3/1 1333 آلپو -سوریه

 

13 
کارکامس 

(Karkamis) 
مرز  -ترکیه

 سوریه
1333 11/2 183 

 

یکی دیگر از تهدیدات رودخانه فرات، کاهش کیفیت آب می باشد. افزایش شوری آب، ورود پساب های صنعتی و 

تغییرات شوری   02شهری و همچنین زهاب های کشاورزی باعث کاهش کیفیت آب این رودخانه شده است. شکل 

آب رودخانه فرات از مبدا سد آتاتورك تا انتهای رودخانه را نشان می دهد که بیانگر افزایش شوری آب با افزایش فاصله 

 از مبدا می باشد.
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 (UN-ESCWA and BGR, 0279)مأخذ:  تغییرات شوری آب در امتداد رودخانه فرات  -42 شکل

 نامه ها و مشارکت های مربوط به رودخانه فراتتوافق ( 2-3-2

اگرچه تاکنون توافق جامعی در خصوص حوضه فرات بین کشورهای ذینفع وجود ندارد، اما تاکنون چندین توافق و 

 1302. در سال (13)جدول  تفاهم و زمینه مشترك دو یا چندجانبه بین کشورهای مختلف در حوضه پدید آمده است

فرانسه )استعمارگر سوریه( و بریتانیا )استعمارگر عراق( در خصوص بهره برداری از حوضه دجله و اولین معاهده بین 

فرات برقرار شد. ساخت سدهای متعدد بر روی رودخانه فرات و سرشاخه های آن توسط سه کشور ترکیه، سوریه و 

ترکیه و الطبقه در سوریه در دهه  عراق باعث ایجاد تنشهایی بین سه کشور شد. ساخت نسبتا همزمان سدهای کبان در

 1382باعث تشدید تنش ها شد به گونه ای که عراق ارتش خود را به سمت مرزهای سوریه حرکت داد. در سال  1312

کمیته فنی مشترك بین ترکیه و عراق تشکیل شد و سه سال بعد سوریه نیز به این کمیته اضافه شد. در مجموع تا سال 

یته تشکیل گردید. دستور کار اصلی این کمیته بر به اشتراك گذاری داده های هیدرولوژیکی، جلسه کم 11تعداد  1333

مذاکرات این کمیته  1333اطالعات سدسازی ها و طرح و برنامه های توسعه اراضی کشاورزی متمرکز بود. در سال 

 مشترك به بن بست رسید و متوقف شد.

به عنوان مهمترین توافقات صورت گرفته در این خصوص نام برد. در را می توان  1382دو توافق دو جانبه در دهه 

سوریه و ترکیه پروتکل مشارکت اقتصادی را به امضاء رساندند که بر مبنای آن ترکیه تعهد نمود تا حداقل  1381سال 

 00ر تخصیص نیز عراق و سوریه ب 1332متر مکعب بر ثانیه در مرز ترکیه و سوریه را تضمین کند. در سال  222دبی 

 عراق تخصیص یابد. -درصد دیگر به عراق در مرز سوریه 28سوریه را به سوریه و -درصد از آب ورودی به مرز ترکیه
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موافقتنامه مشارکت راهبردی در زمینه انرژی، حمل و نقل، تجارت و امنیت به  20ترکیه و سوریه  0223در سال 

نابع آب مشترك در سایه این موافقتنامه ها پیگیری شود. تغییر رژیم در امضاء رساندند. مقرر شد برنامه های مرتبط با م

یک پروتکل جدید  0223عراق نیز فرصت مذاکرات دوجانبه بین عراق و ترکیه را فراهم نمود به گونه ای که در سال 

 آبی بین عراق و ترکیه به امضاء رسید.

تاکنون، روابط دوجانبه بین ترکیه و سوریه  0211سال در مجموع با توجه به بحران پیش آمده در کشور سوریه از 

به شدت تخریب شده است به گونه ای که ترکیه تحریم های متعددی را بر سوریه تحمیل کرده است. اگرچه ترکیه 

متر مکعب بر ثانیه در مرز سوریه پایبند است. با این وجود بحران سوریه مانع  222اعالم کرده است بر توافق تامین آب 

برای حل بحران های مربوط به کاهش منابع آبی فرات شده است. با در نظر گرفتن تغییر از تشکیل جلسات مشترك 

اقلیم، خشکسالی های ممتد در منطقه، افزایش تقاضای آبی و ...، مشارکت بر سر حل بحران های پیش رو در خصوص 

  کمیت و کیفیت آب فرات چشم انداز مثبتی ندارد.

 (UN-ESCWA and BGR, 0279)مأخذ:  توافق نامه ها و مشارکت های مربوط به رودخانه فرات -73 جدول

 توضیحات امضاء کنندگان
نام توافق یا 

 معاهده
 سال

فرانسه )استعمارگر 

 سوریه(

بریتانیا )استعمارگر 

 عراق(

 کردن هماهنگ و بررسی برای کمیته یک که کردند موافقت استعمارگر های قدرت

 .تشکیل دهند دجله و فرات های رودخانه از استفاده

قرارداد فرانسه و 

 انگلیس
1222 

 استعمارگر) فرانسه

 (سوریه

 ترکیه

 برای و مرزی رودخانه های آب گذاشتن اشتراک به برای ها دولت تعهد به اشاره

 فرات آب از باید حلب شهر که کند می اعالم 12 ماده. است طرف دو برآوردن نیاز آبی

 .کند استفاده شهر در آب نیاز تامین برای

 1221 معاهده آنکارا

 متحدین و ترکیه

 با و جداگانه طور به باید فرامرزی آب به مربوط مسائل که کند می تأیید 122 ماده

 ترکیه که است مقرراتی شامل همچنین این. گیرد قرار رسیدگی مورد متقابل احترام

 .کند مشورت عراق با باید هیدرولیکی کار هر اجرای از قبل

 1220 معاهده لوزان

فرانسه )استعمارگر 

 سوریه( و ترکیه

 رودخانه از استفاده برای خود های برنامه کردن هماهنگ برای طرف دو هر تعهدات

 .فرات

 روابط کنوانسیون

 و دوستانه

 خوب همسایگی

1221 

 عراق و ترکیه

 باید ترکیه که کردند توافق طرف دو هر. بود همکاری قانونی ابزار نخستین این

 در ای دوره طور به را عراق و کند اجرا و نصب را دائمی جریان گیری اندازه تجهیزات

 .دهد اطالع آب زیربنایی های پروژه و( 0 ماده) شده ثبت های داده مورد

 و دوستی پیمان

 خوب روابط

 همسایگی

1291 
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 -عراق و ترکیه

سوریه در سال 

پروتکل را  1290

 امضاء نمود.

 - ای منطقه های آب موضوع مطالعه برای مشترک فنی کمیته یک ایجاد پروتکل، ین

 .کند می صادر را دجله و فرات های رودخانه خصوص به

 همکاری پروتکل

 اقتصادی و فنی
1292 

 سوریه و ترکیه

 این. دوم جهانی جنگ زمان از آب گذاری اشتراک به مورد در دوجانبه توافق اولین

 حداقل) میلیارد متر مکعب ساالنه 11 متوسط طور به ساالنه که کند می تضمین

 .است ترکیه و سوریه مرز در فرات از( ثانیه در مکعب متر 022 سالیانه میانگین

 همکاری پروتکل

 اقتصادی
1291 

 عراق و سوریه
 سوریه مرز در فرات جریان تقسیم که سوریه، و عراق بین آب تخصیص مورد در توافق

 .کند می تقسیم درصد 09 و 92 نسبت با را ترکیه و

 به توافقنامه

 گذاری اشتراک

 آب

1222 

 سوریه و ترکیه

 GAP) آناتولی شرقی جنوب پروژه ای منطقه توسعه اداره توافقنامه، این اساس بر

RDA )برای سوریه آبیاری وزارت در زمین توسعه برای عمومی سازمان و ترکیه در 

 .هستند مشترک مسئول های برنامه و ها پروژه اجرای

 2221 بیانیه مشترک

 عراق و ترکیه
 در ارتباطات شامل و همچنین ترکیه و عراق کابینه میان مشترک جلسات مکانیسم

 .است مشترک آب موضوع مورد

 مورد در اعالمیه

 شورای ایجاد

 راهبردی همکاری

 باال سطح

2229 

 سوریه و ترکیه

 بر خاص تاکید با کشور دو بین همکاری تمرکز نقطه آب که کند می بیان توافقنامه این

 توسعه نیز و مشترک سدهای و آب پمپاژ های ایستگاه ساخت آب، کیفیت بهبود

 .است آب مشترک های سیاست

 شورای توافقنامه

 همکاری

 استراتژیک

 ترکیه-سوریه

2222 

 عراق و سوریه

 کشور دو بین یادداشت تفاهم 99 از یکی به عنوان آب یک یادداشت تفاهم در خصوص

 بگذارند اشتراک به را هواشناسی و هیدرولوژیکی اطالعات کردند موافقت احزاب. است

 .کنند تبادل را مناطق این در تخصص و

یادداشت تفاهم 

 آب
2222 

  

 دجله حوضه آبریز( 2-4

آن با چهار کشور ایران،  حوضه آبریزرودخانه دجله دومین رودخانه بزرگ در جنوبغرب آسیا محسوب می شود که 

بخش اعظم آب ورودی این رودخانه از کوههای جنوب شرق ترکیه و رشته عراق، سوریه و ترکیه مشترك است. 

-خانه دجله در نقطه مرزی ترکیهمجموع جریان آب رود در گذشته کوههای زاگرس در ایران سرچشمه می گیرد.

 میلیارد متر مکعب بوده است.  01حدود عراق -سوریه

درصد(،  220/2درصد(، سوریه ) 02کشور ترکیه ) 0کیلومترمربع بین  222/001دجله با مساحتی بالغ بر  حوضه آبریز

 . (01)شکل  درصد( مشترك است 13درصد( و ایران ) 21عراق )
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 فرات واقع در کشورهای مختلف بر حسب کیلومتر مربع و درصد حوضه آبریزمساحت  -47 شکل

و سدسازی های صورت گرفته توسط ترکیه و به علت پروژه های توسعه ای در سال های اخیر، دبی رودخانه دجله 

دجله نیز به دلیل نرخ از طرفی دیگر، کیفیت آب رودخانه  عراق تحت تاثیر قرار گرفته و بشدت کاهش یافته است.

باالی تبخیر و توسعه بیش از ظرفیت اکولوژیکی در منطقه در حال شور شدن است. صرفنظر از توافق نامه های کلی 

تاریخی در خصوص دو رود دجله و فرات، تاکنون موضوع کاهش کیفیت و کمیت منابع آب رودخانه دجله مورد توجه 

را نشان  خصوصیات کلی این حوضه 02و جدول  دجله حوضه آبریزموقعیت  00شکل  نبوده است.  منطقهکشورهای 

 می دهد.
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 ,UN-ESCWA and BGR)مأخذ:  کشور ایران، عراق، ترکیه و سوریه 4رودخانه دجله در محدوده مرزی  حوضه آبریز -40 شکل

0279) 

 (UN-ESCWA and BGR, 0279)مأخذ: رودخانه دجله  آبریزحوضه خصوصیات کلی  -02 جدول

 در حوضه نافعکشورهای  ایران، عراق، ترکیه و سوریه

و ترکیه  4/3درصد، سوریه  1/52درصد، عراق  17ایران 

 درصد 5/24

 سهم هر کشور از حوضه

 )کیلومتر مربع( مساحت کل حوضه 221333

 )کیلومتر( طول رودخانه 1233

 به میلیارد متر مکعب )در محل سد کوت( ساالنه آبحجم آورد  22

میلیارد متر مکعب 112سد با ظرفیت حدود  14  تعداد سدهای ساخته شده 

2/4  )میلیون هکتار( مساحت اراضی تحت کشت در داخل حوضه 

 )هکتار( مساحت اراضی تحت کشت در خارج حوضه 153333

4/23 )میلیون نفر( مجموع جمعیت ساکن در حوضه   
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رودخانه دجله می باشد. بیشترین میزان بارندگی در  حوضه آبریزبیانگر میانگین بارندگی ساالنه در  03شکل 

 ارتفاعات ترکیه و عراق و کمترین میزان آن در محدوده جنوب غربی حوضه در اطراف بغداد مشاهده می شود.

 

 (UN-ESCWA and BGR, 0279)مأخذ: ه در حوضه دجله میانگین درازمدت بارندگی سالیان -49 شکل

بیانگر میزان  00و عراق سرچشمه می گیرد. شکل ایران کشورهای ترکیه از بخش اعظم آب ورودی رودخانه دجله 

درصد برآورد شده  00تا  12بر مبنای دو مرجع مختلف بین سهم کشور ایران سهم هر کشور از دبی رودخانه می باشد. 

 است.

 

 ,UN-ESCWA and BGR)مأخذ: میزان مشارکت کشورهای منطقه در تامین آب حوضه دجله بر مبنای دو مرجع متفاوت  -44 شکل

0279) 
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 01دبی رودخانه دجله با استفاده از داده های دو ایستگاه هیدرومتری موصل و کوت در کشور عراق در جدول 

ساله این رودخانه در بازه زمانی  82ه این داده ها، آورد آب ساالنه متوسط درازمدت نمایش داده شده است. با توجه ب

کیلومتر مربع( و در بازه  21222میلیارد متر مکعب در ایستگاه موصل )با مساحت باالدست  02معادل  0211تا  1331

 113222ا مساحت باالدست میلیارد متر مکعب در ایستگاه کوت )ب 1/02معادل  0222تا  1331ساله از  12زمانی 

نکته قابل توجه این است که در نشان داده شده است.  02موقعیت این دو ایستگاه در شکل کیلومتر مربع( می باشد. 

، میزان آورد آب ساالنه در ایستگاه کوت علی رغم اینکه سطح بیشتری از حوضه را 0222تا  1382ساله  02بازه زمانی 

آورد رد متر مکعب کمتر از مقدار اندازه گیری شده در ایستگاه موصل است. این کاهش میلیا 2پوشش می دهد، حدود 

در فاصله بین دو ایستگاه  آب و کاهش آورد آب سرشاخه های تغذیه کننده برداشتآب در ایستگاه کوت ناشی از 

میلیارد متر  2/00عادل م 1380می باشد به گونه ای که حداقل دبی ساالنه آب در ایستگاه کوت تا سال  موصل و کوت

 میلیارد متر مکعب کاهش یافته است. 3/13ساله  02به میانگین  0222مکعب بوده است، در حالیکه این میزان در سال 

 

 موقعیت دو ایستگاه هیدرومتری در حوضه دجله  -45 شکل

مختلف  در ایستگاه موصل، در بازه های زمانینکته قابل توجه دیگر این است که آورد ساالنه رودخانه دجله 

تا  1382در حالیکه در بازه زمانی میلیارد متر مکعب می باشد.  02تغییرات قابل توجهی ندارد و به طور متوسط حدود 

، میزان آورد ساالنه آب رودخانه دجله در ایستگاه کوت کمتر از ایستگاه موصل گزارش شده است که نشان از 0222

 11سد موصل که با ظرفیتی معادل  بهره برداری از منابع آبی در فاصله بین دو ایستگاه موصل و کوت است.افزایش 



 ایران بر همسایه کشورهای آب تنظیم هایبرنامه اتتاثیر -بخش دوم

 مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

 

31 

 

به بهره برداری رسید، یکی از عوامل اصلی کاهش ورودی آب به رودخانه دجله در  1382میلیارد متر مکعب در سال 

کشور ترکیه در حال ساخت است سد ایلیسو پایین دست موصل می باشد. مهمترین سدی که در باالدست موصل و در 

میلیارد متر مکعب می باشد که در صورت بهره برداری باعث کاهش حجم قابل توجهی از  11با ظرفیت مخزن حدود 

باالدست طرح های توسعه سازه ای متعددی در محدوده  1313در سال آورد رودخانه دجله به کشور عراق خواهد شد. 

آبی رودخانه دجله اجرا شد که نتیجه آن کاهش قابل توجه دبی ساالنه رودخانه دجله از کوت برای کنترل منابع 

 میلیارد متر مکعب بوده است. 1/11میلیارد متر مکعب به  30میانگین 

 ,UN-ESCWA and BGR)مأخذ: خالصه آماری تغییرات میزان دبی ساالنه رودخانه دجله در دو ایستگاه هیدرومتری  -07 جدول

0279) 

حداکثر )میلیارد متر 

 مکعب(

حداقل دبی )میلیارد متر 

 مکعب(

میانگین )میلیارد متر 

 مکعب(

ایستگاه )مساحت  دوره زمانی

حوضه در باالدست به 

 کیلومتر مربع(

9031 130 22 2211-1201 

 (01222موصل )

9031 1131 2130 1210-1201 

2131 1232 1239 1202-1201 

9031 1131 22 1299-1200 

9131 130 1230 2220-1219 

9131 130 1231 2220-1290 

0232 932 2031 2220-1201 

 (110222کوت )

0232 1032 02 1210-1201 

0232 1032 01 1202-1201 

0230 1032 2930 1299-1200 

9130 932 1131 2220-1219 

9130 932 1032 2220-1290 

 

گزارشات طرح جامع عدن جدید )طرحی مشترك بین سه وزارتخانه عراق به منظور توسعه پایدار مرداب بر مبنای 

(، اجرای طرح های توسعه ای بخش آب و ساخت سدهای متعدد در عراق باعث کاهش قابل توجهی دبی های عراق

ای منطقه بین النهرین شده شده است. این کاهش دبی باعث تاثیرات منفی بر مرداب ه 1332رودخانه دجله در دهه 

میلیارد متر مکعب بوده است  2/01، متوسط آب قابل دسترس در محدوده بین النهرین حدود 1332است. قبل از سال 

میلیارد متر مکعب ثبت شده در  0/0با حداقل دبی  1332میلیارد متر مکعب پس از سال  00که این مقدار به متوسط 

سه داده های ثبت شده در ایستگاه کوت نیز موید این موضوع است. در بازه زمانی کاهش یافته است. مقای 0221سال 
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 3/13میلیارد متر مکعب بوده است که به  2/00متوسط دبی ساالنه ثبت شده در ایستگاه کوت معادل  1380تا  1323

 کاهش یافته است. 0222تا  1382میلیارد متر مکعب در بازه زمانی 

در شده بر مبنای داده های اندازه گیری  در ایستگاه کوت منفی کاهش آورد رودخانه دجله نیز بیانگر روند 01شکل 

ه موصل روند خاصی مشاهده نمی شود که بدلیل عدم احداث سد در در ایستگامی باشد.  0211تا  1331بازه زمانی 

 باالدست می باشد.

 

( سری c( دبی میانگین ویژه در واحد سطح حوضه؛ b؛ 0277تا  7397( میانگین دبی ساالنه رودخانه دجله در بازه زمانی a -42 شکل

 (UN-ESCWA and BGR, 0279)مأخذ: زمانی آنومالی دبی در حوضه دجله 

با توجه به اینکه  بیانگر تغییرات میانگین دبی ماهانه رودخانه دجله در دو ایستگاه موصل و کوت می باشد. 01شکل 

کوت برای کنترل منابع آبی رودخانه دجله اجرا  باالدست طرح های توسعه سازه ای متعددی در محدوده 1313در سال 

میلیارد متر  1/11میلیارد متر مکعب به  30شد که نتیجه آن کاهش قابل توجه دبی ساالنه رودخانه دجله از میانگین 

تقسیم بندی شده است. قبل  1313زیر میانگین دبی به دو بخش قبل و بعد از سال مکعب بوده است، بنابراین در شکل 

، رژیم دبی ماهانه رودخانه دجله اینگونه بوده است از فوریه تا ژوئن حداکثر میزان دبی ماهانه و از جوالی 1313از سال 
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بارندگی ها در ارتفاعات ترکیه و مرز تا ژانویه حداقل میزان دبی ماهانه اتفاق می افتاده است. افزایش دبی ناشی از 

ایران و عراق و همچنین ذوب برف های این مناطق می باشد. میزان دبی در ایستگاه کوت به دلیل اینکه سطح 

، با اجرای طرح های 1313بیشتری از حوضه را پوشش می دهد، بیشتر از ایستگاه موصل بوده است. اما بعد از سال 

و همچنین نسبت به  1313میزان دبی در این ایستگاه به شدت نسبت به قبل از سال  توسعه ای در باالدست کوت،

 . (03)شکل  ایستگاه موصل کاهش یافته است

 

-UN)مأخذ:  0277تا  7397میانگین دبی ماهانه رودخانه دجله در دو ایستگاه هیدرومتری کوت و موصل در بازه زمانی  -41 شکل

ESCWA and BGR, 0279) 

 سدهای احداثی روی رودخانه دجله( 2-4-1

تاکنون، سدهای متعددی در حوضه رودخانه دجله و بر روی سرشاخه های آن احداث شده و یا در  1332از دهه 

میلیارد متر مکعب می باشد. بزرگترین سد احداث شده در  111حال احداث است. مجموع ظرفیت این سدها بالغ بر 

شی از جریانات رودخانه دجله به سمت دریاچه حوضه، سد تنظیمی ثرثار یا سامرا می باشد که با هدف منحرف کردن بخ

این ایجاد شده است.  1320در سال و در نتیجه محافظت از شهر بغداد در برابر سیالبهای مخرب ثرثار در غرب سامرا 

منحرف می میلیارد متر مکعب  82حجم کیلومتر به سمت دریاچه ثرثار با  10سد آب دجله را از طریق کانالی به طول 

متر مکعب بر ثانیه به رودخانه فرات وصل می کند.  222کیلومتر و با دبی  31س از طریق کانالی به طول کند و سپ

 میلیارد متر مکعب می باشد. 81/0کیلومتر مربع و میزان تبخیر از آن به طور متوسط حدود  0002مساحت دریاچه ثرثار 
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همچنین جبران کمبود آب رودخانه فرات در زمان کم این دریاچه نقش قابل توجهی را در تنظیم آب رودخانه دجله و 

 آبی بازی می کند. 

به دلیل توپوگرافی شدید حوضه رودخانه دجله در کشور ترکیه، تاکنون طرح های توسعه ای قابل توجهی در این 

قه دارد که سد را در این منط 8در سالهای اخیر، ترکیه در قالب پروژه گاپ قصد ساختن منطقه انجام نشده است. اما 

به بهره برداری  0218میلیارد متر مکعب می باشد و قرار است در سال  12مهمترین آنها سد ایلیسو با ظرفیت بیش از 

 با پایان یافتن پروژه گاپ، ترکیه می تواند یک سوم آب ورودی به دجله را تحت کنترل خود در آورد. برسد.

است که در  و یا در حال ساخت دو کشور ترکیه و عراق ساخته شدهدر  دجلهسد بر روی رودخانه  11بیش از تاکنون 

 لیست شده است.  00جدول 

نگارندگان()مأخذ:  بر روی رودخانه دجله و یا در حال ساخت احداث شده سدهای  -00 جدول  

ف
ردی

نام سد 
 

ی
ت جغرافیای

موقعی
 

ی
سال بهره بردار

 

ن سد )میلیارد متر
ت مخز

ظرفی
 

ب(
مکع

 

ت(
ق )مگاوا

ت تولید بر
ظرفی

 

ی
ت جغرافیای

موقعی
 

1 

بادوش 
(Badush) 

 در دست ساخت

پایین دست سد )
موصل به منظور 

نگرانی های رفع 
مربوط به شکست 

 (سد موصل

 112 12 - نینوا -عراق

 

 (Cizreسیزر ) 0
 -ترکیه

 سیرناك
در حال 
 ساخت

31/2 002 
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 (Dicleدیکل ) 3
 -ترکیه

 دیاربکر
1331 1 112 

 

 (Illisuایلیسو ) 0
 -ترکیه

 ماردین
در حال 
 ساخت

0/12 1022 

 

2 
سد تنظیمی کوت 

(Kut) 
 -عراق

 ویست
1333 - - 

 

 1220 1/11 1382 نینوا -عراق (Mosulموصل ) 1
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1 

سامرا 
(Samarra 

barrage)  یا سد
ثرثار 

(Tharthar) 

 80 12/2 1320 سامرا -عراق

 

8 
کرالکیزی 

(Kralkizi) 
 -ترکیه

 دیاربکر
1331 3/1 32 

 

3 
بتمن 

(Batman) 
 138 0/1 1333 بتمن -ترکیه

 

12 
گوکسو 

(Goksu) 
-ترکیه

 دیاربکر
1331 1/2 - 

 

11 
بخمه 

(Bekhme) 
 اربیل -عراق

در 
دست 
 ساخت

11 122 
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برداشت آب از دجله بخش کوچکی از رودخانه دجله از مرز ترکیه و سوریه عبور می کند و لذا نقش این کشور در 

عراق و سوریه به  0220فاز اول یک طرح آبیاری بر مبنای توافق سال  0212قابل توجه نیست. با این وجود، در سال 

میلیون متر مکعب آب از دجله توسط سوریه اجرا شد. آب برداشتی قرار است به منظور آبیاری  1022منظور برداشت 

 استفاده قرار بگیرد. هزار هکتار از اراضی سوریه مورد 122

کشور عراق همواره در طول تاریخ به عنوان بهره بردار اصلی از رودخانه دجله به شمار می رود و تاکنون طرح های 

سد  1333دجله به بهره برداری رسانده است. در سال  حوضه آبریزمتعدد سدسازی، آبیاری اراضی کشاورزی و ... در 

ظیمی ثرثار )سامرا( ساخته شد. در سرشاخه های شرقی دجله نیز در کشور عراق سد تن 1321تنظیمی کوت و در سال 

( ساخته شده است. سد Dibis( و سد دیبیس )Dukanنظیر سد دوکان ) 1382و  1312سدهای متعددی در دهه 

 1/11موصل نیز با هدف کنترل سیالب، آبیاری اراضی کشاورزی و تولید برق در باال دست شهر موصل با ظرفیت 

 ساخته شده است.  1382میلیارد مترمکعب در سال 

 مشخصات سدهای احداث شده بر سرشاخه های رودخانه دجله در عراق را بیان می کند. 03جدول 

 (UN-ESCWA and BGR, 0279)مأخذ: سدهای احداث شده بر روی سرشاخه های رودخانه دجله  -09 جدول

بهره سال  نام سد ردیف
 برداری

ظرفیت )میلیون متر 
 مکعب(

ظرفیت تولید برق 
 )مگاوات(

 1311 1822 022 (Dukanدوکان ) 1

  1312 3222 (Dibisدیبیس ) 0

 1310 3222 002 (Derbendikhanدربندی خان ) 3

 1381 0022 22 (Hemrinهمرین ) 0

 - - 1313 (Diyalaدیاله ) 2

 1333 1222 08 (Adhaimادهیم ) 1

میلیون هکتار از اراضی خود را به منظور کشاورزی مورد بهره برداری قرار داده بود  1/2، عراق 1312در اواسط دهه 

پروژه آبیاری  1383میلیون هکتار در حوضه رودخانه دجله واقع شده بود. در سال  8/3درصد آن معادل  12که حدود 

، پروژه جزیره 1332هزار هکتار اجرا شد. در اوایل دهه  322هکتار و هدف  81222اراضی کشاورزی به مساحت اولیه 

هزار هکتار اراضی با استفاده از آب سد موصل به بهره برداری رسید. پروژه جزیره شرقی نیز  12شمالی به منظور آبیاری 

یر سیاست هزار هکتار اراضی مورد بهره برداری قرار گرفت. در دهه های اخ 12در اطراف سد موصل به منظور آبیاری 

های آبی و کشاورزی عراق بر احیای اراضی و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی متمرکز شده است که منجر به 
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میلیون هکتار از اراضی تحت احیا شده است. عالوه بر این موارد، احیای  2/1احیای حدود یک میلیون هکتار اراضی و 

 تار از اراضی در سالهای اخیر در دستور کار قرار گرفته است.هزار هک 822هزار هکتار از اراضی و توانبخشی  302

یکی دیگر از مشکالتی که رودخانه دجله را تهدید می کند، کاهش کیفیت آب، شور شدن آب و آلودگی بوسیله 

فلزات سنگین است. پساب ناشی از فعالیت های صنعتی بخصوص کارخانه مس، زهابهای کشاورزی و سکونتگاههای 

عالوه بر منابع آلودگی مذکور، شوری ناشی از از منابع آلوده کننده آب رودخانه دجله محسوب می شود.  ترکیه یکی

کشت زیاد و تبخیر باال در عراق، یکی دیگر از منابع کاهش کیفیت رودخانه دجله به شمار می رود. شکل زیر بیانگر 

، 1331تغییرات شوری در نقاط مختلف از شمال تا جنوب رودخانه دجله می باشد. در خالل جنگ خلیج فارس در سال 

فیه فاضالب در عراق به شدت آسیب دید و لذا پساب های شهری و صنعتی به صورت مستقیم وارد تاسیسات تص

هزار متر مکعب پساب وارد دجله می شود. عالوه بر این،  022روزانه حدود رودخانه دجله می شود. به عنوان مثال، 

 .(08)شکل  رش شده استسطوح باالیی از وجود فلزات سنگین در آب دجله در فاصله بین موصل و کوت گزا

 

 UN-ESCWA and)مأخذ:  7335و بعد از سال  7389تغییرات میزان شوری آب در امتداد رودخانه دجله قبل از سال  -48 شکل

BGR, 0279) 

 توافقنامه های مرتبط با رودخانه دجله( 2-4-2

ایران، سوریه، ترکیه و عراق نبوده است و توافقات بین رودخانه دجله موضوع مستقیم مذاکرات چندجانبه تاکنون 

. (00)جدول  صورت گرفته تاکنون عمدتا بر روی هر دو رودخانه دجله و فرات و با تاکید بیشتر بر روی فرات بوده است

مپاژ تنها یک توافقنامه دو جانبه اختصاصی رودخانه دجله بین عراق و سوریه به منظور دادن اجازه به سوریه جهت پ
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به امضا رسیده  0220هزار از اراضی سوریه در سال  122میلیون متر مکعب آب از رودخانه دجله و آبیاری  1022ساالنه 

است که صرفا به کمیت برداشت آب در این توافقنامه اشاره شده است. اگرچه ترکیه به دو حوضه رودخانه فرات و دجله 

فرات را تضمین کرده   توافقنامه های مختلف تنها پایداری جریان در رودبه چشم یک حوضه واحد نگاه می کند، اما در 

 ین جریان پایدار دجله نکرده است.است و هیچ اشاره ای به تام

عراق  0211منابع آب مشترك همواره یکی از موضوعات مذاکرات دو جانبه بین ایران و عراق بوده است. در سال 

ایران را به منحرف کردن آب از سرشاخه های دجله متهم کرد. اخیرا نیز عراق توافق دوجانبه بهره برداری از منابع آب 

 . رودخانه مشترك بین ایران و عراق را نادیده می گیرد 1

 

 (UN-ESCWA and BGR, 0279)مأخذ: توافقات بین المللی در خصوص بهره برداری از منابع آب رودخانه دجله  -04 جدول

 

 سال نام توافق یا معاهده توضیحات امضاء کنندگان

 فرانسه )استعمارگر سوریه(

 بریتانیا )استعمارگر عراق(

انگلیس در خصوص تشکیل یک کمیته برای هماهنگی  قردت های استعماری فرانسه و
 در خصوص برداشت آب از دجله و فرات توافق کردند.

 1302 فرانسه-قرارداد بریتانیا

 و ترکیهمتحدین 
 با و جداگانه طور به بایدهای فرامرزی آب به مربوط مسائل که کند می تأیید 123 ماده

 که است مقرراتی شامل همچنین معاهدهاین . گیرد قرار رسیدگی مورد متقابل احترام
 .کند مشورت عراق با باید هیدرولیکی کار هر اجرای از قبل ترکیه

 1303 معاهده لوزان

 فرانسه )استعمارگر سوریه(

 ترکیه

 تالوگ اصل از پیروی به کشور دو بین مرز که کند می تعریف نهایی الحاقی پروتکل
 مسیر در تغییرات گرفتن نظر در بدون کند، می ایجاد دجله وسط در را مرز و است

 .رودخانه
 1332 ترکیه-پروتکل فرانسه

 عراق و ترکیه
 تاسیسات باید ترکیه که کردند توافق طرف دو هر. بود همکاری قانونی ابزار نخستین ینا
 مورد در ای دوره طور به را عراق و کند تأسیس را دائمی جریان گیری اندازه تجهیزات و

 .دهد اطالع مداوم بطور عراق آب زیربنایی های پروژه و( 3 ماده) شده ثبت های داده

معاهده روابط خوب 
 همسایگی و دوستی

1301 

عراق، ترکیه )سوریه در سال 
پروتکل را امضاء نموده  1383

 است(

 به  ای منطقه های آب موضوع مطالعه برای مشترك فنی کمیته یک ایجاد پروتکل، این
 .کند می حکم را دجله و فرات های رودخانه خصوص

 و فنی همکاری پروتکل
 اقتصادی

1382 

 سوریه و ترکیه

 آب تا کنند می همکاری عراق با ترکیه و سوریه که دارد می بیان پروتکل این 1 ماده
 دو دولت قصد 3 ماده. دهند اختصاص ممکن زمان ترین کوتاه در را تیریس و فرات های

 می تأکید رودخانه دو در آبی و آبیاری های پروژه در همکاری و ساخت برای را کشور
 .کند

 1381 پروتکل همکاری اقتصادی

 عراق و سوریه
. اجازه می دهد را دجله رودخانه در سوریه پمپاژ ایستگاه یک ایجاد توافقنامه، این

 .کند می مشخص را ی توسط سوریهاستخراج آب حجم و پروژه منطقه همچنین
پمپاژ توافق ایجاد ایستگاه 

 در سوریه بر روی دجله
0220 

 ترکیه و سوریه
 تأکید با می باشد کشور دو بین همکاری تمرکز نقطه آب که دارد می بیان توافقنامه این

 سدهای و( روی دجله سوریه در) آب پمپاژ های ایستگاه احداث آب، کیفیت بهبود بر ویژه
 .آب های سیاست مشترك توسعه همچنین و مشترك

 همکاری شورای توافقنامه
 سوریه و ترکیه راهبردی

0223 
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 اروندرود حوضه آبریز( 2-5

کیلومتری جنوب عراق آغاز می شود و  312اروند رود از به هم پیوستن رودخانه دجله و فرات در شهر قرنه عراق در 

کیلومتر است.  132پس از عبور از شهرهای بصره و خرمشهر در نهایت به خلیج فارس می ریزد. طول این رود حدود 

می  کرخه، دز و کارونمهم  هایسرشاخه های اصلی اروند رود از ارتفاعات زاگرس سرچشمه می گیرد و شامل رود

اروند یکی از منابع اصلی تامین آب شیرین ورودی به خلیج فارس محسوب می شود و منابع آب آن  حوضه آبریز باشد.

ساخت سدهای متعدد در باالدست،  ستم خلیج فارس محسوب می شود.یکی از فاکتورهای ضروری و الزم برای اکوسی

ورود پساب های صنعتی و شرب و کشاورزی به رودخانه و در نتیجه کاهش کیفیت آب و شور شدن آن عالوه بر تهدید 

 زیست محیطی اکوسیستم خلیج فارس، فعالیت های کشاورزی در حوضه اروندرود را نیز به مخاطره انداخته است. 

اروند شامل سه زیر حوضه کرخه، کارون و بصره می باشد که بیشترین میزان آب اروندرود از رشته  وضه آبریزح

بیانگر متوسط بارندگی ساالنه در این حوضه می باشد. متوسط دبی  03کوههای  زاگرس سرچشمه می گیرد. شکل 

جمعیت ساکن در این یلیارد متر مکعب می باشد. م 2/00میلیارد متر مکعب و رودخانه کارون  8/2ساالنه رودخانه کرخه 

 میلیون نفر می باشد.  11حوضه در مجموع حدود 

 

 (UN-ESCWA and BGR, 0279)مأخذ: اروندرود  حوضه آبریزمیانگین بارندگی درازمدت  -43 شکل
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 میان رودانتاالب های منطقه ( 2-6

 تا و عراق جنوب در واقع تاالبهایی مجموعه عراقی، هایمرداب یا النهرینبین هایمرداب رودان،میان هایمرداب

 و هورالهویزه )هورالعظیم( مرکزی )قرنه(، باتالق از ها،مانداب این .(22)شکل  هستند ایران غربی جنوب در حدی

 ارائه بیابان، در نادر آبی اندازچشم این. است اوراسیا غربی اکوسیستم تاالب بزرگترین و شودمی تشکیل حمار باتالق

 میالدی 1322 در باتالق از هاییبخش تخلیه .است وحش حیات مهم جمعیت و هور هایعرب برای زیستگاه دهنده

 1332 و 1382 اواخر در حال، این با. داشت ادامه نفت اکتشاف و کشاورزی برای زمین گرفتن برای ،1312 تا و شد آغاز

 تا. انجامید باتالق از شیعیان اخراج به و یافت گسترش کار این حسین، صدام جمهوری ریاست دوران در و میالدی

 سال در حسین صدام رژیم سقوط از پس بود. شده خشک خود اصلی اندازه از ٪12 تا باتالق ،0223 سال از پیش

 0211 سال از است. روند این مانع باالدست در سد وسازساخت با همراه خشکسالی اما احیا شد حدّی تا باتالق ،0223

 .استشده ثبت یونسکو میراث فهرست در رودانمیان هایمرداب

 

 (UN-ESCWA and BGR, 0279موقعیت تاالب های بین المللی منطقه بین النهرین )مأخذ:  -52 شکل

به عنوان یک سیستم تصفیه آب طبیعی رودخانه های فرات و  تاالب های منطقه میان رودان قبل از خشک شدن

دجله عمل می کردند و آب را قبل از تخلیه به خلیج فارس فیلتر می کردند. در گذشته سیالب های منظم ساالنه دجله 

هزار کیلومتر مربع می شده است و در فصل خشک  12و فرات باعث زیر آب رفتن اراضی تاالب ها تا سطحی بیش از 
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ساحت آنها به کمتر از چند هزار کیلومتر مربع می رسیده است. سدسازی مفرط و کنترل آب در باالدست دجله و فرات م

در نیمه دوم قرن بیستم باعث کاهش آب ورودی به تاالب ها و در نتیجه خشک شدن آنها شده است. در اوایل دهه 

شروع نمود زیرا آنها معتقد بودند که خشک شدن  دولت عراق طرحهای گسترده ای را برای احیای تاالب ها 1332

تاالب ها منشا بیماری های زیادی نظیر ماالریا در منطقه و در نتیجه مانع توسعه منطقه ای هستند. در گذشته حدود 

هزار عراقی در محدوده تاالب ها زندگی می کردند. با خشک شدن تاالب ها، دولت عراق ساکنین منطقه  022

هزار  02مخالف صدام را مجبور به مهاجرت از محدوده تاالب نمود به گونه ای که امروز تنها حدود بخصوص شیعیان 

 نفر از افراد بومی در این محدوده ساکن هستند.

خشک شدن تاالبها باعث از بین رفتن یک منبع عظیم آبی شیرین که زمانی زیستگاهی برای حیات وحش و 

کوسیستم خلیج فارس محسوب می شد، گردید. در حال حاضر این تاالب ها به پرندگان مهاجر و همچنین حمایت از ا

زمین های شور لم یزرعی تبدیل شده است که منشا ریزگردها برای ساکنین منطقه و حتی ساکنین مناطق مرکزی 

 ایران شده است.

پس از سقوط رژیم  درصد تاالب هورالعظیم خشک شد. 12تاالب های قرنه و حمار به طور کامل و  0220در سال 

صدام حسین، افراد بومی شروع به تخریب سازه های کنترل آب با حمایت دولت جدید عراق و همچنین سازمان ملل 

بیش از نیمی از مساحت تاالب ها دوباره به زیر  0221نمودند و با افزایش میزان بارندگی ها در ترکیه، سرانجام در سال 

 آب رفت.

عه منفی در باالدست تاالبها، متخصصین معتقدند که تاالب های این منطقه تاب آوری با وجود تمامی ابعاد توس

 زیادی از خود نشان داده اند و هنوز امکان احیای تاالب های این منطقه وجود دارد.

 ( روند تغییرات هورالعظیم با استفاده از تصاویر ماهواره ای2-6-1

را نشان می دهد. کاهش سطح تاالب  0218تا  1312ر بازه زمانی روند تغییرات سطح تاالب هورالعظیم د 21شکل 

ناشی از توسعه طرح های مهار و بهره برداری از آب در باالدست  1332در طول بازه زمانی و بخصوص پس از سال 

طور توسط سه کشور سوریه، عراق و ترکیه مشهود است. در حال حاضر نه تنها تاالب های دیگر واقع در این منطقه به 

کامل خشک شده اند بلکه تنها کمتر از یک سوم از مساحت تاالب هورالعظیم مشترك در مرز ایران و عراق باقی مانده 

 است.
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 (تصاویر ماهواره ای لندست -نگارندگان)مأخذ: روند تغییرات سطح تاالب های منطقه بین النهرین  -57 شکل

 گاپ پروژه( 2-7

 از طرفی .ترکیه می باشد جمهوری بنیانگذار آتاتورك، از فراتو  دجله رودخانه آب از استفاده به تصمیم و اولیه ایده

پروژه  .دار برای ترکیه محسوب می شد اولویت ی مسئله یک الکتریکی انرژی به نیاز 1332 و 1302 های دهه در

با هدف تولید انرژی  1312( نامیده می شود در دهه GAPکه مخفف آن در زبان ترکی گاپ ) 1آناتولی جنوب شرقی

 سطح بهبوداهداف دیگری نظیر  1382الکتریکی، تامین آب و آبیاری زمین های کشاورزی برنامه ریزی شد. اما در دهه 

ترکیه  کشور اجتماعی و اقتصادی توسعهبه  کمک و ای منطقه های تفاوت کاهش منطقه، مردم زندگی کیفیت و درآمد

 ساختاست،  فرد به منحصر پروژه 13 شامل که مطرح شد. در پروژه گاپ منطقه منابع از برداری بهره و بسیجیق از طر

 با. شده است بینی پیش هکتار میلیون 8/1 حدود مساحتی برای آبیاری های شبکه و هیدرولیکی نیروگاه 13 سد، 00

 شامل نیز حاضر حال در شد و ای منطقه توسعه یکپارچه پروژه یک به تبدیل گاپ ،1383 سال در طرح جامع توسعه

در . است روستایی و شهری امکانات و بهداشت پرورش، و آموزش نقل، و حمل صنعت، کشاورزی، در زیرساخت توسعه

 02درصد از منابع آب و  02میلیارد دالر مجموعه هزینه پروژه گاپ شده که هدف گذاری آن تامین  03دو دهه گذشته 

                                                
1 . Southeastern Anatolia Project (Güneydoğu Anadolu Projesi, GAP) 
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درصد پروژه گاپ به  82نیروگاه در مجموع  3سد و  12 ساخت تاکنون. از مجموعه برق مورد نیاز ترکیه استدرصد 

 درصد خواهد رسید. 32اتمام رسیده است و با ساخت سد الیسو به 

سد گاپ از مجموع آب کلیه سدهای کشور ایران بیشتر است. تنها یکی از  00مجموع آب قابل ذخیره توسط 

میلیارد متر مکعب آب دارد. این پروژه تاکنون باعث ایجاد  03روژه با نام سد آتاتورك، ظرفیتی معادل سدهای این پ

 تنشهای متعددی بین ترکیه، عراق و سوریه شده است.

کشور  کل سطح از منطقه این سهم نمایش داده شده است. 23و  20که در شکل  است استان 3 شامل گاپ منطقه 

 .است درصد 1/3 ترکیه

 

 )مأخذ: وبسایت پروژه گاپ(موقعیت منطقه گاپ و سرشاخه های رودخانه دجله و فرات  -50 شکل
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 استان های ترکیه در محدوده اجرای پروژه گاپ )مأخذ: وبسایت پروژه گاپ( -59 شکل

 1331 های غیر کشتیرانی از آبراه های بین المللی سال کنوانسیون حقوق استفاده"براساس مواد پنج، شش و هفت 

کشورهای باالدست رودهای بین المللی حق احداث و اجرای پروژه های زیربنایی آبی را در باالدست  "سازمان ملل

 ترکیه،رودخانه، به طوری که سبب بروز مشکالت و آسیب های جدی به کشورهای پایین دست شوند را ندارند. اما 

 گیرند،می سرچشمه ترکیه از که هم آبی منابع است، کشور آن به متعلق کشور هر نفتی منابع که طورهمان است مدعی

ای اخیر با احداث سدهایی بر روی این دو رودخانه و به ویژه فرات سبب بروز ه در دههو  دارند تعلق کشور این به

 .کشور سوریه و عراق شده است اعتراضاتی در دو

عالوه بر واکنش کشورهای منطقه بخصوص سوریه و عراق به برنامه های توسعه ای و کنترل منابع آب دجله و 

فرات توسط ترکیه، سازمان های مردم نهاد، متخصصین و فعالین زیست محیطی نیز در سراسر جهان به این پروژه 

کاهش  دجله و فرات، حوضه آبریزبافت اجتماعی منطقه، آسیب به اکوسیستم اعتراض دارند. این پروژه باعث تغییر 

 کیف و مهاجرت اجباری ساکنین بومی خواهد شد. نظر شهر حصن به زیر آب رفتن مناطق باستانی کیفیت آب،

راضی کشاورزی و با هدف کنترل منابع آبی دجله و فرات به منظور تولید برق، آبیاری ا 1311گاپ در سال پروژه 

کیلومتر مربع در محدوده سرشاخه های  12222توسعه منطقه ای جنوبشرق ترکیه آغاز شد. این پروژه مساحتی بالغ بر 

درصد  1/12معادل میلیون نفر  11/8را شامل می شود. جمعیت این منطقه  درصد از سرزمین ترکیه( 1/3) دجله و فرات

میلیارد متر مکعب در سال می باشد که  181ابع آب تجدیدپذیر ترکیه معادل مجموع من می باشد.از کل جمعیت ترکیه 

میلیارد  30) و فرات میلیارد متر مکعب( 01) در حوضه دجله میلیارد متر مکعب 23معادل از مجموع کل  درصد 08حدود 

ورت ساالنه تولید گیگاوات ساعت انرژی به ص 01311هدف کلی این مگا پروژه این است که قرار دارد.  متر مکعب(

 میلیون هکتار افزایش دهد. 8/1نماید و همچنین مساحت اراضی کشاورزی ترکیه را به دو برابر مقدار فعلی معادل 

میلیون شغل جدید در منطقه تحت پوشش گاپ ایجاد نماید. طبق برنامه  0استراتژی توسعه ملی ترکیه بر این است که 
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به پایان برسد اما به دلیل مشکالت تامین مالی و  0212وژه گاپ در سال ریزی های صورت گرفته مقرر بود که پر

 02همچنین فشارهای کشورهای همسایه و متخصصین زیست محیطی تاکنون به تعویق افتاده است. تاکنون حدود 

 جهت تکمیل پروژه مورد نیاز است. میلیارد دالر دیگر 12میلیارد دالر صرف این پروژه شده است و 

 گاپ طرح جامع( 2-7-1

دوره چشم انداز این  در نظر گرفته شده است. به عنوان سال شروع دوره طرح جامع 1382در طرح جامع گاپ، سال 

درصد از کل تولید ناخالص  01در آن سال تولید ناخالص منطقه گاپ حدود  طرح بیست ساله در نظر گرفته شده است.

 منطقه توسعه برای کلی یچارچوب گاپ، جامع طرحدرصدی هدف گذاری شده است.  1/1داخلی ترکیه و رشد ساالنه 

 : را ارائه می کند زیر موارد شامل ای

 فنی؛ و مالی های ظرفیت به توجه با آب و زمین منابع توسعه برای هایی ریزی برنامه 

 به مربوط توزیع و اشتغال ایجاد اجتماعی، و اقتصادی های بخش در تحوالت از ناشی توسعه تبیین 

 شهری؛ و روستایی های شهرك در جمعیت

 شهری؛ های زیرساخت و مسکن به نیاز و بهداشتی و آموزشی خدمات با رابطه در کالن سطح ارزیابی 

 سال طول در مورد نیاز بودجه 

 سازمان توسط ای توسعه های تالش هماهنگی و ادغام که است ییراهنما یک گاپ جامع طرح ترتیب، همین به

 20شکل  .دهد می نشان مقیاس زیر در ها را پروژه و ها طرح ها، برنامه جهت و تسهیل می کند را مختلف دولتی های

قهوه ای، زرد و سبز نشان داده شده است به ترتیب اراضی که با رنگ سازمان فضایی افق طرح گاپ را نشان می دهد. 

بیانگر محدوده های اولویت دار آبیاری، سایر محدوده های آبیاری و محدوده های زیرکشت موجود است. خطوط ترسیم 

 در منطقه گاپ می باشد. و ریل روی نقشه نیز بیانگر اولویت های ارتقا محورهای ارتباطی به بزرگراه شده
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)مأخذ: سازمان فضایی افق طرح گاپ )اراضی زراعی، بزرگراهها، خطوط ریلی، فرودگاه ها، ...( بر مبنای طرح جامع پروژه  -54 شکل

GAP Masterplan, 7383) 

 گاپ و راهبردهای اهداف( 2-7-2

 :(GAP Masterplan, 1383) اهداف کلی طرح جامع گاپ به شرح زیر است

  زندگی و درآمد جوامع محلی منطقه گاپبهبود کیفیت 

 کاهش عدم تعادل های منطقه ای بین منطقه گاپ و سایر مناطق ترکیه 

 افزایش تولید و ایجاد فرصت های شغلی در مناطق روستایی 

 مشارکت در اهداف توسعه اقتصادی ملی و ثبات اجتماعی 

 :(GAP Masterplan, 1383) به شرح زیر می باشد نیز این طرح کمی اهداف

  زمین هکتار میلیون 8/1به زیر کشت بردن 

 هیدرولیک انرژی ساعت کیلووات میلیارد 01 ساالنه تولید 

 023 سرانه درآمد افزایش درصد 

 002 درصد افزایش تولید ناخالص منطقه 
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اهداف در راستای رسیدن به  0222ی رسیدن به اهداف طرح در افق چهار استراتژی مشخص و اساسی برادر این طرح، 

 :(GAP Masterplan, 1383) مذکور اشاره شده است که عبارتند از

 صنعتی، شهری استفاده و آبیاری اهداف برای زمین منابع و آب منابع مدیریت و توسعه 

 محصول، طراحی و کشاورزی های شیوه مزرعه، بهتر مدیریت های سیستم معرفی با زمین از استفاده بهبود 

 کشاورزی و محلی منابع بر ویژه تأکید با تولیدی صنایع تشویق، 

 واجد پرسنل جذب و مردم نیازهای به بهتر پاسخگویی برای شهری های زیرساخت و اجتماعی خدمات بهبود 

 .منطقه در شرایط

 

 )مأخذ: وبسایت پروژه گاپ(مراحل تکاملی پروژه گاپ  -55 شکل

 

 )مأخذ: وبسایت پروژه گاپ(سوابق برنامه های جامع، توسعه منطقه ای و برنامه های اقدام پروژه گاپ  -05 جدول

 برنامه سال

 (1383-0222طرح جامع گاپ ) 1383

 برنامه طراحی مجتمع کشت و صنعت و بازاریابی محصوالت کشاورزی 1330

 برنامه زیرساختها و حمل و نقل منطقه ای 1333

 اقدام اجتماعی برنامه 1332

 برنامه توسعه منطقه ای گاپ 0220

 (0228-0210برنامه اقدام گاپ ) 0228

 (0212-0210طرح جامع گردشگری گاپ ) 0212

 (0210-0218برنامه اقدام گاپ ) 0210
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 پروژه گاپ 1برنامه های اقدام( 2-7-3

 : تعریف شده است به منظور عملیاتی کردن طرح جامع پروژه گاپ، تاکنون دو برنامه اقدام

 از بیش محور و 0 این حول اصلی اقدام 13 ،توسعه محور چهار برنامه اقدام این در: 0228-0210برنامه اقدام  -1

توسعه اقتصادی، توسعه  :از عبارتند استراتژیک محور چهار. دارد وجود اصلی اقدامات تحت فعالیت و پروژه 322

 اجتماعی، توسعه زیرساخت ها و ایجاد ظرفیت های نهادی.

در این برنامه اقدام عالوه بر چهار محور استراتژیک در برنامه قبلی، یک برنامه : 0210-0218برنامه اقدام  -0

 ه و فعالیت است.پروژ 030اقدام اصلی و بیش از  112توسعه زندگی شهری افزوده شده است. این برنامه شامل 

 وضعیت پیشرفت پروژه گاپ( 2-7-4

بر مبنای  0211تا  1332پروژه گاپ در بازه زمانی  تخصیص یافته بهسرمایه گذاری عمومی بیانگر میزان  21شکل 

میلیارد دالر بودجه به این  03معادل حدود میلیارد لیر  113می باشد. تاکنون در مجموع بیش از  0218قیمت های 

میلیارد دالر سرمایه گذاری جذب  02میلیارد لیر معادل حدود  122بیش از که از این مقدار ه است یافت صیصتخپروژه 

 شده است.

 

میلیارد دالر تاکنون بودجه تخصیص  5/0. در مجموع حدود 0271تا  7332بودجه های تخصیص یافته به پروژه گاپ از سال  -52 شکل

 .)مأخذ: وبسایت پروژه گاپ(یافته است 

                                                
1 . Action Plan 
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درصد آن به بهره برداری  10مگاوات برق تولید شود که تاکنون  1032در مجموع پروژه های گاپ مقرر است 

، 0211بیانگر آخرین وضعیت پروژه های تولید برق ترکیه از پروژه گاپ می باشد. تا پایان سال  21رسیده است. شکل 

میلیارد دالر )هر کیلو وات  13/01منطقه گاپ تولید شده است که ارزشی حدود برق در  میلیارد کیلووات ساعت 003

 سنت( دارد. 1ساعت معادل 

 
تا پایا  -)مأخذ: وبسایت پروژه گاپ(به بهره برداری رسیده و در دست ساخت در منطقه گاپ  )مگاوات( پروژه های تولید برق -51 شکل

 ساعت انرژی الکتریسیته در منطقه تولید شده است.-میلیارد کیلووات 444، 0271سال 

در ساحل شمالشرقی  (Mersinدر حوزه زیرساختی، تاکنون یک بزرگراه اتصال دهنده منطقه گاپ به بندر مرسین )

ترکیه ، یک بزرگراه اتصال دهنده منطقه به عراق و یک فرودگاه باری که سومین فرودگاه باری دریای مدیترانه

ناحیه صنعتی بزرگ برنامه ریزی شده،  00از مجموع  محسوب می شود در این منطقه به بهره برداری رسیده است.

ناحیه به اتمام رسیده است. یک منطقه آزاد با نام  31ناحیه صنعتی کوچک، ساخت  01ناحیه و از مجموع  11ساخت 

 یجاد شده است.ا 1333در سال ( نیز در منطقه گاپ Gaziantepگازیانتپ )

 28هزار نفر در این منطقه ایجاد شده است. شکل  013واحد صنعتی و با اشتغال  3822بیش از  0211تا پایان سال 

 به بعد را نشان می دهد. 0220روند افزایشی ایجاد واحدهای صنعتی از سال 
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 )مأخذ: وبسایت پروژه گاپ( 0272تا سال  0220در منطقه گاپ از سال  روند تغییرات تعداد واحدهای صنعتی و اشتغال -58 شکل

 وبسایت: مأخذ) از جمله سایر زیرساخت های ایجاد شده در حوزه های مختلف می توان به موارد زیر اشاره نمود

 :(گاپ پروژه

 333/201  درصد از کل برنامه اقدام 1/21هکتار اراضی تحت آبیاری معادل 

 1012 ال آبیاریکیلومتر کان 

 38 کیلومتر تونل 

 1218 کیلومتر جاده دسترسی 
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 0300 کیلومتر بزرگراه 

 03/0 میلیون هکتار تثبیت اراضی 

 11 ناحیه صنعتی بزرگ 

 31 ناحیه صنعتی کوچک 

 318/08 کالس درس 

 103  تختخواب 832/11بیمارستان با 

 11 مرکز ارائه خدمات اجتماعی 

  ،ماردین، آدیامان و بتمنتکمیل ساختمان چهار فرودگاه دیاربکر 

 ( افتتاح فرودگاه شیرناكŞırnak Airport در سال )0213 

  خوابگاه دانشجویی 111/12اجاره 

  موسسه تحقیقاتی جهت آموزش در سطح تحصیالت  12دانشگاه و ایجاد  3میلیارد دالر به  1/0اختصاص

 تکمیلی

 آغاز به کار سه پارك علم و فناوری 

  برنامه حمایت اجتماعیپروژه تحت  3133حمایت از 

  کشتی در سد بیرکیک( 0کشتی در سد آتاتورك و  0و تحویل آنها به شهرداری ها )کشتی  0ساخت 

  آپارتمان در دست ساخت 321/11آپارتمان و  131/11ساخت 

روند افزایشی صادرات و آمار اشتغال در منطقه گاپ را نشان می دهد.  اقتصادی مهمترین شاخص های 01جدول 

 قابل توجه است. 0211تا  0220زمانی  بازه

 )مأخذ: وبسایت پروژه گاپ(روند تغییرات مهمترین شاخص های اقتصادی در منطقه گاپ  -02 جدول

0211 0211 0212 0210 0210 0221 0220  

 اشتغال )هزار نفر( - 1028 1233 1113 1812 1331 -

 صادرات )میلیون دالر( 183 3081 8211 3008 8830 8111 8110

صادرات )درصد از کل  3/1 1/3 3/2 3/2 1/1 1/1 2/2
 صادرات ترکیه(

 واردات )میلیون دالر( 113 0111 2113 1021 2308 2331 2321

واردات )درصد از کل  2/1 1/1 0/0 1/0 1/0 1/0 1/0
 صادرات ترکیه(

 

 زیرساختی در منطقه گاپ می باشد. نیز بیانگر روند تغییر شاخص های 01جدول 
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 )مأخذ: وبسایت پروژه گاپ(روند تغییرات مهمترین شاخص های زیرساختی در منطقه گاپ  -01 جدول

0271 0272 0275 0274 0270 0221 0220  

333/201 120/220 112/010 208/000 110/311 310/010 820/
138 

اراضی زیرکشت 

 )هکتار(

کانال های آبیاری   033 803 311 1230 1012 1031

 )کیلومتر(

 بزرگراه )کیلومتر( 111/2 312/2 230/1 112/1 322/1 000/1 218/1

 آزادراه )کیلومتر( 320 221 0211 0113 0183 0021 0300

 فرودگاه 1 1 1 1 8 8 8

 ناحیه صنعتی بزرگ 1 8 11 11 11 11 11

 صنعتی کوچکناحیه  00 02 32 31 31 31 31

 

 بیانگر وضعیت گذشته، فعلی و چشم انداز منطقه گاپ می باشد. 23شکل 

 

 )مأخذ: وبسایت پروژه گاپ(وضعیت گذشته، حال و آینده منطقه پروژه گاپ  -53 شکل
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 سد آتاتورک ( 2-7-5

بزرگترین سد از مجموعه سدهای پروژه گاپ و  میلیارد متر مکعب، 03آتاترك با ظرفیت حدود  برقابی نیروگاه و سد

 فرات رود روی بر برق تولید و آبیاری هدف با که سد این .دارد قرار آدیامان استان در کشور ترکیه محسوب می شود که

 8 دارای که سد این است. ارتفاع شده احداث( ترکیه کردنشین منطقه) شرقی جنوب آناتولی توسعه پروژه چارچوب در

 و آغاز 1383 نوامبر 0 از سد این احداث .باشد می مکعب متر میلیون 2/80 آن تاج حجم و است متر 113 است توربین

 0022 قدرت با الکتریکی انرژی گیگاوات 3/8 سالیانه سد این نیروگاه .است رسیده برداریبهره به 1330 سال در

 نیز آبی برق تولید لحاظ از و جهان بزرگ سد پنجمین ساختمانی کار حجم لحاظ از ركوآتات سد .کندمی تولید مگاوات

 محسوب می شود. ترکیه و اروپا سد بزرگترین ركوآتات سد .باشد می سوم دنیا در

 
توسعه اراضی کشاورزی در جنوبشرقی محدوده سد  – 0272و  7332، 7385و وضعیت محدوده سد در سالهای  موقعیت سد آتاتورک -22 شکل

 (نگارندگان)مأخذ:  قابل توجه است.

یکی از دالیلی که برای احداث سد آتاتورك باعث بیابانی شدن اراضی زیادی در سوریه و عراق شده است و حتی 

بسیاری از شغلهای شروع جنگهای داخلی در سوریه نام می برند، کاهش آورده آب فرات و در نتیجه از دست رفتن 

کشاورزی وابسته به آب فرات می باشد. مهاجرت کشاورزان و روستائیان حاشیه فرات به حاشیه شهر دمشق باعث ایجاد 
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مشکالت اجتماعی متعددی برای این کشور و در نهایت مشکالت امنیتی و جنگ در سوریه گردید. بنابراین، توجه به 

 از رودهای دجله و فرات بسیار حائز اهمیت است.موضوع پروژه گاپ برای کشورهای ذینفع 

 د ایلیسوس( 2-7-6

میلیارد متر مکعب و ظرفیت تولید  0/12سد ایلیسو یکی دیگر از سدهای پروژه گاپ می باشد که با ظرفیت حدود 

ث شده به بهره برداری برسد. این سد بر روی سرشاخه های رود دجله احدا 0218مگاوات برق قرار است در سال  1022

تبعات باعث کند و درصد منابع آب دجله به خاك عراق جلوگیری می 21از ورود  است و در صورت بهره برداری

شد. احداث این سد منجر به خشکی عراق و ایران ایجاد خواهد  ،محیطی و تنش آفرینی بین کشورهای ترکیهزیست

 ه خواهد شد.بخش اعظمی از هورالعظیم و افزایش کانون های ریزگرد در منطق

هرچند که سدهای اصلی پروژه گاپ بر روی رودخانه فرات و سرشاخه های آن به بهره برداری رسیده است، اما 

سدهای رودخانه دجله و سرشاخه های آن به دلیل توپوگرافی شدید در این منطقه و مخالفت های جدی بین المللی 

ریز پروژه در دجله و سرشاخه های آن تعریف شده است که  10در مجموع  هنوز به مرحله بهره برداری نرسیده است.

هزار هکتار از اراضی  322ریزپروژه، آب مورد نیاز حدود  10عدد از آنها در باالدست سد ایلیسو واقع شده است. این  10

پایین دست سد ایلیسو هزار هکتار در باالدست و  001222باالدست سد ایلیسو را تامین خواهد کرد. در مجموع حدود 

 زیر کشت خواهد رفت.

اگرچه ترکیه مدعی است که ساخت سد ایلیسو صرفا برای تولید برق است و تاثیری بر جریان رودخانه دجله نخواهد 

 داشت، اما ساخت سد سیزر در پایین دست سد ایلیسو با هدف کشت اراضی زراعی در حال انجام است.

شی ساخت سد ایلیسو در قالب مگا پروژه گاپ، نگرانی های متعددی را در بین پروژه بحث برانگیز و بسیار چال

ذینفعان شامل کشورهای سوریه و عراق و ایران، ساکنین محلی، سازمان های مردم نهاد و متخصصین زیست محیطی 

ین مالی و نگرانی نهایی شد، اما به دلیل مشکالت تام 1380بین المللی برانگیخته است. در حالیکه طراحی سد در سال 

ها و فشارهای فعالین زیست محیطی، باستان شناسی و اجتماعی تاکنون به تعویق افتاده است. این سد به عنوان یکی 

کیلومتری مرز سوریه و ترکیه واقع شده است. این  12سد پروژه گاپ در نزدیکی روستای کردنشین ایلیسو و در  00از 

در بین مجموعه سدهای پروژه گاپ را گیگاوات در سال(  3822مگاوات ) 1022 سد بیشترین ظرفیت تولید برق معادل

میلیارد متر مکعب آب می باشد. پروژه ایلیسو همچنین شامل ساخت  0/12متر قادر به ذخیره  132با ارتفاع  و داراست

شود. هزینه ساخت کل  ( به منظور تولید برق اضافه و آبیاری اراضی کشاورزی نیز میCizreیک سد دیگر بنام سیزر )

میلیارد دالر برآورد شده بود که در ابتدا توسط یک کنسرسیوم بین المللی از کشورهای اتریش، آلمان،  1/1این پروژه 

آغاز  0221ایتالیا، ژاپن، پرتغال، سوئد، سوئیس، بریتانیا و ایاالت متحده آمریکا تامین مالی شده بود. ساخت سد در سال 

باعث ایجاد یک کمپین توسط  0228ه های حقوق بشری، زیست محیطی و فعالین اجتماعی در سال شد اما نگرانی گرو
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شد تا  گروه های زیست محیطی و سازمان های بین المللی بر علیه پروژه ایلیسو شد به گونه ای این فشارها باعث

فرصت به منظور رعایت استانداردهای روز  182به طور موقت از پروژه کناره گیری کرده و به ترکیه دولت های اروپایی 

روزه، به دلیل عدم رعایت این استانداردها توسط ترکیه،  182پس از مهلت  بانک جهانی برای انجام پروژه ها را بدهد. 

. پس از این نمودند کناره گیری و چندین شرکت خصوصی از تامین مالی پروژهسرانجام دولت های اروپایی، سه بانک 

انجام دهد و سرانجام در سال سعی نمود تا تامین مالی پروژه را از طریق سایر نهادهای ملی و بین المللی اتفاق، ترکیه 

ساخت این سد به یک مظهر افتخار برای دولت ترکیه تبدیل شده است به گونه ای  ساخت مجدد سد آغاز شد. 0212

ما به پول آنها نیازی نداریم. ما "اظهار کرد:  0223که وزیر محیط زیست و جنگلداری ترکیه در اظهارات خود در سال 

 ."این سد را با وجود تمامی موانع و با هر هزینه ای خواهیم ساخت

 نگرانی های بین المللی در خصوص گاپ( 2-7-7

ترکیه همواره بر این موضع تاکید داشته است که پروژه گاپ یکی از پروژه های کلیدی به منظور توسعه اقتصادی 

ترکیه ندارند اما نگرانی جدی در خصوص تاثیرات  ده است. اگر چه سوریه و عراق مخالفتی با توسعه اقتصادیاش در آین

منفی اجرای این پروژه بر روی سرزمین خود دارند و همواره در خصوص کنترل منابع آبی دجله و فرات در راستای 

 هشدار داده اند.سیاست سلطه بر منطقه توسط ترکیه 

 ش جریان آب ورودی به سوریه و عراقکاه( 2-1-1-1

میلیون هکتار از اراضی  8/1بخش اعظمی از آبی که در مجموعه سدهای گاپ ذخیره می شود به منظور آبیاری 

زراعی ترکیه در نظر گرفته شده است. بر مبنای محاسبات به عمل آمده توسط کشور عراق، اتمام پروژه گاپ باعث 

 جدی پیامدهای دجله رودخانهآب  منابع در کاهشی چنینه به عراق خواهد شد. درصد آب ورودی دجل 01کاهش تا 

آب شرب و همچنین آب مورد نیاز کشاورزی بخش اعظمی از جمعیت عراق وابسته به آب  .داشت خواهد عراق برای

کشاورزی خواهد هکتار از اراضی  10222دجله می باشد. کاهش هر میلیارد متر مکعب آب دجله منجر به کاهش حدود 

خروج این میزان اراضی کشاورزی از چرخه تولید باعث کاهش قابل توجه تولید محصوالت کشاورزی، تهدید امنیت  شد.

مهاجرت های گسترده و در نتیجه ایجاد مانع در روند توسعه  بیابانزایی، ایجاد کانون های ریزگرد، غذایی عراق،

 اقتصادی و اجتماعی عراق خواهد شد. 

که وظیفه تامین میلیون نفر عراقی  2حدود  حیات شدن تاالب های منطقه بین النهرین در جنوب عراق نیزخشک 

کاهش جریان آب دجله و فرات همچنین  مورد تهدید جدی قرار خواهد گرفت. درصد از غذای عراق را دارند، 02حدود 

ی شود. در خصوص کشور سوریه نیز باعث کاهش تولید انرژی برقابی بخصوص در محل سدهای موصل و سامرا م

 چنین نگرانی های مشابهی در خصوص کاهش آب ورودی به فرات وجود دارد.
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درصد آب حوضه فرات را  3بر روی رودخانه فرات، ترکیه تنها  1311قبل از ساخته شدن سد کبان در ترکیه در سال 

گاپ، به منظور آبیاری اراضی کشاورزی واقع در برای آبیاری اراضی کشاورزی استفاده می نمود. پس از اجرای پروژه 

درصد آب فرات مورد  12تا  32میلیارد متر مکعب آب در سال الزم است و در نتیجه بین  11تا  3حوضه فرات بین 

درصد از مرز ترکیه وارد خاك سوریه خواهد شد. الزم به ذکر است که  22استفاده ترکیه قرار خواهد گرفت و تنها حدود 

درصد، آب حاصل از زهاب های کشاورزی ترکیه می باشد و  22درصد از این  11ای اظهار مقامات سوریه، حدود بر مبن

 درصد آب با کیفیت وارد خاك سوریه خواهد شد. 02عمال تنها 

یک هیدرولوژیست آمریکایی تاثیرات هیدرولوژیکی و ژئومرفیک ساخت سد ایلیسو را بررسی کرده  0221در سال 

با توجه به یافته های این تحقیق، ساخت سد ایلیسو و سد سیزر در  (.Williams and Associates, 0221است )

پایین دست آن، باعث کاهش دبی ساالنه رودخانه دجله به کمتر از میانگین تاریخی آن خواهد شد. حتی ممکن است در 

متر مکعب بر ثانیه است، در خارج از مرز  12سالهای خشک، حداقل جریان تاریخی ثبت شده در این رودخانه که معادل 

ساخت این دو سد باعث تاثیرات مخربی نظیر کاهش کیفیت آب، افزایش خطر سیل، فرسایش، ترکیه به صفر برسد. 

تاثیرات منفی زیست محیطی و ... بر روی سوریه و عراق خواهد داشت. این تاثیرات منفی در طراحی پروژه در نظر 

 گرفته نشده است. 

 کاهش کیفیت آب( 2-1-1-2

 خواهد ترکیه در سد مخازن به شدن وارد از قبل از کمتر توجهی قابل طور به عراق و سوریه به ترکیه از آب کیفیت

در  ورود فاضالب های شهری و زهاب های کشاورزی به آب دجله و فرات در ترکیه بیشتر از گذشته شده است.. بود

دانشگاه ایلینو انجام شده است نشان داده شده است که سطح آفت کش ها در آب در  1331سال مطالعه ای که در 

 ,Kolars and Mitchell) درصد بیشتر از زمانی است که هنوز سدی به بهره برداری نرسیده بود 32فرات تا 

اضر این مقدار از این مطالعه قبل از بهره برداری از سدهای متعدد پروژه گاپ انجام شده است و قطعا در حال ح. (1331

 آلودگی افزایش داشته است. 

میلیون هکتار از  3/1فرات، تولید محصوالت کشاورزی در دجله و مواضع دولت عراق، کاهش کیفیت آب بر مبنای 

 درصد از کل اراضی این کشور می باشد را مورد تهدید جدید قرار می دهد 02اراضی عراق را که حدود 

(Government of Iraq, 0220). 

 جنگ آبی( 2-1-1-0

 منازعات بالقوه و جنگ های آبی پایین دست"، انجمن دفاعی انگلیس در گزارشی تحت عنوان 1338در سال 

... منطقه دجله و فرات یکی از خطرناکترین بمب های "منتشر شد نوشت:  "به مثابه بمب های آبی ساعتی رودخانه ها

تکمیل نشدن پروژه گاپ، منازعات بین کشورها باال نگرفته است اما در آبی ساعتی خواهد بود. در حال حاضر به دلیل 
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 ,Marsh) "زمان بهره برداری این پروژه، این منطقه به یکی از مناطق بسیار خطرناك در جهان تبدیل خواهد شد.

1333).  

 به زیر آب رفتن شهر باستانی حصن کیف ترکیه( 2-1-1-9

ساله حصن  10222ه برداری از سد ایلیسو این است که شهر باستانی یکی از نگرانی های اصلی در خصوص بهر

پس از آبگیری سد به زیر آب خواهد رفت. دولت ترکیه بجای بهره برداری از منافع عظیم اقتصادی این کیف ترکیه 

رین حصن کیف به عنوان یکی از غنی تمیراث فرهنگی، به دنبال پیروی از سیاست های جاه طلبانه آبی خود است. 

فرهنگهای تاریخ بشریت در باالدست منطقه بین النهرین به شمار می رود و بهره برداری از سد ایلیسو منجر به 

، صندوق جهانی آثار تاریخی این شهر را 0228در سال نفر از ساکنین این شهر خواهد شد.  02222مهاجرت بیش از 

 شهر تاریخی در خطر نابودی قرار داد. 122جزو لیست 

 واکنش های اجتماعی به پروژه گاپ( 2-7-8

باعث ایجاد یک کمپین توسط  0228نگرانی گروه های حقوق بشری، زیست محیطی و فعالین اجتماعی در سال 

ایلیسو شد به گونه ای این فشارها باعث  ساخت سد گروه های زیست محیطی و سازمان های بین المللی بر علیه پروژه

 ور موقت از پروژه کناره گیری نمایند. به طشد تا دولت های اروپایی 

محوریت فعاالن زیست محیطی ایران بوجود  با 1کمپین میان روداننیز کمپینی تحت عنوان  1331در ابتدای سال 

فعاالن و دوستداران محیط زیست درخواست شده بود تا متن نامه ای که در خصوص پروژه گاپ آمد. در این کمپین از 

 زمان ملل تهیه شده بود را به صورت الکترونیکی امضاء نمایند. متن این نامه به شرح زیر است:برای دبیر کل سا

                                                
1https://www.change.org/p/mr-ant%C3%B3nio-guterres-secretary-general-of-the-united-nations-

safeguarding-hoor-al-azim-lagoon 
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 (کمپین میان رودان)مأخذ: نمایی از خشک شدن بخشی از تاالب هورالعظیم  -27 شکل

 ایران غرب در سرزمین تخریب ویرانگر روند کردن هورالعظیم و متوقف تاالب نجاتموضوع نامه: "

 متحد ملل سازمان محترم کل دبیر ،گوتیرس آنتونیو آقای جناب

 که است ساخته فرات و دجله های سرچشمه و جنوبی آناتولی حوضه در زیادی سدهای گذشته دهه دو در ترکیه جمهوری میرساند استحضار به احتراما سالم با

 0/12 سد ساخت همچنین. رسد می مترمکعب میلیارد 08 به شد آبگیری 1330 در که فرات روی آتاترك سد یعنی آسا غول های سازه این از یکی تنها گنجایش

 شدت به را فرات و دجله بزرگ رودخانه دو آبشناختی نظام سدها، این ساخت .است نجام دست در 0210 دسامبر از دجله های سرشاخه روی ایلیسو مترمکعبی میلیارد

 یعنی آنها پایاب در جدی بحرانی و انجامیده عراق و سوریه کشورهای در کشاورزی اراضی از هکتار میلیون چندین شدن متروکه به و کند می و کرده مختل و متاثر

 سوریه، مردم و بومی جوامع .شود بدل منطقه در ریزگرد بحرانی کانون بزرگترین به هورالعظیم راهبردی تاالب تا شده سبب که بحرانی است؛ آورده بوجود هورالعظیم

 روند ادامه .بینند می و دیده آسیب سدها این ویرانگر اثرات از شدت به النهرین، بین و سوری ایرانی، چون جهان تمدنهای ترین کهن خاستگاه: یعنی ایران؛ و عراق

 باختر در غبار و گرد پدیده طغیان رودان، میان در شهرها و روستاها تشنگی و کشاورزی نابودی از گذشته رودخانه، دو این آب مهار و ترکیه دولت سدسازی ویرانگر

 به را انسانی های آبادبوم و کرده تهدید را مردم روزمره و تولیدی فعالیتهای که سالمت تنها نه که ویرانگری فرآیند کند؛ می تشدید پیوسته و آورده پدید هم را ایران

 را بشر حقوق و زده دامن عراق و سوریه در تحمیلی جنگ از ناشی انسانی فجایع به تنها نه ترکیه در سدسازی ویرانگر پیامدهای .دهد می سوق شدن متروکه سمت

 از زیر امضاکنندگان ما که است چنین .دارد تام مغایرت آشکارا ملل سازمان بومی جوامع حقوق بیانیه و بیابانزایی، با مقابله کنوانسیون مفاد با همچنین که میکند، تهدید

 میان دوباره احیای خواهان و داریم را فرات و دجله حوضه آبریز در مولد بومی جوامع حقابه کننده نگران وضعیت به رسیدگی درخواست یونسکو و متحد ملل سازمان

 .هستیم( ایلیسو سد بویژه) ساخت دست در سدهای آبگیری و ساخت از جلوگیری و( آتاترك سد بویژه) جنوبی آناتولی سدهای های دریچه گشودن طریق از رودان

 "مهربان زاگرس از حمایت مردمی کمپین

 هزار نفر به امضاء رسیده است. 138نامه مذکور تاکنون توسط بیش از 
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 1موضع کشورهای مختلف در خصوص رودخانه دجله و فرات( 2-8

یک کمیته مشترك فنی بین عراق و ترکیه در خصوص بهره برداری از حوضه دجله و فرات تشکیل  1382در سال 

سوریه نیز به این کمیته مشترك پیوست. عراق و سوریه معتقدند همه کشورها در حوضه می بایستی  1383شد. در سال 

د و استفاده از منابع آب دجله و فرات، حق طبیعی و به آبهای دجله و فرات به عنوان منابع آب مشترك نگاه داشته باشن

تاریخی این دو کشور می باشد. همچنین این دو کشور دو حوضه رودخانه دجله و فرات را به عنوان دو حوضه مجزا در 

( به عنوان منابع آب مشترك Orontesگیرند. کشور سوریه، مخالف در نظر گرفتن منابع آب رودخانه اورونت )نظر می

حوضه آبی مشترك هستند، در حالیکه عراق نیز تمایلی به در نظر گرفتن آب جاری از کشور ایران به حوضه دجله به  در

 کشور ندارد. 0نابع آب مشترك بین عنوان م

ترکیه معتقد است که چون سرچشمه دجله و فرات از کوههای تحت حاکمیت ترکیه سرچشمه می گیرد، لذا از واژه 

ده می کند. همچنین این کشور معتقد است که کل حوضه دجله و فرات به عنوان یک حوضه می آبهای مرزی استفا

بایستی در نظر گرفته شود و حقابه های هر کشور می بایستی به طور کلی برای هر دو حوضه مورد محاسبه قرار گیرد. 

ایین دست محسوب شده و ترکیه می با این موضع، افزایش جریان در رودخانه فرات به معنای تامین حقابه کشورهای پ

 تواند آب ورودی به دجله را کاهش دهد و یا بالعکس.

ترکیه حق بهره برداری از آب فرات را دارد "( معتقد بود که 1333-0222سلیمان دمیرل رئیس جمهور سابق ترکیه )

ادعایی بر استفاده از منابع آبی  درصد آب فرات از ترکیه سرچشمه می گیرد. نه سوریه و نه عراق نمی توانند 32چرا که 

 داریم حق ما. است حاکمیت مسئله رودخانه های ترکیه داشته باشند، همانطور که ترکیه ادعایی بر نفت آنها ندارد. این

 نمی ما. هستند خودشانآنها برای  نفتی منابع ،برای ترکیه است ترکیه آب منابع .دهیم انجام داریم دوست که را کاری

 "گذارند می اشتراك به را ما آب منابع بگوییم توانیم نمی و گذاریم می اشتراك به را خود نفتی منابع گوییم

(Mitchell, 0222 در طی .)آب دجله و فرات مالیم تر شده سال گذشته لحن ترکیه در خصوص منازعات بر سر  12

در حال ساخت و توسعه سازه های عظیم آبی با چنین ظرفیتی بیش از ترکیه چرا سوال اصلی این است که . است

تاکنون، ترکیه هیچ معاهده بین  1331که از سال  قابل توجه دیگر این استکته نمجموع کل آب دجله و فرات است. 

تفاده از منابع آب بین المللی را امضاء نکرده است و تمایلی به توافق دو جانبه با هیچ یک از دو المللی در خصوص اس

 . نداردکشور عراق و سوریه 

رچه روابط عراق و ترکیه در سالهای اخیر رو به بهبودی رفته است اما همیشه سایه اجرای پروژه گاپ بر شکل اگ

 گیری روابط دوستانه بین دو کشور تاثیر منفی داشته و پتانسیل شکنندگی این رابطه دوجانبه را بوجود آورده است. 

                                                
 نگارندگان این گزارش نمی باشد.کشورهای مختلف، از مقاالت و مطالب منتشر شده برگرفته شده است و بیانگر نظرات مواضع  1
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در میلیارد متر مکعب در اختیار خواهد داشت.  102اگر همه سدهای پروژه گاپ به بهره برداری برسد، ترکیه حدود 

اوزال رئیس جمهور وقت ترکیه به برخی از کشورهای خاورمیانه نظیر اردن، پس از افتتاح سد آتاتورك، ، 1332دهه 

فلسطین اشغالی و فلسطین، پیشنهاد انتقال آب از طریق لوله را داده است اما با توجه به اینکه در آن زمان مشکل تامین 

که در آینده ای  شود می بینی تبدیل نشده بود، این پیشنهادات عملیاتی نشد. پیشآب هنوز به یک بحران جدی 

 و صنعت توسعه زندگی، استاندارد افزایش جمعیت، رشد مانند مختلف عوامل نزدیک، افزایش تقاضای آب ناشی از

 عربستان و نفلسطی ،لسطین اشغالیف اردن، مانند ایران، کشورهایی آب باعث شود تا منابع مدیریت عدم و کشاورزی

 فروش بهبه این کشورها  لوله خط طریق از را آب تا دهد می امکان را و به ترکیه این یابد افزایش سعودی نیاز به آب

 .برساند

ی را برای پروژه گاپ به انجام رسانده است. نکته قابل توجه این ترکیه ادعا می کند که ارزیابی اثرات زیست محیط

این ارزیابی تنها محدود به مرزهای داخلی ترکیه می شود و ارزیابی تاثیرات زیست محیطی اجرای این پروژه است که 

 بر روی کشورهای عراق و سوریه انجام نشده است.

 رود بر ایرانتاثیرات مهار آبهای حوضه دجله و فرات و اروند( 2-7

همانگونه به تفصیل در بخش های قبلی تشریح شد، مهار آبهای رودخانه های دجله و فرات توسط سه کشور ترکیه، 

عراق و سوریه منجر به کاهش کیفیت آب این رودخانه ها، از بین رفتن تاالبهای تاریخی بین النهرین، برهم خوردن 

های ریزگرد، مهاجرت ساکنین بومی، به زیر آب رفتن مناطق باستانی اکوسیستم خلیج فارس، افزایش مساحت کانون 

خواهد شد. کشور ایران اگرچه سهم قابل توجهی در منابع آب دجله و فرات ندارد اما و غیره کیف ترکیه نظیر شهر حصن

ه در حداقل حالت به دلیل مجاورت با این منطقه رو به بحران، قطعا با چالش های غیرقابل جبرانی روبرو خواهد شد ک

ممکن افزایش و گسترش ریزگردها تا عمق کشور و سخت زیست شدن بسیاری از مناطق جنوب غربی کشور را می 

 توان نام برد. در ادامه برخی از این تاثیرات به طور خالصه بیان شده است.

 کانون های ریزگرد تشدید( 2-7-1

صحرای عربستان و شمال آفریقا همواره یکی از کانون های اصلی ریزگرد در منطقه غرب آسیا بوده است و گاها در 

توفان های شدید این ریزگردها به کشور ایران نیز وارد می شده است. جنس ذرات موجود در این کانون ها به گونه 

ری و قدرت انتقال کمتری داشته اند. در دو دهه گذشته و ایست که به دلیل درشتی ذرات و نشست سریع، قابلیت ماندگا

همزمان با توسعه طرح های کنترل آبهای رودخانه دجله و فرات در کشورهای ترکیه، سوریه و عراق و در نهایت خشک 

شدن تاالب های منطقه میان رودان، کانون های جدید ریزگرد در غرب آسیا پدید آمده است. جنس رسوبات این کانون 

جدید از نوع نهشته های رسوبی ریزدانه است که به سرعت تا ارتفاع زیاد در جو باال رفته و عالوه بر غلظت زیاد و 

 انتقال سریع به مناطق تا مسافت های بیشتر، مدت زمان ماندگاری باالیی در جو نیز دارند. 



 ایران بر همسایه کشورهای آب تنظیم هایبرنامه اتتاثیر -بخش دوم

 مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

 

108 

 

 

سازمان زمین )مأخذ:  )چپ( 7981)راست( تا سال  7921ریه در خالل سال های گسترش کانون های ریزگرد در عراق و سو -20 شکل

 (7934شناسی کشور، 

درصد  80، منشا بیش از 0210تا  0222بر مبنای اطالعات سازمان هواشناسی استان خوزستان در دوره زمانی 

 . (1330سازمان زمین شناسی کشور، ماخذ:  -13)شکل  توفان های روی داده خارجی می باشد

 

بر مبنای اطالعات اداره کل  0274تا  0225سهم کانون های مختلف در توفان های ریزگرد در ایستگاه اهواز در دوره  -29 شکل

 (7934)مأخذ: سازمان زمین شناسی کشور،  هواشناسی استان خوزستان 

مطالعات متعددی در سالهای اخیر به منظور شناسایی موقعیت کانون های خارجی ریزگردها بر مبنای تصاویر 

ماهواره ای و تکنیک های سنجش از دور انجام شده است. عمده کانون های تولید ریزگردهای ایران در کشورهای 

منطقه به ترتیب  2انجام شده است،  1330ل عراق، سوریه و عربستان واقع شده است. بر مبنای مطالعه ای که در سا

( شمالغرب عراق و شرق سوریه در 1اولویت به عنوان کانون های ریزگرد معرفی شده است که به ترتیب عبارتند از: 

اراضی اطراف دریاچه ثرثار ( 3( تاالب های خشک شده منطقه بین النهرین در جنوب عراق؛ 0محدوده رود فرات؛ 
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سازمان زمین شناسی ماخذ:  -10شکل )  ( شمال عربستان و شرق اردن2ب عراق و شرق سوریه و ( اراضی غر0عراق؛ 

 .(1330کشور، 

 

 (7934)مأخذ: سازمان زمین شناسی کشور،   7937و  7932نقشه پراکنش مکانی ریزگرد با منشا خارجی طی سالهای  -24 شکل

مشاهده می شود شمال عربستان که در گذشته کانون اصلی ریزگردهای موردی با توجه به کانون های ذکر شده، 

 0ورودی به کشور بوده است، در حال حاضر در مقایسه با کانون های جدید ریزگردی در رتبه پنجم قرار گرفته است. 

رط در این کانون جدید ریزگرد ناشی از برداشت های بی رویه آب رودخانه های دجله و فرات و سدسازی های مف

در کشورهای عراق و سوریه ایجاد شده است. بدیهی است با توجه به روند تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی  حوضه آبریز

ها، خشکسالی های ممتد، تقاضای روزافزون آب و پروژه های جاه طلبانه کنترل منابع آبی توسط کشورهای همسایه 

فراوانی و غلظت توفان گرد ایجاد کانون های جدید ریزگرد و افزایش باعث قطعا بخصوص ترکیه در قالب پروژه گاپ، 

 و غبار ورودی به کشور ایران خواهد شد.

 تهدید اکوسیستم خلیج فارس( 2-7-2

رودخانه های برای آب طبیعی  آببه عنوان یک سیستم تصفیه  تاالب های منطقه میان رودان قبل از خشک شدن

اما در . را بر عهده داشتند آب قبل از تخلیه به خلیج فارس در واقع نقش فیلتر کردن فرات و دجله عمل می کردند و

حال حاضر به دلیل خشک شدن بخش اعظمی از سه تاالب واقع در این منطقه، آلودگی های ناشی از پساب های 

روند رود شده و از صنعتی و شهری و همچنین زهاب های کشاورزی در باالدست دجله و فرات به صورت مستقیم وارد ا

آنجا به خلیج فارس می ریزد. کاهش کیفیت آب ورودی به خلیج فارس باعث برهم خوردن تعادل اکوسیستم خلیج 

فارس شده و در نتیجه تهدیدی برای سالمت، شغل و امرار معاش ساکنین مناطق ساحلی اروندرود و خلیج فارس 
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خلیج فارس تنها به کشور ما ختم نمی شود و با توجه به گردش خواهد بود. شعاع تهدیدات آلودگی های زیست محیطی 

 آب در خلیج فارس، این تهدید متوجه کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز خواهد شد.

 تغییر اقلیم منطقه( 2-7-3

محسوب می شود و در صورت  در کشور ایران و عراقهورالعظیم یکی از عوامل تعدیل کننده آب و هوای منطقه 

از نظر عرض جغرافیایی، هورالعظیم هم اعث افزایش دما و تغییرات آب و هوایی در منطقه نیز خواهد شد. خشک شدن ب

عرض با دشت لوت می باشد. این بدین معنی است که همان میزان انرژی ای که از خورشید به دشت لوت می رسد، را 

ارتفاع پایین تری نسبت به دشت لوت از سطح دریافت می کند. در حال حاضر، علی رغم اینکه محدوده هورالعظیم در 

عظیم آبی در این منطقه، دریا قرار دارد و قاعدتا می بایستی دماهای بیشتری را تجربه کند، اما به دلیل وجود منابع 

در اطراف هورالعظیم قابل تحمل تر از دمای هوا در دشت لوت می باشد.  اجرای پروژه گاپ و افزایش  دمای هوا

در مسیر رودهای دجله و فرات از سرچشمه تا  محل ورود به هورالعظیم، آب ورودی به این هور در آینده به  تقاضای آب

شمالشرقی به -شدت کاهش خواهد یافت و عالوه بر ایجاد کانون های جدید ریزگرد که در مسیر بادهای جنوبغربی

طقه جغرافیایی با تمدن چندین هزار ساله خواهد کشور ایران وارد می شود، باعث از بین رفتن امکان زیست در این من

شد. عالوه بر این، این افزایش دما به صورت مستقیم باعث کاهش میزان بارندگی ابرهای بارور عبوری از این منطقه 

به سمت کشور ایران خواهد شد و لذا می تواند با کاهش بارندگی ها در منطقه زاگرس، بحران آبی موجود در کشور را 

 د نماید.تشدی

 تهدید سالمت مردم منطقه توسط ریزگردهای آلوده( 2-7-4

همانگونه که قبال ذکر شد، تاالب های منطقه میان رودان در طول تاریخ نقش تصفیه خانه ای طبیعی عمل می 

کرده است. ذرات موجود در آب رودخانه های فرات و دجله پس از ورود به این تاالب ها به صورت رسوب ته نشین و 

می شده است. در چندین دهه گذشته و با توسعه  سپس آب با کیفیتی باالتر وارد اروند رود و در نهایت خلیج فارس

طرح های متعدد صنعتی و کشاورزی و ایجاد سکونت گاه های جدید و همچنین افزایش جمعیت در سکونت گاههای 

همچنین زهاب های کشاورزی به صورت مستقیم وارد حاشیه دجله و فرات، پساب و فاضالب شهری و صنعتی و 

ه است و در نهایت مسیر، بخشی از این آلودگی ها در تاالب های جنوب عراق ته نشین رودخانه های دجله و فرات شد

 شده است. از طرف دیگر آلودگی های شیمیایی و رادیواکتیوی ناشی از جنگ های عراق در چند دهه گذشته نیز 

تنفسی و  بی،ریزگردها اثرات مهمی روی سالمتی انسان ها دارد و باعث افزایش بیماری هایی چون امراض قل

 سرطان ها می شود که عالوه بر کاهش کیفیت زندگی انسان ها، باعث می شود جامعه نیز هزینه هایی متحمل شود.

این هزینه ها به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم است.به صورت مستقیم به دلیل خدمات بیمارستانی و دارویی است و 

مدارس در روزهای آلوده یا کسالت نیروی فعال جامعه و کاهش کیفیت  به دلیل غیر مستقیم به دلیل تعطیلی ادارات و



 ایران بر همسایه کشورهای آب تنظیم هایبرنامه اتتاثیر -بخش دوم

 مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

 

131 

 

 گردوغبار در موجود های میکروب باشد، آلوده خاك از ناشی گردوغبار اگر خدمات انجام شده توسط آن ها می باشد.

 .کنند می ایجاد ریوی های عفونت نهایت در و حلق و بینی وارد

 مهاجرتسیل ( 2-7-5

که توسط دانشگاه  «ریزگرد پدیده اثر در اهواز شهر ساکنین مهاجرت به تمایل میزان» تحت عنوانای مطالعهنتایج 

 و خوزستان استان در مناسب اقتصادی بستر بودن فراهم علیرغممی دهد،  نشان جندی شاپور اهواز انجام شده است

 باشد می باال بسیار کرده تحصیل اشخاص خصوص به اهواز شهر ساکنین بین در مهاجرت به تمایل میزان اهواز، شهر

از طرفی دیگر، . است یافته افزایش ریزگرد پدیده وقوع اثر در اهواز شهر فرستی مهاجرت میزان اخیر های سال طیو 

معیشت بخش عمده از ساکنین منطقه بخصوص در سکونتگاههای روستایی، وابسته به منابع آبی موجود در این منطقه 

منابع آبی در دسترس باعث از بین رفتن شغل و معیشت ساکنین منطقه خواهد شد و مهاجرت دسته می باشد. کاهش 

 ای و سکونتگاهی به سمت شهرهای بزرگ بخصوص در مناطق مرکزی افزایش خواهد یافت.

دجله و فرات در خاك عراق این است که با توجه به وضعیت فعلی کشور تهدید دیگر ناشی از کاهش منابع آبی 

به کشورهای همسایه بخصوص ایران وجود دارد و در میلیون نفر(  2)حدود اق، تمایل به مهاجرت بومیان منطقه عر

 مهاجرین غیربومی مواجه خواهد شد.آینده کشور با سیل 

 ( پیشروی آب شور خلیج فارس به اروندرود2-7-6

ج فارس به این رودخانه ها و در نتیجه کاهش دبی ورودی به اروندرود و رودخانه بهمنشیر باعث نفوذ آب شور خلی

شور شدن آب خواهد شد. آب شرب شهرهای خرمشهر و آبادان و کشاورزی در این منطقه از محل این دو رودخانه 

 تامین می شود و لذا شورشدن آب می تواند تبعات جبران ناپذیری برای این منطقه به همراه داشته باشد.

 میان رودان( آتش سوزی تاالب های 2-7-7

ده است، پدیده آتش سوزی از پدیده های نوظهوری که اخیرا ساکنین منطقه جنوبغرب کشور را درگیر کریکی 

از عوامل اصلی این آتش سوزی ها، خشک شدن ت هوا ناشی از دود می باشد. یکی هورالعظیم و کاهش کیفی تاالب

نوع آتش بستر تاالب و وجود بقایای چندین ساله گیاهی است که به محض خشکیدگی مستعد آتش سوزی است. این 

نمی باشد و تر تاالب، به راحتی قابل اطفاء سوزی در تاالب ها به دلیل تجمیع چندین الیه از بقایای گیاهی در بس

 یر ساکنین منطقه خواهد بود.عوارض آن تا مدتها گریبانگ
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 ( تهدیدات امنیتی2-7-8

اریخ منابع آبی مشترك در مناطق مختلف جهان همانگونه که باعث شکل گیری تمدن ها و عامل توسعه در طول ت

و مشارکت جوامع مختلف بوده است، یکی از عوامل اختالف، تضاد، تنش، درگیری و حتی جنگ نیز بوده است.  این 

دت بیشتری برخوردار بوده اختالفات و درگیری ها در مناطق خشک و نیمه خشک بخصوص جنوب غرب آسیا از ش

است.  رقابت بر سر منابع آبی محدود در مناطق خشک موضوع جدیدی نیست و این رقابت در سالهای اخیر به دلیل 

 افزایش تقاضا برای آب و کاهش منابع آبی در دسترس شدت یافته است. 

سال پیش در منطقه بین النهرین باز  2222سابقه اولین درگیری بر سر منابع آب به پیدایش اولین تمدنها در بیش از 

بر سر زمینهای حاصلخیز، سیستم های آبیاری و انحراف عمدی از رودان ردد. اختالف بین سکونتگاههای میانگمی

سال قبل از میالد( قوانین  1132سال قبل از میالد وجود داشته است به گونه ای که حمورابی پادشاه بابل )حدود  0222

متعددی به نام قوانین حمورابی در زمینه دزدی و تخلف در سیستم های آبیاری تدوین کرد. سایر داستانهای تاریخی 

سال قبل از میالد( پس از  102بیانگر نقش آب در جنگ و سیاست است. به طوری که سارگون دوم پادشاه آشوری )

 (. 1381ووین، غلبه بر ارمنستان، شبکه آبیاری دقیق آنجا را نابود کرد )ا

 و دجله آبی حوضه از برداری بهره سر بر عراق و ایران ساله هشت جنگ مهم عوامل از یکیدر تاریخ معاصر نیز، 

  .بود رود ناحیه اروند در فرات

 المللیبین هایسازمان طریق از 0211 تا 0222 هایسال بین ، کهمحقق و زیست محیط فعال، 1سرا جیانلوکا

 ،است داده می یاری زیست محیط از حفاظت هایبرنامه پیشبرد در را سوریه دولت و بوده شاغل سوریه در مختلف

 موازات به هایدشت شکننده اکولوژی تخریب و بیابان گسترش نتیجه سوریه در داخلی جنگ که است معتقد

 هایدخالت نظیرِ دیگر عوامل انکارِ معنای به این البته. است داده روی کشور این در مدت طوالنی خشکسالی

 بر تأکید معنایِ به بلکه نیست، عربستان و فلسطین اشغالگر رژیم متحده، ایاالت بویژه دیگر کشورهای ژئوپولیتیک

 1328 از که فرایندی. است بحران برای مستعد ستریب کردنِ فراهم در بوم زیست تخریبِ و خشکسالی کلیدی نقشِ

 هادام نامحدود چرای روی به «نشینبادیه قبایل به متعلق مشتركِ هایسرزمین» یدروازه که زمانی یعنی شد؛ آغاز

 میان از و آب منابع یتخلیه به منجر نهایتاً بلکه انجامید، منطقه بوم زیست فروپاشی به تنها نه امر این. شد گشوده

 روند این از جلوگیری برای کاریراه یافتن در سوریه دولت شکستِ.  شد نیز سوریه از وسیعی مناطق کشاورزی رفتن

 .انجامید داخلی جنگ و اجتماعی آشوب به نهایت در تخریبی،

                                                
1 . Gianluca Serra 
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 را سوریه هایدشت بیشتر که ایگسترده زاییبیابان روندِ چنانچه کرد، اعالم گزارشی در 0223 سال در سرا

 بروز برای مهم عاملی به تواندمی منطقه بوم زیست فروپاشی و زاییبیابان نشود، متوقف سرعت به است، فراگرفته

 برای عاجل اقدامات که صورتی در کرد اعالم او. شود تبدیل کشور این در داخلی جنگ حتی یا اجتماعی، های بحران

 مساحت از نیمی از بیش ها بیابان این نشود، گرفته آنها شدن بیابانی از جلوگیری و ها دشت این بهسازی و ترمیم

 مراتع بازتولید ظرفیت از بیش که هادام حد از بیش چرای که کرد عنواندر گزارش خود  او. گرفت خواهد فرا را کشور

 چهار پروژه یک در او همچنین. است منطقه های بوم زیست رفتن تحلیل اصلی عاملِ بود، سوریه مراتع و هادشت در

 سوریه کشور در ارشد کارشناس عنوان به  شد، می حمایت(  FAO) کشاورزی خواروبار سازمان توسط که ساله

 هایدشت در حد از بیش چرای که بود این پروژه این اجرای نتایج و دستاوردها مهمترین از یکی. داشت مشارکت

 توجه مورد چندان باشبیدار هشدارهای این اما. است بوده بیابان گسترش و شناختی بوم تخریب عامل ترینمهم سوریه

 عوامل  به را مشکالت این که بود ترساده سوریه دولت کارشناسان از بسیاری برای زیرا. نگرفت قرار دولتی مقامات

 کشور خشک نیمه مناطق در ها خشکسالی گرچه. دهند نسبت اقلیم جهانی تغییر یا طوالنی خشکسالی مانند خارجی

 تغییر این، بر افزون. است دادهمی روی مختلف زمانی های بازه در که است شده می تلقی طبیعی ای پدیده سوریه،

 خارجی عوامل به مشکالت این دادن نسبت. بود افتاده هازبان سر بر زیاد هایسال که است اصطالحی نیز جهانی اقلیم

 گرفته کار به مناطق این در دامپروری ناپایدار هایسیاست دادن جلوه موجه و مسئولیت از فرار برای ایبهانه مانند به

 .شدمی

 برای ها دشت این. شود می شامل را سوریه کشور سطح از درصد 22 حدود دشتی مناطق که است توضیح به الزم

 از هاییقسمت با همراه) بزرگ سرزمین این در( Bedouins) بومی نشینانبادیه هایدام توسط متمادی هایقرن

 در را معین هاییدام قبیله و ایل هر لذا. گرفتند می قرار برداری بهره مورد پایدار صورتی به( اردن و عربستان عراق،

 فرایندی سازوکار این. کردند می رعایت را مراتع این ظرفیت و دام بین تعادل همواره و بردندمی چرا به  معین فصلی

 دامدارانِ که ای گونه به نگیرد، صورت آنها بازتولید توان از بیش هرگز مراتع از برداری بهره شد می باعث که بود پایدار

 از هاییبخش در را دام چرای دامداران این. داشتند شهرت شده حفاظت مناطق ایجاد پیشگامان به مناطق این عرب

 باعث سازوکارها این. است موسوم «حِما» به شده حفاظت مناطق این. کردندمی ممنوع دائم یا موقتی صورت به مراتع

 .بماند پایدار هاقرن طی منطقه این مرتعی های بوم زیست تا بود شده

 تخریب فرایند برای سرآغازی ملی، اراضی عنوان به مناطق این اعالم و سوریه در مدرن های دولت گیریشکل اما

 توسط ملی منابع از وریبهره افزایش و طبیعی اراضی کردن ملی اولیه تفکر. بود منطقه های بوم زیست رفتن تحلیل و

 سوریه دولتِ ،1328 سال در گرفت. قرار دولت کار دستور در انتقادی نگاهِ هیچ بدون و شد اقتباس شوروی از دولت

 کاالی تبدیل) آزاد ایمنطقه به عمالً را مناطق این ترتیب این به و کرد اعالم ملی را کشور این وسیع هایدشت

 بین که پایداری تعادل و ارتباط سیاست، این اتخاذ نتیجه در. کرد تبدیل برداریبهره برای( عمومی کاالی به خصوصی
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 و اختالل دچار و گسست هم از ناگاه به بود، گرفته شکل متمادی قرون طی مناطق آن بومی کاربران و طبیعی منابع

 . شد فروپاشی

 در و سوریه، شرقی هایدشت در اراضی، کردن ملی های سیاست موازات به نیز دیگری مخرب های سیاست

 سیاست این. نداشتند را ها فعالیت از دسته این پذیرش ظرفیت مناطق این که داد رخ فُرات رود شرق در ایمنطقه

 قرار دولت حمایت تحت شدت به که بود زیرزمینی آب منابع از برداریبهره و آبیاری بر مبتنی متمرکز کشاورزی توسعه

 محدود هایسفره از آب منابع، این اصولی مدیریت و کنترل بدون دهه، چندین برای تا شد باعث فرایندها این. داشت

 حفر تریعمیق هایچاه سال هر زیرزمینی، هایسفره یتخلیه با همزمان ترتیب این به. شوند پمپاژ باال به زیرزمینی

 بازدهی و کرد پیدا کاهش زمینی زیر آب های سفره بتدریج. بود نیاز مورد آب پمپاژ برای بیشتری سوخت و شدمی

 . شد منتهی مناطق این در گسترده فقر و منابع کمیابی به پدیده این پیامدهای که شد کم مرتب طور به اراضی

 همچنین و سوریه مانند مناطقی هایاقلیم ساختاری و کلیدی های ویژگی مهمترین از یکی است توضیح به الزم

 صورت به هاآن در جوی نزوالت و رطوبت میزانِ زیرا است مناطق این پذیر آسیب و شکننده های بوم زیست ایران

 به جهان مناطق از بسیاری در پدیده این اما کشند،می طول سال هفت تا پنج معموال هادوره این. کندمی تغییر ایدوره

  آوریتاب بتدریج منطقه، خشکنیمه های بوم زیست این مستمر تخریب لذا. است شده تر طوالنی اقلیمی تغییرات دلیل

 بلندمدت الگوهای ایجاد در آن تاثیر و جهانی گرمایش دیگر سوی از. دهد می کاهش مستمر صورت به را آنها

 بهره دلیل به گذشته در. کرد تشدید را سوریه هایدشت سالیخشک هایچرخه فراوانی و شدت ،منطقه در خشکسالی

 این های بوم زیست منطق، تحمل ظرفیت و انسانی های فعالیت بین تعادل برقراری مناطق این از پایدار برداری

 کاهشِ اما. کنند تحمل را طوالنی و شدید هایسالیخشک توانستند می نتیجه در داشتند، بیشتری آوریتاب هادشت

 شدید و ناگهانی افتِ از منطقه کشاورزان و دامداران اخیر، یدهه در که شد باعث منطقه های بوم زیست آوریتاب

 گسترش همچنین و است، خاك فرسایش افزایش نتیجه خود که ، خاك هایطوفان فراوانی افزایشِ و خاك حاصخیزی

 .شوند نگران مستمر صورت به ها بیابان

 که سوخت قیمت شدید افزایش و دولتی هاییارانه ناگهانی قطعِ ،0212 تا 0221 هایسال بین شدید سالیخشک

. انجامید سوریه شرقی هایمنطقه در کشاورزی کامل فروپاشی به نهایتاً بود؛ حیاتی عمیق هایچاه از آب پمپاژ برای

 سال در سوریه شرق در محلی نگارروزنامه یک. رسید سابقهبی حدی به منطقه های بوم زیست نابودی و زوالِ همزمان،

 تواند می واقع در آب، منابع نابودی و کاهش و خشکسالی که کرد اعالم« بحران المللیبین گروه» به خطاب 0223

 به اما است، شده نمی آنها به ای توجه قبال که هایی بیدارباش اعالن و هشدارها. شود منطقه این در فاجعه ساز زمینه

 و کشاورزی فروپاشی و محیطی زیست های بحران از ای مجموعه ترتیب این به. شد تبدیل ملموس و فراگیر موضعی

 به و ایجاد، سوریه غیرشهری و روستایی نواحی در را ایسابقهبی سیاسی و اجتماعی بحران منطقه، این در دامداری
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 موقع، به و مناسب تدابیر اتخاذ در تاخیر دلیل به که ای گونه به شود، منتهی ای گسترده داخلی مهاجرت  و جابجایی

 .کند مدیریت خوبی به را بحران این نتوانست دولت

 و مهاجرت باعث آب کمبود آن دنبال به و خشکسالی نتیجه در  بود، آمده گزارش این در که کوتاهی یادداشت در

 به آب کمبود تحلیلگران، و محققان از برخی یادداشت این اساس بر. شد منطقه دامداران و کشاورزان گسترده جابجایی

 طوالنی خشکسالی که دهد می نشان علمی منابع از برخی های یافته. است کرده عمل سوریه بحران در کاتالیزور عنوان

 و بیکاری افزایش و کشاورزی تولیدات مالحظه قابل کاهش به منجر کشید، طول سال پنج از بیش که سوریه در مدت

 جمله از شهرها به کار یافتن برای روستانشین جمعیت از نفر 2/1 حدود که طوری به شد، کشور این در مهاجرت

 ایجاد باعث ها مهاجرت این. بودند کرده مهاجرت بود، شده آغاز آنجا از 0211 مارس در ها شورش که شهرهایی

 دنبال به را انسانی های ارزش رکود و اجتماعی و امنیتی تبعات و شده مقصد و مبداء کشورهای و شهرها در مشکالتی

 مطمئن دسترسی که است شده باعث انرژی تامین منابع محدودیت و ها آن از نکردن نگهداری تاسیسات، تخریب. دارد

 خود نیاز مورد آب تامین برای سوریه مردم درصد 13 حدود است شده باعث مسئله این که یابد کاهش درصد 22 آب به

 کشور این در آب منابع نابودی و کمبود از که رخداد این از ای زنجیره ترتیب این به. شوند زیادی های هزینه متحمل

 آورده همراه به کشور این در را انسانی فجایع و منتهی کشور این در جنگ و ها ناآرامی از ای مجموعه به شد، آغاز

 . نماید بروز هایی ضعف و شدت با جهان مناطق سایر در تواند می که است

 برداری بهره) انسانی عوامل و( خشکسالی مانند) طبیعی عوامل از مجموعه از ناشی حوادث تسلسل شد آور یاد باید

 است، آشکار و ملموس شناسان بوم از بسیاری برای شوند، می فروپاشی و تخریب به به منجر که( پایه منابع از رویه بی

( زیرزمینی های آب سطح کاهش مانند) روی کندی به مخرب فرایندهای این موارد از بسیاری در اینکه به توجه با اما

 های اعالن به نتیجه در نیست، درك قابل چندان گذاران سیاست همچنین و مردم از بسیاری برای و دهند می

 توجه مسائل این به دیر بسیار یا دهند نمی فرا گوش شود، می عنوان نظران صاحب از طیف این سوی از که بیدارباشی

 (.0212 سرا،)کنند  می

 هیرمند آبریزحوضه ( 2-11

 از کوچکی هایبخشو  افغانستان غرب جنوب از بزرگی هایبخش که است بسته حوضه آبریز یک سیستان حوضه

 هایسالیخشک با و بوده جهان مناطق ترینخشک از یکی حوضه این. (11)شکل  گیردمی بر در را ایران شرق جنوب

 سمت بهسرچشمه می گیرند و  افغانستان ارتفاعات از که تعدادی رود است املش حوضهاین . است مواجه طوالنی

در انتهای  که افغانستان گودزره چاله شور آب چاله سمت به نهایت در و هامون شیرین آب تاالب های و هادریاچه

 . هستند روان است، واقع سیستان ضهحو

 (.12و ارغستان )شکل  هاروتمهمترین رودهای این حوضه عبارتند از هیرمند )هلمند(، ارغندآب، خاش، فراه، 
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 تغذیه هندوکش هایکوه هایبرف ذوب از عمدتاً و کرده زهکشی را حوضه این از بخش ترینبزرگ هیرمند رود

 1222رود از به هم پیوستن شاخه های متعددی در کوههای هندوکش پدید می آید و پس از طی بیش از این  .شودمی

ستان می رسد. در این نقطه رود هیرمند به دو شاخه اصلی به نامهای سیستان و کیلومتر به نقطه مرزی ایران و افغان

ها، آب مورد نیاز کشاورزی در دشت چاه نیمهپریان مشترك تقسیم می شود. شاخه سیستان عالوه بر تامین آب 

سیستان و همچنین حقابه زیست محیطی تاالب هامون را فراهم می آورد. شاخه پریان مشترك نیز در امتداد مرز ایران 

 و افغانستان حرکت کرده و در نهایت وارد هامون پوزك در خاك افغانستان  می شود. 

و در صورتی که هامون صابری و هامون پوزك از آب پر شوند، ه نیز از شمال وارد هامون صابری شدرودخانه فراه 

کیلومتر  22. رودخانه سیستان نیز پس از طی مسافتی حدود رینکاگ به یکدیگر متصل خواهند شدهامون باز طریق 

ب پر میلیارد متر مکعب از آ 13وارد هامون هیرمند می شود. در شرایط پر آبی که تمامی هامون ها با ظرفیتی بیش از 

 (.11)شکل  خواهد شدها مجددا وارد گودزره در خاك افغانستان شوند، سر ریز آب از هامون

 

 هیرمند و رودخانه های اصلی این حوضه حوضه آبریز -25 شکل

 ( هامون های سیستان2-11-1

 نام به که داده تشکیل عمقیکم هایدریاچه را در انتهای جنوب غربی حوضه هیرمند حوضه بخش ترینپست

 این امروزه ولی داشته وجود هامون دریاچه یک گذشته هایزمان در که رسدمی نظر به. شودمی شناخته هاهامون

رینگاك، هامون نگ سرخ، بوهامون پوزك، چ :عبارتند جنوب به شمال از که استشده تقسیم تاالب چند به دریاچه

دریاچه شور گودزره. در ادامه به طور مختصر توضیحاتی در خصوص ویژگی های این تاالب صابری، هامون هیرمند و 
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مشخص است، هامون پوزك و بخشی از  10همانگونه که در شکل  .(UNEP, 0221) ها و دریاچه ارائه شده است

 در خاك افغانستان واقع شده است. هامون صابری

 

 پیکان ها در شکل سمت چپ، جهت جریان طبیعی آب را نشان می دهند. -حوضه هیرمند در دشت سیستانهامون های  -22 شکل

 (UNEP, 0222)ماخذ: 

 پوزک هامون (2-13-1-1

 رود آب نیز و هیرمند رود آب پریان مشترك کانال طریق از دریاچه این. دارد قرار افغانستان در عمدتاً پوزك هامون

درصد آن  0کیلومتر مربع که تنها  1023مساحت این دریاچه حدودا  .کندمی دریافت را کوچک رودهای دیگر و خاش

متر در خاك  0، و متر در خاك افغانستان 3در ایران واقع شده است. متوسط عمق این دریاچه  ،کیلومتر مربع 11معادل 

الب حفاظت شده به ثبت ان تارامسر به عنو 1312، در کنوانسیون خاك ایران . بخشی از این تاالب درایران است

 پذیرتر است.در خاك ایران در مقابل خشکسالی بسیار آسیبواقع  بخش رسیده است.

 1نگ سرخوتاالب چ( 2-12-1-2

متر می باشد که در مجموعه  1کیلومتر مربع با عمق آب حداکثر  12نگ سرخ یک تاالب کوچک به مساحت وچ

تاالب های هامون واقع شده است. سرریز آب از تاالبهای مجاور منشا آبگیری این تاالب کوچک می باشد و به طور 

 مستقیم از هیچ رودخانه ای آبگیری ندارد. 

 

                                                
1 . Chonge Sorkh 
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 1رینگاگتاالب ب (2-12-1-0

کیلومتر مربع و عمق حداکثر یک متر، هامون پوزك را به هامون صابری متصل می کند.  000رینگاك با مساحت ب

 .  سرعت نیز خشک می شود و لذا تغییرات سطح آب آن زیاد است بهبه سرعت آبگیری می شود و که این تاالب 

 صابری هامون( 2-12-1-9

)به صورت  رود فراه هیرمند، رود از پریان شاخه آب دریاچه این. دارد قرار افغانستان و ایران بین صابری هامون

. استمتر  3کیلومتر مربع با عمق حداکثر  1110مساحت این هامون  .کندمی دریافت را رود هاروت و غیرمستقیم(

 رینکاگ وارد هامون صابری می شود.ب از هامون پوزك از طریق تاالب بسرریز آ

 هیرمند هامون( 2-12-1-0

 خاك در کامل طوربه که شودمی هیرمند هامون دریاچه وارد سیستان رود نام به کانالی راه از هیرمند رود آب بیشتر

. سرریز آب از هامون صابری و متر است 0لومتر مربع با حداکثر عمق کی 0383مساحت این هامون  .دارد قرار ایران

 .این هامون استهمچنین چند جریان رودخانه ای از دشت سیستان منبع تامین آب 

 گودزره دریاچه( 2-12-1-1

 02-12 بین عرض و کیلومتر 122 طولدارای  آمده بوجود هیرمند هامون اضافی آبهای سرریز اثر برکه  دریاچه این

مساحت  .شود می تبدیل باتالق به آبی کم موقع در داشته و ارتفاع متر 021 دریا سطح از و شور آن آب. است کیلومتر

 1332میلیارد متر مکعب دارد. در دهه  00و ظرفیتی معادل  متر 12ومتر مربع با عمق حداکثر کیل 0018این دریاچه 

 درصد از ظرفیت این دریاچه از آب پر بوده است. 82بیش از 

کاهش آب  دلیل به 1332 سال در «هیرمند هامون و صابری هامون» و «پوزك هامون جنوبی انتهای» تاالبهای

 و ایران سوی از کشاورزی و آشامیدنی مقاصد برای آب تخصیص افغانستان، در آبی هایسازه ایجاد ورودی، خشکسالی،

 در برده و لذا بین زا را منطقه هاینی نسلنوعی ماهی گیاهخوار و  که «آمور» غیربومی ماهی ورود و افغانستان

 .اندگرفته قرار رامسر کنوانسیون قرمز فهرست

 

 

 

                                                
1 . Baringak 
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 خصوصیات مجموعه تاالبهای دشت سیستان -08 جدول

مساحت )کیلومتر  حجم )میلیون متر مکعب(

 مربع(

متوسط عمق 

 )متر(

 تاالب

 رینگاکب 1 222 222

 چونگ سرخ 1 23 23

 هیرمندهامون  2 2327 4444

 هامون پوزک )افغانستان( 3 1453 4323

 هامون پوزک )ایران( 2 21 122

 هامون صابری 3 1121 3424

  تاالبهای فوق جمع کل   5342 13322

 گودزره 13 2414 24145

 (UNEP, 0222)ماخذ: 

را نشان می دهد. در این سال  1338نقشه کاربری اراضی تهیه شده از تصاویر ماهواره ای در سال   11شکل 

، روند تغییرات کاربری اراضی 18. شکل دریاچه گودزره تقریبا پر از آب استمجموعه تاالب های هامون و همچنین 

را نشان می دهد. وابستگی وسعت اراضی کشاورزی منطقه به میزان   0220و  1338، 1311دشت سیستان در سه سال 

، دریاچه گودزره علی رغم 0220دلیل اینکه در تصویر سال آب موجود در مجموعه تاالب ها قابل توجه است. 

، میلیارد متر مکعب دارد 00بیش از  یدریاچه ظرفیت مخزنخشکسالی دارای مقداری آب می باشد این است که این 

 سال طول می کشد تا به طور کامل تخلیه شود. 12راین پس از آبگیری کامل، حدود بناب
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 (UNEP, 0222)ماخذ:  7338نقشه کاربری اراضی دشت سیستان مستخرج از تصاویر ماهواره ای سال  -21 شکل

 

 (UNEP, 0222)ماخذ:   0220و  7338، 7312روند تغییرات کاربری اراضی محدوده دشت سیستان در سالهای  -28 شکل
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 ( چاه نیمه ها2-12-1-1

 کیلومتری 2 و زابل شهر کیلومتری 22 فاصله در که هستند بزرگی طبیعی گودالهای و هاچاله ها،نیمه چاه

 رودخانه مازاد آب که دارد وجود نیمه چاه چهار سیستان در .دارد رقرا نوی قلعه روستای کنار در و زهک شهرستان

 منطقه در آب نبود دلیل به که 1303 سال خشکسالی از پس. (13)شکل  شودمی هدایت آن به کانالی توسط هیرمند

 آب ذخیره منابع  ایجاد روی بر مطالعه برای را اکیپی وقت دولت، گردید سیستان مردم از زیادی تعداد مهاجرت باعث

 ایجاد با و گرفتند نظر در منظور این برای را نیمه چاه های چاله مطالعه از پس ژاپنی گروهی  کرد که متعاقب آن مامور

 مازاد آب از بخشی ذخیره منظور به نیمه چاه طبیعی مخازن بنابراین .کردند تسهیل را مخازن این به آب ورود کانالهایی

 ماه بهمن در مخازن این .گرفت قرار استفاده مورد خشک و آبی کم فصول در ذخیره این از استفاده و هیرمند رودخانه

 3و11و02 با برابر ترتیب به 3و0و1 مخازن مساحت (متر 030تراز ارتفاعی )دریاچه  آبی پر زمان در .شد آبگیری 1312

 سد دست باال یکیلومتر 0 در و بوده طول کیلومتر 0 دارای ورودی کانال .است مربع کیلومتر 01 مجموعاٌ عمرب کیلومتر

  رسد می ثانیه در مکعب متر 222 الی 322 به هیرمند رودخانه دبی که پرآبی موقع در که است گردیده احداث کهک

 منطقه کل شرب آب حاضر حال در مخازن این .می سازد وارد نیمه چاه به ثانیه در آب  مکعب متر 112 تا 132

 1.کند می تامین نیز را زاهدان شهر و سیستان

 به که است مکعب متر میلون 822 تا نیز 0 نیمه چاه و مکعب متر میلیون 122 حدود 3تا  1 چاه نیمه 3 گنجایش

 مجموعه تاالبهای هامون هفتم یک حالت بهترین در هانیمه چاه این کل ظرفیت. نداآمده در مصنوعی دریاچه صورت

 ذکر قابل. شودمی تأمین مصنوعی دریاچه این از سیستان کشاورزی آب از قسمتی و شرب آب آبی، کم مواقع در .است

 هامون دریاچه حقابه نشدن پرداخت و اخیر سالهای مکرر هایخشکسالی به توجه با هانیمه چاه این آب حجم که است

 از ورودی آب که صورتی در و کرده تهدید را منطقه آن محیطیزیست اتخطر و یافته کاهش افغانستان کشور طرف از

 از ناشی تهدیدات بر نیز شرب آب مشکالت شود سیستان منطقه وارد سیل صورت به کماکان افغانستان کشور

 افزوده خواهد شد. ساله 12 خشکسالی

                                                
 . برگرفته از وبسایت صدا و سیمای استان سیستان و بلوچستان 1
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 )ماخذ: نگارندگان( .7988مرداد  79تاریخ بر روی تصویر ماهواره ای موقعیت چاه نیمه ها  -23 شکل

 هیرمند حوضه آبریزافغانستان در  و توسعه ای اقدامات سازه ای( 2-11-2

افغانستان یکی از کشورهای دارای منابع آبی سرشار به شمار می رود. این کشور سرچشمه آب رودخانه های 

پاکستان،  حوضه آبی مشترك به کشورهای همسایه اش نظیر ایران، ترکمنستان، 0متعددی است که از طریق 

. افغانستان به عنوان یک کشور باالدست در حوضه های آبی مشترك تاکنون کستان و ازبکستان جاری می شوندتاجی

. اما بپردازدکنترل آبهای فرامرزی خود به و  بردهنتوانسته از منابع آب خود بهره کافی  مشکالت داخلیبه دلیل جنگ و 

ن بحث تغییر اقلیم، توجه این کشور به کنترل منابع در چند سال گذشته و با شدت گرفتن خشکسالی ها و مطرح شد

توسعه اقتصادی معطوف شده  آبی بخصوص منابع آبهای فرامرزی در راستای تولید برق، توسعه اراضی کشاورزی و

 ند از: تعبارباشد که میخود مشترك با کشورهای همسایه  حوضه آبی 0افغانستان دارای  است.

 جیکستان، ازبکستان، ترکمنستان(؛ دریا )افغانستان، تاآمو حوضه .1

 )افغانستان، ایران، ترکمنستان(؛  هریرود –مرغابحوضه  .0

 )افغانستان، ایران(؛  هیرمندحوضه  .3

 کابل )افغانستان، پاکستان(. حوضه  .0
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 دولتمیان افغانستان و ایران معاهده وجود دارد.  هیرمند حوضه آبریزصرفا در حوضه مشترك افغانستان،  0از بین 

 مورد و احداث هامون های تاالب دست باال در و هیرمند حوضه آبریز در انحرافی بند 30 و سد 13 تاکنون افغانستان

 و مطالعه دست در پیشنهادی سدهای صورت به حوضه این در را دیگر سد 32 ساخت برنامه داده، قرار برداری بهره

 .دارد بررسی

 کجکی سد ارتفاع افزایش دارد که انجام حال در یا و داده انجام را اقداماتی افغانستان هیرمند، حوضه آبریز در

 از آن جمله است کمالخان بند ساخت و ارغندآب سد ظرفیت افزایش ،(مکعب متر میلیارد 3 به 8/1 از ظرفیت افزایش)

و از طریق رود  ها، نیمه چاه بهاز طریق یک کانال فرعی  ،پس از ورود به خاك ایران هیرمند آب رودخانه. (12)شکل 

 . یابدمیو در نهایت به سمت گودزره جریان  شده وارد هیرمند هامون و صابری هامونسیستان به 

 

 سد اصلی بر روی رودخانه هیرمند و سرشاخه های آن )تصویر زمینه: سامانه ساترا( 9موقعیت  -12 شکل

 سد کجکی( 2-12-2-1

 است افغانستان هلمند استان در آبیبرق اصلی سد دو از یکیمیلیارد متر مکعب  8/1با ظرفیت مخزن  کَجَکی سد

 شهر غربی شمال کیلومتری 111 ٔفاصله در و هیرمند رود روی بر سد این به بهره برداری رسید. 1323که در سال 

توربین با ظرفیت  0میلیارد متر مکعب افزایش یافت.  8/0ظرفیت این سد به  1311در سال . احداث شده است قندهار
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اراضی  از هکتار 182222 آبیاری برای سد این کارکردمگاوات تولید برق بر روی این سد نصب شده است.  33مجموعا 

 ایجاد و هامون الملی بین بتاال خشکیدن اصلی عوامل از یکی حاضر حال در. است برق تولید همچنین و پایین دست

 .است افغانستان در اراضی کشاورزی کشت برای هیرمند رودخانه آب انتقال سیستان منطقه مردم برای فراوان مشکالت

 بند کمالخان( 2-12-2-2

 شهر کیلومتری 32 درو  نیمروز والیت در که بوده افغانستان در آب کنترل مهم هایپروژه از یکی خان کمال بند

 پایان به اما بود، شده آغاز خورشیدی 1302 سال در خان کمال بند ساخت کار .دارد قرار چهاربرجک ولسوالی در زرنج،

 و سومین .برسد پایان به مرحله سه در است قرار و شد آغاز باره دو خورشیدی 1332 سال در آن اصلی کار. نرسید

 کار است قرار و شد افتتاح افغانستان جمهور رئیس غنی اشرف محمد توسط 0211 سال آوریل ماه در آن مرحله آخرین

 گفته به. شودمی ساخته افغانستان دولت بودجه از دالر میلیون 18 بودجه با بند این. شود تکمیل سال چهار در پروژه این

 برق انرژی مگاوات 3 از بیش و آبیاری زمین هکتار هزار 122 از بیش تواندمی بند این افغانستان، آب و انرژی وزیر

 به دارد، قرار دشت در بیشتر خان کمال بند .شد خواهد زیادی شمار برای کار ایجاد زمینه این بر افزون هم و کند تولید

 این. است شده خوانده مترمکعب میلیون 20 آن آب ذخیره ظرفیت و متر 11 بند این ارتفاع. دارد کمی شیب لحاظ این

 .ستدارا را آب باالی بسیار کنترل توان بند

 گفتهساخت بند کمالخان یکی از چالش برانگیزترین مسائل فی مابین ایران و افغانستان در سالهای اخیر بوده است. 

قبل از ورود به ایران و به صورت  را هیرمند آب از بخشی قصد دارد کمالخان بند ساختن با افغانستان که شودمی

اما افغان ها معتقدند که احداث این بند مانع سرازیر شدن حقابه ایران نخواهد بود  کند. هدایت گودزره تمستقیم به سم

حقابه ایران را تخصیص خواهند داد. نکته قابل توجه این است که حیات تاالبهای هامون با  1321و بر مبنای معاهده 

در صورت تامین این حقابه، در بهترین حالت تنها بخشی از شود و میلیون متر مکعبی تامین نمی 802استفاده از حقابه 

که بیش از حقابه به سمت  بودههای سیالبی هامون وابسته به جریانهای ها پر خواهد شد. تاالبظرفیت چاه نیمه

ایران سرازیر می شود. در واقع ایران عالوه بر حقابه قانونی خود، بر دریافت حقابه زیست محیطی تاالب های هامون 

 اصرار دارد. ولی ساخت بند کمالخان مانع از ورود این جریان های سیالبی و حقابه زیست محیطی به ایران خواهد شد.

 (7دهله) سد ار ندآب( 0-72-0-9

 و قندهار استان در سد بزرگترین که بر روی رودخانه ارغنداب از سرشاخه های هیرمند احداث شده است، دهله سد

آن از مزیت استفاده  جنگ، سالهای طی ،شد ساخته 1320 سال در سد که این. است افغانستان در بزرگ سد دومین

بنابراین احیای سد . همچنین کانالهای آبیاری، کاسته شدمخزن و رسوبگیری  دلیل بهآبیاری اراضی کشاورزی  برای

 ارائه کامل کمک با تعریف شد. در فاز اول عملیات رسوب برداری مرحله دو در که بود بازسازی پروژه انجام مستلزم

                                                
1 . Dahla dam 
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 مربوطه های دایک و سد ارتفاع بردن باال شامل این پروژه دوم فاز. شد تکمیل 0210در سال  کانادا دولت توسط شده

 22ین سد میلیون دالر( و فنی آمریکا در حال انجام است. ارتفاع ا 328با حمایت های مالی ) سازی ذخیرهافزایش  برای

هکتار  32222میلیون متر مکعب بوده است که برای آبیاری  303. ظرفیت اولیه این سد متر است 232متر و طول آن 

میلیون متر مکعب افزایش یابد و برای تولید  080جم مخزن این سد به از اراضی قندهار طراحی شده است. قرار است ح

 وات برق مورد استفاده قرار گیرد.مگا 12

 توسعه اراضی کشاورزی در حوضه هیرمند( 2-12-2-9

 از دیگر اقدامات افغانستان در حوضه هیرمند، توسعه اراضی کشاورزی با استفاده از آب رود هیرمند می باشد. نتایج

این  در آبی محصوالت کشت کل مجموع که دهند می نشانپایین دست سد کجکی  اراضی کاربری تغییرات بررسی

 100 حدود به ،1332 سال در هکتار هزار 123 میزان از آن مقدار که طوری یافته، به افزایش درصد 10 حدود منطقه،

 آن قطعی تأثیر مؤید که (11)شکل  است هرسید 0211 در سال هکتار هزار 111 حدود به و 0221 سال در هکتار هزار

 .(1330حاجی حسینی و همکاران، است ) کشور به هیرمند رودخانه از ورودی رواناب کاهش بر

 

روند تغییرات کاربری اراضی محدوده رودخانه هیرمند در پایین دست سد کجکی )توسعه اراضی کشاورزی قابل توجه است(.  -17 شکل

 (7930)ماخذ: حاجی حسینی و همکاران، 
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 و نهر لشکری انسداد مرزیهای احداث کانال( 2-12-2-0

هایی به عمق سه متر ، افغانستان کانالو توسعه اراضی کشاورزی عالوه بر ساخت سدهای متعدد در حوضه هیرمند

می گذرد در قالب صابری هامون هامون پوزك و  بر روی خط مرزی ایران و افغانستان که از داخلو عرض چهار متر 

که در شمال از منشا رودهای فراه و هاروت مانع از ورود آب به خاك ایران  که است نمودهحفر  ،طرح انسداد مرزی

پریان "افغانستان با ایجاد نهر لشکری، آب را به موازات رودخانه  همچنین، می شود.مجموعه تاالهاب واقع شده اند، 

هدایت کرده که این کار  "نیمروز"و شمال  "چنگ")شهرستان(  ، ولسوالی"چخانسور"مت در ایران به س "مشترك

 .آب است و طبیعی برخالف جریان واقعی

 ( حقابه ایران از هیرمند2-11-3

 سال در ایران خاك از هرات جدایی. استبوده جاری ایران و افغانستان کشور دو هر در گذشته درهیرمند  رودخانه

 خاك در هیرمند رود ساختن جاری از افغانستان حاکمیت گسترده امتناع و پاریس معاهده موجب به میالدی 1821

 ساخته تبدیل کشور دو محیطیزیست و اجتماعی سیاسی، مهم مسائل از یکی به را هیرمند رودخانه حقآبه مسئله ایران،

  .است

 داشتند قرار آن رأس در انگلیسی افسران که هاییحکمیت با افغانستان و ایران بین مرزی اختالفاتدر ابتدا بررسی 

. بود سازسرنوشت هیرمند رود و هامون دریاچه سرنوشت تعیین برای ماهونمک و گلداسمیت حکمیت. رسید انجام به

 ،1312 سال در .دانست افغانستان حق را آن دوسوم و داد ایران به را هیرمند حقابه سومیک ماهونمک سرهنگ

 سهم درصد 22) مساوی صورتبه خان کمال سد در آب مقرر شد آن موجببه که شد منعقد طرفین بین موقتی پروتکل

 صورتبه آب خانکمال بند از که کردند توافق هادولت قرارداد این در .شود تقسیم( ایران سهم درصد 22 و افغانستان

 شودمی برده فعالً که آبی مقدار بر اضافه خان کمال بند تا برجک چهار روستای از اینکه برای و شود تقسیم مساوی

 و احداث دیگری نهر هست و بوده جاری که انهاری بر عالوه مزبور فاصله در کرد تعهد افغانستان دولت نشود، مصرف

 ادامه همچنان سیستان در آبیکم مشکل که شد موجب قرارداد این به افغانستان دولت پایبندی عدم. نکند تعمیر حتی

 و گلداسمیت حکمیت صریح نص برخالف که افغانستان خاك در سراج و قرا به نهر حفر با خصوصبه مشکل این. یابد

 کند آغاز افغانستان دولت با را مذاکراتی تا کرد تالش مجدداً ایران هاسال این طول در. یافت افزایش بود، 1312 قرارداد

 افغانستان و ایران حکومتی سران میان متعدد مذاکرات شکست از پس. نرسید مثبتی نتیجه به گاههیچ مذاکرات این ولی

 موسی و ایران وقت وزیر نخست هویدا، امیرعباس میان 1321 سال در قراردادی نهایتا ،1321 تا 1031 زمانی فاصله در

 802 معادل) آب مترمکعب 01 ثانیه هر در شد مقرر و رسید امضاء به کابل در افغانستان وقت وزیر نخست شفیق،

 .باشد هامون دریاچه و سیستان سهم( سال در مترمکعب میلیون
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 همکاران، و بدیعی) نشان داده شده است 03خالصه ای از روابط سیاسی دو کشور پیرامون مسئله هیرمند در جدول 

1332). 

 افغانستان پیرامون مسئله هیرمندسیر تکوینی روابط سیاسی دو کشور ایران و  -03 جدول

توافق های دو  دوره زمانی
 کشور

 پیامدهای ناشی از توافق سال

 دوره اول

1302-1821 
 میالدی

1320-1031 
 هجری شمسی

 انگلستان سوی از مرز مکان داوری برای کشور دو تعهد 1031 عهدنامه پاریس

 حقوقی رودخانه نظام به توجهی بی و( مرزی پریان) هیرمند اصلی شاخه در مرز تعیین 1022 حکمیت گلداسمیت

-حکمیت مک

 ماهون
 آگاهی با درصد، 33 به درصد 10از  ایران آبی سهم یافتن کاهش و رودخانه مسیر تغییر وجود با قبلی مرز تأیید 1080

 .است بوده بریتانیا منافع حفظ برای تنها و طبیعی خالف واقعیت عملکردی که ایران آبی نیاز از داشتن

 دوره دوم

1318-1302 
 میالدی

1321-1320 
 هجری شمسی

 .افغانستان استقالل سیاسی از بعد کشور دو سیاسی روابط در جدید فصل و دوستانه روابط ایجاد 1322 عهدنامه مودت

عهدنامه ودادیه و 
 تامینیه

 مرزی مسائل حل به رضاخان توجه و کشور دو روابط تحکیم 1321

 .آب مکان تقسیم سر بر نداشتن توافق و آب تنصیف پذیرش و مستقیم مذاکره نخستین 1312 -

 کشاورزان سوی از آن و تخریب ها ن افغا سوی از لخشک بند ساخت اثر در 1312 سال ماه تیر آبیکم اثر بر 1312 عقد قرارداد موقت
 مدت به لخشک بند تا خان کمال بند از هیرمند آب به نصف نصف تقسیم برای قراردادی تکوین سیستانی،

 .سعدآباد پیمان در 1311 در سال آن تمدید و سال یک

تشکیل کمیسیون 
 بی طرف

 در مترمکعب 00 متوسط طور ایران به ی حقآبه تعیین و آمریکا پیشنهاد به 1301-1301در نتیجه خشسکالی  1301
 آب هیرمند حقوق برابر در ایران موضع تضعیف ثانیه،

 کودتای اما کشور، دو از مجلس آن تصویب و طرف بی کمیسیون مقرر مترمکعب 00 بر مترمکعب 0 افزایش 1321 آبمعاهده تقسیم 
 .شد اسناد مبادله از مانع افغانستان

 دوره سوم

0212-1318 
 میالدی

1383-1321 
 هجری شمسی

 از هیرمند آب نکردن کنترل و طرحهای مشترك فراموشی و افغانستان به شوروی حمله و اسالمی انقالب 1321 -
 .ها افغان سوی

 از هیرمند آب کامل قطع و فراهم کشور دو متضاد های دیدگاه و هولناك خشکسالی طالبان، رسیدن قدرت به 1312 -
 .ها افغان سوی

 1321ی  معاهده اجرای بر کشور دو تأکید و افغانستان، انتقالی حکومت 1382 -

 .اجرایی ضمانت بدون های همکاری انجام حال عین در و کشور دو مقامات مذاکرات 1380 -

 (7932)ماخذ: بدیعی و همکاران، 

 کاهش حقابه ایران از هیرمند( تاثیرات 2-11-4

 خشک شدن تاالب های بین المللی هامون( 2-12-9-1

تاالب ها از مهمترین زیستگاه ها و اکوسیستم های کره زمین محسوب می شوند و بستر حیات و تنوع زیستی را 

برابر زمین های زراعی است. مجموعه تاالبهای  022برابر جنگل ها و  12فراهم می آورند. ارزش اکولوژیکی تاالبها 

دریاچه آب شیرین کشور به دالیل خشکسالی های اخیر، هامون به عنوان هفتمین تاالب بین المللی جهان و بزرگترین 
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سدسازی های متعدد کشور افغانستان بر روی هیرمند و سرشاخه های آن و همچنین پمپ آب در  مسیر رودخانه 

. ساخت بند (1332)مرکز پژوهش های مجلس،  هیرمند و توسعه کشاورزی در باالدست در حال خشک شدن است

 ، به مثابه تیر خالصی بر پیکر کم جان تاالب هامون خواهد بود.کمالخان توسط افغانستان

 

 : خبرگزاری ایرنا(عکس )ماخذ برخی از آثار خشک شدن تاالب های هامون بر منطقه سیستان -10 شکل

 تغییر اقلیم محلی منطقه (2-12-9-2

وجود . آید می حساب به کشورمان خشک نواحی از یکی میلیمتر 12 از کمترساالنه  بارندگی با سیستان دشت

. کرده است ایجاد ساکنین رابرای مطلوب و محیطی کاسته هوا خشکی از حدودی تا منطقه این در هامون دریاچه
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پرآبی  سالهای در .است داشته رطوبت و تبخیر6 دما نظیر اقلیمی عناصر بر عمیقی تاثیر اخیر سالهای در دریاچه خشکی

و  آب سطح افزایشاست.  داشته افزایش نیز گیاهی پوشش و گرفته فرا را منطقه از بیشتری سطح آب که دریاچه

 تا را شکننده و خشک اقلیم و یابد افزایش تعرق و تبخیر اثر در منطقه در نسبی رطوبت که شده سبب گیاهی پوشش

 نسبی رطوبت و شود می تعرق و تبخیر صرف خورشید گرمائی انرژی از مقداری تابستان فصل در. کند تعدیل حدودی

 . دارد محسوسی کاهش دما روزه 102 بادهای وزش با که یابد می افزایش منطقه در

و  ترسالی هایدوره در را دما میانگین 13 شکل. است مصادف روزه 102 بادهای وزش زمان با سال گرم دوره

در  شهریور و مرداد تیر، خرداد، ماههای در دما میانگین شکل مذکور طبق. است کرده مقایسه یکدیگر با خشکسالی

درجه سانتی گراد  8/02درجه سانتیگراد است. این میزان در دوره خشکی سطح دریاچه به  1/38دوره پرآبی دریاچه 

 و افزوده شده دریاچه سطح وسعت بر ترسالی دوره در .درجه ای دما است 0که بیانگر افزایش حدود افزایش یافته 

. استمؤثر  اقلیم تعدیل در که دهندمی کاهش را هوا دمای ها، دریاچه سطح روی بر وزیدن با روزه 102 بادهای

 درپرآبی دریاچه و  سالهای در .است شده داده نشان 13 درشکل خشکسالی و ترسالی هایدوره در نیز تبخیر میانگین

 3310 به این میزان خشک هایسال در ولی باشدمی میلیمتر 0110 تبخیر ، میانگینروزه 102 بادهای وزش دورة

 طول در هوا گرمی خشکی و. است هوا خشکی از ناشی مقطع این در تبخیر میزان افزایش. است یافته افزایش میلیمتر

 .(1383)سلیقه،  است افزوده تبخیر میزان بر نتیجه ودر برده باال را هوا رطوبتی گنجایش دوره این

 منفی اثرات نتیجه آن، در. شودمی منطقه از رطوبت خروج سبب روزه 102 بادهای استیالی دورة در تبخیر افزایش

 102 بادهای سرعت. شود می تشدید خاك فرسایش و بوجود آمده انسانی و جانوری حیات و گیاهی پوشش روی بر

. شودمی افزوده روزه 102 سرعت بادهای بر خشک هایدوره در ولی داشته کاهش منطقه ترسالی ههای دور در روزه

 یافته افزایش نیز روزه 102 بادهای آن سرعت دنبال به که شده فشار تغییرات شیب افزایش سبب هوا گرمی و خشکی

 .است
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)ماخذ:  7920-7989نمودار میانیگین دما )سمت راست( و تبخیر )سمت چپ( در دو دوره خشکسالی و ترسالی بین سالهای  -19 شکل

 (7983سلیقه، 

 روزه سیستان 122بادهای  و سرعت افزایش مدت زمان (2-12-9-0

 کمبود بدلیل و شده محسوس گرمای به تبدیل خورشیدی تابشاست،  خشک ها دریاچه سطح که یسالهای در

 می افزوده روزه 102 بادهای سرعت بر و یافته افزایش نیز فشار تغییرات شیب نتیجه در کرده پیدا افزایش دما، رطوبت

 به روز 102 از سیستان موسمی بادهای ، افزایش مدت زمانهامون دریاچه شدن خشک یکی دیگر از پیامدهای. شود

  .(1383)سلیقه،  شده استاست که در سالهای اخیر مشاهده  روز 182

  حرکت ماسه های روانو  بیابانزایی (2-12-9-9

ماسه های روان یکی از مخاطرات طبیعی است که باعث تخریب و دفن زمین های زراعی، سکونتگاه ها، آلودگی 

هوا، تخریب محیط زیست و ... می شود. خشک شدن تاالب هامون، باعث ایجاد کانون هایی جدید در تولید ماسه های 

روزه سیستان و رطوبت ناکافی، فقر  102ی روان در منطقه سیستان شده است. خاك آبرفتی کف تاالب، وزش بادها

پوشش گیاهی در منطقه و چرای بیش از حد دام در محدوده تاالب باعث شده است تا اراضی کشاورزی و نقاط 

روستایی در منطقه به شدت مورد تهدید جدی قرار گیرد. ماسه های روان ضمن از بین بردن زیرساخت های منطقه، 

می دهد و زمینه از دست رفتن شغل کشاورزی اهالی منطقه سیستان را فراهم می  باروری خاك را به شدت کاهش

 آورد. 

انجام شده است، نشان می دهد که حرکت و پیشروی  1330و نادریان فر در سال  اصغرینتایج تحقیقی که توسط 

ونتگاههای ماسه های روان در شهرستان هیرمند از مسائل مهم ناشی از خشک شدن تاالب هامون است که سک

درصد  31روستایی این شهرستان را تهدید می کند و خطر عمده ای برای زندگی مردم محسوب می شود. حدود 
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روستاهای شهرستان هیرمند دارای درجه آسیب پذیری شدید یا بسیار شدید نسبت به حرکت ماسه های روان ناشی از 

اصلی مهاجرت و تخلیه روستاها در محدوده تاالب خشکی تاالب می باشند. حرکت ماسه های روان یکی از عوامل 

 (.1330و نادریان فر،  اصغریهامون به شمار می رود )

 تشدید وقوع ریزگردها (2-12-9-0

 دریاچه شدن خشک اثر دریکی دیگر از اثرات خشکیدگی تاالبهای هامون، ایجاد کانون های محلی ریزگرد است. 

 برای را فراوانی محیطی خطرات زیست و برخاسته هوا به روزه 102 بادهای سرعت افزایش با آنها کف رسوبات ها

 خاك زیر به و عفونی بیماریهای آسم، چشمی، ریوی، بیماریهای ایجاد کرده که از آن جمله می توان به منطقه ساکنین

باعث  روز ساعات از بعضی در ریزگردها اشاره کرد. آبیاری نهرهای تخریب و مسکونی های خانه زراعی، زمینهای رفتن

 ترافیک در اختالل و ای جاده تصادفات افزایش در دید میدان این کاهش. است شده نیز متر یک تا دید میدان کاهش

 .(1383زیادی دارد )سلیقه،  نقش شهری برون و شهری درون

 1338تا  1332عدد در بازه زمانی  12خشکیدگی تاالبها باعث افزایش تعداد وقوع توفانهای گرد و غبار از متوسط 

 88ساعت به  20گردیده است. همچنین تعداد ساعات همراه با گرد و غبار از  0220تا  1333عدد در بازه زمانی  13به 

اعداد و ارقام به وضوح تاثیر خشکیدگی تاالبهای هامون بر ساعت در دو بازه زمانی مذکور افزیش یافته است. این 

 (.UNEP, 0218تشدید ریزگردها در منطقه سیستان را بیان می کند )

 

 (UNEP,0278)ماخذ:  7980تصویر ماهواره ای مودیس از وقوع ریزگرد در شهریور  -14 شکل

 کشور همبستگی ملیخالی شدن مرز و تهدید امنیت و  (2-12-9-1

شهرستان استان سیستان و بلوچستان شامل زهک، زابل، هیرمند،  2تاالب های بین المللی هامون در محدوده 

که  استنفر  330203، جمعیت این پنج شهرستان 1332هامون و نیمروز واقع شده است. بر مبنای اطالعات سرشماری 
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 1ن در مجموع دارای هرستان سکونت دارند. این پنج شهرستاش 2درصد در روستاهای این  21نفر معادل  003101

کیلومتری اطراف شهر زابل واقع شده اند. نزدیکترین نقطه شهری در شمال  02که در یک شعاع  است نقطه شهری

کیلومتری و از طرف جنوب شهر زاهدان با فاصله بیش از  102شهر، شهر نهبندان با فاصله بیش از  1مجموعه این 

. مجموعه سکونت گاههای شهری و روستایی دشت سیستان همواره به عنوان (12)شکل  لومتر واقع شده استکی 182

های مردمی نقش خود را ایفا کرده اند و نقش بسیار برجسته ای در تامین امنیت کشور دارند. بخش غالبی از مرزبان

است به گونه ای که در سالهای اخیر و با تشدید هزار نفری این دشت به منابع آبی هیرمند وابسته  022جمعیت حدود 

خشکسالی ها و کاهش آب ورودی به تاالبها، نرخ مهاجرت در این منطقه به سمت زاهدان، کرمان، مشهد و شهرهای 

مرکزی کشور افزایش یافته است. اگر روند مهاجرت از این منطقه ادامه یابد، در آینده کشور با چالش های امنیتی ناشی 

 تی از شرق کشور مواجه خواهد شد.وذ گروهگ های تروریساز نف

 

 و نقاط شهری واقع در منطقه شهرستان های محدوده تاالب های هامون -15 شکل

 مجاور هایاستان و یابدمی افزایش مرز امنیت تأمین امنیتی و انتظامی هایهزینه مرزی، روستای هر شدن خالی

 .شوندمی روبرو کاذب مشاغل و نشینیحاشیهپدیده بروز  با نیز

 مهاجرت و حاشیه نشینیتشدید  (2-12-9-1

بر مبنای اطالعات سرشماری  .1است شده رسمی غیر آمار طبق نفر هزار 22 مهاجرت به منجر هامون شدن خشک

شهرستان زابل،  2نفر از مجموع  211/01، 1332تا  1332، در فاصله زمانی 1332عمومی نفوس و مسکن در سال 

                                                
 1333مهر ماه  -برگرفته از مصاحبه رئیس فراکسیون نجات دریاچه هامون در گفتگو با خبرگزاری میزان 1
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شهرستان وارد شده اند. به عبارت  2نفر به این  083/10زهک، هیرمند، نیمروز و هامون مهاجرت کرده اند، در حالیکه 

نفر خروجی می باشد. استان های خراسان رضوی، گلستان، یزد  200/10ان معادل شهرست 2دیگر، خالص مهاجرت این 

ی که بنا به دالیل اقتصادی و از دست مردم مهاجرتبه طور کلی،  و تهران مقصد عمده مهاجران سیستان بوده است.

 را زیادی مشکالت مهاجران برای هم و میزبان شهرهای برای همرفتن معیشت خود مجبور به مهاجرت می شوند، 

 و منفی پیامدهای همواره مهاجرت زیرا شود می مشکل دچار شرقی مناطق ویژه به کشور کل بنابراین. کند می ایجاد

اکثر مهاجرین به دلیل نداشتن سرمایه کافی در  .است داشته میزبان جامعه و مهاجران برای را اجتماعی های آسیب

عدم برخورداری از سطح رفاه شایسته که به ناچار مجبور به انتخاب آن  حاشیه شهرهای بزرگ ساکن می شوند و ضمن

 شده اند، باعث ایجاد مشکالت اجتماعی و حتی امنیتی در شهرهای میزبان خواهند شد.

 تشدید فقر مردم سیستان (2-12-9-9

( ساکن 1332اری سال بر مبنای اطالعات آماری سرشمخانوار ) 332/120شهرستان دشت سیستان  2در محدوده 

تحت خانوار غیر معیشت بگیر )اقشار آسیب پذیر(  182/11خانوار معیشت بگیر و  332/01هستند که از این تعداد، 

می باشند. این اعداد و ارقام به وضوح بیانگر وضعیت فقر در محدوده تاالبهای  پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره(

در صورت ادامه دار به دلیل خشک شدن تاالبها، شغل خود را از دست داده اند.  هامون می باشد که در سالهای اخیر

بودن خشکی تاالب و همچنین عدم امکان تامین آب مورد نیاز کشاورزی از چاه نیمه ها، شغل های وابسته بیشتری از 

 دست خواهد رفت و باعث تشدید فقر در منطقه خواهد شد.

 تشدید قاچاق (2-12-9-2

االبهای بین المللی هامون باعث از دست رفتن شغل بسیاری از کشاورزان و دامداران و ماهیگیران خشک شدن ت

وابسته به تاالب شده است. عدم وجود زیرساخت های صنعتی و همچنین آماده نبودن نیروهای کار که قبال به 

ی اقتصادی باعث ایجاد شغل های کشاورزی اشتغال داشته اند باعث افزایش نرخ بیکاری در منطقه شده است. فشارها

غیررسمی و در نتیجه تشدید قاچاق سوخت و مواد مخدر از گذرگارهای مرزی سیستان خواهد شد که می تواند تبعات 

 جبران ناپذیری را برای کشور بوجود آورد.

 هدر رفت سرمایه گذاریهای صورت گرفته (2-12-9-12

هکتار از اراضی سیستان به تصویب هیئت دولت رسید. هدف این  01222پروژه آبرسانی با لوله به  1333در سال 

میلیون متر مکعب آب از چاه نیمه ها برای تولید کشاورزی و به منظور کاهش تلفات انتقال و  022طرح تخصیص 

میلیون دالر از منابع صندوق توسعه ملی برای این طرح در  222توزیع آب و افزایش بهره وری می باشد. اختصاص 

رتی می تواند مفید واقع شود که حقابه ایران از هیرمند توسط کشور افغانستان تامین شود. در غیر اینصورت، منابع صو

 هدر خواهد رفت.به ملی در این منطقه 
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 هیرمندافغانستان در خصوص حقابه  ( مواضع2-11-5

 از را خود هایهزینه از بخشی باید دولت و است یک ثروت ملی عنوانبه آب، به افغانستان دولت نگاه طورکلیبه

 ورود اجازه بابت ایران از زیادی امتیازهای تاکنون افغانستان راستا همین در. کند تأمین همسایگان به آن فروش طریق

 افغانستان به مالی کمک دالر میلیارد 0 ایران دولت ،1322 دهه در مورد یک در تنها. است گرفته رودخانه هایآب

 به سرد جنگ طول در متحدهایاالت مالی هایکمک کل با را آن باید میزان این اهمیت خصوص در. داد انجام

 .(1331)خبرگزاری مهر،  بود دالر میلیون 222 به نزدیک که کرد مقایسه افغانستان

 از ایران قبال در افغانستان ژئوپولیتیکی جدید سیاست از بخشی گویای تهران در احمدزی غنی اشرف اظهارات

 در وی .کرد اطالق آن به «مهاجرین برابر در آب» سیاست نام توانمی کهطوریبه. است آبی متعدد هایاهرم طریق

 همسایه کشورهای. نیست ضعف موضع در همسایه کشورهای با مواجهه در کابل: »گفت افغانستان سفارت در 1330

 غنی .«نیست التماس به نیازی. ایمنکرده التماس تهران به مهاجران مشکل حل برای ما. دارند احتیاج افغانستان به هم

 بیندنمی نیازی هم کابل نکند، اقدام مهاجران معضل حل برای ایران دولت اگر: گفت ،«هریرود آبی حوضه» به اشاره با

 موضع در همسایه کشورهای با مواجهه در کابل. دهد اثر ترتیب ایران «حقابه» با رابطه در ایران هایخواست به تا

 بدهد، ادامه افغان مهاجرین اخراج به ایران اگر. »دارند احتیاج افغانستان به هم همسایه کشورهای و نیست ضعف

 .(1331)خبرگزاری مهر،  «کرد خواهد قطع را کشور این با خود بازرگانی روابط تمام افغانستان

 از میزان این که شودمی تشکل افغانی مهاجران از ایران جمعیت درصد 38/1 ایران آمار مرکز اطالعات اساس بر

 ایران در اقامت اجازه که است ایبیگانه اتباع نمایانگر صرفاً مقدار این اما است؛ داشته صعودی سیر امروز به 1382 سال

 این از که است هزار 222 و میلیون دو ایران مقیم هایافغانستانی تعداد ،1330 در کشور وزیر اظهارات اساس بر. دارند

 به غیرقانونی مهاجر میلیون 2 گذشته سال ده در ایران آن بر مضاف. دارند موقت اقامت اجازه میلیونیک صرفاً مقدار

 .است برگردانده افغانستان

 تمام. است کشور این ژئوپولیتیک تأثیر تحت( آن سیاسی سپهر بر ثباتبی سلطه باوجود) افغانستان آبی سیاست

 افغانستان .بود خواهند خود همسایگان کنترل به قادر آب کنترل طریق از که دانندمی گرایش، هر از افغانستان حاکمان

 هاآن برای زندگی مطلوب شرایط غیرقانونی، انمهاجر پذیرش بر عالوه خود، حقابه گرفتن برای که خواهدمی ایران از

 .کند صادر ایران سویبه را خود مرزی هایآب خروج اجازه افغانستان «شاید» صورت این در که کند فراهم نیز را

 قبال در خود خارجی سیاست دکترین و کندمی نگاه سیاسی ابزار یک عنوانبه هریرود و هیرمند رودهای به افغانستان

 به تریجدی هایآسیب تدریجبه ایران به شدهتحمیل وضعیت این .است داده قرار مبنا این بر را پاکستان و ایران

 .(1331)خبرگزاری مهر،  خواهد شد بدل چالشی یک به آشکارا و کرد خواهد وارد زیستمحیط و اکوسیستم
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 آب و انرژی "آب" معاون ضیایی، الدین شجاع انجنیر. دارد دیگری حکایت هامون مشکل از افغانستان جانب اما

 جمهوری: »ندارد نقشی آن در کجکی بند و است هیرمند در آب کمبود ،هامون بتاال آبی کم دلیل گوید می افغانستان

 و زیاد استفاده این که است کرده استفاده برابر چهار تا سه حتی خود، حق از بیش هیرمند 1دریای آب از ایران میاسال

 کشورها میان دوستانه روابط و آب مدیریت. است شده هامون آب شدن کم باعث ها گاه ذخیره ایجاد و آب حد از بیش

 کانال هامون همجوار های یتوال در و هیرمند امتداد در همچنان ایران وی گفته به .«کند حل را معضله این تواند می

 گوید می وی. است هامون آبی کم اصلی دلیل که کرده حفر اش زراعت رشد برای را زیادی عمیق های چاه و ها

 .(1331)خبرگزاری مهر،  رسد می آن به نوسانی شکل به آب بلکه شود، نمی خشک وقت هیچ هامون

از . ها را جزو حقآبه لحاظ می کنندسیالب هاافغانیکی دیگر از چالشهای فی مابین ایران و افغانستان این است که 

، "چخانسور"در ایران به سمت  "پریان مشترك"افغانستان با ایجاد نهر لشکری، آب را به موازات رودخانه طرفی دیگر، 

 0.هدایت کرده که این کار برخالف قانون و جریان واقعی آب است "نیمروز"و شمال  "چنگ"ولسوالی)شهرستان( 

 هیرمند حقابه خصوص در ایران مواضع( 2-11-6

. تبعات منفی زیست محیطی تاالب هامون است و همچنین حقابه 1321ابه بر مبنای معاهده حق اصلی ایرانمطالبه 

 را نیزپاکستان  و کشورهای افغانستانخشک تاالبها، بستر خشک شدن تاالبها تنها متوجه کشور ایران نیست بلکه 

، گرفتن ایران با افغانستان یکی از محورهای مذاکرات آببنابراین همواره . می دهدتحت تاثیر پدیده ریزگردها قرار 

ثیرات فراملی این پدیده، می بایستی به دنبال توجیه افغانستان در خصوص و با توجه به تا آبه زیست محیطی استحق

 آثار سوء این پدیده باشد.

 ساخت بند کمالخان یکی از چالش برانگیزترین مسائل فی مابین ایران و افغانستان در سالهای اخیر بوده است. گفته

قبل از ورود به ایران و به صورت  را هیرمند آب از بخشی قصد دارد کمالخان بند ساختن با افغانستان که شودمی

کند. اما افغان ها معتقدند که احداث این بند مانع سرازیر شدن حقابه ایران نخواهد بود  هدایت گودزره مستقیم به سمت

که حیات تاالبهای هامون با  حقابه ایران را تخصیص خواهند داد. نکته قابل توجه این است 1321و بر مبنای معاهده 

تاالبی   میلیون مترمکعبی رودخانه هیرمند، 802 اساساً با حقآبه. شودمیلیون متر مکعبی تامین نمی 802استفاده از حقابه 

در صورت تامین این حقابه، در بهترین حالت تنها بخشی از . میلیارد متر مکعب گنجایش دارد، احیا نمی شود 13که 

های سیالبی می باشند که بیش از حقابه به سمت های هامون وابسته به جریانها پر خواهد شد. تاالبهظرفیت چاه نیم

ایران سرازیر می شود. در واقع ایران عالوه بر حقابه قانونی خود، بر دریافت حقابه زیست محیطی تاالب های هامون 

 ی سیالبی و حقابه زیست محیطی به ایران خواهد شد.اصرار دارد. ولی ساخت بند کمالخان مانع از ورود این جریان ها

                                                
 ، دریا گفته می شود.حوضه آبریزبه  . در زبان افغانستان، 1

0 . http://sb.isna.ir/Default.aspx?NSID=2&SSLID=01&NID=01318 
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 نگاهی به وضعیت انرژی در افغانستان( 2-11-7

افغانستان کشوری است عمدتا کوهستانی و محصور در خشکی که نقش پل ارتباطی بین آسیای جنوبی و آسیای 

تولید انرژی های برقابی برخوردار است، میانه را برعهده داشته است. علی رغم اینکه این کشور از منابع آب کافی جهت 

اما به دلیل جنگ های داخلی و بی ثباتی سیاسی و همچنین عدم برخورداری از فناوری های روز، امکان تولید برق از 

درصد از جمعیت این کشور به برق پایدار  32منابع آبی خود را به اندازه کافی نداشته است. در حال حاضر تنها حدود 

با حمایت بانک جهانی، این کشور در زمینه ایجاد تاسیسات برقابی و همچنین تامین آب  1380رند. از سال دسترسی دا

نیروگاه برقابی  112آشامیدنی و سیستم های آبیاری در مقیاس های کوچک، گامهایی را برداشته است. در حال حاضر 

مگاوات گزارش شده  0308قی این کشور حدود مگاوات در این کشور نصب و فعال است. نیاز بر 12کوچک با ظرفیت 

است. شبکه ملی برق افغانستان متشکل از سه شبکه عمده است: شبکه شمالشرقی که عمدتا به کابل برق می دهد، 

درصد برق  82شبکه جنوبشرق که عمدتا به قندهار و شبکه غرب که عمدتا برای هرات برق فراهم می کند. بیش از 

)دانش  (11)شکل  رصدی را به خود اختصاص داده استد 8اتی است و انرژی برقابی تنها سهم مصرفی افغانستان وارد

 (.1331و صبوری، 

 

 (7932دانش و صبوری، ظرفیت واردات برق از کشورهای همسایه به افغانستان )ماخذ:  -12 شکل

درصد به  32کشور قصد دارد دسترسی به شبکه برق را از برنامه های توسعه کشور افغانستان نشان می دهد که این 

سال آینده افزایش دهد. به همین منظور و برای تامین برق مورد نیاز شبکه خود، این کشور در حوضه  2درصد طی  12

های متعدد آبی خود قصد بازسازی یا نوسازی نیروگاه های قبلی خود و همچنین احداث نیروگاه های برقابی جدید را 

 . (1331)دانش و صبوری،  دارد
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گیگاوات ساعت و سد  010در حوضه هیرمند، افغانستان برنامه افزایش ظرفیت سد کجکی برای تولید ساالنه 

گیگاوات ساعت و  033گیگاوات ساعت را دارد. همچنین ساخت نیروگاه جدید کجکی با ظرفیت  10گرشک برای تولید 

 ا در برنامه دارد.گیگاوات ساعت ر 000االمباغ با ظرفیت 

نیاز روزافزون افغانستان به برق و عدم امکان تامین برق داخلی باعث شده است که این کشور بخشی از برق 

میلیون دالر برای همین  011بیش از  0211موردنیاز خود را از کشورهای همسایه وارد کند به گونه ای که در سال 

 .(11)شکل  ته استمنظور سرمایه گذاری در افغانستان صورت گرف

 

)ماخذ: دانش و صبوری،   0272تا  0223سرمایه گذاری افغانستان برای واردات برق از کشورهای همسایه بین سالهای  -11 شکل

7932) 

 نگاهی به وضعیت منابع آب افغانستان( 2-11-8

)شکل  میلیمتر می باشد 082ساالنه در این کشور افعانستان اقلیمی خشک و نیمه خشک دارد. بارندگی متوسط 

درصد از آبهای زیرزمینی مورد استفاده قرار می گیرد.  10درصد آب مصرفی در افغانستان از آبهای سطحی و  88. (18

در مجموع  .(1331دانش و صبوری، درصد آب مصرفی در افغانستان در حوزه کشاورزی مصرف می شود ) 33بیش از 

 میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر دارد. 12رك، افغانستان حدود حوضه های مشت
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 (7932دانش و صبوری، متوسط بارندگی ساالنه افغانستان به تفکیک حوضه های آبی )ماخذ:  -18 شکل

 هریرود حوضه آبریز( 2-11

 در هندوکش ارتفاعات از هریرود. است ترکمنستان و ایران افغانستان، کشور سهبین  مشترك رودخانه هریرود

 در. رسد می ایران و افغانستان مرزهای به تایباد شهرستان نزدیکی در کیلومتر 122 طی از پس و سرچشمه افغانستان

 ترکمنستان و افغانستان ایران، مرزهای تالقی محل که ذوالفقار تنگه تا آن به فصلی رودخانه چند پیوستن از پس ایران

 و تالقی رود کشف با خاتون پل در هریرود. دهد می تشکیل را کیلومتر 121 طول به افغانستان و ایران مرزی خط است

 از پس دهد می تشکیل را ترکمنستان و ایران مشترك مرز کیلومتر 11 1 که تجن .شود می نامیده تجن بعد به آن از

 .(1383)سینائی،  شود می محو تجن شهر حوالی در و پخش قوم قره دشت در مرز از خروج
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 هریرود در محدوده سه کشور ایران، ترکمنستان و افغانستان حوضه آبریزموقعیت  -13 شکل

 و ایران کشور دو بین ،ندارد وجود هریرود آب تقسیم در خصوص اینامه توافق افغانستان و ایران بین اگرچه

 هر سهم کشور دو توافق اساس بر. است شده احداث نیز دوستی سد هاآن اساس بر و وجود داشته معاهداتی ترکمنستان

 و ایران ترتیب بدین. است برابر صورت به سد انرژی و آب از استفاده و برداری بهره احداث، در طرفین از یک

 توجهی قابل بخش و سرچشمه که کنند می برداری بهره آن از و کرده گذاری سرمایه ای رودخانه روی بر ترکمنستان

 بر را سد دو کم دست احداث افغانستان رسمی غیر اطالعات اساس بر که است حالی در این. است افغانستان در آن از

 خواهد منفی تاثیر آن آب کیفیت و دوستی سد آب روان روی بر سدها این احداث. دارد اقدام دست در رودخانه این روی

 .(1383)سینائی،  گذارد جای به را نامطلوبی اثر همسایه کشور سه دوستانه روابط بر تواند می امر این. داشت

 در آن درصد 00مربع معادل  کیلومتر 03010 که است مربع کیلومتر 111031معادل  هریرود آبریز حوضه مساحت

 د دردرص 02معادل  آن مربع کیلومتر 03102 ایران و در درصد 38معادل  مربع آن کیلومتر 00213افغانستان، 

 .(82)شکل  است شده واقع ترکمنستان
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 در کشورهای مختلف هریرودمساحت و درصد حوضه  -82 شکل

 تشکیل را ساالنه جریان کل درصد هفتاد تقریبا که است، بهار فصل اول های ماه در آن ساالنه آب جریان عمده

 های طغیان در سالها برخی در و ثانیه در مکعب متر بیست صدو تا صد به ها ماه این در این رودخانه دبی. دهدمی

حدود  هریرود رودخانه ساالنه متوسط است. دبی رسیده نیز ثانیه در مکعب پنجاه متر سیصدو تا سیصد به بهاره شدید

 یک میلیارد متر مکعب می باشد.

 ( سدهای احداث شده بر روی هریرود2-11-1

 اعالم افغانستان وترکمنستان، ایران کشور بر روی رودخانه هریرود در مرز مشترك دو دوستی سد افتتاح دنبال به

 سد باالبلوك، سد زا عبارتند که دارد کار دستور در دوستی سد باالدست در روی هریرود بر را سد چند ساخت که کرد

 دهه یک تا داشته و قرار ساخت و طراحی ابتدایی مراحل در اول سد چهار .سلما سد و تیرپل سد ،گفگان سد پاشدان،

 والیت در پاشدان، به بهره برداری رسیده است. سد 1332خواهند شد. سد سلما در سال  احداث هریرود برروی آینده

 هزار 12 آبیاری سبز، فضای ایجاد سیالب، کنترل هدف دالر با میلیون 111 به نزدیک زینهبا ه هریرود روی و هرات

ساخت این سد در مراحل پایانی خود قرار دارد. ظرفیت هر  مگاوات برق ساخته خواهد شد. چهار تولید و هکتار اراضی

در (. 1332صبح افغانستان،  8)روزنامه میلیون متر مکعب است  022ه بیش از کدام از سدهای در حال ساخت و مطالع

 ده اند توضیحاتی ارائه شده است.ادامه در خصوص دو سد مهم دوستی و سلما که در این حوضه به بهره برداری رسی

 سد دوستی( 2-11-1-1

 شمال در سرخس شهرستان کیلومتری 12 در هریرود مرزی رودخانه روی و ترکمنستان و ایران مرز در دوستی سد

و  متر 122 تاج طول و متر 18 ارتفاع به رسی هسته با خاکی نوع از سد این .استشده احداث رضوی خراسان شرق
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 عملیات و شده ساخته ترکمنستان و ایران مشترك همکاری با سد این .است مترمکعب میلیون 022/1 مخزن گنجایش

 ترکمنستان جمهور رئیس و ایران جمهور رئیس توسط 1380 سال درفروردین و آغاز 1313 سال در آن ساخت اجرایی

 .شد افتتاح

 02222آب کشاورزی دشت سرخس به میزان از مزایای احداث این سد می توان به تامین آب شرب مشهد، تامین 

هکتار، تثبیت مرز مشترك ایران و ترکمنستان، ذخیره سازی سیالبهای هریرود، اثبات روابط حسنه ایران و ترکمنستان 

 (.1332و ایجاد رابطه همجواری و همکاری متقابل اشاره نمود )عزتی و همکاران، 

فغانستان قرار دارد، بنابراین احداث این سد باعث وابسته شدن با توجه به اینکه سرچشمه های هریرود در خاك ا

 ود.درصد آب کالنشهر مشهد از محل سد دوستی تامین می ش 12بیش از  .شمالشرق کشور به افغانستان شده است

کشور افغانستان  توافق بام( و بدون  1301سد دوستی بر اساس اسناد حقوقی بین دو کشور ایران و شوروی سابق )

. عالوه بر آن با توجه به رفتارهای مشاهده شده از کشور افغانستان در موارد مشابه مانند رودخانه ساخته شده است

ها یا قوانین موجود در نظام حقوق بین الملل مربوط به رودخانه یک از کنوانسیون  به هیچ یهیرمند، آن کشور پایبند

های فرامرزی مانند قانون هلسینکی، کنوانسیون بین المللی حقوق بهره برداری از آبراه های بین المللی برای مقاصد 

کشور ایران و و لذا دو  نشان دادهغیرکشتیرانی، کنوانسیون برلین و حتی اصول حقوقی بهره برداری از آبهای مرزی 

. اگرچه در سالهای اخیر سه نیستندترکمنستان نیز از پشتوانه حقوقی الزم برای جلوگیری از خسارات احتمالی برخوردار 

کشور تفاهم نامه ای برای استفاده از منابع آب مشترك داشته اند که به امضای رئیس جمهور وقت سه کشور رسیده 

 (.1332)شهبازبگیان و همکاران،  ی ندارداست اما این تفاهم نامه ضمانت اجرای

اردیبهشت  01بر مبنای اطالعات آماری وزارت نیرو، میزان آب ورودی به سد دوستی در سال آبی جاری تا تاریخ 

درصد کاهش را نشان می  80که نسبت به زمان مشابه سال آبی گذشته،  بودهمیلیون متر مکعب  3/01، معادل 1331

درصد ظرفیت مخزن سد می  02میلیون متر مکعب معادل  008 سد دوستی در سال جاری، دهد. حجم آب موجود در

 درصد کاهش را نشان می دهد. 08باشد که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، 

، 1331شکل زیر تغییرات میزان ذخیره مخزن سد دوستی را در دو زمان پرآبی و کم آبی نشان می دهد. در سال 

 1122درصد پر بوده است و میزان آب موجود در آن به مرز  82قبل از احداث سد سلما، مخزن سد دوستی بیش از 

 آب است. درصد مخزن سد دارای  02میلیون متر مکعب رسید. در سال جاری تنها 
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بعد از احداث سد  7931و در سال  در زمان پرآبی قبل از احداث سد سلما 7937تصویر ماهواره ای از سد دوستی در سال  -87 شکل

 )ماخذ: نگارندگان( سلما

 هند(-)سد دوستی افغان سد سلما(2-11-1-2

 ذخیره اش اصلی هدف که آبی برق سد این. دارد را آب مکعب متر میلیون 102 از بیش ذخیره ظرفیت سلما بند

 سد این. دارد را زراعتی زمین هکتار هزار 022 و آبیاری برق مگاوات 00 تولید ظرفیت است، هریرود حوضه روان آبهای

 هند مالی هزینه به بود قرار و شد طرح ریزی افغانستان رئیس جمهور اولین داوود محمد سردار زمان در 1321 سال در

 سقوط حکومت از پس اینکه تا کرد متوقف را بند این ساز و ساخت کار افغانستان در ناآرامی و جنگ .شود ساخته

 کهسد  این باعث شد و ساخته کند را کار ها ناامنی اما کرد. آغاز 0221 سال در را آن ساخت کار دوباره هند طالبان،

این سد رسما  1332خرداد  12در  .شود تاخیر افتتاح سال چند از پس بود، شده بینی پیش 1383 سال پاییز در افتتاحش

 افتتاح شد. )سلما( هند-با نام سد دوستی افغان هند صدراعظمنارندا مودی  و افغانستانجمهور  رییستوسط اشرف غنی 

 

 7935خرداد  75افتتاح سد سلما در تاریخ  -80 شکل
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 ان نسبت به حوضه هریرودموضع افغانست( 2-11-1

 به کشور این که ه استگفتای که پس از افتتاح سد سلما  مصاحبه در افغانستان آب و انرژی وزیر عثمانی احمد علی

 کرده تامین تاکنون حقشان از بیش را اش همسایه کشورهای است و حقآبه پایبند الللی بین های کنوانسیون و قراردادها

طور  همان": هریرود تحت کنترل درآمده است حوضهدرصد از  32وی گفت پس از ساخته شدن بند سلما، فقط  .است

که رئیس جمهور افغانستان گفته است، عزم ما در کنترل آب های روان افغانستان بسیار جدی است. این را کشورهای 

های افغانستان را کنترل می کنیم. حق ماست،  دست و پایین دست همسایه مان باید بدانند که ما به هر حال آب باال

 .1"ملکیت ماست و ما روی حق و ملکیت مان کار می کنیم، نه بیشتر از آن

 

 ( تاثیرات کاهش آب ورودی به هریرود بر ایران2-11-3

 ( چالش تامین آب کالنشهر مشهد2-11-0-1

شرق کشور بخصوص منابع آب شرب شمال تاثیر کاهش آب ورودی هریرود به مرز ایران، تاثیر بر رویمهمترین 

در سال  822/012/0کالنشهر مشهد است. جمعیت کالنشهر مشهد همواره رو به افزایش بوده است به گونه ای که از 

افزایش یافته است. بنابراین، تقاضای آب در مشهد به همین میزان رو به  1332نفر در سال  180/221/3به  1382

یگر منابع آب در دسترس با توجه به خشکسالی های دهه گذشته و افت میزان منابع آبهای افزایش است و از طرفی د

درصد آب مصرفی  12میلیون متر مکعب آب شرب کالنشهر مشهد معادل بیش از  122زیرزمینی، رو به کاهش است. 

عت شهرستان سرخس میلیون متر مکعب آب مورد نیاز شرب و صن 13همچنین  این شهر از سد دوستی تامین می شود.

سیاست های بهره برداری از منابع آب افغانستان و ساخت سدهای متعدد بر روی  نیز از محل این سد تامین می شود.

هریرود و سرشاخه های آن باعث کاهش ورودی آب به سد دوستی به عنوان اصلی ترین تامین کننده آب شهر مشهد 

منیت انسانی و زیست محیطی کالنشهر مشهد و در نتیجه امنیت ملی خواهد بود که به صورت مستقیم تهدید کننده ا

 لی خواهد داشت.فرام یخواهد بود. با توجه به نقش فراملی شهر مشهد، بروز بحران تامین آب در این شهر تاثیرات

 تیک،هیدروپلی بعد در که به طور مستقیم بر روی میزان آب ورودی به سد دوستی تاثیرگذار است، سلما سد احداث

 افزایش با توان می که ای به گونهکرد،  خواهد پذیر آسیب را مشهد کالنشهر ویژه طور به و کشور شرق شمال منطقه

 امنیت بنابراین. تلقی کرد ها افغان هیدروپلیتیکی گروگانرا  مشهد شهر مصرف، سرانه میزان افزایش و آبی کم روند

 آب شدن کمامنیت انسانی،  حیث از. گرفت خواهد قرار جدی تهدید مورد آب منابع از برخورداری حیث از مشهد شهر

 های بین گروهشهری و  چندگانه مختلف مناطق بین در آبی های تنش افزایش به منجر آن حومه و مشهد کالنشهر

                                                
 http://afghanwaters.net. برگرفته از پرتال منابع آب افغانستان به آدرس  1
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 اجرفرستیهروند م افزایش باعث دور چندان نه ای آینده در حتم طور به مساله این. شد خواهد قومی فرهنگی مختلف

 .(1331شد )کاویانی راد و متولی عنبران،  خواهد دیگر نواحی به مشهد کالنشهر

 مهاجرت و خالی شدن سکونتگاههای مرزی (2-11-0-2

یکی دیگر از مسائلی که کاهش ورودی آب به سد دوستی می تواند برای کشور به همراه داشته باشد، کاهش حقابه 

کشاورزان پایین دست جهت تامین آب اراضی کشاورزی دشت سرخس خواهد بود که می تواند معیشت ساکنین آن 

راهم آورد. خالی شدن مرز از سکنه و مهاجرت مرزی را با مشکل مواجه کند و زمینه مهاجرت از این منطقه را ف منطقه

شهرهای میزبان،  تشدید حاشیه نشینی در به سایر نقاط شهری، عالوه بر ایجاد مشکالت اجتماعی برای مهاجرین و

 های تامین امنیت مرز را نیز افزایش خواهد داد.هزینه

 کابل-در روابط تهران هیدروپلیتیکی ایجاد تنش (2-11-0-0

باعث تحول در کشاورزی و تولید فرآورده های کشاورزی و ایجاد شغل در غرب  سلما سد که است ینا کابل نگاه

 فاصله و کندنمی ایجاد مشکل دوستی سد آب تأمین در کشورش خواهد شد. از طرفی دیگر معتقد است که سد سلما

 توسط رودخانه، این از جغرافیایی آبهحق از درصد 32 به نزدیک تنها و دارد دوستی سد با کیلومتر 022 حدود در زیادی

 تکمیل و ساخت بدون شک اما. بردنمی بهره خود سهم دیگر درصد 12 از هنوز افغانستان و شده مدیریت افغانستان

این کاهش تبعات جبران ناپذیری خواهد شد.  ترکمنستان و ایران سهم کاهش منجر به هریرود روی بر دیگر سدهایی

کابل شود. اگرچه -ان به دنبال خواهد داشت و می تواند منشا ایجاد تنش در روابط تهرانرا بخصوص برای ایر

خوشبختانه در سالهای اخیر مذاکرات متعدد و فشرده ای جهت تدوین سند جامع همکاری انجام شده است و امید است 

 برد برای طرفین منتهی شود.-که این مذاکرات به سندی برد

 اترک حوضه آبریز( 2-12

در شمال شرق کشور واقع شده ، اترك یکی دیگر از حوضه های مشترك مرزی ایران و ترکمنستان حوضه آبریز

درصد آن در خاك  1/13کیلومتر مربع معادل  01222کیلومتر مربع می باشد که  33222مساحت این حوضه است. 

کعب تخمین زده می شود که از این میلیارد متر م 013/1ایران واقع شده است. مجموع منابع آب این حوضه حدود 

جمعیت این حوضه حدود یک میلیون نفر است که میلیون متر مکعب آن مربوط به آبهای سطحی است.  328مقدار 

درصد مساحت این حوضه زیر کشت اراضی  11هزار نفر از این عدد در ایران زندگی می کنند. تنها  322بیش از 

ضه دارای پوشش گیاهی بسیار اندك می باشد. سایر کاربری ها شامل بوته درصد از مساحت حو 13کشاورزی است و 

 درصد مساحت حوضه را شامل می شوند. 01زارها، چمنزارها، اراضی جنگلی، مناطق شهری، تاالب ها و دریاچه ها، 

 از که است گیرسیل و خروشان رودیکیلومتر  112با طول  اتركرودخانه اصلی این حوضه، رود اترك می باشد. 

 از گذر از پس مسیر طول در و گرفته سرچشمه قوچان شهرستان رضوی خراسان در یدك روستای مسجد هزار هایکوه
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 خاك وارد آن از پس شود،می جاری ترکمنستان و ایران مرز چات، ٔناحیه در بجنورد و شیروان قوچان، هایدشت

 سه به سیاسی جغرافیای و طبیعی لحاظ از توانمی را اترك رودخانه .ریزدمی خزر دریای به و شده ترکمنستان جمهوری

  .(1332)پاپلی یزدی و وثوقی،  نمود بندیتقسیم زیر بخش

 

 )ماخذ: نگارندگان( اترک حوضه آبریزموقعیت  -89 شکل

 قوچان نزدیک ارتفاعات از ایران، رودهای ترینطوالنی از یکی عنوان به داخلی اترك رودخانه :داخلی اترک( 7

 ملحق و بجنورد و شیروان قوچان، هایدشت نمودن مشروب از پس که گرفته سرچشمه البرز جبال سلسله هایکوه از

 شامل را مربع کیلومتر 1013 حدود مساحتی که باالیی اترك. گذردمی رضاآباد ٔمنطقه از آن به مهم ٔشاخه چند شدن

 کیلومتر 11011 حدود قسمت این در حوضه مساحت که نامندمی میانی اترك را قازانقایه تا رضاآباد ٔمنطقه از و شودمی

 است معروف سفلی اترك نام به خزر دریای ساحلی هایدشت تا قازانقایه از گذشتن از پس رودخانه این. باشدمی مربع

 آن به ترکمنستان سومبار رودخانه نیز درچات که باشد،می مربع کیلومتر 8231 حدود قسمت این حوضه مساحت که

 آن نتیجه که شودمی پخش دشت در زمین، کم شیب بعلت برون اینچه بخش از عبور از پس رودخانه این. پیونددمی

 خزر دریای به( طغیان درصورت) حسنقلی خلیج در نهایتاً که بوده تنگلی و آلماگل آالگل، نظیر هاییدریاچه تشکیل

 .شودمی ملحق
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 ترکمنستان در داغ کوپه ارتفاعات از که است شوری رود (:ترکمنستان سومبار رودخانه) خارجی اترک( 0

 .پیونددمی اترك به چات نزدیکی در. استشده تشکیل سمبار و چندر و ترکان شاخه سه از و گرفته سرچشمه

 و شده شروع ترکمنستان و ایران مرز در چات هیدرومتری ایستگاه از مشترك اترك رودخانه :مشترک اترک( 9

 توسط پل پاسگاه حوالی در تنگلی، و برون اینچه بخش از عبور از بعد رودخانه این آب شود؛می ختم خزر دریای به

 سپس و آالگل دریاچه به کانال توسط ایران آب سهم که شودمی مجزا کشور دو آب سهم دزبل، در آب تقسیم سیستم

 .ریزدمی دریا به

 ایران رسمی مرز 1881 سال در آخال قرارداد موجب به برون اینچه از پس چات، ناحیه در اترك رود از بخشی

 درصد 22 حداقل که شد قرار شوروی و ایران میان قراردادی موجب به 1301 سال در. شد روسیه امپراتوری و قاجاری

 .(1332)پاپلی یزدی و وثوقی،  شود ترکمنستان خاك وارد رودخانه این آب از

 ( چالشهای حوضه اترک2-12-1

 های حوضه اترك عبارتند از:چالشمهمترین 

 های های ناشی از زهابخشکسالی، فرسایش خاك، آلودگی ناشی ازکیفیت و کمیت منابع آب  کاهش

های صنعتی مهمترین چالش مربوط به حوضه اترك کشاورزی، برداشت از منابع آب زیرزمینی و آلودگی

 محسوب می شود.

  سال گذشته نسبت به میانگین درازمدت  12متوسط آبدهی رودخانه اترك خارجی )سومبار ترکمنستان( در

های باالدست و اقدامات . این کاهش ناشی از خشکسالی، برداشتدرصد کاهش یافته است 82ساله، تا  22

ك تاثیر گذاشته که به طور مستقیم بر آبدهی رودخانه اترك مشتر باشدمیای کشور ترکمنستان توسعه

 است.

  تغییر مسیر رودخانه و در نتیجه تغییر مرز رسمی دو کشور، یکی دیگر از چالشهای مربوط به این حوضه

که این است مسیر رودخانه  از نقشه برداریمشترك مرزی است. به منظور تعیین دقیق خط مرزی نیاز به 

 بایستی با مشارکت کشور ترکمنستان انجام شود.مهم می

  صورت گرفته و موجب  داخلی متعددی بر روی سرشاخه های اترك بهره برداری هایدر سالهای گذشته

شمالی و استان گلستان )به عنوان پایین  رضوی، خراسان خراسان هایبوجود آمدن اختالف نظر بین استان

های شیکی دیگر از چال خروج آبهای سطحی ایران به سمت کشور ترکمنستاندست اترك( شده است. 

اترك، ایجاد هرگونه مانع در  حوضه آبریزالزم به ذکر است با توجه به مشترك بودن  است. این حوضه

برابر خروج منابع آبهای سطحی می بایستی با در نظر گرفتن معاهدات فی مابین ایران و ترکمنستان 
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در خاك ایران در حیطه موضوع این  و بهره برداری از منابع آب از آنجا که موارد سدسازیصورت پذیرد. 

 گردد.های مرتبط با آن صرفنظر میباشد، بنابراین از ذکر جزئیات و مسائل و چالشگزارش نمی

  خشکسالی های اخیر و کاهش منابع آب در کشور ترکمنستان باعث ایجاد کانون های ریزگرد متعددی در

مستقیم بر استان های خراسان شمالی،  این کشور بخصوص در صحرای قره قوم شده است که به طور

 خراسان رضوی و گلستان تاثیرات زیست محیطی منفی گذاشته است. 

 دست پایین در کیلومتر 02 فقط کنون تا کیلومتر 130 طول به مرزی اترك رودخانه مسیر کل طول از 

 120 طول به مسیر مابقی و گرفته انجام برداری نقشه همسایه کشور با مشترك بصورت برون داشلی

 شده تهیه های نقشه تطابق و پوشانی هم سپس و مشترك برداری نقشه عملیات انجام نیازمند کیلومتر

 .باشد می مرزی رودخانه مسیر اصالح نهایت در و کشور دو توسط

 ارس-کورا حوضه آبریز( 2-13

ارمنستان، آذربایجان، گرجستان و کیلومتر مربع بین کشورهای ایران،  210/188ارس با مساحت -کورا حوضه آبریز

درصد در  11درصد در ایران،  03درصد مساحت این حوضه در کشور آذربایجان،  31 (.80)شکل  ترکیه واقع شده است

 . (82)شکل  قرار دارددرصد در ترکیه  10درصد در ارمنستان و  11گرجستان، 

 

 

 ارس حوضه آبریزموقعیت  -84 شکل
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 در کشورهای مشترک )بر حسب کیلومترمربع و درصد( حوضه آبریزمساحت  -85 شکل

و ارس جریان دارد که پس از پیوستن به یکدیگر در کشور آذربایجان،  1در این حوضه دو رودخانه اصلی کورا

 سرانجام به دریای خزر می ریزند. 

 هایکوه رشته میان از آذربایجان جمهوری و گرجستان کشورهای از و گیردمی سرچشمه ترکیه شرق از رود کورا

 رود، این حوضه مساحت .ریزدمی خزر دریای به سرانجام پیوندد،می آن به ارس رود آنکه از پس و کرده عبور قفقاز

 احداث سبب به اکنون ولی بود، کشتیرانی قابل تفلیس شهر تا رود این گذشته، در .است مربع کیلومتر هزار 138 حدود

. است قفقاز هایسرزمین رود بزرگترین کورا رود. نیست کشتیرانی قابل دیگر آن، مسیر در گوناگون هاینیروگاه و سدها

 و گرجستان خاك در آن از کیلومتر 032 ترکیه، در آن از کیلومتر 110 حدود. است کیلومتر 1212 حدود رود این درازای

 «کور» رود به آذربایجان جمهوری در که کورا رود .دارد جریان آذربایجان جمهوری  در آن از کیلومتر 321 حدود

 در کورا رود. دارد بیشتری آب ارس به نسبت چون دارد نام «کور» هم باز آن، به ارس پیوستن از پس دارد شهرت

 .استکرده ایفا را اساسی بسیار نقش آذربایجان جمهوری مردم زندگی الگوهای گیریشکل در و اقتصادی زندگی

. گیردمی سرچشمه ترکیه آناتولی منطقه بینگول هایکوه از که است خروشان و پرآب نسبتاً ایرودخانه ارسرود 

 کیلومتر 11 بطول را نخجوان مشترك مرز سپس و ریزدمی ارس رود به ارمنستان و ترکیه مرز نزدیکی در آرپا رود

 میان مشترك مرز دوباره و کرده عبور ارمنستان و ایران میان مرز از نخجوان، و ایران مرز از گذر از پس و کرده ترسیم

 جمهوری وارد( آبادپارس شهرستان) اردبیل استان شمالی الیهمنتهی در و داده شکل را آذربایجان جمهوری و ایران

                                                
1 . Kura 
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 یعنی ایران، داخلی رود ترینطوالنی از و دارد طول کیلومتر 1210 رود این. ریزدمی کورا رودخانه به و شده آذربایجان

 .است ترطوالنی کارون

 برگزیده روسیه امپراطوری و ایران مرز عنوان به ترکمنچای عهدنامه پی در میالدی 1808 سال در ارس رودخانه

 همکاری با شوروی اتحاد و ایران بعدها. شد افزوده روسیه خاك به و جدا ایران از رود این شمال مناطق تمامی و شد

 جمهوری با مشترك صورت به آفرین خدا سد سپس. کردند بنا ارس سد نام به پلدشت ناحیه در سدی همدیگر

 رود روی بر آذربایجان جمهوری با مشترك صورت به سیقیزقعله سد اکنونهم. شد احداث ارس رود روی بر آذربایجان

 شوسه پل جلفا، آهن پل: عبارتنداز که استشده ساخته نیز پل پنج کنون تا ارس روی بر. در حال احداث است ارس

 .ارمنستان مرز در نوردوز پل و خداآفرین پل پلدشت، پل جلفا،

 «شام» آن به محلی زبان به که دارد وجود سکنه از خالی بزرگ و کوچک جزیره 822 ارس رودخانه بستر در

( آذربایجان جمهوری به اکنون و) شوروی سابق به جزیره 318 و ایران به جزیره 001 مرزی، قرارداد پایه بر. گویندمی

دارند. این جزایر در مواقع طغیان ارس به زیر آب رفته و پس از فروکش کردن آب رودخانه دوباره ظاهر می شود  تعلق

 . شوندمی نامیده گذاریشماره با هاجزیره این بیشتر و باشندمی نام دارای جزایر این از معدودی تنها (.1332)نامی، 

 

 رودخانه های کورا و ارس و سرشاخه های آنها -82 شکل

 ارس-کوراسدهای ساخته شده در حوضه ( 2-13-1

تاکنون سدهای متعددی بر روی دو رودخانه کورا و ارس و سرشاخه های آنها در کشورهای مختلف با هدف تولید 

میلیارد متر مکعب  02برق، آبیاری اراضی کشاورزی، تامین آب شرب، کنترل سیالب و حمل و نقل با ظرفیتی بالغ بر 
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 آب میزان تا است شده باعث ارس و کورا های نهرودخا در انسان مداخالت. (81و شکل  32)جدول  احداث شده است

 .یابد کاهش درصد 01 و درصد 02 ترتیب به خزر دریای به رودخانه این ورودی

 ارس-کورا حوضه آبریزسدهای احداث شده در  -92 جدول

 ظرفیت )میلیون مترمکعب( سال ساخت نام رودخانه نام سد کشور

 Spandaryan Vorotan 1383 021 ارمنستان

Akhuryan Akhuryan 1381 202 

 Sarsang Terter 1311 212 آذربایجان

Mingechevir Kura 1323 12132 

Shamkir Kura 1383 0111 

Agstafachay Agstafachay 1313 102 

Araz Araz 1311 1322 

 Jinvali Pshavis Aragvi 1382 202 گرجستان

Sioni Iori 1313 302 

Dalis Mta Iori - 182 

Tblisi-Samgori Iori 1321 328 

 Sabalan Ghare Sou 0221 122 ایران

Makou Zangmar - 122 

Satarkhan Ahar Chay 1338 132 

Aras Aras - 1322 

 Arpacay Arpacay 1383 202 ترکیه

 (FAO, 0223)ماخذ: 
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 ارس )ماخذ: نگارندگان(-اخته شده در حوضه کوراموقعیت سدهای س -81 شکل

 تغییر مسیر رودخانه ارس( 2-13-2

میالدی آن می باشد. بدین  1803میالدی ترکمنچای و پروتکل  1808اساس تعیین مرز در رودخانه ارس عهدنامه 

روسیه از محل ملتقای رود فراسوی ترتیب رودخانه ارس بموجب فصل چهارم عهدنامه ترکمنچای خط سرحدی ایران و 

، بدون ذکر از مهمترین شعبه های رودخانه، میالدی 1803سفلی تا دشت مغان تعیین می گردد. در پروتکل متمم سال 

وضعیت جزایر و تعلق آن به طرفین رودخانه معین گردیده است. در هیچ جای پروتکل به وسط المیاه )خط منصف وسط 

و این موضوع در هاله از ابهام باقی مانده است. از اینرو در تمام دوره امپراتوری روسیه حدود  رودخانه( اشاره ای نشده

هجری شمسی،  1333. سرانجام در سال ایران همواره مورد تخطی و تجاوز مامورین آن دولت واقع شده است

برای تعیین و  1330-1332موافقتنامه ای بین ایران و شوروی بسته شد که بعدا مالك عمل کمیسیون مختلط 

 (.1332)نامی،  عالمتگذاری خط مرز قرار گرفت

کمیسیون مختلط ایران و شوروی در موقع تحدید حدود و عالمت گذاری در ارس با یک مشکل اساسی مواجه 

و طغیان رودخانه است که باعث تغییر مسیر طبیعی رودخانه، تغییر مسیر این رود بخصوص در فصول پرآبی  گشت و آن

طبق قرارداد راجع به انتظامات مرزی ایران و شوروی و بین رفتن برخی جزایر موجود و ایجاد جزایر جدید می شود.  از

 1331ترتیب اختالفات و حوادث در مرز که در پایان کار کمیسیون مختلط تحدید حدود مرزهای ایران و شوروی سال 
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های مرزی توجه و پرداخته شده است و ماده نهم قرارداد یاد  بین طرفین به امضاء رسید به موضوع تغییر مسیر رودخانه

شده در این خصوص مقرر می دارد: الف( برای حفظ کرانه ها از خرابی و جلوگیری از تغییر مسیر رودخانه های سرحدی 

ک از در صورتیکه لزوم آن را مصادر امور طرفین متعاهدتین متفقا ضروری بدانند کناره بندی خواهد شد؛ ب( هیچی

 (.1332طرفین متعاهدتین نمی توانند مصنوعا مسیر رودخانه را تغییر دهند )نامی، 

مسیر و در نتیجه تغییر مرز  مشکل تغییر طول مسیربا وجود معاهدات و قراردادهای مذکور، همچنان در برخی از 

 رسمی دو کشور وجود دارد.

 ( آلودگی ارس2-13-3

های صنعتی و رودخانه ارس، کاهش کیفیت آب رودخانه ناشی از ورود پسابهای مربوط به از چالش دیگر یکی

نه مس وجود دارد که در مرز مشترك ایران و ارمنستان، چندین کارخاکشاورزی به این رودخانه در باالدست است. 

ش های های آن به سمت رودخانه ارس سرازیر می شود. الزم به ذکر است که در سالهای اخیر، تالبخشی از پساب

متعددی توسط وزارت نیرو، وزارت امور خارجه و سازمان حفاظت محیط زیست برای مذاکره با طرف ارمنی جهت 

 کاهش منابع آالینده آب ارس صورت پذیرفته است.

 ( چشم انداز حوضه ارس2-13-4

 02تا  12بین بر مبنای پیش بینی های صورت گرفته توسط کشور ترکیه، میزان رواناب و بارش در حوضه ارس 

کاهش خواهد یافت. همچنین تقاضا برای آب، تغییرات فصلی بارش و  0212و سال  0232درصد به ترتیب تا سال 

خطرات مربوط به خشکسالی و سیل نیز افزایش خواهد یافت. به همین ترتیب، کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی نیز 

 تحت تاثیر قرار گرفته و رو به کاهش خواهد بود.

 آب قوانین بین المللی( 2-14

 حقوق المللی بین کنوانسیون هلسینکی، قانون سه دنیا،تصویب شده در  های قطعنامه و معاهدات و قوانین بین زا

برلین اهمیت و شهرت بیشتری دارند و قوانین  (1331) کشتیرانی غیر مقاصد برای المللیبین هایآبراه از برداری بهره

 مختصر شرح داده خواهند شد.که در ادامه به طور 

 ( قوانین هلسینکی2-14-1

 نشست در الملل بین حقوق انجمن وسیلة بهالمللی  بین هایرودخانه آبی منابع از استفاده در هلسینکی قوانین

 از برداری بهره به رودخانه مسیر در واقع کشورهایتصویب شد. به موجب این قوانین، همه  1331 سال در هلسینکی

 دیگر به خسارت ایجاد موجب درصورتیکه را رودخانه آب از استفاده حق کشوری هیچ و دارند مساوی حق آب

 دیگر دولتی زیان به را المللی بین هایرودخانه مسیر دولتی اگر این، بر افزون. ندارد شودمی رودخانه ساحلی کشورهای
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-انجام یکجانبه اقدامات دیگر، هایدولت موافقت جلب نبود درصورت و بود خواهد خود اقدامات تمام مسئول، دهد تغییر

 هایرودخانه به تنها قوانین، این عنوان اگرچه. کندنمی ایجاد دولت آن برای حقی هیچگونه، یادشده دولت وسیلةبه شده

 آبریز حوضة آبی منابع از استفاده برای قوانین این که است شده اشاره آن یک مادة در اما کند؛می اشاره المللیبین

 استناد کشور چند بین مشترك المللیبین زیرزمینیسطحی و  منابع آب از ری تلفیقیبردابهره در اینرو از و داشته کاربرد

 شده اشاره قوانین این در بار اولین المللیبین حقوقی ابزاری وسیلةبه مرزی المللیبین هایآبخوان مدیریت. شودمی

  .(1330)میان آبادی،  است

 عنوان بهمشترك، المللی بین آبریز های حوضه آبی منابع از معقوالنه و منصفانه استفاده اصل بر هلسینکی قوانین

 (:1332با در نظر گرفتن معیاریهای زیر تاکید می کند )پاپلی یزدی و وثوقی،  آب المللی بین قانون از اساسی اصلی

 جغرافیای حوضه  .1

 مشخصات هیدرولوژیکی حوضه .0

 اقلیمی و آب و هوایی حوضهشرایط  .3

 میزان بهره برداری هر کشور در از منابع آبی مشترك در گذشته و زمان حال .0

 نیازهای اقتصادی و اجتماعی هر کشور .2

 جمعیت هر کشور .1

 میزان هزینه که نیاز اقتصادی و اجتماعی هر کشور را برطرف نماید. .1

 میزان دسترسی به دیگر منابع آب .8

 آب در بهره برداری از منابع آب مشترك اجتناب از اسراف و اتالف .3

توان جبران خسارت توسط هر کشور به کشور یا کشورهای دیگری که به آنها زیان و خسارتی وارد می  .12

 شود جهت رفع منازعه

 میزان نیاز آبی هر کشور بدون وارد آوردن خسارت به کشورهای دیگر .11

 کشتیرانی غیر مقاصد برای المللی بین های آبراه از برداری بهره حقوق المللی بین کنوانسیون( 2-14-2

(1777) 

 و کار سال 03 حاصل کشتیرانی غیر مقاصد برای المللی بین های آبراه از برداری بهره حقوق المللی بینکنوانسیون 

  با متحد ملل سازمان عمومی مجمع توسط 1331 می ماه 01 تاریخباشد که در  می الملل بین حقوق کمسیون تالش

شد. پس از تصویب کنوانسیون،  تصویبممتنع  رای 01 و  (چین و ترکیه برونئی،) مخالف رای 3موافق،  رای 123

توافق در  1380سال مورد بحث کشورها قرار گرفت و در نهایت در سال  1تعریف رودخانه های بین المللی به مدت 
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 الزم 0210 ستوآگ ماه 11 تاریخه است، در ماد 31بخش و  1این خصوص به عمل آمد. این کنوانسیون که شامل 

 :از اند عبارت کنوانسیون در مندرج مهم اصول برخی. گردید االجرا

 ؛(2 ماده) عادالنه و منصفانه استفاده اصل 

 (1 ماده) آسیب رساندن عدم اصل 

 (8 ماده) همکاری اصل 

 ؛(10 ماده) تمهیدات برنامه ریزی شده از دخلمذی کشورهای دادن اطالع اصل  

 (.3 ماده)داده و اطالعات  منظم به اشتراك گذاری اصل 

 این کنوانسیون شرح داده شده است که عبارتند از: 1شرایط و عناصر استفاده معقول و منصفانه در ماده 

 . عوامل جغرافیایی، هیدروگرافیکی، هیدرولوژیکی، اقلیمی، اکولوژی و سایر عوامل طبیعی1

 کشورهای ذینفع . نیازهای اجتماعی و اقتصادی0

 . جمعیت وابسته به منابع آب در هر یک از کشورهای ذینفع3

 . تاثیرات استفاده یا استفاده های یک کشور ذینفع بر کشورهای ذینفع دیگر0

 مشترك حوضه آبریز. استفاده های موجود و بالقوه از منابع آب موجود در 2

مشترك و هزینه های تدابیری که در  حوضه آبریزمنابع آب  توسعه و اقتصادی بودن استفاده از . حفاظت، حمایت،1

 ها گرفته می شوند.این زمینه

 . میزان آب قابل دسترس از منابع دیگر1

سازمان ملل در خصوص حقوق بهره برداری از آبراهه های بین المللی نپیوسته  1331ایران تاکنون به کنوانسیون 

، یمن و اردن این کنوانسیون را به امضاء و کشورهایی نظیر عراق، سوریه و کشور از جمله سوریه 11است. تا به امروز 

شود که ایران ضمن بررسی دقیق این کنوانسیون، پذیرش این اند. پیشنهاد میازبکستان نیز آن را به تصویب رسانده

 کنوانسیون را بنا به دالیل زیر در دستور کار قرار دهد. 

  سال کار و تالش معتبرترین نهاد حقوقی در عرصه بین المللی  03نتیجه بیش از  1331کنوانسیون

یعنی کمیسون حقوق بین الملل سازمان ملل است. این کنوانسیون برگرفته از اصول مندرج در قوانین 

المللی و آثار محققان مطرح جهان های محاکم بینالمللی، فیصلههای بینها، موافقتنامهملی دولت

ها، المللی هستند که برای دولتدر واقع تدوین قواعد قانونی و عرفی بیناست. این کنوانسیون 

های باشد. تاکنون موارد متعددی از نزاعآور میصرفنظر از اینکه آنرا امضاء کرده باشند یا خیر، الزام

 المللی بر سر آب، با استناد به مواد این کنوانسیون حل و فصل شده است. بین
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  این کنوانسیون به نحوی تنظیم شده است که روح بی طرفی از کشورهای علی رغم اینکه مواد

باالدست یا پایین دست بر آن حاکم است، اما برخی از صاحبنظران معتقدند که این قوانین بیشتر به 

نفع کشورهای پایین دست حوضه های آبی مشترك است. رای مخالف کشور ترکیه و چین به عنوان 

های مشترك مرزی نیز این نظر را تقویت می کند. بنابراین اگرچه اعتقاد هدو کشور باالدست در حوض

این است که در حوضه دجله ایران به عنوان یک کشور باالدست محسوب می شود و ممکن است 

پذیرش این کنوانسیون موانعی برای کنترل بخشی از آبهای خروجی از مرزهای غربی ایران بوجود 

ت که با در نظر گرفتن ورود نهایی آب دجله به اروندرود، آثار منفی کاهش بیاورد، اما حقیقت این اس

رودان در نهایت متوجه ایران نیز خواهد شد و به نوعی در کالن ورودی آب به دجله و تاالبهای میان

اروندرود، ایران یک کشور پایین دست نیز محسوب می شود. حتی اگر ایران را -فرات-حوضه دجله

فرض کنیم، تبعات منفی زیست محیطی و اجتماعی ناشی از کاهش سطح آب دجله و کشور باالدست 

رودان بخصوص ایجاد و تقویت کانون های ریزگرد، ما را ملزم به رعایت حقابه دجله تاالب های میان

 می نماید.

  در صورت وجود یک توافق در جهت مخالف، "به صراحت بیان می کند که  1331کنوانسیون  3ماده

در واقع  ."حکمی در کنوانسیون حاضر بر حقوق یا وظایف دولت های آبراه تاثیرگذار نخواهد بودهیچ 

در صورتی که توافقی بین کشورها از قبل وجود داشته باشد، این کنوانسیون پیشنهاد می دهد که به 

یران نباید صورت داوطلبانه، توافقات موجود با اصول مندرج در کنوانسیون همسوسازی شود. بنابراین ا

 نباید نگران سایه اندازی مفاد این کنوانسیون بر توافقات موجود با کشورهای همسایه باشد.

 فرات-های کالن حوضه دجلهبرداری از آببه دلیل عدم وجود رژیم حقوقی در خصوص بهره-

، حتی الملل در مورد مدیریت آب های فرامرزیگیری در جامعه بیناروندرود، هر نوع تحول و تصمیم

 بدون حضور ایران در این فرآیند، می تواند به شدت بر ایران تاثیر بگذارد. 

  (، تکلیف به عدم ایراد آسیب عمده 2عمده مواد این کنوانسیون نظیر استفاده معقول و منصفانه )ماده

( 3 بیشتر )مادهداده و اطالعات  منظم به اشتراك گذاری اصل(، 8(، تکلیف به همکاری )ماده 1)ماده 

( به نفع 10ای که تاثیرات سوء احتمالی دارند )ماده و اطالع دهی در مورد تمهیدات برنامه ریزی شده

های آبخیز مشترك است و لذا پیوستن به این کنوانسیون، حداقل در کشورهای پایین دست حوضه

 های هریرود، هیرمند و ارس می تواند به نفع ایران باشد. حوضه

 کنوانسیون مبنایی است که اصول و دستورالعمل های اساسی را تعیین می کند و  این کنوانسیون، یک

های کند تا آنها با در نظر گرفتن خصوصیات آبراهکار بر سر جزئیات را به دولت های ذینفع واگذار می

 مربوط به حوضه مشترك خود وارد مذاکره شده و به توافق مورد قبول یکدیگر برسند.
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  یون، کشورها موظفند مساعی مقتضی به منظور عدم ایراد آسیب عمده به سایر کنوانس 1در ماده

-کشورهای ذینفع در حوضه را بوجود آورند. منظور از مساعی مقتضی این است که هر کشور می

بایستی نهایت سعی و کوشش خود را در جلوگیری از ایجاد ضرر به کشورهای دیگر را انجام دهد. با 

غم انجام تالش مقتضی کماکان اتفاق بیفتد، کشوری که آسیب را ایراد کرده این وجود اگر آسیب ر

 است دیگر تکلیف قانونی در قبال دولت آسیب دیده نخواهد داشت.

  امضاء و تصویب کنوانسیون به بقیه کشورهای جهان بخصوص کشورهای منطقه، حسن نیت کشور را

کشور متمدن و مسئول، حتی اگر آسیبی ببیند، نشان می دهد و بیان می دارد که ایران به عنوان یک 

 اصول حقوق بین الملل را محترم می شمارد.

  در ایران نشان دهد که  1331در صورتی که بررسی های بیشتر در طی فرآیند تصویب کنوانسیون

این  "حق شرط"ها بر خالف منافع ملی است، می توان با این کنوانسیون در برخی از حوضه

به تصویب رساند. کشورهایی مثل سوریه، مجارستان، ویتنام، هلند با حق شرط کنوانسیون را 

کنوانسیون را به تصویب رسانده اند. بنابراین ایران می تواند از مزایای این کنوانسیون بدون اینکه در 

 حوضه خاصی لطمه ببیند بهره مند شود.

برسانند، کمک شایانی به مدیریت تنش ها و اگر همه دولت های همسایه ایران این کنوانسیون را به تصویب 

 ای خواهد نمود.منازعات، سوق دادن کشورهای همسایه به توسعه پایدار مشارکتی و ایجاد امنیت و ثبات منطقه
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 جمع بندی( 3-1

شود. با این حال میزان آن محدود است و توزیع منابع آب نیز در سطح زمین منابع تجدید شونده محسوب میآب از 

متعادل نیست. با افزایش جمعیت و روند شهری شدن در جهان، مصرف آب نیز سیر تصاعدی داشته است و هر ساله به 

کننده، بخش زیادی از ها و دیگر منابع آلودهفاضالبهای شیمیایی، دفع پساب و رویه از آن، آلودگیموازات استفاده بی

سازد. بدین ترتیب، تأمین آب سالم به میزان کافی به یکی از این منابع محدود و ارزشمند را غیرقابل استفاده می

های مختلف اقتصادی، کمبود این ماده معضالت جوامع بشری مبدل شده است. به موازات رشد جمعیت و توسعه فعالیت

ها را بر آن داشته است تا به همین دلیل نیز بسیاری از دولت اتی در بسیاری از نقاط جهان بیشتر مشهود شده است وحی

برداری از منابع آب بازنگری نمایند و حفاظت از کمیت و کیفیت منابع های مربوط به بهرهنسبت به بازنگری در سیاست

ها در کشورهای در حال درصد آن 32)میلیون نفر  82فزوده شدن حدود آب را در کانون توجه قرار دهند. هر ساله با ا

شود. این در حالی است که در حال حاضر بر جمعیت جهان، تقاضا برای آب تشدید نیز می (آیندتوسعه به دنیا می

 اشند.ببسیاری از کشورهای جهان خصوصاً در کشورهای در حال توسعه از تأمین حداقل نیاز آبی خود ناتوان می

. از زندیمای را رقم منابع آبی است که این پدیده کمبود آب گسترده 1جهان در حال پیشی گرفتن از ظرفیت برد

های زمانی کوتاه شود، معموالً در بازهآنجایی که بیشتر این کمبود آب از پمپاژ بیش از حد منابع آب زیرزمینی ناشی می

ای، اغلب زمانی آشکار ای ماسهها یا حرکت تپهف سوزاندن جنگلمدت ملموس نیستند. فروافت منابع آب برخال

این تخلیه و کاهش شتابان جهانی آب مربوط به  های آب زیرزمینی کامالً تخلیه شده باشند.شوند که سفرهمی

ها شده است. حفاری میلیون حاصلهای اخیر است که در نتیجه سه برابر شدن تقاضای جهانی در نیم قرن اخیر زمان

چاه عمیق و نیمه عمیق در سراسر دنیا برای دسترسی به منابع آب در سطحی فراتر از ظرفیت برد و تخلیه، افت و 

ها در بسیاری از کاهش بسیاری از منابع آب را در بسیاری از کشورها رقم زده است. عدم توفیق بسیاری از دولت

انداز های زیرزمینی، چشمبرداری از آبدود کردن بهرههای محدر اعمال سیاست ،کشورهای در حال توسعه و فقیر

در میان پیامدهای سوء ناشی از کمیابی آب  ها و حتی جامعه جهانی قرار داده است.ای را فراروی این دولتکنندهنگران

ره کرد که اشا هااچهیدرشدن  دیناپدها و توان به خشک شدن رودخانههای زیرزمینی میبرداری از آبدر نتیجه بهره

 های داخلی بسیاری از کشورها را در معرض تهدید جدی قرار داده است.بومهایی بسیاری از زیستباشدت و ضعف

ها را در بردارد که خود سوی دیگر الگوهای مصرف نادرست اتالف این ماده حیاتی و افزایش حجم انواع فاضالب از

رسانی را ایجاب شود. این امر همچنین توسعه تأسیسات آبیمحیطی و منابع آب مهای زیستازدیاد آلودگی سبب

یابد و به تبع آن سالمت شده جوابگوی نیازها نباشد، کیفیت آب در شبکه تنزل میکند و چنانچه آب تصفیهمی

ا هگیرد. ترویج الگوهای مصرف صحیح و توجه به بازیافت انواع پسابشهروندان و بهداشت جامعه مورد تهدید قرار می

                                                
1 Carrying Capacity 
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ها مورد توجه جدی واقع شود. بر این اساس باید ریزیاساسی است که باید در برنامه سیاستهای شهری، دو و فاضالب

را بنا نهاد تا بتوان پایداری  یی نوینهاشده و سیاستتجدید نظر  ،ها و الگوهای استحصال و مصرف آبدر سیاست

 منابع آب را تضمین کرد.

 آب منابع فعلی وضعیت بررسی به جهانی معتبر های شاخص از استفاده با گردید یسع حاضر گزارش اول بخش در

 کلی طور به ایران آب منابع وضعیت بخش این ادامه در همچنین،. شود تببین آن آینده انداز چشم وپرداخته  جهان

 .است شده تشریح

 خالصه ای از مهمترین نکات ذکر شده در بخش اول گزارش به شرح زیر است:

 درصد قابل استفاده بشر بوده و منابع آب تجدید شونده جهان را  210/2های کره زمین، تنها از مجموع آب

 دیتجددهند و در چرخه آب شناختی مشارکت دارد و در حقیقت این بخش منابع آب شیرین و تشکیل می

 کندشونده دنیا را تأمین می

 صنعتی کشورهای بیشتر در اما. دهندمی اختصاص خود به را جهان آب مصرف چهارم یک حدود صنایع 

 سهم این توسعه حال در کشورهای در اما رسد،می مصرف کل درصد 82 تا 22 به و است بیشتر سهم این

 صنعتی با. دارد زیادی بسیار فاصله کشاورزی بخش مصرف با که رسدمی درصد 32 تا 12 به و است کمتر

 سرعت به مواد تولید و معدن صنعت، برق، تولید برای هاآن آب نیاز توسعه، حال در کشورهای شدن

 مصرف واقعاً صنعت در آب از اندکی بخش تنها کشاورزی، در مصرفی آب عکس بر .کندمی پیدا افزایش

 اما کند،می آلوده یا گرم را آب که دیگری هایفعالیت و فرآوری کردن، خنک برای آب این بیشتر. شودمی

 هایبخش در را آب از باره چند استفاده و بازگردش امکان پدیده این. شودمی استفاده کند،نمی مصرف

 به آب مکعب متر هر از بیشتری بازده دلیل همین به. کندمی فراهم کشاورزی بخش با مقایسه در صنعتی

 که شودمی مصرف آب تن 10 حدود فوالد تن یک تولید برای که حالی در مثال، عنوان به. آیدمی دست

 در این شود،می مصرف آب تن 1222 حدود گندم تن یک تولید برای است، دالر 222 حدود آن قیمت

 .است دالر 122 حدود جهانی بازار در گندم تن یک قیمت که است حالی

 آب منابع از ناپایدار و رویهبی هایبرداریبهره با اندتوانسته که دارند وجود جهان در متعددی کشورهای 

 کشورها این و بود نخواهد پایدار دیگر روند این اما. نمایند تضمین را خود غذایی امنیت خود، زیرزمینی

 پدیده این که آورند روی غالت تأمین برای جهانی بازارهای به خود غذایی امنیت تأمین برای مجبورند

 .شود جهان غذایی امنیت افتادن خطر به و غالت جهانی قیمت افزایش به تواندمی

 خود بدنبال که شود منجر کشورها امنیت و غذایی اقتصاد فروپاشی به تواندمی  برد ظرفیت از  گذار 

 تهدید معرض در را کشورها خود غذایی امنیت تنها که داشت خواهد دنبال به را هاپیشران از ایزنجیره

 مجبورند کشورها این از بسیاری زیرا سازد، متأثر نیز را جهان غذایی امنیت تواندمی بلکه دهد،می قرار

 باال فرایند این نهایی پیامد که آورند روی غالت المللیبین بازارهای به خود غذایی نیازهای تأمین برای
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 سازد متأثر را فقیر و توسعه حال در کشورهای جمله از جوامع تمامی تواندمی که است غالت قیمت رفتن

 .برد فرو محیطیزیست و اجتماعی اقتصادی، مشکالت از گردابی در را کشورها این و

 بیشترین که آرام اقیانوس و آسیا منطقه جمله از جهان مناطق از بسیاری در آب برای تقاضا رودمی انتظار 

 را شدیدی فشارهای فرآیند این. یابد افزایش روپیش هایدهه در است، داده جای خود در را جهان جمعیت

 و کنندگان مصرف بین تنش افزایش به و کرده تحمیل زیرزمینی هایآب و هارودخانه آب هایسیستم بر

 .شد خواهد منتهی هستند، مواجه آب محدودیت با که کشورهایی

 بسیاری آبخیز حوزه. کند پیدا افزایش آینده در همچنان منطقه در آب منابع بر فشار که شودمی بینیپیش 

 بین رقابت افزایش دلیل به پدیده این که هستند روبرو تنش با شدت به زیرزمینی آب منابع و هارودخانه از

 نیاز رودمی انتظار موجود روندهای به توجه با. است شدن تشدید حال در کشاورزی و صنعت شرب، آب

 برابر 8/1 شرب و 2/1 صنعت ،3/1 کشاورزی بخش در ،0202 سال تا منطقه در کشاورزی بخش آبی

 شدت به( کشور چند بین مشترك) ملیفرا هایحوزه در واقع هایرودخانه از بسیاری دلیل همین به. شود

 .دارد وجود کنندگان مصرف بین همچنین و کشورها بین منازعات بروز احتمال و گرفته قرار فشار تحت

 130 حدود به 1321-1320 آبی سال در حلقه هزار 01 حدود از کشور عمیق نیمه و عمیق هایچاه تعداد 

 به مکعب متر میلیارد 3 از نیز برداشت میزان و یافته افزایش 1330-1332 آبی سال در چاه حلقه هزار

 میزان و برابر 8/11 هاچاه تعداد دوره این طی ترتیب این به. است رسیده مکعب متر میلیارد 22 از بیش

 دهه چند طی عمیق هایچاه شمار افزایش علیرغم است، ذکر شایان. است شده برابر 2 از بیش هابرداشت

 علیرغم ،1381 سال از اما کند، پیدا افزایش آب منابع این از تخلیه میزان که رفتمی انتظار گذشته،

 های سفره تخلیه توان که دلیل این به است نداشته چندانی افزایش هاآن آبدهی ها،چاه توجه قابل افزایش

 ارزشمند منابع این پایدار ظرفیت از بیش برداری بهره مبین و است یافته کاهش شدت به زیرزمینی آب

 .است

 در( دشت 123 مجموع از) کشور هایدشت از زیادی شمار آبی، منابع از رویه بی هایبرداشت نتیجه در 

 دشت 123 از ،1301 سال در. اندشده اعالم ممنوع هاآن از برداریبهره برای و گرفته قرار بحرانی شرایط

 دشت 322 به 1332 سال در عدد این که است بوده دشت 12 کشور ممنوعه های دشت تعداد کشور،

 .است یافته افزایش

 تهدید عوامل دیگر از نیز شهری و کشاورزی ،صنعتی هایپساب انتشار آب، منابع کمیت کاهش بر عالوه 

 آلودگی معرض در شدت به نیز آب محدود منابع این و. شوندمی محسوب کشور آب محدود منابع کننده

 مراتب به هایآب این تصفیه زیرا است، اهمیت حائز بیشتر زیرزمینی هایآب آلودگی ویژهبه. دارند قرار

 .است سطحی هایآب از ترپرهزینه و ترمشکل

 در آب استحصال مکعب متر هر ازای به دالر 1161 معادل فرانسه در آب وریبهره متوسط که حالی در 

 متوسط از کمتر بسیار که است شده اعالم دالر 068 معادل ایران برای شاخص این است، بوده 0210 سال
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 1261) ترکیه کشور با مقایسه در شاخص این میزان همچنین. است بوده شده یاد سال در( دالر 10) جهان

 .است ایران در آب پایین وریبهره مبین و داشته قرار نازلی سطح در( دالر

  تا ایران. دارد قرار آبی شدید بحران وضعیت در آب، ایران مدیریت المللیبین موسسه شاخصبراساس 

 منابع به توجه با مقدار این که بیفزاید خود استحصال قابل آب منابع به درصد 110 بتواند باید 0202 سال

 رسد.می نظر به غیرممکن موجود امکانات و

  درصد،  12متوسط مصرف آب کشاورزی در جهان حدود  0210بر اساس گزارش بانک جهانی در سال

 1درصد،  30. این ارقام برای ایران به ترتیب معادل درصد بوده است 3/1درصد و صنعت نیز  11شرب 

 درصد می باشد. 1درصد و 

  متر مکعب در سال  3822الی  222بر اساس برآوردها سرانه جای پای آب کشورهای در حال توسعه بین

نشان داده شده است که این مقدار بیشتر  1100باشد. سرانه جای پای آب ایران با رقم حدود در نوسان می

 است. مترمکعب در سال( 1328) از متوسط جهانی

 بازده آبیاری در ایران  .است آبیاری بازده کشاورزی، بخش در آب مصرف هایشاخص ترینمهم از یکی

پایینی قرار دارد، که این مسئله حاکی از اتالف منابع در سطح  منطقه )پس از عراق(نسبت به کشورهای 

 ارزشمند آب در بخش کشاورزی است.

 بخش اقلیم، تغییر و زمین کره گرمایش روند تشدید و ای گلخانه گازهای افزایش با و اخیر دهه چند در-

 بی های برداشت و پی در پی هایخشکسالی تاثیر تحت خاورمیانه منطقه در بخصوص زمین کره از هایی

 اخیر دهه پنج در. است نبوده مستثنی بحران این از نیز ایران کشور. اند شده مواجه آب بحران با رویه،

 11 شیب  با بارندگی میزان و افزایش دهه بر سلسیوس درجه 0/2 حدود شیبی با کشور دمای میانگین

 از و بوده منفی کشور ایدهه خشکسالی شاخص تاکنون 1380 سال از. است یافته کاهش دهه بر میلیمتر

 102 از نیز کشور تجدیدپذیر آب منابع. است بوده مواجه تجمعی خشکسالی با کشور تاکنون زمان آن

 کسری متوسط همچنین. است یافته کاهش مترمکعب میلیارد 83 به اخیر سال 12 طی مترمکعب میلیارد

 که ای¬گونه به است بوده مترمکعب میلیارد 2 حدود اخیر آبی سال 12 طی سالیانه زیرزمینی، آب مخازن

 استاتیک ذخایر از مترمکعب میلیارد 102 حدود مکعب، متر میلیارد 222 حدود مجموع از حاضر حال در

 تا است شده باعث جوی نزوالت کاهش و رویه بی هایبرداشت. است رفته دست از زیرزمینی آب منابع

 .یابد افزایش 1332 سال در دشت 322 به 1301 سال در عدد 12 از کشور ممنوعه هایدشت تعداد

 این. باشدمی میلیمتر 1/111 بر بالغ 31-31 آبی سال خرداد 08 تا مهر اول از جوی ریزشهای کل ارتفاع 

 نسبت و کاهش درصد 1/03( میلیمتر 1/031)  درازمدت مشابه هایدوره میانگین به نسبت بارندگی مقدار

 اول بارش حجم ضمناً. دهدمی نشان کاهش درصد 3/01( میلیمتر 1/001) گذشته آبی سال مشابه دوره به

 های استان در بارندگی زمانی، بازه این در. باشدمی مترمکعب میلیارد 232/011 معادل خرداد 02 تا مهر

 از بیش ساله 03 درازمدت میانگین با مقایسه در هرمزگان و بوشهر کرمان، فارس، بلوچستان، و سیستان
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 کاهش شرق، مرزی حوضه نیز، کشور آبریز اصلی حوضه 1 بین از. دهد می نشان را کاهش درصد 12

( جمع بندی تاثیرات 0-3.است کرده تجربه را درازمدت میانگین به نسبت را بارندگی درصدی 12 از بیش

 برنامه های تنظیم آب کشورهای همسایه بر ایران

منابع آب مشترك یکی از فاکتورهای تاثیرگذار بر زندگی جوامع مختلف بخصوص در منطقه جنوبغرب آسیا طی 

و لذا ضرورت  می کنندقرن های گذشته بوده است. اکثر رودخانه های اصلی در این منطقه از مرزهای سیاسی عبور 

رك بوجود آمد. افزایش تقاضای آب ناشی از همکاری کشورهای مختلف جهت بهره برداری بهینه از این منابع آب مشت

توسعه کشاورزی، افزایش جمعیت، تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آب مشترك کشورهای مختلف را بر آن داشته است 

تا از آبهای موجود در سرزمین خود حداکثر بهره برداری را داشته باشند و بعضا بدون توجه به اثرات منفی بر کشورهای 

اقدام به برداشت بی رویه از منابع آبی مشترك نموده اند. اینگونه اقدامات باعث شکل گیری تنش هایی پایین دست 

بین کشورهای مختلف در طول سالیان گذشته شده است. این تنش ها با تغییرات اقلیمی صورت گرفته در قرن حاضر با 

ازعات و یا حتی جنگ هایی بین کشورهای شدت بیشتری همراه بوده است و بیم آن می رود که باعث شکل گیری من

مشترك المنافع آبی شود. با توجه به قرار گیری کشور ایران در این موقعیت جغرافیایی خشک و نیمه خشک و 

مشترك مرزی و همچنین تحت تاثیر قرار گرفتن سرزمین ایران از بهره برداری های  حوضه آبریزبرخورداری از چندین 

رزی در کشورهایی نظیر افغانستان، ترکیه و سوریه که تاثیراتی منطقه ای دارند، در بخش دوم بی رویه از آبهای فرام

مشترك مرزی ایران، مهمترین چالش ها و تاثیرات ناشی  حوضه های آبریزاین گزارش سعی شد تا با نگاهی اجمالی بر 

تحلیل قرار گیرد. مهمترین نکات  از مهار آبهای فرامرزی توسط کشورهای همسایه بر کشور ایران مورد بررسی و

 مربوط به این بخش در ادامه لیست شده است:

 درصد 02 از بیش و بوده مشترك کشور 121 بین که دارد وجود زمین کره کل در مشترك حوضه آبریز 081

 اروندرود،-فرات-دجله حوضه: از عبارتند ایران کشور مرزی مشترك حوضه های آبریز .شود می شامل را زمین جمعیت

 081 سایر با ایران مرزی مشترك حوضه آبریز 2 هریرود. مقایسه حوضه و هیرمند حوضه اترك، حوضه ارس، حوضه

 آب تنش و کشاورزی آب تنش های شاخص) آب منابع کمیت گروه در دهد که می نشان جهان مشترك حوضه

 خطر شرایط در حوضه 2 پساب هر و فاضالب از ناشی آلودگی شاخص و زیست محیط آب تنش شاخص و (انسانی

 قرار خود باالدست در رویه بی های سدسازی شدید تاثیر تحت ارس و فرات-دجله حوضه دو. اند شده واقع زیاد بسیار

 بسیار خطر شرایط در سدها، ساخت از اکوسیستم از تاثیرپذیری شاخص در حوضه دو این خطر میزان بنابراین و دارند

 شرایط در ایران مرزی مشترك حوضه 2 کلی طور به که دهد می نشان گانه 10 های شاخص برآیند. دارد قرار زیاد

 .است زیاد خیلی به رو متوسط حداقل درجه با خطر

 بحرانی مناطق عنوان به منطقه 0 آب، منابع به دسترسی و آب منابع از برداشت میزان جمعیت، هایشاخص لحاظ با

 توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل شناسایی مرزی مشترك های حوضه از برداری بهره خصوص در باال خطر با

 های حوضه. آسیا شرق جنوب( 0 و جنوبی آفریقای جنوب( 3 مرکزی، آسیای( 0 خاورمیانه،( 1: از عبارتند که است شده
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 نشان و اند شده بندی طبقه بحرانی مناطق این جزو( هریرود و هیرمند) شرقی و( رود اروند و فرات و دجله) غربی اصلی

 .است بیشتر جهان نقاط سایر با مقایسه در ایران کشور اطراف منطقه در آب  کمبود از ناشی های بحران که دهد می

 و محیطی زیست آبی های تنش که دهد می نشان ملل سازمان زیست محیط برنامه توسط شده انجام مطالعات

 حوضه تعداد زیست، محیط آب تنش شاخص برمبنای. شد خواهد تشدید آسیا جنوبغرب منطقه در بخصوص انسانی

 انداز چشم در 81 و 21 ارقام به فعلی وضعیت در 11 رقم از اند گرفته قرار زیاد بسیار خطر میزان طبقه در که هایی

 زیاد بسیار خطر معرض در های حوضه تعداد انسانی، آب تنش شاخص مبنای بر همچنین. رسید خواهد 0222 و 0232

 .رسید خواهد 0222 و 0232 انداز چشم در عدد 08 و 31 به فعلی، وضعیت در عدد 08 از

های مربوط به هر حوضه مشترك مرزی ایران، مهمترین چالش حوضه آبریزدر ادامه، ضمن معرفی مختصری از هر 

 های تنظیم آب کشورهای همسایه ذکر شده است.ناشی از برنامه

 08) ترکیه کشور 2 بینشامل دو زیرحوضه فرات و دجله است. زیرحوضه فرات  اتفر-دجله حوضه آبریز( 7

. است مشترك( درصد 3) سعودی عربستان و( درصد 2223/2) اردن ،(درصد 00) سوریه ،(درصد 01) عراق ،(درصد

نموده و یا در  احداث آن هایسرشاخه و فرات باالدست در برق تولید نیروگاه 11 و سد 10در قالب پروژه گاپ،  ترکیه

کشور . دارد ساخت دست در نیز سد یک و است نموده احداث فرات روی بر سد سه نیز سوریه کشور .دست ساخت دارد

 های دریاچه ایجاد باعث که است نموده احداث فرات جریان کنترل منظور به را متعددی هایکانال و هاشبکه عراق نیز

 عراق و سوریه ترکیه، کشور سه توسط فرات رودخانه روی بر تاکنون بزرگ سد 13 مجموع در. است شده ثرثار و حبانیه

 .است ساخت حال در یا و شده احداث

 سدهای تاکنون، 1332 دهه از .است مشترك ترکیه و سوریه عراق، ایران، کشور چهار با دجله حوضه آبریززیر

 این ظرفیت مجموع. است احداث حال در یا و شده احداث آن های سرشاخه روی بر و دجله رودخانه حوضه در متعددی

 تاکنون ترکیه، کشور در دجله رودخانه حوضه شدید توپوگرافی دلیل به. باشد می مکعب متر میلیارد 111 بر بالغ سدها

 قصد گاپ پروژه قالب در ترکیه اخیر، هایسال در اما. است نشده انجام منطقه این در توجهی قابل ایتوسعه های طرح

 که باشد می مکعب متر میلیارد 12 از بیش ظرفیت با ایلیسو سد آنها مهمترین که دارد منطقه این در را سد 8 ساختن

 دجله به ورودی آب سوم یک تواند می ترکیه گاپ، پروژه یافتن پایان با. برسد برداری بهره به 0218 سال در است قرار

تاکنون رودخانه دجله موضوع مستقیم مذاکرات چندجانبه بین ایران، سوریه، ترکیه و عراق  .آورد در خود کنترل تحت را

نبوده است و توافقات صورت گرفته تاکنون عمدتا بر روی هر دو رودخانه دجله و فرات و با تاکید بیشتر بر روی فرات 

 بوده است. 

 و کشاورزی اراضی آبیاری برق، تولید منظور به فرات و جلهد آبی منابع کنترل هدف با 1311 سال در گاپ پروژه

 منطقه در جدید شغل میلیون 0 که است این بر ترکیه ملی توسعه استراتژی. شد آغاز ترکیه جنوبشرق ای منطقه توسعه

 جهت دیگر دالر میلیارد 12 و است شده پروژه این صرف دالر میلیارد 02 حدود تاکنون. نماید ایجاد گاپ پوشش تحت
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 نیروگاه 13 سد، 00 ساخت است، فرد به منحصر پروژه 13 شامل که گاپ پروژه در. است نیاز مورد پروژه تکمیل

 و سد 12 ساخت تاکنون. است شده بینی پیش هکتار میلیون 8/1 حدود مساحتی برای آبیاری های شبکه و هیدرولیکی

 مجموع .رسید خواهد درصد 32 به الیسو سد ساخت با و است رسیده اتمام به گاپ پروژه درصد 82 مجموع در نیروگاه 3

 پروژه این سدهای از یکی تنها. است بیشتر ایران کشور سدهای کلیه آب مجموع از گاپ سد 00 توسط ذخیره قابل آب

 بین متعددی تنشهای ایجاد باعث تاکنون پروژه این. دارد آب مکعب متر میلیارد 03 معادل ظرفیتی آتاتورك، سد نام با

عالوه بر واکنش کشورهای منطقه بخصوص سوریه و عراق به برنامه های توسعه ای  .است شده سوریه و عراق ترکیه،

و کنترل منابع آب دجله و فرات توسط ترکیه، سازمان های مردم نهاد، متخصصین و فعالین زیست محیطی نیز در 

 حوضه آبریزتغییر بافت اجتماعی منطقه، آسیب به اکوسیستم سراسر جهان به این پروژه اعتراض دارند. این پروژه باعث 

کیف و مهاجرت اجباری ساکنین دجله و فرات، کاهش کیفیت آب، به زیر آب رفتن مناطق باستانی نظر شهر حصن

 بومی خواهد شد.

 آب کیفیتکمیت و  کاهش به منجر سوریه و عراق ترکیه، کشور سه توسط فرات و دجله های رودخانه آبهای مهار

 مساحت افزایش فارس، خلیج اکوسیستم خوردن برهم النهرین، بین تاریخی تاالبهای رفتن بین از ها، رودخانه این

 .شد خواهد ترکیه کیفحصن شهر نظیر باستانی مناطق رفتن آب زیر به بومی و ساکنین مهاجرت ریزگرد، های کانون

 بحران، به رو منطقه این با مجاورت دلیل به اما ندارد فرات و دجله آب منابع در توجهی قابل سهم اگرچه ایران کشور

 گسترش و وقوع افزایش توانمی ممکن حالت حداقل در که شد خواهد روبرو جبرانی غیرقابل های چالش با قطعا

منفی مهمترین تاثیرات  .برد نام را کشور غربی جنوب مناطق از بسیاری شدن زیست سخت و کشور عمق تا ریزگردها

ریزگرد، تهدید اکوسیستم خلیج فارس،  های کانون مهار آبهای حوضه دجله و فرات بر کشور ایران عبارتند از: تشدید

مهاجرت و تبعات اجتماعی و امنیتی برای  آلوده، سیل ریزگردهای توسط منطقه مردم سالمت منطقه، تهدید اقلیم تغییر

 کشور.

 واژه از لذا گیرد، می سرچشمه ترکیه حاکمیت تحت کوههای از اتفر و دجله سرچشمه چون است معتقد ترکیه

 همچنین. و استفاده از این آبها را حق حاکمیتی خود تلقی می کند کند می استفاده بجای آبهای مشترك مرزی آبهای

 های حقابه و شود گرفته نظر در بایستی می حوضه یک عنوان به فرات و دجله حوضه کل که است معتقد کشور این

 سابق جمهور رئیس دمیرل سلیمان .گیرد قرار محاسبه مورد حوضه دو هر برای کلی طور به بایستی می کشور هر

 ترکیه از فرات آب درصد 32 که چرا دارد را فرات آب از برداری بهره حق ترکیه" که بود معتقد( 1333-0222) ترکیه

 باشند، داشته ترکیه های رودخانه آبی منابع از استفاده بر ادعایی توانند نمی عراق نه و سوریه نه. گیرد می سرچشمه

 انجام داریم دوست که را کاری داریم حق ما. است حاکمیت مسئله این. ندارد آنها نفت بر ادعایی ترکیه که همانطور

 به را خود نفتی منابع گوییم نمی ما. هستند خودشان برای آنها نفتی منابع است، ترکیه برای ترکیه آب منابع. دهیم

 درترکیه  چرا که است این اصلی سوال. "گذارند می اشتراك به را ما آب منابع بگوییم توانیم نمی و گذاریم می اشتراك

 قابل توجهکته ن. است فرات و دجله آب کل مجموع از بیش ظرفیتی چنین با آبی عظیم های سازه توسعه و ساخت حال



 گیری و پیشنهاداتجمع بندی، نتیجه -بخش سوم

 مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

182 

 

 امضاء را المللی بین آب منابع از استفاده خصوص در المللی بین معاهده هیچ ترکیه تاکنون، 1331 سال از که است این

 .است نکرده

 و افغانستان غرب جنوب از بزرگی هایبخش که است بسته حوضه آبریز یک هیرمند حوضه آبریز( 0

 افغانستان ارتفاعات از که است رود تعدادی شامل حوضه گیرد. اینمی بر در را ایران شرق جنوب از کوچکی هایبخش

 چاله شور آب چاله سمت به نهایت در و هامون شیرین آب های تاالب و هادریاچه سمت به و گیرند می سرچشمه

 بند 30 و سد 13 تاکنون افغانستان دولت .هستند روان است، واقع سیستان حوضه انتهای در که افغانستان گودزره

 ساخت برنامه داده، قرار برداری بهره مورد و احداث هامون های تاالب دست باال در و هیرمند حوضه آبریز در انحرافی

ساخت بند کمالخان یکی از  .دارد بررسی و مطالعه دست در پیشنهادی سدهای صورت به حوضه این در را دیگر سد 32

 بر فشار دلیل به که شودمی است. گفته های اخیر بودهچالش برانگیزترین مسائل فی مابین ایران و افغانستان در سال

قبل از ورود به ایران و به صورت مستقیم به  را هیرمند آب از بخشی قصد دارد کمالخان بند ساختن با افغانستان ایران،

کند. اما افغان ها معتقدند که احداث این بند مانع سرازیر شدن حقابه ایران  هدایتدر خاك افغانستان  گودزره سمت

حقابه ایران را تخصیص خواهند داد. نکته قابل توجه این است که حیات تاالبهای  1321نخواهد بود و بر مبنای معاهده 

شود و در صورت تامین این حقابه، در بهترین حالت تنها میلیون متر مکعبی تامین نمی 802هامون با استفاده از حقابه 

های سیالبی بوده که بیش از حقابه به های هامون وابسته به جریانالبها پر خواهد شد. تابخشی از ظرفیت چاه نیمه

سمت ایران سرازیر می شود. در واقع ایران عالوه بر حقابه قانونی خود، بر دریافت حقابه زیست محیطی تاالب های 

یطی به ایران هامون اصرار دارد. ولی ساخت بند کمالخان مانع از ورود این جریان های سیالبی و حقابه زیست مح

. باشد می هیرمند رود آب از استفاده با کشاورزی اراضی توسعه هیرمند، حوضه در افغانستان اقدامات دیگر از خواهد شد.

 در هکتار هزار 111 حدود به 1332 سال در هکتار هزار 123 میزان از منطقه، این در آبی محصوالت کشت کل مجموع

است. عالوه بر ساخت سدهای متعدد در حوضه هیرمند و توسعه اراضی  رسیده افزایش درصد 10 با حدود 0211 سال

هایی به عمق سه متر و عرض چهار متر بر روی خط مرزی ایران و افغانستان که از داخل کشاورزی، افغانستان کانال

آب به خاك  مانع از ورودکه است  نمودههامون پوزك و هامون صابری می گذرد در قالب طرح انسداد مرزی، حفر 

 ایران از منشا رودهای فراه و هاروت که در شمال مجموعه تاالب ها واقع شده اند، می شود.

 بین های تاالب شدن خشک( 1مهمترین تاثیرات منفی مهار آبهای حوضه هیرمند توسط افغانستان عبارتند از: 

 سرعت و زمان مدت افزایش( 3بارندگی ها؛ به صورت افزایش دما و کاهش  منطقه محلی اقلیم تغییر (0؛ هامون المللی

 و مرز شدن خالی (1؛ ریزگردها وقوع تشدید( 2؛ روان های ماسه حرکت و بیابانزایی (0سیستان؛  روزه 102 بادهای

 تشدید (3؛ سیستان مردم فقر تشدید (8؛ نشینی حاشیه و مهاجرت تشدید (1؛ کشور ملی همبستگی و امنیت تهدید

 هکتاری. 01222گرفته بخصوص در طرح  صورت هایگذاری سرمایه رفت هدر( 3قاچاق و 

 دوستی سد افتتاح دنبال به .است مشترك ترکمنستان و ایران افغانستان، کشور سه بین هریرود حوضه آبریز( 9

 بر را سد چند ساخت که کرد اعالم افغانستان وترکمنستان، ایران کشور دو مشترك مرز در هریرود رودخانه روی بر
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 تیرپل سد گفگان، سد پاشدان، سد باالبلوك، سد از عبارتند که دارد کار دستور در دوستی سد باالدست در هریرود روی

 احداث هریرود برروی آینده دهه یک تا و داشته قرار ساخت و طراحی ابتدایی مراحل در اول سد چهار. سلما سد و

 هزینه با هریرود روی و هرات والیت در پاشدان، سد. است رسیده برداری بهره به 1332 سال در سلما سد. شد خواهند

 چهار تولید و اراضی هکتار هزار 12 آبیاری سبز، فضای ایجاد سیالب، کنترل هدف با دالر میلیون 111 به نزدیک

 حال در سدهای از کدام هر ظرفیت. دارد قرار خود پایانی مراحل در سد این ساخت. شد خواهد ساخته برق مگاوات

 بر تاثیر ایران، مرز به هریرود ورودی آب کاهش تاثیر است. مهمترین مکعب متر میلیون 022 از بیش مطالعه و ساخت

 به آب ورودی کاهش که مسائلی از دیگر یکی .است مشهد کالنشهر بخصوص کشور شرقشمال شرب آب منابع روی

 اراضی آب تامین جهت دست پایین کشاورزان حقابه کاهش باشد، داشته همراه به کشور برای تواند می دوستی سد

 زمینه و کند مواجه مشکل با را مرزی منطقه آن ساکنین معیشت تواند می که بود خواهد سرخس دشت کشاورزی

 ایجاد بر عالوه شهری، نقاط سایر به مهاجرت و سکنه از مرز شدن خالی. آورد فراهم را منطقه این از مهاجرت

 نیز را مرز امنیت تامین هایهزینه میزبان، شهرهای در نشینی حاشیه تشدید و مهاجرین برای اجتماعی مشکالت

 .داد خواهد افزایش

یکی دیگر از حوضه های مشترك مرزی ایران و ترکمنستان، در شمال شرق کشور واقع  اترک حوضه آبریز( 4

های مهمترین چالش در خاك ایران واقع شده است. یکیلومتر مربع 33222درصد مساحت این حوضه  1/13شده است. 

های ناشی از ( کاهش کیفیت و کمیت منابع آب ناشی از خشکسالی، فرسایش خاك، آلودگی1 حوضه اترك عبارتند از:

( تغییر مسیر رودخانه و در نتیجه 0های صنعتی؛ های کشاورزی، برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی، آلودگیزهاب

( ایجاد کانون های ریزگرد متعدد در کشور ترکمنستان بخصوص در صحرای قره قوم که 3مرز رسمی دو کشور و  تغییر

 به طور مستقیم بر استان های خراسان شمالی، خراسان رضوی و گلستان تاثیرات زیست محیطی منفی گذاشته است.

های ایران، ارمنستان، آذربایجان، کیلومتر مربع بین کشور هزار 188با مساحت ارس -کورا حوضه آبریز( 5

درصد در  11درصد در ایران،  03درصد مساحت این حوضه در کشور آذربایجان،  31گرجستان و ترکیه واقع شده است. 

درصد در ترکیه قرار دارد. در این حوضه دو رودخانه اصلی کورا و ارس جریان  10درصد در ارمنستان و  11گرجستان، 

 بر متعددی سدهای ن به یکدیگر در کشور آذربایجان، سرانجام به دریای خزر می ریزند. تاکنوندارد که پس از پیوست

 کشاورزی، اراضی آبیاری برق، تولید هدف با مختلف کشورهای در آنها های سرشاخه و ارس و کورا رودخانه دو روی

 است. مداخالت شده احداث مکعب متر میلیارد 02 بر بالغ ظرفیتی با نقل و حمل و سیالب کنترل شرب، آب تامین

 02 ترتیب به خزر دریای به رودخانه این ورودی آب میزان تا است شده باعث ارس و کورا های رودخانه در انسان

آلودگی رودخانه ارس بخصوص ناشی از فعالیت های صنعتی کشور ارمنستان و  .یابد کاهش درصد 01 و درصد

ن چالش های مربوط به این حوضه نتیجه تغییر مرز رسمی کشور از جمله مهمتریهمچنین تغییر مسیر رودخانه و در 

 باشد.می
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 پیشنهادات نتیجه گیری و (3-2

رقابت برای دسترسی به منابع آب مشترك بویژه در سطوح محلی می تواند به بروز درگیری و منازعاتی منتهی شود. 

یک ضرورت فوری مطرح شده باشد و منابع آب برای تامین  این موضوع خصوصا در مواقعی که نیازهای آبی به عنوان

آب همه ذی نفعان و بهره برداران کافی نباشد، بیشتر حائز اهمیت است. معموال منازعات و درگیری ها در داخل 

کشورها بین مناطق شهری و روستایی و همچنین در بین بخش های مختلف از جمله کشاورزی، صنعت و آب شرب 

رشد جمعیت، توسعه اقتصادی و تغییر اقلیم می تواند مدیریت این دسته از تعارضات را تشدید نماید. روی می دهد. 

رودخانه های مشترك فرامرزی زندگی می کنند که حدود  حوضه آبریزدرصد جمعیت جهان در  02عالوه بر این حدود 

هان نیز در آنها جریان دارد که این درصد منابع آب ج 12نیمی از سطح خشکی های زمین را شامل می شود و حدود 

درصد منازعات مرتبط با این آبهای مشترك برای دوره  13مسئله مدیریت این منابع را بسیار مشکل می کند. حدود 

مستندسازی شده است. این در حالی  ،شمار منازعات آب توسط موسسه اقیانوسیهدر فهرست گاه 0222-0212زمانی 

مورد  1831درصد بوده است. در مطالعه ای دیگر، از  20این مقدار حدود  1312-1333است که طی دوره زمانی 

درصد آنها ناشی از عوامل طبیعی بوده است. طی  08، 1308-1333رخدادهای ثبت شده در مورد آب برای دوره زمانی 

اخت ها و برداشت از درصد رسیده است. ایجاد زیرس 33این نسبت افزایش یافته و به حدود  0222-0228دوره زمانی 

 منابع آب از عمده ترین دالیل بروز این منازعات است. 

بینی های تغییر اقلیم و کاهش منابع آبی در جهان و بخصوص در منطقه خاورمیانه واقعیتی انکارناپذیر است و پیش

آب مشترك اگرچه ممکن صورت گرفته نشان از تشدید بحران آب در آینده دارد. رقابت بر سر بهره برداری از منابع 

است در کوتاه مدت منافعی را برای کشورهای باالدست به همراه داشته باشد، ولی قطعا در درازمدت تاثیرات منفی این 

مسئله و  با های مشترك خواهد شد. بنابراین رویاروییبرداشت های بی رویه متوجه تمامی کشورهای واقع در حوضه

های آبخیز مشترك باعث ایجاد انگیزه در راستای تعامل، مشارکت واقع در حوضهپذیرش این موضوع توسط کشورهای 

باید بپذیریم که کاهش عرضه منابع آب ناشی از تغییر اقلیم از یک طرف و افزایش  البته و کاهش تنش خواهد شد.

 جدیدپذیر رو به کاهش استتقاضا ناشی از افزایش جمعیت از طرفی دیگر اتفاق افتاده است و بنابراین سرانه منابع آب ت

 تاثیرگذار خواهد بود.مذاکرات بین کشورهای ذینفع بر پیشرفت این موضوع  و

های اخیر و چشم انداز تغییر اقلیم در جهان از یک طرف و افزایش تقاضا برای آب، پیش با توجه به روند خشکسالی

جام شده توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل، بینی می شود که روند کاهش منابع آبی تشدید شود. طبق مطالعات ان

 شناسایی مرزی مشترك هایحوضه از برداریبهره خصوص در باال خطر با بحرانی مناطق عنوان بهدر جهان  منطقه 0

 هایحوضه. آسیا شرق جنوب( 0 و جنوبی آفریقای جنوب( 3 مرکزی، آسیای( 0 خاورمیانه،( 1: از عبارتند که است شده

 و اندشده بندی طبقه بحرانی مناطق این جزو( هریرود و هیرمند) کشور شرقی و( رود اروند و فرات و دجله) غربی اصلی

 بیشتر جهان نقاط سایر با مقایسه در ایران کشور اطراف منطقه در آب کمبود از ناشی هایبحران که دهدمی نشان

های فرامرزی توسط کشورهای همسایه به آب دهد کنترلهای انجام شده در گزارش حاضر نشان میبررسی .است
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را متوجه ها چالش اروندرود، هریرود، ارس و اترك، بیشترین مشکالت و-فرات-های هیرمند، دجلهترتیب در حوضه

 کشور ایران خواهد نمود.

ران آب توان برای برون رفت و یا حداقل کاهش تبعات ناشی از بحدسته پیشنهاد می دو، با توجه به مطالب مذکور

به دلیل اشتراك منابع آبی در حوضه های مشترك مرزی، لزوم ای مشترك مرزی کشور پیشنهاد نمود. در حوضه ه

در راستای تعامل با کشورهای همسایه و کاهش منازعات و تنش های مربوط به بهره برداری از تقویت دیپلماسی آب 

بیانگر اقداماتی است که می تواند دیپلماسی آب کشور را دسته اول پیشنهادات منابع آب مشترك، انکارناپذیر است. 

ذینفع در حوضه های با توجه به زمانبر بودن حصول دستاورد ملموس از مذاکرات چندجانبه با کشورهای تقویت نماید. 

سیاست های کاهنده پیش بینی تشدید بحران آب در آینده از طرف دیگر، نمی بایستی مشترك مختلف از یک طرف و 

ران آب، صرفا منوط به دیپلماسی آب و گرفتن حقابه از کشورهای دیگر باشد، بلکه می بایستی سیاست های بح

سازگاری با کم آبی و مالحظات آمایش سرزمین در حوضه های مشترك مرزی با اولویت و جدیت بیشتری پیگیری 

اقدامات اساسی است که می تواند در بازه شود. بنابراین دسته دوم پیشنهادات مطرح شده در این گزارش، راهکارها و 

 زمانی کوتاهتری منجر به پایداری بخش هایی از حوضه های مشترك مرزی واقع در کشور شود. 

 ( تقویت دیپلماسی آب3-2-1

در حال حاضر تعارضاتی برای دسترسی به منابع آب مشترك در بسیاری از مناطق جهان روی داده است. این  

حوضه، هنوز فاقد چارچوب  081مشترك بین المللی از  حوضه آبریز 128ممکن است بیشتر شود. تعارضات در آینده 

های الزم برای همکاری است. اگرچه شواهد متعدد نشان می دهد منازعات آبی حوضه های مشترك با ایجاد سازمان 

دریاچه  حوضه آبریزبه  های حوضه مشترك می توانند به بهبود همکاری ها بسیار کمک کنند )از جمله می توان

رودخانه های مک گنگ و سنگال اشاره کرد که باعث تسهیل دیپلماسی آب و مدیریت  حوضه های آبریزویکتوریا و 

 حوضه آبریزمنازعات شده اند(، اما شواهد موجود از موفقیت نه چندان این نهاد حکایت دارد. برای مثال کمیابی آب در 

سنگال باعث گسترش همکاری ها شده است اما به دلیل احداث سد توسط کشورهای باالدست، منازعات همچنان بین 

دجله و فرات نیز تفاهم نامه ها و توافقات بین المللی متعددی بر  حوضه آبریزکشورهای حوضه مشترك وجود دارد. در 

فعالیت های برخی یه و سوریه به امضاء رسیده است اما سر بهره برداری از منابع آب حوضه بین کشورهای عراق، ترک

. افزون بر این در نتیجه رشد جمعیت و به نظر می رسداین تعهدات بین المللی  برخالفای ترکیه در باالدست توسعه

تغییرات آب و هوایی و در نتیجه کمیابی آب، ممکن است به منازعات جدیدی منتهی شود که پیامد آن فروافت منابع 

ها می توانند به آب، کاهش تولید غذا و افزایش مخاطرات و بالیای ناشی از سیل است که در مجموع این پیشران

 امنیت غذایی کشورها لطمات جدی وارد کنند.

با این وجود، ضرورت تقویت دیپلماسی آب و حرکت به سمت همکاری متقابل با کشورهای مجاور و با اولویت 

تواند به کاهش تنش برد می-انکارناپذیر است. دیپلماسی فعال آبی بردای هیرمند و هریرود( )حوضه هکشور افغانستان 
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حوضه  و نزدیکتر کردن کشورهای همسایه در راستای افزایش مشارکت در توسعه پایدار و بهبود سطح زندگی ساکنین

های ناشی از تنوع ل پیچیدگیمشترك منتهی شود. نکته قابل توجه این است که دستاوردهای دیپلماسی آب به دلی

های مشترك، تنوع کشورهای ذینفع، اشتراك منافع، وضعیت دیپلماسی کشور در برابر کشورهای فیزیوگرافی حوضه

بنابراین باید همچنین راهکارها و اقدامات اساسی که می  شود وذینفع و مواردی از این دست، در بلندمدت حاصل می

  ی به پایداری حوضه های مشترك مرزی کمک نماید، به طور جدی توجه نمود.تواند در بازه زمانی کوتاهتر

 تشکیل کمیته دیپلماسی آب (0-2-1-1

از طریق مذاکره با سایر  ملی و منافع احقاق حقوق از موفقیت های چشمگیر در راستایتاریخ دیپلماسی کشور نشان 

فعال کشور در زمینه برجام نشان داد که هم افزایی بین های مختلف دارد. نمونه اخیر دیپلماسی کشورها در زمینه

. در شدهای جهانی دستگاه تخصصی داخل کشور و دستگاه دیپلماسی منجر به موفقیت چشمگیری در مذاکره با قدرت

به رکیب و شرح وظایف ذیل با ت "دیپلماسی آبکمیته "ای تحت عنوان کمیتهبایستی میزمینه دیپلماسی آب نیز ابتدا 

 راستایخارجه در  امور تروزا دیپلماسی توان و کشور داخل اجرایی های دستگاه تخصصی توانبین  افزاییهم منظور

  تشکیل گردد. و بهره برداری و مدیریت پایدار منفی کاهش منابع آب حوضه های مشتركپیامدهای  کاهش نیل به

 ترکیب اعضا:

 وزارت نیرو 

بایستی ضمن پایش اقدامات دبیرخانه کمیته نیز می بایستی در وزارت نیرو باشد. این وزارتخانه میریاست کمیته بر عهده وزیر نیرو و 

انجام شده توسط اعضای کمیته، گزارش اقدامات انجام شده توسط کمیته و اعضای کمیته را به رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه 

 ارائه دهد.

 سازمان برنامه و بودجه کشور 

 به صورت ساالنه اقدام نماید. کمیته امه و بودجه می بایستی نسبت به ارزیابی اثربخشی و نظارت بر اقدامات انجام شدهسازمان برن

 وزارت امور خارجه 

 وزارت جهادکشاورزی 

 سازمان حفاظت محیط زیست 

 سازمان هواشناسی کشور 

 کمیسیون آب و کشاورزی مجلس 

 

 وظایف کمیته:

 مسائل و چالش های حوضه های مشتركو پایش ستگذاری ، سیاراهبری برنامه ریزیالف( 
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 ب( تعیین وظایف اعضای کمیته در راستای تسریع حصول به اهداف کمیته

منظور توجیه کشورهای همسایه در به ج( تعیین موضوعات کلیدی جهت تهیه گزارش های کارشناسی 

)از جمله  های مشتركخصوص فراملی بودن معضالت زیست محیطی ناشی از کاهش منابع آب حوضه 

موضوعاتی نظیر گرمایش جهانی و تغییر اقلیم، بررسی تغییرات کمی و کیفی منابع آبهای ورودی به کشور، 

ای کشورهای وضع موجود بحران های زیست محیطی و منابع آب در ایران و منطقه، پایش اقدامات توسعه

آسیب دیده در حوضه های مشترك مرزی که  شناسایی مناطقهمسایه در راستای مهار آبهای مشترك مرزی، 

 امکان احیای آنها با توجه به کاهش منابع آب ناشی از تغییرات اقلیمی وجود ندارد و ...(

 به مراجع ذیربط مشخصو ارائه پیشنهادات سیاست های هیدروپلیتیکی و ژئوپلیتیکی  بررسید( 

 مرزی مبتنی بر سیاست ایجاد وابستگی متقابلهای مشترك حوضه پایداریبرنامه های  و اجرای ( تدوینر

 موضوعی و موضعی

ایران در  و محیط زیست تسهیل حضور محققان و اندیشمندان حوزه آبساز و کارهای الزم برای  تدوین( ز

 بین المللی در ایرانهای تحقیقاتی پروژهو اجرای  و زمینه سازی برای تامین مالیمرتبط  مجامع بین المللی

سازمان ملل در خصوص حقوق بهره برداری از آبراه های بین المللی  1331تمامی جوانب کنوانسیون بررسی ( ه

غیرکشتیرانی به منظور بهره برداری از نقاط قوت این کنوانسیون جهت کاهش منازعات و تنش ها در حوضه 

 های مشترك مرزی

کمیته می بایستی به صورت مستقل و با الزم به ذکر است با توجه اهمیت و حساسیت موضوع آبهای مرزی، این 

اعضای کمیته نیز می توانند جهت تسهیل در انجام برخی از  ساختاری مجزا از شورای عالی آب در نظر گرفته شود.

 های پیشنهادی خود را به کمیته ارائه دهند. باشد، بستهوظایف خود که مرتبط با شرح وظایف کمیته می

 نامه فی مابین ایران، عراق، ترکیه و سوریه توافقانعقاد  (0-2-1-2

های متعدد دو یا سه جانبه بین کشورهای عراق، ترکیه و سوریه به امضاء رسیده است اما اگرچه تاکنون تفاهم نامه

ای جامع با مشارکت کلیه کشورهای ذینفع در حوضه دجله و فرات حاصل نشده است. تنها پروتکل نامهتوافقتاکنون 

انجام شد، سرانجام پس از  1382نی و اقتصادی سه جانبه که بین سه کشور عراق و ترکیه و سوریه در سال همکاری ف

سال پیش که هنوز بحران آب  02به بن بست رسید. این تجربه ناموفق در  1333جلسه مشترك در سال  11برگزاری 

مشترك در بهره  حوضه های آبریزع در به شدت امروز وجود نداشت از یک طرف و تشدید رقابت بین کشورهای ذینف

برداری از منابع آب مشترك با توجه به تشدید خشکسالی ها در سالهای اخیر از طرفی دیگر، بیانگر دشواری راه پیش رو 

چندجانبه بین کشورهای ذینفع با حضور عراق، ترکیه، سوریه، ایران، عربستان سعودی،  توافقیدر تشکیل کمیته و یا 

تی کشورهای حاشیه خلیج فارس که تحت تاثیر مستقیم اثرات سوء ناشی از کاهش ورودی آب حوضه دجله اردن و یا ح

و فرات به خلیج فارس قرار می گیرند. با این وجود با توجه به تاثیرات منفی ناشی از بهره برداری بی رویه بر کلیه 



 گیری و پیشنهاداتجمع بندی، نتیجه -بخش سوم

 مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

131 

 

گیری از توان با بهرهعه وجود دارد. بنابراین میکشورهای منطقه، تمایل به تعامل و همکاری بجای ایجاد تنش و مناز

دیپلماسی فعال آبی، زمینه ایجاد یک تفاهم جامع بین المللی را فراهم نمود. الزم به ذکر است در این زمینه می بایستی 

 تحوالت ژئوپلیتیکی منطقه در سالهای اخیر و مسائل و چالش های مربوط به کشور سوریه نیز در نظر گرفته شود.

 المللی بین نهادهای تخصصی و مالی توان از گیریبهره (0-2-1-0

 عمران، برنامه 1برنامه محیط زیست سازمان ملل نظیرالمللی  بین تخصصی نهادهای فنی و مالی توان از گیریبهره

اجتماعی غرب کمیسیون اقتصادی ، 3(اسکاپکمیسیون اقتصادی اجتماعی سازمان ملل آسیا و اقیانوسیه )، 0سازمان ملل

 بالیا اطالعات مدیریت ایمنطقه مرکز) 1اپدیم بخصوصو  2شبکه تاب آوری بالیای آسیا و اقیانوسیه، 0آسیا )اسکوا(

با پیشنهاد جمهوری اسالمی ایران به عنوان واحد وابسته به اسکاپ ایجاد و مقر آن در تهران ( که اقیانوسیه و آسیا برای

 اینرویه از منابع آب مشترك راهگشا باشد. های بیاهش آثار سوء ناشی از بهره برداریتواند در راستای کنیز می است

 دارد تالش و شده اندازیراه اسکاپ عضو کشورهای برای بالیا اطالعاتمدیریت  زمینه در رسانیخدمت هدف با مرکز

 زمینه در آوریتاب افزایش راستای در کشورها سایر موفق تجارب و فنی دانش انتقال ،ظرفیت سازی دانش، مدیریت

شایان ذکر است که بررسی مشکالت مربوط به ریزگردها در منطقه آسیا و  .کند وظیفه انجام آن خطرات کاهش و بالیا

با حضور نمایندگان کشورهای  1331اقیانوسیه در دستور کار نشست هماهنگ شده توسط مرکز مزبور در بهمن ماه 

برداری از منابع آب در حوضه ریزگرد از جمله بالیای طبیعی است که عمدتا ناشی از بهره عضو اسکاپ در تهران بود.

 های مشترك بخصوص در حوضه دجله و فرات در سالهای اخیر با فراوانی باال به وقوع پیوسته است. 

ط مشترك بویژه در شرای حوضه های آبریزپیشنهاد می شود با هدف جلوگیری عواقب ناشی از کاهش آب 

اروندرود( -فرات-مشترك مرزی )بویژه هیرمند، هریرود و دجله حوضه های آبریزخشکسالی، موضوع مدیریت یکپارچه 

در دستور کار اپدیم به عنوان بازوی تخصصی اسکاپ قرار گیرد. همچنین اقدامات الزم برای بهره برداری از ظرفیت 

در این خصوص ایجاد کنوانسیونی با عنوان کنوانسیون منطقه سایر نهادها و کنوانسیون های بین المللی به عمل آید. 

-ای بهره برداری پایدار از منابع آب های سطحی و زیرزمینی فرامرزی نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد. این نهاد می

تولید  بایستی موضوعاتی نظیر پایش شفاف و بیطرف آمار و اطالعات حوزه آب، پایش ریزگردها و احیای کانون های

ریزگرد، تعیین سهم منصفانه آب برای هر کشور، تعیین حقابه زیست محیطی، کاهش آالینده های منابع آب مشترك، 

                                                
1 . United Nations Environment Programme 

0 . United Nations Development Programme 

3 . United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 

0 . United NationsEconomic and Social Commission for Western Asia 

2. APDRN (Asian Pacific Disaster Resiliance Network) 

1 . APDIM (Asian and Pacific Centre for the Development of Disaster Information Management) 
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های مربوط به سدهای ساخته شده و آبخیزداری و حفاظت از خاك در حوضه، افزایش بهره وری از آب، رفع چالش

 مواردی از این دست را مورد توجه جدی قرار دهد. 

 اولویت دار راهکارها و اقدامات اساسی (3-2-2

همانگونه که ذکر شد لزوم تقویت دیپلماسی آب در راستای تعامل با کشورهای همسایه و کاهش منازعات و تنش 

های مربوط به بهره برداری از منابع آب مشترك، انکارناپذیر است. اما با توجه به زمانبر بودن حصول دستاورد ملموس 

انبه با کشورهای ذینفع در حوضه های مشترك مختلف از یک طرف و پیش بینی تشدید بحران آب از مذاکرات چندج

در آینده از طرف دیگر، نمی بایستی سیاست های کاهنده بحران آب، صرفا منوط به دیپلماسی آب و گرفتن حقابه از 

آمایش سرزمین در حوضه های کشورهای دیگر باشد، بلکه می بایستی سیاست های سازگاری با کم آبی و مالحظات 

مشترك مرزی با اولویت و جدیت بیشتری پیگیری شود. بنابراین پیشنهادات مطرح شده در این بخش، راهکارها و 

اقدامات اساسی است که می تواند در بازه زمانی کوتاهتری منجر به پایداری حوضه های مشترك مرزی واقع در کشور 

متعددی که در این حوزه در کشور انجام  هایپژوهشلی و بخشی کشور و همچنین ای متاکنون در اسناد توسعهشود. 

شده است، راهبردها و سیاست های مناسب و متعددی برای مدیریت بحران آب در کشور ارائه شده است. در این بخش 

در که می بایستی  سیها و اقدامات اساسیاستدداری شود و بنابراین راهکارها، سعی شده است تا از تکرار مکررات خو

 بیان گردد.بیشتری قرار بگیرند  و تاکید ، اولویتمورد توجهحوضه های مشترك مرزی 

 راهکارهای مرتبط با تمامی حوضه های مشترک( 0-2-2-1

  با توجه به نوع محصول اعم از صنعتی  های مختلفحوضهطراحی و اعمال ساز و کار قیمتی تبعیضی برای

 و کشاورزی و نوع فناوری تولید

 های بازدارنده مصرف بیش از حد استاندارد در مصارف مختلف شرب، جریمه و اعمالتعرفه  اصالح ساختار

کشاورزی و صنعت و همچنین اعمال جریمه سنگین برای استقرار واحدهای صنعتی با نیاز آبی باال در 

 با بحران آب مناطق مواجه

 استفاده از منابع صندوق توسعه ملی جهت توسعه کشت گلخانه  برایسرمایه گذاران  تشویق و حمایت از

 ای و توسعه سامانه های جمع آوری و تصفیه فاضالب

 به بروز رسانی فناوری در راستای افزایش بهره موجود در حوضه های مشترك الزام فعالیت های صنعتی-

 ائه مشوق های الزمو ار وری آب مصرفی

  و قطع  حداکثر تا پایان سال جاریکشور  حوضه های مشترك مرزیتدوین الگوی کشت متناسب با اقلیم

 هر گونه تسهیالت اعم از یارانه، مشوق های مالیاتی و ... برای کشت های نامتناسب با الگوی کشت
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  در حوضه های مشترك ت نصب کنتورهای هوشمند و تحویل حجمی آب به کشاورزی و صنعالزام به

 مرزی

 وریو ارتقاء بهره هدررفت آبر راستای به حداقل رساندن توسعه شبکه های اصلی و فرعی نوین آبیاری د 

  بازسازی شبکه آب و فاضالب در راستای کاهش هدر رفت آب با مشارکت و همکاری کلیه ذینفعان و

 ذیمدخالن

 های مصرف و بازچرخانی و استفاده مجدد از آوری و تصفیه فاضالب کلیه بخشهای جمعتوسعه سامانه

 به بخش خصوصی خروجی تاسیسات با تاکید بر بازنگری تخصیص پساباین منابع 

  های فاضالب و بازنگری در تکمیل و توسعه سامانه درسرمایه گذاری  بهترغیب بخش خصوصی

 سیسات فاضالب جهت فروش یا پیش فروش به بخش خصوصیتخصیص پساب خروجی تا

 هاتشکل به آب امور گری تصدی امور واگذاری و هاتشکل توانمندسازی  

 جهت ذیمدخالن و ذینفعان توانمندسازی و مردمی فراگیر هایمشارکت عمومی، فرهنگ و آگاهی ارتقای 

 با استفاده از رسانه های جمعی آب منابع از بهینه برداریبهره و حفاظت

  و صادرات  با نیاز آبی باالتوجه ویژه به افزایش تراز مثبت تجارت آب مجازی از طریق واردات محصوالت

 ارزش افزوده باال با نیاز آبی پایین ومحصوالت 

 نامع محلی برای توسعه کشت های نویسازی جوآموزش و توانمند 

 حوضه( راهکارها مختص به هر 0-2-2-2

 و هریرود هیرمند )دشت سیستان( حوضه آبریز الف(

های متقابل در تعامالت و همکاری متقابل، در حوضه هیرمند و هریرود می توان سیاست ایجاد وابستگی .1

 راستای نیل به توسعه پایدار در حوضه مشترك با افغانستان را با توجه به موارد زیر پیگیری نمود:

 امکان عدم و برق به افغانستان روزافزون نیاز. دارند دسترسی پایدار برق به افغانستان کشور یتجمع از درصد 32 حدود تنها 

 به کند وارد همسایه کشورهای از را خود موردنیاز برق از درصد 82 از بیش کشور این که است شده باعث داخلی برق تامین

. است گرفته صورت افغانستان در گذاری سرمایه منظور همین برای دالر میلیون 011 از بیش 0211 سال در که ای گونه

 به کشور این زیاد وابستگی و مبرم نیاز از نشان 1ارقام و اعداد این. کندمی صادر افغانستان به برق مگاوات 110 ایران

 برق و خورشیدی برق بخصوص برق تولید تخصصی و فنی توان ایران اما مقابل در. است همسایه کشورهای از برق واردات

 . دارد را افغانستان به آن صادرات و مشترك مرزهای نزدیکی در بادی

                                                
 1331. ماخذ اعداد و ارقام: دانش و صبوری،  1
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  از نظر تاریخی، دشت سیستان همواره به عنوان یکی از قطب های کشاورزی در سرزمین ایران نقش ایفا کرده است. نیروی

مکان افزایش تولید محصوالت انسانی و دانش فنی فعلی کشاورزی در کشور نیز به شرط در دسترس بودن منابع آب کافی، ا

کشاورزی در دشت های حاصلخیز سیستان را می تواند فراهم نماید. از طرفی دیگر، کشور افغانستان همواره یکی متقاضیان 

 2/0درصد واردات افغانستان به ارزش بالغ بر  32محصوالت تولیدی در کشور ایران بوده است به گونه ای که بیش از 

دا ایران صورت می پذیرد. افغانستان می تواند طبق پروتکل های مشخصی، با در اختیار قرار دادن آب میلیارد دالر از مب

 حوضه هیرمند )فراتر از حقابه ایران(، بخش زیادی از محصوالت مورد نیاز خود را از کشور ایران وارد نماید. 

 شودمی تشکیل افغانی مهاجران از ایران معیتج درصد 38/1 ،1332ایران در سال  آمار سرشماری مرکز اطالعات اساسبر 

 اجازه که است ایبیگانه اتباع نمایانگر صرفاً مقدار این اما است. داشته صعودی سیر تاکنون 1382 سال از میزان این که

 که نفر است هزار 222 و میلیون دو ایران مقیم هایافغانستانی تعداد برآوردهای دیگر بیان می کند که. دارند ایران در اقامت

تواند براساس حق حاکمیت ملی خود، با می ایران بنابراین. دارند موقت اقامت اجازه میلیون نفریک صرفاً مقدار این از

های هیرمند و تامین حقابه ایران در حوضه زمینه در افغانستان های مثبتخواستار گام مهاجران افغان اهرم از استفاده

 شود.  هریرود

  گیری از موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در زمینه انزوای جغرافیایی افغانستان می تواند به عنوان اهرمی در مذاکرات بهره

 عامل آب بحران که یابند دست واقعیت فهم این به افغانستان و ایران کشور دو هر هیدروپلیتیکی محسوب شود. چنانچه

 یکدیگر جغرافیایی و اقتصادی هایبرتری به با توجه کشور دو ره صورت این در است منطقه ثبات و امنیت کننده تهدید

 افغانستان، سیاسی جایگاه ارتقای بر عالوه این صورت در که داده افزایش هم با را خود اقتصادی و تجاری تبادالت زمینه

 .یافت خواهد ارتقا کشور دو هر ملی امنیت

جایگزینی تدریجی فعالیت های غیروابسته به آب به فراهم نمودن مشوق ها و تسهیالت الزم به منظور  .0

 در دشت سیستان جای فعالیت های کشاورزی کم بازده

ای و توسعه الزام به ممنوعیت کاشت محصوالت تولیدی درفضای باز با قابلیت انتقال به فضای گلخانه .3

 شده های کنترلکشت در محیط

های اشتغال زا با بهره ص آب صرفا به فعالیت ارزش گذاری منابع آب موجود در دشت سیستان و تخصی .0

 وری باال

ها تدوین الگوی کشت متناسب با اقلیم منطقه و با ارزش افزوده باال و منوط کردن تخصیص آب چاه نیمه .2

با  اقتصادی نظیر کشت های گلخانه ای و محصوالت صادراتی-صرفا به کشت های دارای توجیه فنی

 ارزش افزوده باال

 از یوربهره شیافزا هدف با دشت سیستان در صنعت و کشت یهامجتمع توسعه و جادیا از تیحما .6

 یکشاورز بخش یبازده ارتقاء و( کار یروین و نیزم)آب،  دیتول یهانهاده
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انجام عملیات بیابانزدایی و تثبیت شن های روان و کانون های ریزگرد در مناطقی از تاالب هامون که با  .1

 وجود ندارد. مناطق خشکسالی امکان احیاء آنتوجه به روندهای آتی 

 انجام عملیات آبخیزداری به منظور مهار آبهای سطحی فصلی خروجی از مرز و تقویت آبخوان های منطقه  .8

 به مصرف و انتقال ندیفرا در آب اتالف رساندن حداقل به و یآبرسان یهاسامانه و هاشبکه بهبود و اصالح .3

 آب منابع از یحداقل برداشت منظور

و صادرات محصوالت به  توسعه دامداری و دامپروری های صنعتی با تاکید بر تامین علوفه از افغانستان .12

 به منظور افزایش تراز مثبت تجارت آب مجازی افغانستان

به منظور توسعه کشاورزی افغانستان در راستای تعامل متقابل با افغانستان و در  سرمایه گذاری مشترك .11

 ت محصوالت کشاورزی آب بر به ایرانمقابل واردا

 جای به حاصله آب منابع تدریجی جایگزینی و مشهد دشت در کشاورزی بخش آب منابع مصرف مدیریت .10

 دوستی سد آب منابع

 اترک حوضه آبریزب( 

-ممانعت از توسعه بیشتر طرح های کنترل و بهره برداری منابع آب در سرشاخه های اترك در استان .1

 رضوی و خراسان شمالیهای خراسان 

تامین اعتبار توامان دو کشور برای تکمیل عملیات نقشه برداری از مسیر رودخانه اترك، اصالح مسیر  .0

های مهندسی رودخانه در طول رودخانه مرزی اترك مشترك به منظور جلوگیری از و اجرای پروژه

 تغییر مسیر رودخانه و در نتیجه تغییر مرز رسمی دو کشور

 ارس حوضه آبریز (0-2-0-0

تشکیل جزایر رسوبی در باالدست باعث انحراف ) ایران و آذربایجان در مرزسد میل مغان بازسازی تسریع در  -1

تواند باعث تخریب و شده که می طرف کشور ایرانجریان آب رودخانه به پشت دیوار هدایت جریان در 

 د شود(.واژگونی س

خصوص خاکی بعمر مفید تاسیسات )سپری شدن تاسیسات شبکه آبیاری و زهکشی مغان بازسازی تسریع در  -0

بودن کانال اصلی که منجر به فرار آب از کانال شده که عالوه بر زهدار نمودن اراضی حاصلخیز باعث هدر 

 شود(.متر مکعب آب صد درصد مرزی می میلیون 102رفت 

بخصوص آلودگی های ناشی از فعالیت های صنعتی و کارخانه پایش میزان و منشا آلودگی های رودخانه ارس  -3

 های مس کشور ارمنستان و مذاکره با این کشور به منظور جلوگیری از ورود پساب های صنعتی به ارس
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بدنه رودخانه ارس به منظور جلوگیری از تغییر مسیر رودخانه ارس و مرز رسمی  تثبیتتسریع در عملیات  -0

  کشور

 اروندرود آبریزحوضه ( 9-0-9-5

تامین حقابه زیست محیطی کارون و اروندرود به منظور جلوگیری از ورود آب شور خلیج فارس به  .1

 و کاهش کیفیت آب کارون رودخانه های اروند و بهمنشیر

 نیشکر به کارون بخصوص پساب جلوگیری از ورود پساب ها .0

 الیروبی کارون و اروندرودتسریع در انجام عملیات  .3
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ترجمه فریدون  -یآشفتگای گرفتار تنش و تمدنی دچار . رهانیدن سیاره0-برنامه ب -1381 -لستر براون،

 .انتشارات اطالعات-مجلسی

انتشارات  -نگاهی به دیپلماسی آب ایران )هیدروژئوپولیتیک( -1332 -پاپلی یزدی، محمد حسین؛ وثوقی، فاطمه

 پاپلی

 -و مسعود سلطانی ترجمه امیر عباس صدیقی  -یآبرویارویی با کم : آخرین آبادی -1380 -، ساندراپوستل

 .انتشارات نشر نی

 -ی حسینی، حمیدرضا؛ شایگان، مهران؛ مرید، سعید؛ وطن فدا، جبار و علیرضا نجفیحاجی حسینی، محمدرضا؛ حاج

 کنندة بندی از طبقه استفاده با افغانستان هیرمند حوضه کجکی سد دست پایین اراضی کاربری تغییرات بررسی -1330

سال پنجم،  -ایران GISمجله سنجش از دور و  -پشتیبان بردار های ماشین و گیری تصمیم درخت شباهت، بیشترین

 1330شماره چهارم، زمستان 

آرزوی افغانستان به خودکفایی انرژی: نقش آب و برق آبی  -1331 -دانش، میرسید شاه و صبوری، نجیب رحمان

 جلد اول، شماره یک -ژورنال مطالعات آبهای افغانستان -در خودکفایی درازمدت

 آمار و اطالعات بارندگی های کشور -1331 -ع آب ایرانع آب شرکت مدیریت منابدفتر مطالعات پایه مناب

 هشتم، سال -برنامه تحلیلی خبری نامه هفته -آب یکپارچه مدیریت سوی به حرکت -1388 -الهام -آبادی رستم

 جمهوری ریاست راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاونت ،330 شماره
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عمده آب هریرود هنوز هم به ایران و ترکمنستان می بخش  -1332جوزا )خرداد(  13-صبح افغانستان 8روزنامه 

 رود.

 جهت ارهکار ارائه و ایران کشاورزی عمده محصوالت تهیه در مجازی آب جریان بررسی -1330 -الهام. عرب

 زیستمحیط دانشکده تهران، دانشگاه ارشد کارشناسی نامه پایان -آب خالص جریان سازی بهینه

 Water) پایه مصرفی آب آبی، منابع مصرف بر جهانی اندازچشم -1383 -نیا نیک ناصر اعظم،. عربی

Footprint )11 تا 10عمران، مهندسی ملی کنگره پنجمین -آبی منابع روی ملل مصرف الگوی تأثیر از شاخصی 

 ایران مشهد، مشهد، فردوسی دانشگاه ،1383 اردیبهشت

فصلنامه  -تحلیلی بر هیدروپلیتیک شرق ایران -1332 -عزتی، عزت اهلل؛ خضری، محمدحسن؛ نیک فرجام، محبوبه

 1332سال چهارم، شماره اول، زمستان  -پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی-علمی

 هریرود راهبردی اهمیت در مؤثر عوامل تبیین و شناسایی -1331 -افشین ،مراد؛ متقی ،کاویانی راد ؛حسن صدرانیا،

 -همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا -دلفی روش از گیری بهره با افغانستان و ایران برای

 1331اسفند  3و  8 -انجمن ژئوپلیتیک ایران

 سد تاثیر موردی نمونه) هیدروپلیتیک و امنیت نسبت تبیین -1331 -سیده زهرا ؛ متولی عنبران،مراد ،کاویانی راد

انجمن  -همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا -(شهرمشهد آبی امنیت بر افغانستان در سلما

 1331اسفند  3و  8 -ژئوپلیتیک ایران

 شناسایی کانون های منشا ریزگرد در استان خوزستان -1330 -سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

 فرهنگی و اجتماعی ادی،اقتص مستندات برنامه ششم توسعه -1330 -ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه

 "زیستمحیط" بخش ایران اسالمی جمهوری

 مرکز آمار ایران -1330 -سالنامه آماری کشور 

 ششم برنامه سند -1330- ریزی کالن آب و آبفا وزارت نیرودفتر برنامهو  ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه

 (.1332-33)ایران  اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی توسعه اقتصادی،

گاهنامه الکترونیک دفتر  -آب مجازی )تاریخچه، مفاهیم( -1333 -سهرابی. حمید، عطیه نجفی، علی حاجی مرادی

 توسعه پایدار دانشگاه امیرکبیر

 کنگرهمجموعه مقاالت چهارمین  -سیستان محلی اقلیم بر هامون دریاچه سطح تغییرات اثر -1383 -سلیقه. محمد

 زاهدان -اسالم جهان نانجغرافیدا المللی بین

 دومین -افغانستان و ،ترکمنستان ایران روابط بر آن اثرات و هریرود حوضه هیدروپلیتیک -1383 -سینائی، وحید

 دانشگاه فردوسی مشهد -1383آبان  2و  0 -مرکزی آسیای کشورهای و ایران روابط بازنگری همایش
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تحلیلی بر احداث سد سلما بر روی رودخانه فرامرزی  -1332 -شهبازبگیان، محمدرضا؛ موسوی شفایی، مسعود

 معاونت پژوهش های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک -هریرود در کشور افغانستان

 دفتر پژوهشی، معاونت مجلس، هایپژوهش مرکز ،1310 شماره گزارش ،(1380) پایدار توسعه و آب منابع مدیریت

 بناییزیر مطالعات

بحران آب و امکانسنجی اتصال  -1331 -مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور

 پهنه های آبی شمال و جنوب کشور

 بررسی اجمالی اهمیت تاالبها با تاکید بر تاالب هامون -1332 -مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی

 بررسی بحران آب و پیامدهای آن در کشور -1331 -مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی

دفتر توسعه پایدار دانشگاه  -آب مجازی و تجارت آن ها و راهکارها،بحران آب، چالش -1333 -مکنون. رضا

 .اهبردی ریاست جمهوریریزی و نظارت رصنعتی امیرکبیر، گروه آب و توسعه پایدار، مجموعه سخنرانی، معاونت برنامه

 1331تیر  18 -افغانستان و ایران بین آب خاموش جنگ/کشور شرق در آب ژئوپولیتیک -1331 -خبرگزاری مهر

 فصلنامه -مرزی رودخانه های مدیریت در و حقوقی امنیتی و سیاسی مالحظات -1330 -میان آبادی، حجت

 .023-032صص  -1330 پاییز نهم، شماره نخست، دوره الملل،بین روابط هایپژوهش

 انتشارات -سنگاچین پوراصغر فرزام و حبیبی علی ترجمه -رشد هایمحدودیت -1381 -همکاران و میدوس

 .ریزیبرنامه و مدیریت پژوهش و آموزش عالی مؤسسه

 نشر سهره -جغرافیای سیاسی آبهای مرزی ایران )رودخانه ها( -1332 -نامی، محمد حسن

 بحران آب، توهم یا واقعیت -1330 -روزنامه شرق بحران آبویژه نامه 

 http://www.gap.gov.trوبسایت پروژه گاپ به آدرس 
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