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 گفتارپیش

 دیپلماسی در زمینه مطالعات آب،انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان این پژوهش نخستین پژوهش 

یک انستیتوت در نظر دارد که  ،پژوهشنجام این با ا می باشد. افغانستان مرزی فراهای و مدیریت آب آب

 ی افغانستان انجام دهد.رزم های فراهای را در زمینه آبسلسله پژوهش

موضوعات در جهان کنونی  ترینترین و بلکه پرمسئلهپرحاشیه یکی از مرزی فرا یهاآبها و منابع آبی، دریا

ها برای سیاسی شده است. انسان ایمسئلهو تبدیل به  رفته از این فراتر ی حیات و امروزهیهآب ما. است

 آورند. دست و حیاتی به شمار میدمها برای امر توسعه آنرا ابزاری کنند و دولتبقای خود از آن استفاده می

سو رود از چندی بدینی هریآب رودخانهپردازد. رگ آبی هرات میرود، شاهاین پژوهش به بررسی هری

های افغانستان است که رود یکی از رودخانههریمی و سیاسی شده است. ای برای گفتگوهای علسوژه

ی آبریز پس از گذشتن از افغانستان، به ایران اما این حوزه کند؛درصد آب تولید می ۳5ی درونی آن حوزه

کند. آب این حوزه در تاریخ هرات منجر به ظهور و سعود تمدنی وسیع در این شهر و ترکمنستان سفر می

گو باشد، تبدیل برای اینکه بتواند تقالی مردم برای بقا و توسعه را پاسخاین حوزه است. امروزه نیز آب  شده

ی آینده ،کاربری، تولیدبه موضوعی پرحاشیه شده است. بناً این پژوهش با نگاهی به این حوزه به دنبال 

 است.  آن یو مسائل مربوط به حقوق و سیاست آب این حوزه

ده است که هر کدام به نحوی در پژوهش با مساعی مشترک تعداد زیادی از دوستانی همراه بوانجام این 

گزاری ویژه داریم اند. سپاستالش ورزیدهو غیر مستقیم پژوهش به شکل مستقیم  شدنِهرچه غنامندتر

وده و مکه قبول زحمت فرآقای عبدالبصیر عظیمی  ی آب وگر در حوزهنژاد پژوهشبانو فهیمه صادقیاز 

وهش محصول فعالیت علمی یاری کردند. این پژتر شدن آن همعلمیچه در مرور این پژوهش برای هر

ی موضع رسمی انستیتوت مطالعات و بازتاب دهنده است که در انجام آن نقش داشته گریپژوهش

 باشد.نمی ناستراتژیک افغانستا

 انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان

 خورشیدی ۱۳۹۷

 

 



 ب

 

 

 ی پژوهشخالصه

درصد  ۷5خشک جهان واقع شده است. ی نیمهکشوری محاط به خشکه است که در منطقه افغانستان

رود نیز های مهمی از جمله آمو، کابل، هلمند، مرغاب و هریاین کشور کوهستانی است که منشاء رودخانه

ی اصلی آبریز، شامل کابل، آمو، حوزه بندی وزارت انرژی و آب،  افغانستان به پنجباشد. بنابر تقسیممی

ی آبریز شمال یک ی فرعی تقسیم شده است، که فقط حوزهحوزه 42مرغاب و -هلمند، شمال و هریرود

باشد. بر اساس ی دیگر با یک یا چند کشور دیگر مشترک میی داخلی تلقی شده و چهار حوزهحوزه

میلیارد متر مکعب  84در افغانستان  ۱۹۹6در سال مطالعات سازمان خوراکه و زراعت سازمان ملل متحد 

های وزارت انرژی و آب میزان آب تولیدی در کشور در شده است؛ اما متاسفانه بر اساس دادهآب تولید می

 میلیارد متر مکعب کاهش یافته است.  4۹به حدود  2۰۱8سال 

انستان، ایران، و ترکمنستان مشترک باشد که بین سه کشور افغی آبریز کشور میترین حوزهغربی رودهری

است. این رودخانه از ارتفاعات مرکزی افغانستان سرچشمه گرفته و با گذر از شهرهای فیروزکوه و هرات 

گردد و در در نهایت با تشکیل مرز افغانستان و ایران و همچنین ایران و ترکمنستان وارد ترکمنستان می

 گردد. قوم ناپدید میشنزارهای قره

درصد در  44درصد در افغانستان،  ۳5باشد که کیلومتر مربع می ۱۱22۰۰کل این حوزه تقریبا  ساحتم

 درصد آن در ترکمنستان قرار دارد.  2۱ایران و 

درصد در  65درصد در افغانستان،  ۳2نفر است، که  54۱۷۰۰۰ساکن در کل حوزه در حدود  جمعیت

 ایران و سه درصد در ترکمنستان ساکن هستند.

 2۱8متر متغیر و در ایران بطور متوسط میلی 26۳تا  ۱۳4رود در افغانستان بین ی هریحوزه بارندگی

رود افغانستان در ایستگاه هرات در ی هریمتر گزارش شده است . بیشترین میزان بارندگی در حوزهمیلی

متر گزارش میلی 55رچ حدود متر و در طرف ایران در ایستگاه مشهد نیز در ماه مامیلی 58ماه مارچ حدود 

 شده است.

منطقه شامل زراعت، شرب، صنعت و محیط زیست نیز با رشد روز افزون جمعیت و تغییر  نیازهای آبی

ی رود مجموع نیاز آبی حوزهی هریی اصلی حوزههای نقشهالگوی زندگی افزایش یافته است. بنابر داده



 ت

 

به  2۰45میلیون متر مکعب بوده است که تا سال  5665حدود  2۰۱5رود در افغانستان در سال هری

 میلیون متر مکعب افزایش خواهد یافت.  62۷6

هکتار زمین للمی  268۱8۳هکتار زمین آبی و  225852رود افغانستان شامل ی هریدر حوزه زراعت

هکتار خواهد  4۷۷۰۰۰به  2۰45ی اصلی تا سال است که اراضی آبی زراعتی، با توجه به پیش بینی نقشه

 رسید.

( و جدید ۱۹62-۱۹8۰های قدیم )ی هایدروگرافرود نیز با توجه به مقایسهی هریرودخانه دهیآب

گیری یافته است. رود، کاهش چشمی هریتاکنون( یازده ایستگاه هایدرومتری نصب شده در حوزه 2۰۰۹)

های امنیتی در کشور، انکشافی در ناآرامیبه دلیل  2۰۰۹تا  ۱۹8۰های ی سالبا توجه به اینکه در فاصله

باشد بخش زراعت و صنعت منطقه روی نداده است، مهمترین عامل کاهش میزان آب، تغییرات اقلیم می

های های جهانی در مورد وضعیت حوزهاند. بررسیدهی رودخانه نداشتهو عوامل انسانی نقشی در کاهش آب

ی ی پرتنش آبی در جهان است. سرانهرود چهارمین حوزهی هریدهد که حوزهآبریز جهان نیز نشان می

باشد که با توجه به متر مکعب می 4۰۷مرغاب حدود -رودی هریهای تجدیدپذیر حوزهی آبساالنه

 رود تحت تنش آبی شدید قرار دارد. ی هریهای جهانی از جمله شاخص فالکن مارک، حوزهشاخص

 2۰۰۳(Uhl& Taheri) ،2۰۰5، (FAO)۱۹۹6های مختصر در سال صورتمنطقه به های زیرزمینیآب

(ADB) 2۰۱4، و (Shiladia) اند. نتایج این مطالعات کلی است و تعداد و مرز مورد بررسی قرار گرفته

های زیرزمینی ( میزان کل آب2۰۰۳های آب زیرزمینی منطقه مشخص نشده است. اوهل و طاهری )سفره

ها) های زیرزمینی منطقه توسط چاهاند. آبمیلیون متر مکعب برآورد نموده 64۰رود را ی هریحوزه

ی نتایج شوند. مقایسه( در بخش شرب و زراعت استفاده می2۳2( و کاریزها )۷2۳ها)(، چشمه۷۱۳

های زیرزمینی منطقه با استانداردهای جهانی از جمله استانداردهای سازمان صحی آزمایشات کیفی آب

های های زیرزمینی منطقه مشکل کیفی خاصی وجود ندارد و آبدهد که در مجموع در آبیجهان نشان م

 باشند.منطقه قابل شرب می

رود افغانستان توسط احداث بندهایی مانند سلما و کبگان ی هریحوزه های سطحیی آبمهار و ذخیره

کاره ماندند. پس از سقوط ها نیمهها قبل در نظر گرفته شده بود که متاسفانه به دلیل بروز جنگاز دهه

ی ها مجدداً شروع شدند. خوشبختانه، تاکنون پروژهطالبان و روی کار آمدن نظام جدید سیاسی این پروژه

اکنون بند پاشتان در حال ساخت و  بندهای کبگان و تیرپل نیز برداری رسیده است. همبند سلما به بهره

 باشند. در حال مطالعه می



 ث

 

شود. چند ی آبریز سرخس نامیده میقوم و گاهاً به نام حوزهبه نام حوزه قره رود در ایرانهریی حوزه

ریزند و تعدادی رود مرزی میرود از طرف ایران به هریرود، و روسرود، جامی مهم از جمله کشفرودخانه

رود شوند و در آنجا به هریمیرودخانه از جمله قره تیکان، چهچهه، درونگر و... مستقیماً وارد ترکمنستان 

 پیوندند. می

قوم به صورت آبی و للمی وجود داشته است و همه ساله توسعه نیز یافته است. ی قرهدر حوزه زراعت

 هکتار زمین زراعتی در این حوزه وجود دارد. ۳۱4۰۰۰اکنون بیش از هم

های حوزه ه بر روی رودخانهایستگاه هایدرومتری نصب شد 45قوم توسط ی قرهحوزه های سطحیآب

میلیون متر مکعب و در سال  ۳۰۷2قوم ی قرهشود. میانگین بلند مدت تولید آب در حوزهگیر ی میاندازه

میلیون متر مکعب گزارش شده است. بر اساس شاخص فالکن مارک  ۱4۳4حدود  ۱۳۹4-۱۳۹5آبی 

 متر مکعب خواهد بود. ۷/86۱قوم ی قرهدر حوزه ۱4۰4ی آب هر نفر تا سال سرانه

اند که ی آب زیرزمینی کوچک و بزرگ ذخیره شدهسفره ۱۱قوم در ی قرهحوزه های زیرزمینیآب

های زیرزمینی میلیون متر مکعب از آب 245۳باشد. در مجموع بزرگترین آنها مربوط به دشت مشهد می

رشته  2۰6۳چشمه و  2۷8۰یق، حلقه چاه عم 5۹8۷عمیق، حلقه چاه نیمه 46۳۷قوم توسط ی قرهحوزه

درصد  ۷/۱۳درصد به مصرف زراعت،  ۷/82برداشت شده است. از این مقدار  ۱۳۹۰-۱۳۹۱کاریز در سال 

های درصد آن به مصرف شرب رسیده است. برداشت بیش از حد از آب 6/۳به مصرف صنعت و فقط 

 ش از یک متر افت نماید.های زیرزمینی منطقه بیزیرزمینی، باعث شده است که سالیانه سطح آب

 ۱۷۰دربند )ی آب زیرزمینی آقبین افغانستان و ایران شامل سفره های آب زیررزمینی مشترکسفره
2Kmفریمان ،)- ( 2 28۰2تربت جامKm( تایباد ،)2 ۱۱5۹Km( و کرات ،)2 4۱۱Kmمی ) شود. همچنین

افغانستان، ایران، و ترکمنستان  ( بین سه کشور2Km ۳۹6آباد )صالح-آبادی آب زیرزمینی جنتسفره

 باشد.مشترک می

قوم نیز توسط احداث بندهای متعدد توسط ایران انجام شده است. قرهی های سطحی حوزهمهار آب

باشند. همچنین تعداد زیادی برداری، ساخت یا مطالعه میقوم در حال بهرهی قرهبند در حوزه 4۰حدود 

قوم اجرا شده ی قرههای آب زیرزمینی در سطح حوزهقویت سفرهی مصنوعی جهت تهای تغذیهپروژه

صورت یک جانبه و بدون اطالع و موافقت افغانستان )به رود مرزی بهاست. بند دوستی که بر روی هری

ی ای از بندهایی است که در حوزهرود( ساخته شده است، نمونهی اصلی آب هریعنوان تامین کننده

ی های آب و برق و خارجه وقت افغانستان اعتراضیهاست. قابل ذکر است که وزارتقوم ساخته شده قره



 ج

 

های دیپلماتیک به ایران و ی این بند و عواقب آن را از کانالشدیدی را در خصوص ساخت یکجانبه

 قوم باعث شده است که تقریباً آبی از طرف ایرانهای قرهی گسترده مهار آبترکمنستان رساندند. برنامه

که به هیچ وجه نباید از سهم ایران ها متوجه افغانستان گردد. در حالیرود مرزی نرسد و همه نگاهبه هری

باشد، رود در ایران میی هریرود مرزی غافل بود. با توجه به اینکه وسعت زیادی از حوزهدر تامین آب هری

و در نهایت ترکمنستان از آن استفاده  ی سرخسرود مرزی که منطقهاین کشور نیز باید در تامین آب هری

 نمایند، سهم داشته باشد.می

های دور منطقه رود از گذشتهی آب هریدهند که مهمترین مصرف کنندهنشان می مطالعات تاریخی

-دست بهداشت، به مناطق پایینای وجود میها آب اضافههرات بوده است و فقط اگر در زمان سیالب

دست هرات بیشتر رسید. به همین جهت زراعت در مناطق پایینتان نیز میخصوص سرخس و ترکمنس

ای از ی گستردهرود، شبکهها، جهت مصرف آب هریصورت للمی بوده است. ساکنین هرات از گذشتهبه

 گیرند. اند که هنوز هم مورد استفاده قرار میهای قدیمی آبیاری مشهور به بلوکات هرات را ساختهکانال

در همه کشورها وجود دارد و افغانستان هم از این امر مستثنی نیست. آب پایه و اساس  به توسعهنیاز 

-های بالقوهرود ،پتانسیلی هریباشد. در حوزهتوسعه در کشورهایی با زیربنای زراعتی مانند افغانستان می

جدی جهت تبدیل  های زراعت و صنعت وجود دارد. در صورت وجود عزمی بسیاری جهت توسعه در بخش

تنها هیچ آب توان گفت که نههای بالقوه به بالفعل، نیاز آبی منطقه نیز افزایش خواهد یافت و میپتانسیل

صورت با کمبود آب هم مواجه خواهد شد. در این رود وجود نخواهد داشت، بلکه حوزهمازادی در هری

 رود باشد.ی هریبرطرف کردن کمبود آب حوزهای جهت حتی افغانستان باید به فکر انتقال آب بین حوزه

ی برداشت آب از آنها، باعث بروز منازعاتی وجود دارد که نحوهی آبریز مشترک در جهان حوزه 286

کنند با مذاکرات دو یا چند جانبه منازعات آبی بین کشورهای مختلف شده است. عموماً کشورها تالش می

های مشترکی برسند. تقاضای روزافزون آب باعث ورود آب به بحث بین خود را حل نمایند و به توافقات

خشک جهان شده است. ی خشک و نیمهخصوص کشورهای واقع در منطقهامنیتی تعدادی از کشورها به

ها یا استفاده از کنند در مذاکرات آب، از عوامل دیگری مانند اعطای بعضی از مشوقلذا کشورها تالش می

ای دریافت امتیازات آبی استفاده نمایند. جهت حل و فصل منازعات آبی در سطح منطقهزبان تهدید جهت 

آور نبوده و کشورها وجود آمده است که البته هیچ کدام از آنها الزامها و قواعد متعدی نیز بهکمیسیون

قواعد هلسینکی توان به توانند به میل خود به هر یک از آنها بپیوندند. از جمله مشهورترین آنها میمی

های (، کنوانسیون سازمان ملل در استفاده غیرکشتیرانی از آبراهه۱۹۹2(، کنوانسیون هلسینکی )۱۹66)

 ( اشاره نمود. 2۰۰4(، و قواعد منابع آب برلین )۱۹۹۷المللی )بین



 ح

 

-های بینیکی از اصولی است که قواعد و کمیسیونهای حوزه ی معقوالنه و منصفانه از آباستفاده

تواند با تکیه بر این رود، میی هریالمللی بیشترین تاکید را بر رعایت آن دارند. افغانستان نیز در حوزه

های قبل به دالیل مختلف داخلی نتوانسته اصل به حقوق تضییع شده خود برسد. چراکه افغانستان در دهه

تان نیز حق دارد که با استفاده از همپای کشورهای دیگر حوزه انکشاف نماید. با توجه به این اصل افغانس

رود خود را ی هریداده است، حوزهرود انجام میی تاریخی که از هریهای موجود و استفادهپتانسیل

حداقل همپای کشورهای دیگر رشد دهد. چراکه به هیچ عنوان منصفانه و معقوالنه نیست که ساکنین 

شود( حتی به آب آشامیدنی سالم و غذای کافی د میمناطق باالدست)که بیشترین حجم آب در آنجا تولی

بری مانند خربزه، تربوز، لبلبو، پسته و دست به کشت محصوالت آبدسترسی نداشته باشند و در پایین

پخته مشغول باشند و با افتخار آنها را به نقاط دیگر جهان نیز صادر کنند. به هیچ عنوان معقوالنه و 

ساله زندگی تعداد زیادی های کنترل آب، همهبود امکانات و نبود ساختمانمنصفانه نیست که به علت کم

های بهاری، تهدید گردد؛ اما از ساکنین مناطق باالدست توسط سرمای طاقت فرسای زمستان و سیالب

دست با ساخت های مهار آب و سیالب را نداشته باشند، چراکه کشورهای پایینی احداث پروژهآنها اجازه

 دهند.جای دیگر، آب را به صورت غیر معقوالنه هدر میهای مصنوعی، و مصارف بینماها، دریاچهآب 

گیرد. به همین دلیل های سیاسی و تخصصی را در بر میای از بحثمجموعه مذاکرات هایدروپلتیک

احقاق  مذاکره کنندگان باید با اصول منابع آب و سیاست آشنایی خوبی داشته باشند. افغانستان جهت

های متخصص جهت انجام های مشترک آبی، نیاز به تربیت تیمرود و سایر حوزهی هریحق خود در حوزه

ی کنترل آب دارد. عالوه بر آن مذاکرات رو در رو با کشورهای دیگر حوزه و ساخت زیربناهای اولیه

شورهای حوزه را نیز به های آبی دیگر کی آبی باید فعالیتمتخصصین هایدروپلتیک کشور، در هر حوزه

های غیر دقت زیر نظر داشته باشند، تا عالوه بر باالبردن اطالعات خود، در موقع مناسب نسبت به فعالیت

 قانونی احتمالی آن کشورها نیز واکنش مناسب دیپلماتیک را نشان دهند.
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 سخن نخست

باشد که آب جایی دهد. هرناپذیری از زندگی را تشکیل میییبخش زمین و بخش جداحیات آب عنصر

از  ،هویداست تمام ارکان زندگی بشری نیز کامالً . نقش آب دروجود داردامکان زندگانی و حیات هم 

به  ی دور، دسترسیهاعت و تولید مواد غذایی. از گذشتهصن ،ل سالمت و بهداشت گرفته تا زراعتمسائ

های بزرگ جهان در کنار دنروست که بیشتر تمینهای جوامع بشری بوده است. از همآب یکی از مزیت

های هوانگ هو، سند، های شکل گرفته در اطراف رودخانهاند. آثار تمدنها شکل گرفتهها و درهرودخانه

 گردند. ریخ بشریت محسوب مینوز پابرجاست و جزیی از تاسیردریا و آمودریا، دجله و فرات، نیل و ... ه

ها در مناطقی که این روشهای مختلفی را جهت استفاده از آب ابداع نموده است. االیام روشبشر از قدیم

زمین داشته  یسایر مناطق کرهبه پیشرفت بیشتری نسبت  راه بوده،هایی همدسترسی به آب با محدودیت

های سطحی و حفر چاه ها جهت استفاده از آبدها و کانالتوان به ساخت بنها میاست. از جمله این روش

 های زیرزمینی اشاره نمود. و کاریز جهت استفاده از آب

-های دور بحثبه علت جاری بودن آب و تشکیل جوامع مختلف بشری در اطراف یک رودخانه، از گذشته

هایی جهت اداره و پیشینیان سیستمرو وجود آمده است. از اینها بههایی بر سر چگونگی استفاده از آب

ها توزیع وجود آورده بودند و توسط آنها آب را بین ساکنین اطراف رودخانههای جاری بهمدیریت آب

های قدیمی استفاده شده و ها در بعضی از نقاط جهان با همان روشکردند. هنوز هم این سیستممی

ها بیشتر ی و تاسیس کشورها مشکالت استفاده از آبکند. با ایجاد خطوط سیاسمنازعات محلی را حل می

شد؛ چراکه در اغلب موارد خطوط سیاسی ایجاد شده از خطوط جغرافیای طبیعی پیروی نکرده و تعدادی 

ای و های آبریز را بین دو یا چند کشور تقسیم نموده است. پیچیدگی حل منازعات آبی منطقهاز حوزه

توان آنرا مجموعی از دانش سیاست شده است که می "هایدروپلتیک"نام  المللی باعث ایجاد علمی بهبین

 و منابع آب دانست.

های دور شغل اکثر ساکنین این منطقه افغانستان مشهور به کشور زراعت و مالداری است و از گذشته

بودن، مستقیم یا غیرمستقیم با زراعت و مالداری در ارتباط بوده است. این کشور به دلیل کوهستانی 

باشد. به دلیل مرتفع بودن ی رودهای مهمی مانند آمو، کابل، هلند، هریرود و مرغاب میسرچشمه

های این کشور از دسترس خارج شده و به کشورهای همسایه سرازیر افغانستان از سطح بحر، بیشتر آب

را در تامین آب ها نقش اساسی و مهمی ها باعث شده است که رودخانهگردد. کمبود بارش در دشتمی

االیام در های استفاده از آب و بروز منازعات آبی از قدیمبر عهده داشته باشند. از همین رو روش منطقه

ات با مرزبندیهای سیاسی جدید، منازعدر منطقه  ییپس از ایجاد کشورهااین منطقه وجود داشته است. 
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ها سعی رو دولتها افتاده است. از ایندولت ای رفته و حل آنها بر عهدهآبی از سطح محلی به سطح منطقه

 کنند تا مشکالت آبی خود را با همسایگان از طرق مختلف از جمله مذاکره حل نمایند.می

باشد و از هایی است که بین سه کشور افغانستان، ایران و ترکمنستان مشترک میرود یکی از حوزههری

ی آبیاری اطراف اند. بزرگترین شبکهنمودههای فراوان میهای دور ساکنین منطقه از آن استفادهگذشته

گیرد. سیستم رود، در هرات با ساخت بلوکات هرات ایجاد شده بود،، که هنوز هم مورد استفاده قرار میهری

تواند ضمن مرفوع ها طوری تنظیم شده است که هنوز هم میمنظم آبیاری که مدیریت آن توسط میرآب

 کنین، منازعات محلی را نیز حل نماید. ساختن احتیاجات سا

های از آن، افغانستان نتوانست برنامهها و مشکالت پس های گذشته به دلیل بروز جنگمتاسفانه در سال

اما پس از سقوط طالبان و  رود را به ثمر برساند؛اده از آب هریمورد نظر خود جهت توسعه و بهبود استف

های این حوزه مدیریت و استفاده از آب یهایی جهت توسعهایجاد اداره و حکومت جدید در کشور، گام

های تخریب زیادی از کانال دتوان به احداث بند سلما، بازسازی تعدا، که از جمله میبرداشته شده است

ت را نام زراعت دشت هرا یهمچنین پالن توسعه رود وشده، پالن برای ساخت چند بند دیگر روی هری

های در زمان ناآرامیرا ایین دست هریرود که توسعه چشمگیری کشورهای پ ،هابرد. با طرح این برنامه

های خود را در خصوص احتمال کاهش آب در مناطق ، نگرانیاندهمناطق خود ایجاد نمود درافغانستان 

 رغم مخالفت صریح افغانستانا بدون اطالع به افغانستان و علیاین کشوره خود ابراز نمودند. به عنوان مثال

مکعب را روی هریرود مرزی ساختند  ، بندی با حجم بیش از یک میلیارد مترالمللیو خالف تمام اصول بین

واضح است که افغانستان نیز حق دارد حوزه هریرود خود را  و آب آن را هم بین خود تقسیم نمودند. پر

رود پای سایر کشورها رشد و توسعه دهد. ساکنین این منطقه نیز حق دارند تا با استفاده از نعمت هریهم

 تر نمایند.وضعیت اقتصادی خود را تغییر دهند و خود را به کاروان توسعه و پیشرفت بشری نزدیک

تا حد امکان  ،نرود در افغانستان و ایراهری یدر پژوهش پیش رو سعی شده است تا وضعیت آبی حوزه

که این دو کشور تامین چرا ،رو تاکید بیشتر بر افغانستان و ایران شده استمورد بررسی قرار گیرد. از این

. رودای در پایین دست حوزه به شمار میمصرف کننده رود هستند و ترکمنستان صرفاًآب هری یکننده

 به بحث گرفته شود.  نیز دورهری یحوزههمچنین سعی شده است که اثرات اقدامات هر کشور بر روی 

شخصی از تجربیات  و جستجوهای اینترنتی، المللیستفاده از منابع معتبر ملی و بینا در این پژوهش ضمن

سعی شده است که خروجی  کار تخصصی در ایران و افغانستان نیز سود برده شده است. یچندین ساله

به شکلی مناسب در پژوهش مورد استفاده قرار گیرد.  (GIS)اطالعات توسط سیستم اطالعات جغرافیایی 
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باشد و پژوهشگر انتظار دارد تا ل و بدون نقص میگردد که این اطالعات کامگاه ادعا نمیاین وجود هیچ با

 ، با وی در میان گذاشته شود. تری از منطقهاطالعات کامل در صورت امکان احتمالی وهمواره نقایص 

مرغاب بخاطر -رودخصوص حوزه دریای هریهداند تا از وزارت انرژی و آب و بالزم میگر پژوهشدر نهایت 

 گزاری نماید.در اختیار قرار دادن معلومات مورد نیاز سپاس

خود را از جناب آقای داوود حمیدی متخصص جوان کشور جهت همکاری  یگزاری ویژهسپاسپژوهشگر 

از جناب  پژوهشگر،و همچنان دارد. ابراز می پژوهشاستفاده شده در این  معلوماتاز  ضیبع یتهیهدر 

ابراز  های فنی در بخش آب، بدالبصیر عظیمی، معاون سابق وزارت انرژی و آب به دلیل حمایتآقای ع

 نماید.امتنان می

 

 

 

 سیدعلی حسینی

 ۱۳۹۷جدی   
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 درآمد

ها درصد از این آب ۹۷اما حدود  ،زمین را آب پوشانده است یچهارم از سطح کرهوجود اینکه سه  با

باشد. ساکنین کره زمین نمیمستقیم  یقابل استفاده عمالًها و دریاها قرار دارند و در اقیانوسبصورت شور 

ها کوهستان و هایخچال ف و یخ در قطبین زمین وآن بصورت بر درصد 6۹حدود مانده نیز از سه درصد باقی

های زیرزمینی را تشکیل درصد آب ۳۰ مانده نیزاز مقدار باقی که از دسترس خارج هستند. قرار دارند

های آب ها و دریاچهزمین در رودخانهکره های شیرین درصد از آب ۳/۰دهند و در نهایت فقط حدود می

 &Kibona et al. 2009; Cassardo) رندمورد استفاده قرار گی توانند مستقیماًو می شیرین قرار دارند

Jones 2011; Lui et al. 2011)،تامین آب یکی از مسائل بسیار مهم در  یهمسئل . از گذشته تاکنون

 دسترسی به آب در مناطق خشک و نیمه خشک جهاندر این بین باشد. میبوده و توسعه جوامع بشری 

 . سایر نقاط کره زمین برخوردار است از اهمیت بسیار بیشتری نسبت به هابرای حکومت

درصد این کشور کوهستانی است.  ۷5 تقریباًباشد. تانی و محاط به خشکی میافغانستان کشوری کوهس

مناطق مرکزی به طرف شمال شرق کشور کشیده شده است. در حقیقت های مرتفع افغانستان از کوهستان

نگه در خود بصورت برف و یخ در طی سال ا ها ربارندگیور بصورت مخازن طبیعی های این کشکوهستان

ر را تشکیل کشو ها، منابع آبشدن در رودخانه و جاری فصول گرما با آب شدن تدریجی داشته و در

در کشور آبریز کابل، هلمند، آمودریا، شمال و هریرود  یحوزههای به نامآبریز اصلی  یپنج حوزه دهند.می

 باشد.زه دیگر با سایر کشورها مشترک میو چهار حو داخلیفقط حوزه شمال  آنها از میانوجود دارد که 

 رودخانره اصرلی آن )هریررود(    کره  غررب کشرور اسرت،   آبریرز   یآبریز هریرود مهمتررین حروزه   یحوزه

والیرات غرور و هررات    از های مرکزی افغانسرتان سرچشرمه گرفتره و برا جهرت شررق بره غررب         از کوه

نهایرت مررز برین افغانسرتان و ایرران و سرپس مررز ایرران و ترکمنسرتان           رود درنمایرد. ایرن   مری  عبور

 یگررردد. از اینرررو حرروزههررای قررره قرروم در ترکمنسررتان مرریوارد بیابرراندر نهایررت را تشررکیل داده و 

مسرراحت کررل ایررن  باشررد. تان، ایررران و ترکمنسررتان مشررترک مرری هریرررود بررین کشررورهای افغانسرر 

درصررد و  44درصررد، ایررران  ۳5افغانسررتان باشررد کرره ر مربررع مرریکیلررومت ۱۱22۰۰آبریررز  یحرروزه

 .(Thomas& warner, 2015) دهندشکیل میرا ت آندرصد  2۱ترکمنستان 

. در حقیقت این رودخانه به آن وابسته استنیز که زندگی ساکنین منطقه  ،ی فصلی استخانهرودهریرود 

باشد. بوده و میاین مناطق و منبع اصلی تامین آب شرب و زراعت  غور و هراتوالیات شاهرگ حیات 

فصلی بودن هریرود از یک طرف و کمبود آب بخصوص در فصول مورد نیاز زراعت از طرف دیگر باعث 

تا همه بتوانند به صورت  ،باشندمنطقه شده است که ساکنین منطقه از دیرباز به فکر تقسیم آب بین مزارع 
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االیام در این منطقه وجود ه همین جهت علم تقسیم آب از قدیمب .سترسی داشته باشندعادالنه به آب د

نیز مانند طریق قسمت قلب، ارشاد الزراعه، و ... اند که آثار کتبی متخصص توزیع آب بوده داشته و افرادی

 ینت متخصصها که در حقیقاز آنها باقی مانده است. هنوز هم تقسیم آب بین بلوکات هرات توسط میراب

صل شود و مشکالت و منازعات آبی ساکنین را در سطح محلی حل و فتقسیم آب هستند انجام می

 کنند.می

که در اسناد تاریخی بارها ای طوالنی و تاریخی دارد، بطوریز آب هریرود در هرات و غور سابقهاستفاده ا

قرن بیستم آب بین آنها یاد شده است. در نگی تقسیم همچنین چگو هرات وهای آبیاری از بلوکات و کانال

شروع احداث از اند که ز آب هریرود بودههای وقت افغانستان به فکر استفاده هرچه موثرتر انیز حکومت

نام برد.  توانبه عنوان نمونه می ۱۹65و همچنین مطالعات بند کبگان در سال  ۱۹۷6بند سلما در سال 

های تنها تمام برنامهداخلی نه هایها و نابسامانید آمدن جنگبوجومتاسفانه به دلیل وقوع کودتاها و 

موجود آبی ناهای ببسیاری از  ،بلکه به دلیل عدم رسیدگی و حفظ و مراقبت ،مدیریت آب متوقف گردید

شکست طالبان و استقرار نظام جدید در کشور، از نیز از بین رفت یا با کاهش بازدهی مواجه گردید. پس 

گرفته شد. به عنوان بزرگترین های آبیاری روی دست آب و بازسازی شبکههای مدیریت حطر مجدداً

و  ۱۳۹5و افتتاح آن در سال  ۱۳86احداث بند سلما در سال توان عقد قرارداد آورد این دوران میدست

ها و ز کانالآغاز کار مطالعات چندین بند بزرگ دیگر در کشور را ذکر نمود. در این بین نیز تعداد زیادی ا

هریرود قرار  آبریز یوشبختانه بند سلما در حوزهبازسازی و احیا گردیدند. خ سربندهای کوچک نیز مجدداً

توجه به  تواند کمک بسیار زیادی به تامین آب پایدار مزارع پایین دست خود نماید. اما باو می اشتهد

و  تواند به تنهایی آب مورد نیاز همه مزارعدشت هرات وجود دارد این بند نمی در های زیادی کهیلپتانس

زراعت و باالبردن سطح  یهای دیگری را برای توسعهرا تامین نماید؛ لذا حکومت برنامه اراضی موجود

 ان،توان به شروع کار بند پاشتها میی این برنامه، از جملهه استاقتصاد ساکنین منطقه روی دست گرفت

 العات بند تیرپل اشاره نمود.بند کبگان و همچنین مطمطالعات آغاز مجدد 

 یصد حوزه در آن قرار دارد. حوزهدر 44ی هریرود است که حدود ایران یکی دیگر از کشورهای حوزه

که ود. از آنجاشی سرخس شناخته میقره قوم و در بعضی اوقات حوزه یهریرود در ایران به نام حوزه

برداری منابع آب در این کشور ن کشور قرار دارد، مدیریت و بهرهزیادی از حوزه از نظر مساحت در ایبخش 

های انکشافی ایران در بخش زراعت، صنایع و همچنین زان آب هریرود مرزی دارد. برنامهتاثیز بسزایی در می

از آبی منطقه و در نتیجه باعث باالرفتن نی ،بخصوص در شهر مشهد ،قره قوم یافزایش جمعیت در حوزه

در های زیرزمینی آب سکه بیالنفشار بیش از حد بر منابع آبی سطحی و زیرزمینی شده است. بطوری
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های سطحی نیز تعداد زیادی قره قوم منفی شده است. همچنین برای مهار آب یهای حوزهبیشتر دشت

ارد قره قوم و یهایی که مستقیم از حوزهود مرزی و یا رودخانههای منتهی به هریرر روی رودخانهبند ب

که باید اثرات این بندها و انکشافات زراعتی بر روی کل حوزه  ،استشده شوند ساخته ترکمنستان می

 مطالعه گردد.

کشوری با آب و ترکمنستان رسد. قوم در کشور ترکمنستان میای قرههرود به دشتهری یانتهای حوزه

 6۰قوم تا گراد و در کویر قرهی سانتیدرجه  5۰که دمای هوا در تابستان به باشد هوای گرم و خشک می

 ۳۰۰متر در نقاط کویری و میلی 8۰رسد. متوسط بارندگی در این کشور حدود راد نیز میگدرجه سانتی

داخلی در  (. ترکمنستان از نظر داشتن رودهای۱۳۹۰)زرقانی، لطفی،  ر در  نقاط کوهستانی استمتمیلی

-شمه میورهای همسایه سرچبرد و رودهای مهم جاری در این کشور از کشحدودیت شدید به سر میم

غانستان سرچشمه های مهمی از آنها از افدریا، مرغاب و هریرود که تمام یا قسمتی مانند آمویگیرند. رودها

وابستگی ترکمنستان به  توان گفت،کل می . بطورگردداین کشور تلقی می گیرند از منابع مهم آبیمی

فراوانی بین  هایهمکاری سازتواند زمینهفغانستان بیش از سایر کشورها است. این نکته میهای اآب

 .گرددافغانستان و ترکمنستان 

اختالفات مرزی مهمی در مشترک مرزی به عنوان یک منبع اقتصادی، عامل  یوجود منابع آب اساساً

ای کهن در جهان اختالفات بر سر مسائل آبی سابقه . بروز(۱۳۹۰)زرقانی، لطفی، آید کشورها به حساب می

. کارشناسان (Hamner, 1997)کشور جهان در چنین وضعیتی قرار دارند  5۰دارد و هم اکنون نیز حدود 

 کم آبی، توزیع ناعادالنه وند که چهار عامل جغرافیایی شامل آلودگی و تحلیل منابع، کمبود یا معتقدا

سبب منازعات آبی گردند  دتواننا حوادث انسانی به طور بالقوه میطبیعی ی بندی نامناسب و بالهایسهمیه

(Spectorr, 2001)های فراوانی صورت گرفته است تا با کوشش المللی. به همین دلیل در سطح بین

بوجود آید تا احتمال  ، اجماعی بین کشورهای درگیر در این منازعاتبندی وضعیت منابع آبی مرزیفرمول

د هلسینکی ها منجر به تدوین قواعصل این تالشسد. حاهای فیزیکی به کمترین سطح خود بربروز درگیری

های غیر کشتیرانی از اده(، کنوانسیون سازمان ملل در مورد استف۱۹۹2(، کنوانسیون هلسینکی )۱۹66)

ب و مزایای خود را اییک از این موارد مع( شده است. هر 2۰۰4( و قواعد برلین )۱۹۹۷های مرزی )آب

ارزیابی قرار دهند.  مورد مطالعه و های آن را دقیقاًز پیوستن به آنها باید تمام جنبهد که کشورها قبل اندار

نه و معقوالنه و منصفا یر اصل استفادهها اصرار باین قواعد و کنوانسیونمشترک در بین تمام  ینکته

ها قابل توجه اینکه پیوستن به این کنوانسیون یباشد. نکتهمی به پایین دست رسانیهمچنین عدم آسیب

های منابع آب آنها به کمک یالزامی نیست ولی کشورهایی که توسعهبرای کشورهای جهان و قواعد 
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یا  ،گرددفراهم نمیبرایشان ها امکان برخورداری از این کمک ،خارجی وابسته است، بدون پیوستن به آنها

 بسیار محدود خواهد بود. 

جام شده است که به ها در قسمت منابع آب کشور اناستراتژیها و هایی در خصوص طرح دیدگاهفعالیت

که در ذیل آمده است یاد ور منابع آب استراتژی انکشاف ملی دیدگاه بخش سکتتوان از عنوان مثال می

 :نمود

 جمله از نمطمئ آب به کشور ملی اقتصاد رشد های سکتور دسترسی از عبارت آب منابع سکتور دیدگاه"

 مدیریت انکشاف طریق از کشور هایآب نمودن مهار و مردم برای تیمعیش و آشامیدنی آب نمودن فراهم

 همه رفاه و مردم گیزند سطح بهبود کاریابی، و اشتغال ایجاد فقر، کاهش منظور به آب منابع جانبه همه

 و کنونی هاینسل معیشتی وضعیت بهبود از اند عبارت سکتور این اهدافباشد. می افغانستان در گانی

 تقویت ها،خانواده غذایی مصئونیت آشامیدنی، آب به دسترسی افزایش آوری فراهم یبوسیله افغان یآینده

 اشتراک به آب منابع پایدار اداره و انکشاف ها،سیالب و هاخشکسالی تاثیرات برابر در هامصئونیت روند

 ".باشدمی فقر کاهش به کمک و زیست محیط پایدار حفظ آب، گانکنند استفاده

باشد ضروری است ی کشور با کشورهای دیگر مشترک میآبریز اصل یاز آنجا که چهار حوزه از پنج حوزه

د ها و تعامل با کشورهای دیگر نیز مشخص گردت در نوع استفاده از آب این حوزهتا دیدگاه مشخص حکوم

ها به عنوان استفاده کنندگان اصلی منابع آب هر حوزه بتوانند دسترسی در پرتو آن ساکنین حوزهتا 

 مطمئنی به آب داشته باشند. 

بخصوص در کشورهای  ،رودهری یحوزهوضعیت منابع آب  در این پژوهش سعی شده است تا نگاهی به

ری از وضعیت تداخته شود، تا تصویر روشناندگان اصلی آب حوزه افغانستان و ایران به عنوان تولید کنن

  های مرزی ایجاد گردد.مندان بحث آبن به بحث منابع آب و بخصوص عالقهمنداحوزه در ذهن عالقه
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 وضعیت عمومی

 های آبریز افغانستانحوزه

ها فرا گرفته است که درصد این کشور را کوهستان ۷5 افغانستان کشوری محاط به خشکی است. تقریباً

 4۰۰. تغییرات ارتفاع از سطح بحر در این کشور بین (Worldatlas)گردندهای هموار منتهی میدشت به

یادی از این ارتفاعات سرچشمه ز های. به همین دلیل رودخانه(۱۳۹4)فقیری، نگاهی، باشدمتر می ۷48۰تا 

بندی اس تقسیماس برند. دهبریز متعددی را در کشور تشکیل میهای آرفته و با پیوستن به یکدیگر حوزهگ

)شکل شده است قسیمفرعی ت یحوزه 42اصلی و  یبه پنج حوزه ، این کشورافغانستانوزارت انرژی و آب 

اساس شرایط  ان بری در افغانستاهای آبریز و رودخانهبندی حوزهتقسیمذکر است که قابل  . (۱-۱

سیاسی در آن نقشی ندارند. این نکته از های بندیهای آبریز است و تقسیمجیکی حوزهورفولوجیوم

در ذیل مشخصات  باشد.می ۱منابع آب یبندی جهت مطالعات یکپارچهن تقسیممهمترین نقاط قوت ای

 های آبریز اصلی کشور به اختصار آمده است.حوزه

 آمو آبریز یحوزه

های رکیلومتر مرز مشترک افغانستان را با کشو ۱25۰ کیلومتر مربع، ۹۰6۹2آبریز با مساحت  یاین حوزه

 میلیارد متر 82 این حوزه یساالنهآب مجموع . دهدتشکیل میتاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان 

ر ازبکستان مانده ددر صد باقی ۹در صد در افغانستان و  ۳۰درصد در تاجیکستان،  6۱که  باشدمیمکعب 

واخان، کوکچه، قندز، اندراب،  هایرودخانه(. 2۹: ص 2، ج۱۳۹6، )محمودیگرددو ترکمنستان تولید می

این حوزه در سال ساکن در جمعیت  باشند.نین مهم آمودریا در افغانستان میمعاو از .، پنجاب و ..خنجان

های بندیتوجه به تقسیم (. با۱۳۹۷)اداره مرکزی احصائیه، میلیون نفر گزارش شده است 5/4ود حد 2۰۱5

نج باالیی، پنج پایینی، کوکچه، تالقان، کندز باالیی، فرعی پ یآب، این حوزه به شش حوزه انرژی ووزارت 

 پایینی تقسیم شده است. یکندز پایینی، و آمو

 شمال آبریز یحوزه

این  مساحت شود.های آن از کشور خارج نمیی کشور بوده که آببسته یتنها حوزه آبریز یاین حوزه

 ،سنجی جدید کشورهای آبهای ایستگاهگیریوجه به اندازهت باشد که باکیلومتر مربع می 8۷546حوزه 

(. جمعیت ساکن ۳42: ص 2، ج۱۳۹6)محمودی، باشدمکعب می میلیارد متر 2/2آن  ین آب ساالنهامیز

                                                             
1: Integrated Water Resource Management 
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(. ۱۳۹۷زی احصائیه، که مر)ادارمیلیون نفر برآورد شده است ۹/۳د حدو 2۰۱5آبریز در سال  یدر این حوزه

آب، خلم، سرپل باالیی، شیرین تگاب، و سرپل پایینی تقسیم ی فرعی شامل بلخنج حوزهاین حوزه به پ

 شده است. 

 مرغاب –رود هری آبریز یحوزه

 ۷۷6۰4آبریز در داخل کشور  یباشد. مساحت این حوزههای مرزی کشور میاین حوزه نیز یکی از حوزه

: 2، ج۱۳۹6)محمودی، شودمکعب آب در آن تولید می میلیارد متر 5/2 که در سال مربع بوده،کیلومتر 

میلیون  6/۳جمعیت ساکن در این حوزه  2۰۱5مرکزی احصائیه در سال  یهراساس گزارش ادا (. بر28۹

کشن  و کشکرود پایینی، ی، هرییرود باالفرعی هری یحوزه چهارآبریز به  ینفر بوده است. این حوزه

آبریز  یآبریز در حقیقت شامل دو حوزه یو مرغاب تقسیم شده است. قابل ذکر است که این حوزهرود، 

رود بین سه کشور افغانستان، ایران، و ترکمنستان و هری یباشد. حوزهرود و مرغاب میجداگانه هری

وند هایدرولوجیکی بین این گونه پیباشند. هیچافغانستان و ترکمنستان مشترک می مرغاب بین یحوزه

های این بخش از کشور در  جهت تجمیع مدیریت حوزهبندی صرفاًدو حوزه وجود نداشته و این تقسیم

 یک واحد انجام شده است.

 هلمند آبریز یهزحو

باشد. مساحت این حوزه در تقسیمات وزارت انرژی و آب می آبریز کشور یاین حوزه بزرگترین حوزه

، ۱۳۹6)محمودی، باشدمکعب می میلیارد متر 4/8آن  یکیلومتر مربع بوده و میزان آب سالیانه 262۳4۱

میلیون نفر گزارش شده است)اداره  5/۳حدود  2۰۱5. جمعیت ساکن در این حوزه در سال (۱8۹: ص 2ج

ی آن هاشود که آبی مرزی محسوب مییک حوزه آبریز کشور نیز ی(. این حوزه۱۳۹۷ مرکزی احصائیه،

ی آبریز ریزد. بنابر تقسیمات وزارت انرژی و آب این حوزههای هامون و گودزره میدر نهایت به دریاچه

فرعی شامل هلمند باالیی، هلمند وسطی، هلمند پایینی، ارغنداب،  یبه نه حوزه ،جهت مدیریت هرچه بهتر

 ترنک، ترینکوت، آب ایستاده غزنی، جلگه باالیی، و فراه تقسیم شده است.

 ایندوس -کابل آبریز یحوزه

 باشد ویز رودخانه سند میآبر یآبریز در شرق کشور قرار دارد و در حقیقت قسمتی از حوزه یاین حوزه

. یک استجدا از هم شامل دو قسمت  واقعدر  آبریز یاین حوزه. استین افغانستان و پاکستان مشترک ب

کیلومتر مربع و قسمت دیگر در جنوب  5۳8۳2ساحت های کابل و کنر به مرودخانه یقسمت شامل حوزه
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 تقیماًمسپیوندند، بدون اینکه به رودخانه کابل بباشد که های شمل، خرم و گومل میه شامل رودخانهحوز

-ی کابلباشد. حوزهکیلومتر مربع می 2۳۰۷5این قسمت  شوند. مساحتی سند میوارد پاکستان و حوزه

 میلیارد متر ۱/۱۷این حوزه  ی. حجم آب ساالنهآب کشور پس از آمودریا است پر یایندوس دومین حوزه

 یحوزه ۱2ت بهتر به این حوزه نیز جهت اداره و مدیری (.۱2۷: ص 2، ج۱۳۹6)محمودی، اشدبمکعب می

نی ،کنر، فرعی شامل پنجشیر باالیی، پنجشیر پایینی، غوربند، کابل وسطی، میدان، لوگر، لغمان، کابل پایی

 میلیون ۱/۱2آبریز حدود  یجمعیت ساکن در این حوزه ل تقسیم شده است.پارون، شمل و خرم، و گوم

 (. ۱۳۹۷)اداره مرکزی احصائیه، رد شده استبرآو 2۰۱5نفر در سال 

تولید  درصد 5/۳8درصد از مساحت کشور را تشکیل داده و  ۱4آمودریا  یاساس این تقسیمات حوزه بر

شمال با برخورداری از  یحوزهو  است.در کشور  ن میزان که باالتری ،گرددتولید می آنآب کشور نیز در 

مرغاب و شمال  -رودهای هریحوزهدرصد در تولید آب کشور سهم دارد.  2رصد مساحت کشور فقط د ۱۱

 .ب در کشور اندآسهم تولید  دارای کمترین

این  آبی کشور یهای مدیریت حوزهنحوه و بندیمحاسن تقسیمنیز ذکر گردید یکی از  طور که قبالًهمان

جام شده است. چرا که مرزهای ان دون درنظر گرفتن تقسیمات سیاسی کشوربها بندیاست که این تقسیم

های بندیاند؛ اما مرزهای سیاسی تقسیمامل طبیعی و جغرافیایی شکل گرفتههای آبی با توجه به عوحوزه

توانند دستخوش تحول گردند. لذا تجمیع مرزهای سیاسی و طبیعی مصنوعی انسانی هستند و هر روز می

ها و یا اوانی از جمله ایجاد منازعات آبی بین والیتدر بحث مدیریت منابع آب باعث بروز مشکالت فر

 هااست که حوزهاز ایجاد این نوع منازعات بهتر  گردد. بنابراین جهت جلوگیریها( می)شهرستان هالسوالیو

منابع آب  یمدیریت یکپارچهپایه و اساس بندی گردند. عنوان مرزهای طبیعی مستقل تقسیم به

(IWRM) دارد. تاکیدبندی باشد نیز بر این نوع تقسیمنوع مدیریت در منابع آب میروزترین که به 
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 (آب و یانرژ وزارت) افغانستان یفرع و یاصل یآب یهاحوزه: ۱-۰۱ شکل

 رودهری یحوزه موقعیت جغرافیایی

لعل )شهرستان( کشته از مناطق ولسوالی ای به نام خوکمنطقهتفاعات مرکزی افغانستان از رود از ارهری

 دقیقاًگیرد. ارتفاعات ذکر شده متر از سطح بحر سرچشمه می 4۰۰۰ا ت ۳۹۰۰و سرجنگل با ارتفاع بین 

این اصلی  یسرچشمه ولسوالی یکاولنگ والیت بامیان قرار دارد.چمن  در جنوب و جنوب غرب منطقه

عات ارتفار )که از یک رود دیگسپس باشد. می مناطقاین  هایحاصل از ذوب برفهای آبرودخانه بیشتر 

دهند. این رود را تشکیل میو هری پیوستهگیرد( از جنوب به آن سرچشمه می "شینی"جنوب منطقه 

و در ادامه از کنار منار تاریخی  رودخانه به طرف غرب حرکت نموده و از شهر فیروزکوه )مرکز والیت غور(

 یرود تا رسیدن به منطقههریکیلومتری  ۳۰۰. مسیر (2۰۱۳، حیدرزاده)کندعبور می (2-۱م )شکل جا

رود مسیر خود را در رود در حقیقت در مسیر گسل بزرگ هرییک مسیر کوهستانی است و هری ،«اوبه»
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که بطوری ؛کندباز شدن میرود کم کم شروع به اوبه دره هری یها باز نموده است. از منطقهدل کوهستان

پشتون زرغون رود کبگان از  یدر منطقه رسد.کیلومتر می 2۰عرض دره به بیش از هرات  یدر منطقه

چند در پیوندند. هرمی رودهرات رود کرخ از سمت شمال به هری ی شهرشرق قسمت سمت جنوب و در

توان اما این دو رودخانه را می، پیوندندیگری هم از شمال و جنوب به آن میهای دود رودخانهرمسیر هری

سبب  ،دره در این مناطق شدنِشیبو کم بازشدگی  رود در طول مسیر آن دانست.مهمترین معاونین هری

خیز های حاصلکه خاک ؛گذاری در این مناطق شده استرود و در نتیجه رسوبکاهش سرعت آب هری

زندگی  تقریباً راهه است کهرود مهمترین آبدر غرب افغانستان هریوجود آورده است. هکشاورزی را ب

ایجاد شهرهای کهنی مانند هرات و فیروزکوه  یفلسفه و اصوالً  تمامی ساکنین حوزه به آن بستگی دارد

 وجود همین رود بوده است. 

کم کم به سمت شمال غرب  تیرپل ادامه داشته و از این منطقه یغرب تا منطقهرود به طرف مسیر هری

تا رسیدن به نقطه مرزی  این رودخانهشود.  شمالی میگردد. در نزدیکی مرز جهت جریان کامالًمنحرف می

کند. پس از آن تا منطقه ها طی میها و دشتکیلومتر مسیر را در دره 56۰حدود افغانستان و ایران 

 «رودجام»رودهای که کیلومتر مرز افغانستان و ایران را تشکیل داده  ۹8ذوالفغار به طول حدود  یدهنه

کیلومتر مرز آبی ایران و  ۱2۰بیش از  رودپیوندند. پس از آن هریبه آن می از طرف ایران «رودروس»و 

ای است که در این رودخانهمهمترین  «رودکشف» .دهدی سرخس تشکیل میترکمنستان را تا منطقه

 «رودکشف»رود پس از اتصال پیوندد. هریرود میبه هری «خاتونپل»ی طقهدر منفاصله از طرف ایران، 

رود ایران هری یحوزه ی. این رودخانه بزرگترین رودخانهگذاری شده استنام« تجن» یبه نام رودخانه

ها نمشود. ترکمیرود وارد ترکمنستان سرخس ایران، هری یپس از عبور از منطقه باشد.مینیز قوم( )قره

کیلومتر جهت ذخیره آب  6کیلومتری(، سدی به طول حدود  ۳تا  5/۱)حدود قومدر نزدیکی کانال قره

 48قوم عبور کرده و با گذر از شهر تجن در گذر اصلی آن از زیر کانال قرهاند که آبرود ساختههری

 رودیهر یهیحاش در جام یخیتار منار :2-1 شکل
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رود طول هری(. ۱۳۷4)پاپلی یزدی، گرددقوم جذب می در شنزارهای قرهد مذکورْس کیلومتری پایین دستِ

 اند. ر کردهکیلومتر ذک ۱۳۰۰تا  ۱۱۰۰از ابتدا تا انتها را منابع مختلف بین 

باشد تان، ایران و ترکمنستان مشترک میرود بین سه کشور افغانسهری یطور که تذکر یافت حوزههمان

 ۳5که  ،باشدکیلومتر مربع می ۱۱22۰۰ر تقریبا رود در سه کشوهری یمساحت کل حوزه(. ۳-۱)شکل 

 کلجمعیت ساکن در درصد آن در ترکمنستان قرار دارد.  2۱صد در ایران و در 44درصد در افغانستان، 

صد در ایران و سه درصد در در 65درصد در افغانستان،  ۳2که  باشدنفر می 54۱۷۰۰۰حوزه در حدود 

 .  (.Oregon State University, n.d) ترکمنستان ساکن هستند

یک رود و مرغاب زیر هریآبریز  یآبریز کشور دو حوزههای بندی حوزهدر تقسیم که گفته شد،چنانآن

اما از  بوده است؛ها تر حوزهید به دلیل مدیریت آسانبندی شا. این تقسیماندگرفتهقرار  مدیریتیچتر 

به همین دلیل در باشند.  جدا از هم مینظر جیومورفولوجیکی این دو حوزه ارتباطی با هم ندارند و کامالً

 باشد و سعی بر تحلیل اوضاع این حوزه شده است.رود میهری یکز بیشتر بر روی حوزهاین پژوهش تمر

 جیومورفولوژی

رود باالیی و هریرود  هری :یحوزهیمات وزارت انرژی و آب به دو زیر  اسررراس تقسررر رود برهری یحوزه 

کیلومتر  ۷66۰۰ستان حدود رود در افغانهری ی. مساحت کل حوزه(۱-۱)شکل پایینی تقسیم شده است

متر از سرررطح بحر و  445۰باالترین نقطه این حوزه   4-۱شرررکل  اطالعات اسررراس  برباشرررد. مربع می

های پرشیب بوده و دشت ی عمدتاًیرود باالهری یحوزه متر از سطح بحر ارتفاع دارد. 4۹۱آن  ترینپایین

 (TWAP, 2015) ترکمنستان و رانیا افغانستان، کشور سه در رودیهر یحوزه تیموقع: 3-01 شکل 
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اسررت که  زراعتهای باز و قابل رود پایینی بیشررتر شررامل دشررتهری یاما حوزه کمی در آن قرار دارد؛

مهمترین شررهر حوزه هریرود، نیز در این  هراتشررود. منطقه هم در این مناطق انجام می زراعت یعمده

بطور کلی این حوزه در باالدست  رود هم از این شهر گرفته شده است.قسمت واقع شده است که نام هری

رود با اوبه تا محل تالقی هری یباشد. از منطقهیب میشهای تنگ بوده و پردارای دره «اوبه» یتا منطقه

ستان و ایران پ  شده و     مرز افغان شت افزوده  سته به پهنای د که عرض بطورید. نیابارتفاعات کاهش می یو

شت گاهاً  شان می یافتهشود.  کیلومتر هم می 2۰بیش از  د ست  در باال دهد کههای این پژوهش ن حوزه د

دست  ؛ ولی در پایینباشند دانه میدرشت ای بیشتر  رودخانهرسوبات   ،توپوگرافیزیاد بودن شیب  به دلیل 

 گردند. ریزدانه مینیز  اد در شیب رودخانه، رسوباتلیل کاهش زیدبخصوص از غوریان به بعد به 

شرق مهمی از جمله کبگان از جنوب در منطقه پشتون زرغون و کرخ از شمال در  معاونیندر طی مسیر 

در  که بعضاً ،پیوندندرود میمسیر به هریدیگری هم در  ترمعاونین کوچک پیوندند.رود میبه هری هرات

توان کنند. به عنوان مثال میی را برای ساکنین منطقه ایجاد میمشکالت ،هاو زمان سیالب فصول بارندگی

نام  پیونددرود میبه هریاسالم قلعه -جاده هرات عای به همین نام با قطقهطکه در من «لخشک»از رود 

وجود هکه ضمن ب ،گرددوان بر روی جاده میب فرا. این رود در فصول سیالبی باعث سرازیر شدن آبرد

)خبرگزای های آوا، رساندآسیب زیادی هم به جاده میوسایط نقلیه، عبور و مرور  آوردن مشکالت جهت

 .(۱۳۹6شفقنا، هرات تایمز، 

 

 

 

 

 

 

 

 یمتر DEM 90 از ستفاده با رودیهر زیآبر یحوزه یارتفاع یرقوم نقشه: 4-01 شکل
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 شناسیزمین

و  شناسیو زیرزمینی هر حوزه، وضعیت زمین های سطحیکیفیت آب و موثر بریکی از عوامل مهم 

ها باعث تغییر کیفیت آب ،انحالل آنها در آبها و قدرت نوع سنگ. ی آن استهای تشکیل دهندهسنگ

کیفیت خود  گردند، در آب حل مییی که سریعاًهاها با گذر از روی سنگدر بعضی از مناطق آب .گرددمی

شود از آنها ، بلکه در زراعت هم نمیباشندتنها دیگر قابل شرب نمیدهند که نهرا به حدی از دست می

-باعث شور شدن آب آنها میکه ها های نمکی در رودخانهانحالل سنگ انندهمهایی استفاده نمود. مثال

آب والیت تخار اشاره ی نمکتوان به رودخانهنستان نیز وجود دارد. از جمله میدر افغا ،گردد

وضعیت  ای هر منطقه باید بصورت اجمالیه. بنابراین برای درک بهتر از کیفیت آب(BBC,2018)نمود

رود را با توجه به آبریز هری یشناسی حوزهنقشه زمین 5-۱شکل  .ه نیز مطالعه گرددمنطقشناسی زمین

-نشان می 2۰۰5در سال  (USGS)شناسی امریکاتهیه شده توسط سازمان زمین ۱:25۰۰۰۰های نقشه

متحوله مانند گنایس،  های ناریه وسنگ د که عمدتاًدهشناسی نشان میهای نقشه زمینبررسیدهد. 

سنگ تهداب  (Proterozoic)زیت و... مربوط دوره پروتروزوئیکگرانیت، گابرو، شیست سبز، مرمر، کوارت

(Bed Rock) سنگ ها غالباً. بر روی این سنگ)ضمیمه یک(دهندرود را تشکیل میآبریز هری یحوزه-

های ناریه تا رسوبات امروزه قرار دارند. البته در این بین سنگ (Cambrian)های رسوبی از دوره کمبرین

 یحوزه یدهندههای تشکیلترتیب زمانی و نوع سنگهای رسوبی وجود دارد. و متحوله نیز در بین سنگ

 یدهد که در حوزههای حوزه نشان مینشان داده شده است. بررسی سنگ یک یضمیمهرود در آبریز هری

 وجود ندارد.  ،کیفیت آبها شوند یقابل مالحظههایی که بتوانند سبب تخریب رود سنگهری

زیرزمینی های های آب، سفره(Quaternary)و کواترنری  (Neogene)رسوبات دوره نئوژن از آنجا که 

 باشد؛ی این رسوبات در سطح حوزه مهم میپراکندگنوع، منشاء و  دهند، بنابراینمنطقه را تشکیل می

گردند و در این مدت این های طوالنی ذخیره میهای زیرزمینی در این رسوبات برای مدتآبچراکه 

های آن ای از سنگگذارند. منشاء رسوبات هر منطقهمیتاثیر  هادر آب حل شده و بر کیفیت آبها سنگ

ترکیبات  های دارایهای مخربی مانند گچ، نمک و یا سنگآبریز سنگ یباشد و اگر در حوزهحوزه می

 یکه در حوزهداشت. از آنجاهای منطقه بباید دقت بیشتری در استفاده از آ ،رادیو اکتیو وجود داشته باشد

 و نئوژن منطقهی کواترنر یرسوبات دوره ، بنابراینها وجود نداردرود چنین ترکیبات مخربی در سنگهری

 ،منطقهدر رسوبات دوره نئوژن  هند داشت.نخواهای زیرزمینی بر آب ایتاثیر مخرب قابل مالحظه نیز

کیفیت آب را پایین د بصورت محدود نتوانوجود دارد که میبصورت محدود طبقات حاوی نمک و گچ 

 د؛نگرداز طبقات کواترنری برداشت میهای زیرزمینی آب است که در منطقه، معموالً. قابل یادآوری آورند

رسوبات  نمود. حفاریدر آنها  قوی آالت حفاریباید با ماشینحالت سنگی داشته و زیرا طبقات نئوژن 
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همراه با  (Mudstones)ها سنگیا گل (Marls)هاهای مالیمی از مارنل چین خوردگینئوژن شام

شناسی مرزهای تحتانی شود که این طبقات زمینباشند. چنین برداشت میها و کنگلومراها میسنگماسه

پراکندگی رسوبات . (Shiladia, 2014)رود را تشکیل دهندهری یزیرزمینی درههای های آبهرسف

دهد که گسترش رسوبات کواترنری از ( نشان می6-۱رود )شکل هری یکواترنری و نئوژن در سطح حوزه

کند( شروع شده و به طرف رود شروع به باز شدن می)جایی که دره هریپشتون زرغون اوبه و  یمنطقه

)مناطقی از در باالدست حوزه  . همچنین بیرون زدگی رسوبات نئوژن عمدتاًیابندگسترش میست پایین د

وریان، کوهسان و های غربی غلی پایین دست حوزه در محدودهو همچنین قسمت شمالعل و سرجنگل( 

گ و کنگلومراهای نئوژن را سن طبقات مارن، ماسه در منطقه تیرپل،رود، هریخورند. گلران به چشم می

 . (Shiladia, 2014)گرددکند و رخنمون آنها مشاهده میقطع می

 یشناسنیزم نقشه از اقتباس با رودیهر زیآبر یحوزه نئوژن و یکواترنر رسوبات محدوده: 5-01 شکل 

 (USGS, 2005) کشور 1:250000
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 آب و هوا

درجه  -۱۰حرارت در این کشور از  یدرجهخشک زمین قرار گرفته است. ی نیمهافغانستان در منطقه

 Harirud Morghab River)گراد در تابستان متغیر استدرجه سانتی ۳4گراد در زمستان تا سانتی

Basin,2017) .باشد متر در سال میمیلی ۳2۷سط بارندگی در سطح کشور متو(World Data 

Atlas) . در جنوب غربی  آنبارندگی در ارتفاعات مرکزی و شمال شرقی کشور و کمترین میزان بیشترین

 ۳۰۰درصد کشور کمتر از  5۰دهد که بیشتر از زیع بارندگی در سطح کشور نشان میتو باشد.یکشور م

غلب بصورت برف در ارتفاعات رخ ا ،ها هم در زمستاندرصد بارندگی 5۰. حدود متر بارندگی دارندمیلی

 Harirud Morghab River)شودها هم در بهار انجام میدرصد بارندگی ۳۰دهد و بیشتر از می

Basin,2017)ِتوان رگ حیات زراعت ها در بهار و تابستان را میحاصل از ذوب برف . بنابراین آب روان

های آب طبیعی برای فصول های مرتفع کشور به عنوان ذخیرهحقیقت کوهستان در در افغانستان نامید.

آب در  گرما با ذوب آنها،و در فصول ف و یخ در خود نگه داشته کنند و آب را بصورت برما عمل میگر

 گیرد.و در دسترس ساکنین منطقه قرار میها جاری شده رودخانه

بوده ال متغیر متر در سمیلی ۳5۰تا  ۱5۰رود بین هری یمیزان بارندگی در سطح حوزه 2۰۰۳در سال 

میزان بارندگی  2۰۱4د در سال روی هریاما مطالعات ماستر پالن حوزه (Uhl& Tahiri, 2003)است

 یکه نشان دهنده، (MEW, 2014)متر در سال نشان داده استمیلی 26۳تا  ۱۳4سطح حوزه را بین 

 باشد.می 2۰۱4تا  2۰۰۳در منطقه از سال کاهش بارندگی 

از طبق آمار موجود . باشداز اوسط بارندگی کل کشور کمتر میمیزان بارندگی در غرب کشور کلی  بطور 

متر میلی 248 در هرات ، متوسط بارندگی سالیانه2۰۱۱تا سال  2۰۰۱و از سال  ۱۹88تا  ۱۹4۱سال 

 بوده وور دارای بارندگی کمتری اوسط کل کش به هرات نسبت یبنابراین منطقه. (۱-۱)نمودار باشدمی

تر کشور پایین ر نیز از اوسطهمچنین بارندگی والیت غوهای جاری منطقه دارد. وابستگی شدیدی به آب

 ۱۷۳میزان متوسط بارندگی  2۰۱۱تا  ۱۹6۹اساس آمار بارندگی ایستگاه فیروزکوه از سال  باشد. برمی

 . (2-۱)نمودار متر در سال بوده استمیلی

دهد که بیشترین درجه حرارت ثبت شده در نشان می 2۰۱8تا  2۰۰۹رت  از سال تغییرات درجه حرا

گراد در سال سانتی یدرجه -6و کمترین آن  2۰۱8تا  2۰۱5های سال گراد دریتدرجه سان ۳۷هرات 

دهد که دمای ل نشان میبررسی این جدو .(World Weather Online) (۱-۱)جدول باشدمی 2۰۱4

تاکنون هیچگاه  2۰۱5که از سال تر شده است. بطوریگرم 2۰۱8تا  2۰۰۹از سال  کلی هوای هرات بطور

رود پایینی هری یکه معرف حوزه)هرات شهر بیشترین میزان تبخیر در دمای زیر صفر ثبت نشده است. 
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 2۰۰نیز در ماه جوالی حدود  متر و در ایستگاه فیروزکوهمیلی 24۰در ماه جوالی بیش از  (باشدمی

های اکتوبر تا جون رود بین ماههری یهای حوزهگی. بارند(Shiladia, 2014)متر گزارش شده استمیلی

پیوندد بارندگی به وقوع نمی های جوالی، اگوست و سپتمبر در منطقهافتد و در ماهآینده اتفاق میسال 

در ماه مارچ به میزان  همین اساس بیشترین میزان بارندگی در هرات . بروزارت انرژی و آب(؛ ۳-۱)نمودار 

 متر به وقوع پیوسته است.میلی 4۳ه در ماه اپریل به میزان متر و در فیروزکومیلی 4/58
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 (World Weather Online) گرادیسانت درجه به 2018 تا 2009 سال از هرات یدما نیکمتر و نیشتریب: 1 جدول

 (آب و یانرژ وزارت) 2011 تا 1941 سال از هرات در انهیسال یبارندگ تیوضع: 1 نمودار
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 جمعیت

 توانا میآن ر ییکی از دالیل عمده ؛اندهای بزرگ شکل گرفتهها همیشه در کنار سواحل و رودخانهتمدن

النهرین و های بینتوان به تمدنها می. از جمله این تمدندانستاهمیت دسترسی سهل و آسان به آب 

اند که آثار آنها مانند منار وجود آمدههرود نیز بهایی در اطراف هریهمچنین تمدن النهر اشاره نمود.ماوراء

تمدنی  یها اثر تاریخی دیگر تاکنون باقی مانده است. هرات مهمترین شهر این حوزهجام، ارگ هرات و ده

 .رودی تمدن منطقه نیز به شمار میاست که گهواره

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Herat 51.6 49.5 58.4 29.5 8.3 0.1 0.0 0.0 0.0 3.0 14.7 35.8

Firuzkuh 30.0 26.7 33.0 43.0 16.4 1.7 0.0 0.0 0.2 5.4 9.6 18.1
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 (آب و یانرژ وزارت) 2011 تا 1962 سال از روزکوهیف در انهیسال یبارندگ تیوضع: 2 نمودار

 (آب و یانرژ وزارت) دیجد و میقد یآمارها براساس روزکوهیف و هرات یها ستگاهیا ماهانه مدت دراز یبارندگ اوسط: 3 نمودار
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رود قرار هری یهرات در حوزههای زیادی از دو والیت غور و اکنون قسمت، همسیاسیاز نظر تقسیمات 

در آنها ساکن هستند. هرات به عنوان قطب مسکونی غرب کشور از جایگاه  حدود سه میلیون نفردارند، که 

  است.رفته کز جذب جمعیت در کشور به شمار میای در کشور برخوردار بوده و همواره یکی از مراهویژ

 والیت غور

درصد آن را  85و  این والیت از مناطق مرکزی افغانستان شروع و به طرف غرب کشیده شده است

کل خاک کشور  صددر 6/5کیلومتر مربع، یعنی  ۳86۰۰ مساحت این والیت. اندها فرا گرفتهکوهستان

چهار ولسوالی تقسیم شده است.  دهبه رکز این والیت شهر فیروزکوه و از نظر تقسیمات سیاسی مباشد. می

. (۷-۱)شکل  رود قرار دارنددریایی هری یو تولک در حوزه ،لعل و سرجنگل، چغچران، شهرکولسوالی 

اداره مرکزی احصائیه، )شدهنفر برآورد  ۷۳8۰۰۰در مجموع حدود  ۱۳۹۷در سال جمعیت این والیت 

احصائیه  یهای ادارهآمار و بررسینشان داده شده است.   2-۱به تفکیک ولسوالی در جدول ( که ۱۳۹۷

درصد از جمعیت والیت در فیروزکوه مرکز این والیت ساکن  2۰دهد که نشان می ۱۳۹۷مرکزی در سال 

درصد در ولسوالی پسابند  ۱4صد در ولسوالی لعل و سرجنگل، در 5/۱6هستند و پس از آن به ترتیب 

وچکترین واحد اداری این والیت درصد از جمعیت والیت ک ۱/5ساکن هستند. ولسوالی ساغر با داشتن 

 .(۱۳۹۷اداره مرکزی احصائیه، )باشدمی

 

 

 

 والیت هرات

کیلومتر  54۷۰۰این والیت مساحت  باشد.رود میآبریز هری یاین والیت مهمترین والیت واقع در حوزه

 ولسوالی این والیت دوازدهِ ۱6 از جملهباشد. درصد کل مساحت کشور می ۳/8حدود  که ،باشدمیمربع 

جموع حدود در م ۱۳۹۷جمعیت این والیت در سال (. ۷-۱آبریز قرار دارند )شکل  یآن در این حوزه

نشان  ۳-۱به تفکیک ولسوالی در جدول که ( ۱۳۹۷)اداره مرکزی احصائیه، شودنفر برآورد می 2۰5۰۰۰۰

نام 

 ولسوالی

لعل و  شهرک پسابند چارصده دولتیار دولینه چخچران

 سرجنگل

 ساغر تولک تیوره

 ۳۷852 562۰2 ۹۹828 ۱22285 65۳۱۱ ۱۰۳55۰ 2۹8۹8 ۳56۷2 ۳۹۳۹2 ۱482۳4 جمعیت

 

 

 )1397 ه،یاحصائ یمرکز اداره) یولسوال کیتفک به غور تیوال تیجمع: 2 جدول
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صد در ۱۳درصد از جمعیت این والیت در مرکز ساکن هستند و پس از ان  2/26حدود داده شده است. 

 .(۱۳۹۷اداره مرکزی احصائیه، سکونت دارند )درصد در ولسوالی گذره  8/۷و  لسوالی انجیلدر و

 

 

  

نام 

 ولسوالی

زنده  کرخ گذره انجیل هرات

 جان

پشتون 

 زرغون

کشک 

رباط 

 سنگی

کشک  ادرسکن گلران

 کهنه

 4۹۹۱۳ 586۳۹ ۱۰2۷8۰ ۱۳64۹5 ۱۰۹45۳ 62۳6۳ 6۹۹52 ۱6۰265 26۷۰2۳ 5۳86۷۳ جمعیت

نام 

 ولسوالی

چشت  فارسی شیندند کهسان اوبه غوریان

 شریف

 زاول کوه زور پشت کوه زیرکوه

 4۹۷5۷ ۱2۷5۹ ۳45۷۷ 5۱882 25۹۱۹ ۳۳4۹۰ 46425 5۹4۰۹ 8284۷ ۹۷8۹۳ جمعیت

 باشند.پشت کوه، کوه زور و زاول موقت میهای زیرکوه، تذکر: ولسوالی

 )1397 ه،یاحصائ یمرکز اداره) یولسوال کیتفک به هرات تیوال تیجمع: 3 جدول

 (AIMS یهاداده براساس) رودیهر زیآبر یحوزه در واقع یهایولسوال: 7-1شکل 
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 فصل دوم

 رودهری یبررسی نیاز آبی حوزه
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 آبریز یمدیریت آبی حوزه

المللی جای گرفته است. یک موضوع بسیار مهم در مباحث بینآب به عنوان  یههای اخیر مسئلدر دهه

به  مسائل عینی، یاما با مشاهده ؛واستهرچند هشدار در مورد مسائل آبی ابتدا از محافل علمی به پا خ

 راه یافت. نیز المللی هبردی و سیاسی در سطوح ملی و بینجلسات و مذاکرات را

های منطقه به نحوی مدیریت لذا باید آب گردد؛قاضای آب میافزایش جمعیت در هر حوزه باعث افزایش ت

کمترین عارضه را برای طبیعت و محیط زیست  ،و توزیع گردند که ضمن رفع احتیاجات ساکنین منطقه

توجه به افزایش جمعیت  ولی با ،ها بوده استمیراب یها بر عهدهداشته باشد. در قدیم مدیریت و توزیع آب

تری جایگزین تر و علمیهای مدیریتی دقیقو افزوده شدن سایر مصارف به جز شرب و زراعت، باید سیستم

 های قدیمی گردد.سیستم

کارشناسان و متخصصین  ای سیاسی منطبق نیستند،های آبریز با مرزهمرزهای طبیعی حوزهآنجا که از 

بدون  (IWRM)آبریز  یمدیریت جامع حوزه بههای جدید مدیریت منابع آب، در روشمنابع آب، 

و تعادل  وزه را بصورت یکسان مدیریت نمودهکنند تا کل حو تالش می اندیشندهای سیاسی میمحدودیت

های محدودیتها و ندیبند. در این سیستم مدیریتی تقسیمبین عرضه و تقاضا را در داخل حوزه بوجود آور

شود. همچنین ته میآبریز به عنوان مرز در نظر گرف یهای طبیعی حوزهمرزبندیو  سیاسی برداشته شده

از مزایای این نوع گردد. حوزه توجه میبالقوه هر قسمت از فعل و لهای بادر این نوع مدیریت به پتانسیل

ی یکسان در سطح حوزه اشاره نمود. اقتصادرفاه اجتماعی و های آگاهیتوان به رشد و ارتقای مدیریت می

با میزان  ،های سطحی و زیرزمینی حوزهنوع مدیریت باید تعادلی بین میزان آببا استفاده از این در نهایت 

 یهای جایگزین باشد، حوزهحوزه بیشتر از میزان آبان مصرف یا برداشت آب ف ایجاد گردد. اگر میزمصر

به نابودی خواهند گذاشت.  های موجود در آن روآبریز دچار ورشکستگی آبی خواهد شد و اکوسیستم

تعادل باشد. ت منابع آب یک حوزه مییدر مدیر مباحثمهمترین یکی از بیالنس یا تعادل آبی بنابراین 

باشد. بنابراین برای داشتن دیدگاه روشنی از وضعیت یزان تولید و مصرف آب در حوزه میبین م آبی نسبت

بینی تغییرات آینده، میزان کردن میزان تولید آب فعلی و پیش ضمن مشخصتعادل آبی یک حوزه، باید 

های مرزی حوزه . چنین محاسباتی درمشخص گرددنیز  حوزه یآیندهانداز مصرف شمچ مصرف فعلی و

ادل اطالعات و شریک ساختن آبریز در خصوص تب یترده و پیوسته کشورهای حوزهنیاز به همکاری گس

 های انکشافی حوزه در هر کشور دارد.برنامه
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 نیاز آبی

حوزه بررسی شده و تولید و مصرف آب در نیاز آبی حوزه، معموال وضعیت فعلی  بررسی و تعیین جهت

 یبرای هر حوزه ن دلیل عموماًبه همی .شودمدتی هم برای آن در نظر گرفته میانداز بلند سپس چشم

ی رود این نقشههری یگردد. خوشبختانه در حوزهآبی تهیه می 2ی اصلینقشهبطور جداگانه یک  آبریز

را های خود رود بررسیآبریز هریی حوزه ی اصلیتهیه و تصویب شده است. نقشه 2۰۱۷در سال  اصلی

جه به اینکه تو در نظر گرفته است. با 2۰45سال  انداز بلند مدت خود راشروع نموده و چشم 2۰۱5از سال 

در این پژوهش هم از آن بطور  ،باشدی آبریز میجانبه و استراتژیک برای حوزهی اصلی یک طرح همهنقشه

یک  یعمدهنیازهای آبی  ت.وسیعی استفاده شده است و اکثر اعداد و ارقام به آن ارجاع داده شده اس

شود. این نیازها امکان دارد که از منابع آب شرب، زراعت و صنعت تقسیم می گروه سهبه  آبریز یحوزه

های ی سطحی ،آبهاسطحی یا زیرزمینی تامین گردند. بنابراین باید عالوه بر بررسی و مونیتورینگ آب

 نگ قرار گیرند. مورد بررسی و مونیتوریبه دقت  زیرزمینی حوزه نیز

 صنعت

 یبعضی از صنایع بخصوص صنایع کهباشد، بطوریی آب میکننده مصرفهای صنعت یکی از بخش

 ی. بنابراین در توسعهفراوان جهت تولید محصول دارندهای فوالد نیاز به آب همچون ذوب آهن و کارخانه

جهت همسو نیز تامین آب  یهو اقتصادی باید مسئل های اجتماعیوه بر جنبهصنعتی یک منطقه عال

گاهی نباید . مسئولین هیچ(۱۳8۹)آقاخانی و همکاران، در نظر گرفته شودنمودن آنها با محیط زیست، 

های آینده منطقه را با را بدهند، چرا که اینکار در سالآب کم بر را در مناطقی رشد صنایع آبزهاجا

فرونشست ایجاد توان به ها میاین بحران یمحیطی دچار خواهد نمود. از جملههای شدید زیستبحران

شرب و زراعت و ایجاد مشکالت های زیرزمینی، کمبود آب برای آب یرویهزمین در اثر برداشت بی

 محیطی اشاره نمود. زیست

 والیت غور

 ی اصلینقشهپیشرفت خاصی نداشته است و لذا در تاکنون بخش صنعت در متاسفانه در والیت غور 

صفر در نظر گرفته  2۰۱5( مصرف آب صنعتی در این والیت برای سال 2۰۱۷رود )آبریز هری یحوزه

 میلیون متر 2/۰ نیاز آبی این بخش یچهار درصدبا در نظر گرفتن رشد نیز  2۰45شده است و تا سال 

در جدول . (MEW, 2017)زیرزمینی در نظر گرفته شده است هایکه منبع آن نیز آب ،مکعب خواهد بود

 نشان داده شده است. 2۰45های مختلف تا روند افزایش مصرف آب در بخش صنعت در سال 2-۱

                                                             
2: Master Plan 
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 والیت هرات

)وزارت باشدبعاد اقتصادی، تجاری و فرهنگی میهرات یکی از والیتهای مهم و درجه اول افغانستان در تمام ا

های صنعتی (. شهرک صنعتی هرات که در ولسوالی گذره موقعیت دارد یکی از اولین شهرک۱۳۹4اقتصاد، 

در این شهرک صنعتی فعال اندازی شده است. راه ۱۳82در سال پسا طالبان  یکشور است که در دوره

توجه به  . با(vpo.gov.afمعاونت دوم ریاست جمهوری، )ی کوچک و یزرگ فعالیت دارندکارخانه ۳5۰

 باشد، لذا این بخش نیز به عنوان یک مصرف کنندهاحدهای صنعتی مییکی از نیازهای مبرم وآب اینکه 

میزان مصرف (، 2۰۱۷رود )آبریز هری یحوزه ی اصلیدر نقشه شود.مطالعات در نظر گرفته میآب در 

در نظر گرفته شده  مکعب میلیون متر 8حدود  2۰۱5رود در سال هری یآب در بخش صنعت در حوزه

، چهار درصدی یساالنهبا در نظر گرفتن رشد ترین حالت نانهاست و در سناریوهای مختلف در خوشبی

از  ،آن مکعب میلیون متر ۳ یتهیه  برسد که مکعب در سال میلیون متر 2۰ه ب 2۰45تواند تا سال می

 .(MEW, 2017)بینی شده استپیشهای زیرزمینی مکعب آن از آب میلیون متر ۱۷های سطحی و آب

نشان داده شده  2۰45های مختلف تا روند افزایش مصرف آب در بخش صنعت در سال ۱-2در جدول 

 است.

 

 زراعت

-از قدیم روست که این کشوراز همین (ICARDA, 2002)ساله در زراعت دارد 45۰۰ی افغانستان سابقه

ضمن  ۱۹۷8های قبل از که در سالبطوریاالیام به نام کشور زراعتی و مالداری شناخته شده است. 

به خود جات تازه و خشک میوهنیز از صادرات کشور را  درصد 4۰حدود  جات،خودکفایی در تولید غله

بیاری و زراعتی های جنگ بیشتر زیربناهای آدر طی سال . متاسفانه(Aini, 2007)نداهاختصاص داده بود

 و افغانستان اکنون به یکی از واردکنندگان مواد زراعتی تبدیل شده است.  هکشور از بین رفت

 هاآبادیو ها مانده را کوهباقی %۳۹ و ،علفچر %46جنگل،  %۳آن قابل زرع،  %۱2از مجموع اراضی کشور 

وزیر زراعت و مالداری در همایش  یبه گفته  (.۱۳۹۷)اداره ملی احصائیه و معلومات،  دهندتشکیل می

 2۰45 2۰4۰ 2۰۳5 2۰۳۰ 2۰25 2۰2۰ 2۰۱5 سال

 2/۰ 2/۰ 2/۰ 2/۰ 2/۰ ۱/۰ ۰ غور

 2۰ 2۰ 2۰ 2۰ ۱4 ۹ 8 هرات

 

 از برگرفته هرات، و غور یتهایوال در 2045 سال تا صنعت بخش در ازین مورد آب زانیم: 4 جدول

 (MEW, 2017) رودیهر حوزه ماسترپالن
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به دلیل کمبود آب فقط نیمی از اراضی آبی کشور تحت کشت آبی قرار دارند متاسفانه ، "آب و اشتغال"

(BBC, 1395). مستقیم کشور نیز به صورت مستقیم یا غیر ساکنین %۷5حدود شغل ست که این در حالی

های آبیاری در تمبطورکلی سیس. (cso.gov.afائیه، اداره مرکزی احص ) گرددبه زراعت و مالداری برمی

. سیستم سنتی شامل استفاده (Qureshi, 2002)شوندبه دو گروه سنتی و مدرن تقسیم میافغانستان 

باشد و کاریز می ،مینی توسط چاه، چشمههای زیرزهای سنتی( و استفاده از آب)کانال های سطحیاز آب

های آب. (Qureshi, 2002)باشدمیهای نوین با ساختمانهای آبیاری شبکه شاملهای مدرن و سیستم

( تامین 5/۰ها )%( و چاه۷(، کاریزها )%۹/۷ها )%چشمه(، 6/84ها )%ی افغانستان به ترتیب از رودخانهزراعت

گی و توسعه بازمانده ها، کشور از کاروان سازندطوالنی درگیری یتوجه به دوره با. (Aini,2007)گردندمی

های وضعیت سیستمبا وخامت به نابودی گذاشت.  رو ای که قبال ساخته شده بود نیززیربناهای اولیهو 

حداقل  عادی که در حالتدر حالی رسیده است. %25حدود وری آب در آنها به ظرفیت بهره ،آبیاری کشور

س )پهای کاری دولت یکی از اولویت. (Aini, 2007)باشدمی %4۰ هاییوری چنین سیستمظرفیت بهره

احیا زیربناهای زراعتی کشور از جمله احیای  ،پسا طالبان( یدورهاز استقرار نظام جدید در کشور در 

های انرژی و در وزارتهای زیادی . بنابراین پروژهباشده و میهای زراعتی بودهای آبرسانی و سیستمکانال

 یکه تا حد زیادی هم در توسعه ،اندازی گردیددر این زمینه راه و مالداریو زراعت  ،انکشاف دهات آب،

پرمصرفترین  ،زراعتها موثر بوده است. زراعت و بازگرداندن وضعیت زراعت کشور به دوران قبل از جنگ

های سنتی آبیاری بخش منابع آب است. مصرف آب در بخش زراعت بخصوص در افغانستان که از روش

نسبت به کشورهای  ،نیافته است گسترشهای مدرن آبیاری در آن کند و هنوز سیستممیزیادی استفاده 

های مدرن های سنتی آبیاری جای خود را به سیستمتا سیستمبنابراین نیاز است . توسعه یافته بیشتر است

ش مناسبی جهت ین جایگزینی روها اهای رودخانه. با توجه به تغییرات اقلیمی و کاهش میزان آببدهند

 باشد.ی و تامین آب مورد نیاز منطقه میجویصرفه

 غوروالیت 

وجود ندارد. در آن  جهت زراعت زمین زیادی ،تانی استتوجه به اینکه والیت غور یک والیت کوهس با

هکتار زمین  ۹85۱4هکتار زمین آبی،  66۳4۹دهد که در این والیت بطور مجموعی ها نشان میبررسی

محصوالت این  یعمده. (FAO, 2016)هکتار علفچر وجود دارد ۳۳۰۷5۰6و  ،هکتار جنگل ۱28۰للمی، 

شوند. همچنین در تعدادی های للمی کشت میباشد که در زمینود میوالیت شامل گندم، جو، کنجد و نخ

بسیار  وت با کیفیتهای درختی از جمله زردآلو، بادام، چهار مغز و تهم میوه ی این والیتهااز ولسوالی

اراضی  رود سطح زیر کشتآبریز هری یحوزه ی اصلی. در نقشه(RRERS, 2006)آیدخوب به عمل می

در  ترین صورت، که در خوشبینانههکتار در نظر گرفته 68۰۰۰حدود  2۰۱5آبی والیت غور را در سال 
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کاهش  %۱۰گرفتن  نظر تواند افزایش یابد در اینصورت مصرف آب با درهکتار می ۱۱6۰۰۰به  2۰45سال 

مکعب در سال افزایش خواهد  متر ۱48۷۰۰۰مکعب در سال به  متر ۱۱2۷۰۰۰از  آب ضایعاتدر 

وجود دارد  کوچک و بزرگ کانال آبیاری سنتی 8۰4مجموع در والیت غور در  .(MEW, 2017)یافت

(Shiladia, 2014, Qureshi, IWMI,2002). 

 هراتوالیت 

. شده استهای زراعتی کشور یکی از قطب ، تبدیل بههای وسیعدشتو رود هرات به برکت وجود هری

بین مزارع بوده است. به  همواره کمبود آب و تقسیم آبروی زراعت در هرات های پیشیکی از چالش

االیام وجود داشته و کتبی با سابقه تاریخی های توزیع آب در هرات از قدیمهمین جهت است که سیستم

ویسی در هرات به قبل از نبخشیدهد که آیین آباسناد تاریخی نشان میدر این مورد وجود دارد. نیز 

بخشی هرات های آبترین رسالهده است. از معروفرسد و حتی هرودوت هم به آن اشاره کراسالم می

بادمرغانی  عبدالحکیم بخشی میرنوشته ابونصر هروی  و کتاب آب "برساله طریق قسمت قل"توان به می

 شود. ها به آن مراجعه میاشاره نمود که هنوز هم در هرات برای رفع مشکالت آبی بین بلوک

 ,Shiladia, 2014, Qureshi)سنتی وجود داردکانال آبیاری  ۳۰2در مجموع در والیت هرات 

IWMI,2002) گردد.استفاده میده و هنوز هم از آنها مانهای دور باقیها از گذشتهاکثر این کانال  

اساس مطالعات فائو  براز گذشته تاکنون تغییر کرده است.  تسطح زیر کشت اراضی زراعتی در والیت هرا

 ۱۰86۳۳رود پایینی هکتار و در هری 2528۱رود باالیی هری ی، در حوزه(FAO, 1990) ۱۹۹۰در سال 

هکتار  5۷۰4۳هکتار و  2۳۷۱۷به ترتیب  اند وجود داشته کهشدهساله کشت می هکتار زمین آبی که هر

 رودهری یمجموع کل اراضی آبی حوزه( 2۰۰5بانک انکشاف آسیایی ) مطالعات. اندبودهزمین آبی آیشی 

و زراعت سازمان  های سازمان خوراکهنتایج بررسی .(ADB, 2005)استکرده هکتار برآورد  2۱46۷4 را

دهد که فغانستان منتشر شده است، نشان میزمین ا کاربریکه در اطلس  2۰۱6در سال  (FAO) ملل

 .(FAO, 2016)باشدهکتار می 55۹۱4۱ار و اراضی للمی هکت 25۹۹۷5ن اراضی آبی والیت هرات میزا

 یهکتار زمین للمی در حوزه 268۱8۳هکتار زمین آبی و  225852اساس این اطلس در مجموع  بر

رود به هری یدر حوزه و مساحت آنها کاربری اراضی 2-2و جدول  ۱-2در شکل رود وجود دارد. هری

های آبی اساس این اطالعات بیشترین زمین بر. (FAO,2016) نشان داده شده استها تفکیک زیر حوزه

زراعتی منطقه به  که آبرند. از آنجای قرار دارود پایینهری یدر زیر حوزه ،رودآبریز هری یو للمی حوزه

رود توان گفت که بیشترین مصرف آب هری، میگرددرود تامین میصورت مستقیم یا غیر مستقیم از هری

شترین مساحت را بخود علفچرها بی ،رود باالییهری یباشد. در حوزهرود پایینی میهری یحوزه در زیر
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-مساحت را اراضی بایر در برگرفته یشترینرود پایینی بهری یکه در حوزهدر حالی ،انداختصاص داده

 (.2-2)جدول اند

رود در هری یدر مجموع در حوزه ،(2۰۱۷رود )آبریز هری یحوزه ی اصلینقشهتوجه به اطالعات  با

ترین حالت تا سال در خوشبینانه، که هکتار زمین زراعتی آبی موجود بوده است 26۹۰۰۰والیت هرات 

اساس همین سناریو مصرف آب در بخش زراعت نیز از  هکتار افزایش یابد. بر ۳6۱۰۰۰تواند به می 2۰45

یابد. البته باید با مرمت و افزایش میمکعب  میلیون متر 4645مکعب در سال به  میلیون متر 4488

. (MEW, 2017)برسد 2۰45در سال  %۳۰کنونی به  %4۰ها از ها ضریب ضایعات آب کانالکانال بازسازی

وسط ت متباقیهای زیرزمینی و مکعب توسط آب میلیون متر ۱۳54حدود  2۰۱5از این میزان آب در سال 

توسط مکعب  میلیون متر ۷88 2۰45در سال و منابع تامین آب  ،شده استهای سطحی تهیه میآب

 ,MEW)در نظر گرفته شده استهای سطحی وسط آبتمکعب  میلیون متر ۳58۷و های زیرزمینی آب

تامین  2۰۱5چاه عمیق در سال  28چشمه و  ۱۳کاریز،  4۰کانال،  ۱88توسط  این میزان آب، .(2017

باید افزایش یابد. در عین حال تعداد عدد  ۳۰۰به  2۰45ها در سال که تعداد کانال ،گردیده استمی

صورت  ها تغییریچاه ها وخواهد یافت و در تعداد چشمهکاهش رشته  2۰به  2۰45ال در سکاریزها 

 . (MEW, 2017)گیرد نمی
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زیر 

 حوزه

اراضی 

 آبی

اراضی 

 للمی

اراضی  تاکستان باغ

 بایر

برف  علفچر جنگل

 دائمی

منطقه 

 مسکونی

پهنه 

 آبی

 مجموع

-هری

رود 

 پایینی

۱8۱۱۷8 ۱85۹56 462 ۷۱۱۷ ۷۱24۰۰ 88۱5 62۱۰۹۳ ۰ ۱6۱6۱ 6۹۱54 ۱8۰2۳۳5 

-هری

رود 

 باالیی

446۷4 8222۷ ۱52۷ ۷۹ ۱22868 ۱68۹6 ۱82۹6۰۷ ۱۹28 ۳۱62 2۳۳46 2۱26۳۱5 

 ۳۹2865۰ ۹25۰۰ ۱۹۳2۳ ۱۹28 245۰۷۰۰ 25۷۱۱ 8۳5268 ۷۱۹6 ۱۹8۹ 268۱8۳ 225852 مجموع

مجموع 

)%( 

۷/5 8/6 ۰5/۰ ۱۹/۰ 26/2۱ 66/۰ 4/62 ۰5/۰ 4۹/۰ 4/2 ۱۰۰ 

 افغانستان یاراض یکاربر نقشه براساس) هکتار به هارحوزهیز کیتفک به رودیهر زیآبر یحوزه یاراض انواع مساحت: 5 جدول

 (FAO, 2016  توسط شده هیته
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 آب شرب

دسترسی به آب آشامیدنی  .باشدمیگذار بر سالمت انسان مل اثریکی از مهمترین عواآب شرب  صحی بودن

حکومت و های جانبی هزینه کاهش های زیادی شده و در نهایت باعثجلوگیری از بیماری سالم باعث

دستورالعمل "آب شرب در هر کشوری  صحی بودن یکنندهترین مرجع تعییناصلیگردد. می مردم

آب قابل شرب را از آب غیر توان این چهارچوب میباشد. توسط میآن کشور  "استاندارد کیفیت آب شرب

 World Health)تلف از جمله سازمان بهداشت جهانیهای مخسازمان .قابل شرب تفکیک نمود

Organisation: WHO)استانداردهای خاصی را برای آب  ، اتحادیه اروپا و سازمان محیط زیست امریکا

. اندی آب شرب پرداختهکیفی به مسئلهاند. این استانداردها از نظر کمی و فی کردهآشامیدنی سالم معر

 و باشدمتفاوت می تکنولوژیکیاز نظر منابع اقتصادی و  ی مختلفکشورهاامکانات توجه به اینکه  اما با

، لزوم تهیه و تدوین استاندارد کیفیت آب شرب بصورت منابع آب هر کشور خصوصیات ویژه خود را دارد

ن چنین . متاسفانه در افغانستان تاکنو(۱۳88ابراهیمی، احتشامی، )ضروری است مجزا برای هر کشور

 ،ت مسئولی استهای هر حکومالم از اولویتتامین آب شرب سکه تانداردی تهیه نشده است. از آنجااس

یه استاندارد آب شرب نماید، تا براساس هدایات آن متخصصین افغانستان نیز اقدام به تهضروری است تا 

به  آب شرب مستقیماً یکه مسئلهب سالم را فراهم نمایند. از آنجابتوانند دسترسی شهروندان به آب شر

 . خته خواهد شدتر به آن پردامفصلدر ادامه ها ارتباط دارد، سالمت انسان

صورت بروز  رشرب امالح معدنی فراوانی وجود دارد که میزان آنها نباید از حد مجاز باالتر رود. د در آب

یابد. به همین دلیل معموال استانداردها شیوع میهای وابسته به آن عنصر در منطقه بیماری چنین حالتی

توان به عنوان نمونه میگیرند تا نواقص احتمالی آنها رفع گردد. بازنگری قرار میبار مورد هر چند سال یک

ب شده است که نتایج م برد )آرسنیک به این دلیل انتخادر آب آشامیدنی نا آرسنیکاز وجود عنصر 

حفاری رود هری یدر حوزههایی که بر روی چاهاز این عنصر  (DACCAR)داکار  یآزمایشات موسسه

تواند در هوا یا . آرسنیک عنصر خطرناکی است که میآمده است( 2۰۱4است در گزارش شیالدیا  نموده

تواند سبب انسان برسد می آب وجود داشته باشد. اگر آرسنیک بیش از حد مجاز، از طریق تنفس به بدن

ثانه گردد تواند منشاء سرطان ممیدنی از حد مجاز باالتر باشد میسرطان ریه گردد و اگر در آب آشا

(WHO, 2011)های رسنیک مجاز در آبای جدید آب آشامیدنی دنیا میزان آ. بیشتر استاندارده

. در بعضی از استانداردهای قدیمی از جمله آژانس (WHO, 2011)ذکر کرده اند ppb ۱۰آشامیدنی را 

ل اینکه این به دلی 2۰۰۱ذکر گردیده بود که درسال  ppb 5۰محافظت محیط زیست امریکا این میزان 

استاندارد نتوانست اهداف این اداره در حفظ سالمت عمومی شهروندان را برآورده سازد، مورد بازنگری قرار 

. اما هنوز تعدادی از (EPA, 2001)تقلیل یافت ppb 5گرفت و در استاندارد جدید میزان آرسنیک به 



36 
 

صر، سریالنکا، ، عربستان سعودی، مکشورها از جمله بحرین، بنگالدش، چین، اندونزی، فیلیپین، عمان

دهند استفاده قرار می آرسنیک در لیتر را در استاندارد خود ppb 5۰... میزان ویتنام، بولیویا و

(Petrusevski& all, 2007). 

 غوروالیت 

متاسفانه وضعیت دسترسی به آب آشامیدنی صحی در والیت غور بسیار وخیم بوده و ساکنین این منطقه 

دسترسی ی در نزدیکی آنها وجود دارد، از رود و منابع آب زیرزمینهریمنابع آب سطحی با وجود اینکه 

از هر پنج  ۱۳۹۱ل مرکزی احصائیه در سا یبر گزارش ادارهباشند. بنامحروم میبه آب آشامیدنی سالم 

منابع اند. آشامیدنی دسترسی داشته ته آبدرصد( به یک منبع بهبود یاف 5/2۰خانوار فقط یک خانوار )

درصد آب  2/۱سرپوشیده و های درصد چشمه 6/4سرپوشیده،  هایدرصد چاه 5/۱۳بهبود یافته، شامل 

باشند که این میزان نیمه عمیق می یهادر داخل واحد مسکونی، حویلی یا خانه همسایه یا چاه شیر )نل(

 ۹/۳8ولسوالی تولک که دو خانوار از هر پنج خانوار )باشد. درصد می 5/45از اوسط ملی  به مراتب کمتر

بهترین وضعیت در این والیت را داشته و پس از اند نبع آب بهبود یافته دسترسی داشتهدرصد( به یک م

در صد قرار دارند. متاسفانه در  4/2۱لعل و سرجنگل با  والیدرصد و ولس 2/26آن ولسوالی چغچران با 

یافته دسترسی  درصد( به منابع آب بهبو 5/۹6ه )هیچ یک از خانوارهای ولسوالی چارصد تقریباً بررسیزمان 

های سطحی درصد، آب 2/5۱های سرباز بهداشتی از قبیل چشمه اند و از انواع منابع آب سرباز غیرنداشته

درصد  ۳/5سایر منابع  درصد و ۱۰سرباز های درصد، چاه 5/۱۰وری شده از باران آمعآب جدرصد،  2۳

شو و دیگر مقاصد در وکه منابع آب برای پخت و پز، شست افزایدهمین گزارش می اند.کردهاستفاده می

دهند. های سطحی تشکیل میدرصد آب 8/2۱های سرباز و درصد آب چشمه 5/56به ترتیب را والیت غور 

درصد  ۳/52 درصد و چارصده 4/5۷درصد، ساغر  4/5۷های پسابند های سرباز در ولسوالیمچنین چشمهه

منابع آبی مورد استفاده در والیت  (.cso.gov.afاداره مرکزی احصائیه، ) اندگرفتهمورد استفاده قرار می

که اکثر  دهدمی نشان ۳-2آمار جدول  نشان داده شده است. 5-۱غور به تفکیک ولسوالی در جدول 

 کنند. بع غیر بهداشتی و ناسالم تهیه میشرب خود را از منا ساکنین منطقه نیاز آب

رود، تامین آب شرب به دو قسمت شهری و روستایی تقسیم شده آبریز هری یحوزه ی اصلیدر نقشه

کشی عمومی در این والیت لولهگونه هیچ 2۰۱5، در سال ی اصلیر اطالعات موجود در این نقشهاست. بناب

درصد  2اند و کردههای خانگی استفاده میشهری از چاه از هفت هزار جمعیتدرصد  ۹8وجود نداشته و 

 در سال ی اصلی،انداز این نقشهچشماند. بنابر کردههای آب خریداری میمانده نیز آب را از فروشندهباقی

 هایدرصد به نل 5، کشیلولهه شبکه عمومی ری غور بشهنفری  ۱۳۰۰۰درصد جمعیت  8۰باید  2۰45
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مصرف  یسرانههای خانگی دسترسی داشته باشند. بر همین اساس درصد به چاه ۱5عمومی و )شیرهای( 

افزایش خواهد  2۰45لیتر در روز در سال  ۹۳به  2۰۱5لیتر در روز در سال  ۷۰هر نفر هم از 

 یوالیت غور که در حوزه آن قسمت از یشرب ساالنهنیاز آب با این نگرش . (MEW, 2017)یافت

 .خواهد رسید مکعب متر 4۰۰۰۰۰به  2۰45رود قرار دارد در سال هری

 2۰45رود در قسمت تامین آب شرب روستایی در والیت غور تا سال بریز هریآ یحوزه ی اصلینقشه

ها بر روی توسعه و گسترش چاه و در عوضبینی نکرده پیش را کشیگونه دسترسی به آب لولههیچ

حدود   2۰۱5در سال  ،مذکور ی اصلیده است. بنابر اطالعات نقشههای مشترک تاکید کربخصوص چاه

مشترک دسترسی های رود در والیت غور به چاهریه یجمعیت روستایی حوزه 6۹4۰۰۰درصد از  4۳

 ۳۷اند و کرده استفاده میسطحی مشترکاًهای های آب و آبدرصد مردم روستایی از چاه 2۰اند و داشته

ترین ی اصلی در خوشبینانهنقشهبینی این اند. بنابر پیشب دسترسی نداشتهدرصد از مردم نیز به چاه آ

تا آن زمان آنها درصد  ۷۰یابد و باید نفر افزایش می ۱2۹5۰۰۰وستایی به جمعیت ر 2۰45حالت تا سال 

، متاسفانه تا سال ۳ی اصلیاین نقشهاشته باشند. بنابر اطالعات دسی های تامین آب شرب دستربه چاه

های سطحی بصورت مشترک استفاده ها و آباز چاه درصد افراد روستایی منطقه باید ۱۰هنوز  2۰45

 دسترسی نخواهند داشت. جهت تامین آب شربوالیت به چاه آب این درصد افراد روستایی  2۰نمایند و 

لیتر در سال  56ه ب 2۰۱5لیتر در سال  ۳5از  ف آب برای هر نفر در روزرمص یرانهاساس این مطالب س بر

مکعب در  میلیون متر ۹میزان آب شرب مورد نیاز روستایی از  افزایش خواهد یافت. با این لحاظ 2۰45

 .(MEW, 2017)افزایش خواهد یافت 2۰45مکعب در سال  میلیون متر ۳۱به  2۰۱5سال 

  

                                                             
3: Master Plan 
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لعل و  شهرک پسابند چارصده دولتیار دولینا چغچران غور منبع آب

 سرجنگل

 ساغر تولک تیوره

 ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ مجموع

 ۱/۱4 4/۷ ۷/۱ ۱/۱ 8/۷ 5/۰ 5/۰ ۷/2 ۱2 8/6 ۹/4 کشیآب لوله

کشی داخل لوله

 منزل

5/۰ 2/۱ ۰ ۱/۰ ۱/۰ ۱/۰ ۰ ۰ ۰ 5/۰ 8/2 

کشی داخل لوله

 حویلی

۳/۰ 4/۰ ۱/۰ ۰ ۱/۰ ۰ 2/۰ ۱/۰ ۳/۰ 6/۰ ۱ 

 2/۰ ۱/۱ ۱/۰ 2/۰ 5/۰ 2/۰ 2/۰ 2/۰ 2/2 4/۰ 5/۰ ی خانه همسایهلوله

 ۱۰ 2/5 ۳/۱ 8/۰ ۱/۷ ۱/۰ 2/۰ 4/2 6/۹ 8/4 ۷/۳ نل )شیر( عمومی

 ۰ 2 4/۰ 5/۰ ۳/۰ ۱/۰ ۰ ۳/۰ 4/۱ 5/۳ 2/۱ چاه عمیق

 6/۱ ۷/4۱ ۱/2۱ ۱/۳8 8/22 ۳/۱8 4/۱۱ 5/26 6/۱۷ ۷/22 ۱/24 چاه دستی

 4/۰ ۹/28 ۱2 ۷/۱4 ۳/۱۱ 8/۱۰ 4/۱ ۹/۱۱ 5/۱4 4/۱5 5/۱۳ چاه سرپوشیده

 2/۱ 8/۱2 ۱/۹ 4/2۳ 6/۱۱ 5/۷ ۱۰ 5/۱4 ۱/۳ ۳/۷ ۷/۱۰ چاه سرباز

 8/58 4/2۹ 42 4/46 5/4۰ ۱/62 5۳ ۳/۳8 ۹/2۷ 8/۳4 8/42 آب چشمه

 8/2 ۷/5 8/6 ۹/5 ۷/۱ ۷/4 8/۱ 5/۳ ۳/2 ۳/5 6/4 ی سرپوشیدهچشمه

 56 ۷/2۳ 2/۳5 5/4۰ ۹/۳8 4/5۷ 2/5۱ 8/۳4 ۷/25 5/2۹ 2/۳8 ی سربازچشمه

 4/25 4/۱۹ ۷/۳2 6/۱۳ ۳/28 ۷/۱8 2۳ 2/۳۱ ۹/4۰ 5/۳۰ ۷/25 آب سطحی

 ۳/۱ 2/۱ ۳/۱ 2/۱ ۳/۱ 2/۱ ۷/2 2/۱ 2/۱ 4/۱ ۳/۱ سایر منابع

 
 (CSO, 2012) یولسوال کیتفک به یدنیآشام آب به غور تیوال نیساکن یدسترس: 6 جدول
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 هراتوالیت 

های والیت هرات به منابع آب درصد از خانه 4/65(، حدود 2۰۱6مرکزی احصائیه ) یاساس آمار اداره بر

 هایدرصد به چاه 8/۱8کشی، آب لوله درصد به ۱/24شرب بهبود یافته دسترسی دارند. از این میان 

کشی درصد به آب لوله 5/۱چاه عمیق و  درصد به 4/4کشی خانگی، درصد به آب لوله ۱/۱5سرپوشیده، 

در این والیت  یافتهمیزان دسترسی به آب شرب بهبود ده دسترسی دارند.های سرپوشیها و چشمههمسایه

 باالتر است. درصد( 8/64از اوسط کل کشور ) اندکی

به آب  (۱-2)نمودار درصد  4/82ولسوالی گذره با سطح دسترسی کنین ساهای هرات، در میان ولسوالی

شریف با سطح دسترسی شتوالی چو ولس اندیافته باالترین میزان را به خود اختصاص داده آشامیدنی بهبود

درصد از  4/۳۰در حدود کمترین میزان را به خود اختصاص داده است. ( ۱-2)نمودار درصد  ۱/26

)اداره مرکزی نمایندا از منابع محافظت نشده تامین میاین ولسوالی آب شرب خود ر خانوارهای ساکن در

پخت و پز، سرپوشیده و سرباز( از مهمترین منابع تامین آب برای های دستی )چاه. (2۰۱6احصائیه، 

 باشند. شستشو و سایر مصارف می

 

 

 (2016 ه،یاحصائ یمرکز اداره) یولسوال کیتفک به هرات تیوال در یبهداشت شرب آب به یدسترس نسبت: 4 نمودار
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قسیم نموده ت را به دو بخش شهری و روستایی تتامین آب شرب هرا رودآبریز هری یحوزه ی اصلینقشه

ی اصلی نقشهاین اطالعات اساس  های خاص خود را انجام داده است. بربینیکدام پیش است و برای هر

نها به درصد آ 8۷که  ،اندساکن مناطق شهری بودهدر والیت هرات نفر  562۰۰۰حدود  2۰۱5در سال 

)شیرهای( های درصد از ساکنین شهری به نل 2اند. در همین زمان صل بودهوعمومی  کشیی لولهشبکه

ها، شندهدرصد هم از طریق فرو یکهای خانگی و درصد از طریق چاه ۱۰اند و عمومی دسترسی داشته

ترین در خوشبینانه ی اصلیاساس پیش بینی این نقشه اند. برکردهب شرب مورد نیاز خود را تامین میآ

 ۱۰۰نفر خواهد رسید که در این زمان باید  ۱۰48۰۰۰به  2۰45حالت جمعیت شهری هرات در سال 

 یزان مصرف سرانهکشی آب دسترسی داشته باشند. در همین حال میدرصد مردم به شبکه عمومی لوله

ب به این ترتیخواهد رسید.  2۰45لیتر در روز در سال  ۱۱4به  2۰۱5لیتر در روز در سال  ۷5آب از 

میلیون  ۳8به  2۰۱5مکعب در سال  میلیون متر ۱۱میزان آب مورد نیاز برای تامین آب شرب شهری از 

 .(MEW, 2017)خواهد رسید 2۰45مکعب در سال  متر

 2۰۱5رود در سال هری یجمعیت روستایی هرات در حوزه ۱۳6۷۰۰۰از  اطالعات موجود،توجه به  با

جمعیت درصد  4۰حدود  اند.ب جهت تامین آب شرب دسترسی داشتههای آه چاهدرصد آنها ب 44حدود 

 صد آنها به چاه آب دسترسیدر ۱6اند و کردهبطور همزمان استفاده میها های سطحی و چاهاز آب روستایی

جمعیت روستایی حوزه  2۰45ترین حالت در سال ی اصلی، در خوشبینانهنقشهبینی پیش اند. بنابرنداشته

ده از استفا درصد افزایش خواهد یافت و ۷۰نیز به ها و سطح دسترسی مردم به چاه نفر 254۹۰۰۰به 

درصد از  ۱۰ هنوز 2۰45تا سال بینی خواهد رسید. متاسفانه بنابراین پیشدرصد  2۰های سطحی به آب

های اساس داده بردسترسی نخواهند داشت. حتی به چاه هم ساکنین روستایی جهت تامین آب شرب 

. با دلیتر در روز خواهد رسی 5۹به  ۳۷از  2۰45تا  2۰۱5میزان سرانه مصرف آب از سال ، ی اصلینقشه

مکعب در سال  میلیون متر ۱8 ازجهت تامین آب شرب میزان آب مورد نیاز  در نظر گرفتن این موارد،

 .(MEW, 2017)افزایش خواهد یافت 2۰45مکعب در سال  میلیون متر 55به  2۰۱5

به آب بطور کامل ساکنین شهری و روستایی منطقه  هم 2۰45، متاسفانه تا سال توجه به مطالب فوق با

آب مورد نیاز در  اناین پوشش بصورت کامل انجام شود میز دسترسی نخواهند داشت. چنانچهشرب سالم 

 های فوق باالتر خواهد رفت. بینیبخش شرب از پیش
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 مجموع نیاز آبی حوزه

( با اطالعات جدید تهیه شده است، در این 2۰۱۷رود )آبریز هری یحوزه ی اصلینقشهتوجه به اینکه  با

 2۰45تا سال  2۰۱5از سال  رود در افغانستانهری یحوزه پژوهش نیازهای آبی صنعت، زراعت و شرب

های مختلف در رود در بخشهری یحوزهوالیت غور از این اساس نیاز آبی  به آن استناد شده است. بر

کل نیاز آبی منطقه از  6-2در جدول  ارائه شده است. 5-2ای والیت هرات در جدول ، و بر4-2جدول 

بیشترین میزان  ،شودجدول مشاهده میطور که در این رود نشان داده شده است. همانهری یحوزه

مصرف آب در بخش زراعت بوده و خواهد بود. همچنین با توجه به این اعداد مجموع نیاز آبی منطقه از 

 خواهد بود. 2۰45مکعب در سال  میلیون متر 6/62۷6های مصرفی رود برای تمام بخشهری یحوزه

هم اراضی زیادی بدون  و با تخصیص این منابع هنوزتوجه شود که این میزان آب نیاز حداقل منطقه است 

و روستاهای زیادی دسترسی به آب آشامیدنی سالم ها تعدادی از مراکز ولسوالیمانند و آب باقی می

محیطی منطقه نیز در نظر نگرفته شده ی زیستآبهها حقبینیهمچنین در این پیشنخواهند داشت. 

نگری بیشتری مبذول گردد تا در آینده منطقه با تامین منابع آب باید آیندههای ریزیلذا در برنامهاست. 

 بحران آب جدیدی مواجه نگردد. 

 

 

 2۰45 2۰4۰ 2۰۳5 2۰۳۰ 2۰25 2۰2۰ 2۰۱5 نوع مصرف

شرب 

 شهری

2/۰ 2/۰ 2/۰ ۳/۰ ۳/۰ 4/۰ 4/۰ 

شرب 

 روستایی

۹ ۱۱ ۱4 ۱۷ 2۱ 26 ۳۱ 

 ۱48۷ ۱444 ۱۳۹5 ۱۳۳۹ ۱2۷6 ۱2۰6 ۱۱2۷ زراعت

 2/۰ 2/۰ 2/۰ 2/۰ 2/۰ ۱۰ ۰ صنعت

 

 

 

 

 (MEW, 2017()باشند یم MCM به اعداد) رود یهر ی حوزه از غور تیوال ازین مورد آب زانیم: 7 جدول
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 2۰45 2۰4۰ 2۰۳5 2۰۳۰ 2۰25 2۰2۰ 2۰۱5 نوع مصرف

شرب 

 شهری

۱5 ۱8 2۱ 25 28 ۳۳ ۳8 

شرب 

 روستایی

۱8 22 2۷ ۳2 ۳۹ 46 55 

 4645 464۰ 4628 46۰8 45۷8 45۳8 4488 زراعت

 2۰ 2۰ 2۰ 2۰ ۱4 ۹ 8 صنعت

 2۰45 2۰4۰ 2۰۳5 2۰۳۰ 2۰25 2۰2۰ 2۰۱5 نوع مصرف

 4/۳8 4/۳۳ ۳/28 ۳/25 2/2۱ 2/۱8 2/۱5 شرب شهری

 86 ۷2 6۰ 4۹ 4۱ ۳۳ 2۷ شرب روستایی

 6۱۳2 6۰84 6۰2۳ 5۹4۷ 5854 5۷44 56۱5 زراعت

 2/2۰ 2/2۰ 2/2۰ 2/2۰ 2/۱4 ۱/۹ 8 صنعت

 6/62۷6 6/62۰۹ 5/6۱۳۱ ۳/6۰2۱ 4/5۹۳۰ ۳/58۰4 2/5665 مجموع

 

 (MEW, 2017( )باشند یم MCM به اعداد) رودیهر یحوزه از هرات تیوال ازین مورد آب زانیم: 8 جدول

 (MEW, 2017( )باشند یم MCM به اعداد) رودیهر یحوزه از منطقه ازین مورد آب مجموع: 9 جدول
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 سوم فصل

 رودهری یحوزه منابع آب
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 منابع آّب

های شور صد آن را آبدر ۹۷باشد که کیلومتر مکعب می میلیون ۱۳86های کره زمین حدود کل آب 

 درصد 6۹. شودهای شیرین میآن مربوط به آبصد در ۳دهد و فقط ها تشکیل میدریاها و اقیانوس

باشند. از های زیرزمینی میبصورت آب درصد ۳۰های شیرین جهان نیز بصورت یخ در قطبین زمین و آب

های تجدیدپذیر در بصورت آب ها و سایر موارد حیاتانصد برای رفع نیاز انسدر ۳/۰این میزان فقط 

 ;Kibona et al, 2009; Cassardo& jones, 2011)ها در دسترس قرار دارد و رودخانهها دریاچه

lui et al, 2011). آب در جهان با مشکالتی  طبیعی است که در چنین حالتی تعادل بین تقاضا و تامین

دارند بارزتر خشک جهان موقعیت کشورهایی که در مناطق خشک و نیمهگردد. این مشکالت در روبرو می

روز های آبریز ریزی تامین و مصرف آب در حوزهمدیریت و برنامه رواز همینباشند. کشورهای دیگر میاز 

 یابد.اهمیت بیشتری میبه روز 

و کاربری  یشناخت، زمینمورفولوژیکی، اقلیمی شرایط عوامل زیادی از قبیلبه حوزه  هر تولید آب در

های جاری در میزان تولید آب در هر حوزه حجم آبهای یکی از مهمترین شاخص. وابسته است اراضی

دقیق امروزه جهت محاسبه شود. آب یا دبی گفته میوانبه آن ر باشد که اصطالحاًهای حوزه میرودخانه

گردد. گیری آب نصب میهای اندازهایستگاه بر روی رودخانه در فواصل مختلف ،آب هر رودخانهمیزان روان

لحظه به لحظه میزان آب رودخانه را به مرکز گزارش دهند و متخصصین هایدرولوژی  ها قادرنداین ایستگاه

 نمایند.  حاسبهآبریز را م یحوزه ز این دیتاها میزان روان آبپس از تحلیل و آنالی

 و باشدحوزه می یساالنه میزان آب تجدیدپذیرآبریز،  یحوزه هروضعیت آبی  یکی از فاکتورهای تعیین

نماید بازیابی  تواندمیآبی یکساله  یمیزان آبی است که حوزه، طی چرخه ینشان دهنده

(Shiklomonov, 1998) فالکن مارک .(Falkenmark) ۱۹8۹دنی در سال متخصص آب سوی ،

تجدیدپذیر ساالنه برای هر گیری استرس آبی تعریف نمود که اساس آن میزان آب شاخصی را جهت اندازه

مکعب در سال  متر ۱۷۰۰. در این شاخص اعداد (White C., 2012)باشدمیا کشور نفر در منطقه ی

اند. به د باال و پایین در نظر گرفته شدهمکعب در سال برای هر نفر به عنوان حدو متر 5۰۰برای هر نفر و 

مکعب  متر ۱۷۰۰نه بیشتر از منطقه میزان آب قابل دسترس برای هر فرد ساالهر این صورت که اگر در 

باشد منطقه تحت استرس  ۱۷۰۰تا  ۱۰۰۰ندارد. اگر این عدد بین وجود  مشکل آبیآن منطقه در  باشد

 مطلق باشد منطقه دچار کمبود 5۰۰باشد منطقه دچار کمبود آب و اگر کمتر از  ۱۰۰۰تا  5۰۰و اگر بین 

وضعیت درک بهتری از کند تا ریزان منابع آب کمک میاین شاخص به برنامه(. ۱-۳باشد )جدول آب می
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های خود را منطبق با واقعیات منطقه انجام ریزیبرنامهدسترسی به آب داشته باشند و از نظر هر منطقه 

 دهند. 

در تعیین بحران آب استفاده  سازمان ملل کمیسیون توسعه های دیگری هم از جمله شاخصشاخص

درصد  4۰از منابع تجدیدپذیر آن بیش از اساس این شاخص هرگاه میزان برداشت آب کشور  گردد. برمی

درصد باشد بحران در  4۰تا  2۰باشد. اگر این برداشت بین کشور با بحران شدید آب مواجه می گردد آن

درصد باشد بحران در حد متعادل و برای مقادیر  2۰تا  ۱۰وضعیت متوسط و چنانچه این شاخص بین 

 باشد.د آن کشور بدون بحران آب میدرص ۱۰کمتر از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کالس (m3/capita/year)شاخص 

 بدون استرس ۱۷۰۰<

 استرس ۱۷۰۰-۱۰۰۰

 کمبود ۱۰۰۰-5۰۰

 کمبود مطلق 5۰۰>

 (Falkenmark.1989( )1989) مارک فاکن شاخص یبند میتقس: 10 جدول
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 منابع آب افغانستان

. به عنوان آمارهای گوناگونی در منابع مختلف ذکر شده است افغانستانهای تجدیدپذیر آبدر مورد میزان 

های کشور را میزان کل آب ۱۹۹6در سال  (FAO) و زراعت سازمان ملل هسازمان خوراک مطالعاتمثال 

مکعب آب زیرزمینی(  میلیارد متر ۱۱مکعب آب سطحی و  میلیارد متر 84مکعب ) میلیارد متر ۹5حدود 

های میزان کل آب ۱۳86ژی انکشاف ملی افغانستان در سال . در سند استرات(FAO, 1996)دهد ن مینشا

(. ۱۳86تیژی انکشاف ملی افغانستان، ا)استرمکعب برآورد شده است میلیارد متر 5۷سطحی افغانستان 

های ل ارقام جدید ایستگاهاساس تحلی ، برهمچنین در کتاب مدیریت جامع منابع آبی افغانستان

مکعب  میلیارد متر 2۳/4۹مکعب ) میلیارد متر ۳۳/66های کشور یتیورولوژیکی کشور میزان آبرومهاید

(. ۱۳۳: ص ۱، ج ۱۳۹6، محمودی)مکعب آب زیرزمینی( عنوان شده است میلیارد متر ۱/۱۷آب سطحی و 

گونه اما هیچ ؛برای کشور ذکر شده است نیز مکعب آب سطحی میلیارد متر ۷5میزان  ها،بعضی از نوشتهدر 

و  ۱۹۹6که و زراعت سازمان ملل در سال اگر مطالعات سازمان خورا منبع معتبری برای آن یافت نشد.

ته از منابع وزارت انرژی ( را که برگرف۱۳۹6آمار ارائه شده در کتاب مدیریت جامع منابع آبی افغانستان )

تا  ۱۹۹6های افغانستان از سال ه میزان آبتوان دریافت کد مالک مقایسه قرار داده شود، میباشو آب می

گیر افغانستان نیز شده تغییرات اقلیم که متاسفانه دامناثرات البته با توجه به کاهش یافته است.  2۰۱۷

 2۳/4۹به  ۱۹۹6مکعب در سال  میلیارد متر 84، کاهش منابع آب سطحی از (UNEP, 2016) است

( 2-۳ی آبریز کشور )جدول هادهی حوزهمقایسه آباست. قابل درک  2۰۱۷مکعب در سال  میلیارد متر

 دهی در حوزه آمودیا رخ داده است. دهد که بیشترین کاهش آبنشان می

 

 

-کابل آمودریا 

 ایندوس

-رودهری شمال هلمند

 مرغاب

 مجموع

دهی آب

۱۹۹6 * 

۱2/48 65/2۱ ۳/۹ 88/۱ ۰6/۳ ۰۱/84 

دهی آب

2۰۱8 ** 

۱۹ ۱/۱۷ 4/8 2/2 5۳/2 2۳/4۹ 

 **( یمحمود ،* FAO) 2018 و 1996 یهاسال نیب کشور یاصل زیآبر یهاحوزه یدهآب سهیمقا: 11 جدول
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ورد اساس آن در م توانند برریزان منابع آب میهایی که برنامهشاخصاشاره شد یکی از  که قبالً طورهمان

باشد. با ی آب ساالنه و شاخص فالکن مارک میریزی نمایند، سرانهی آبریز یا یک کشور برنامهیک حوزه

این شاخص برای  رشد جمعیتتوجه به تغییر اقلیم و همچنان کاهش منابع آبی در کشور و همچنین 

 های آبریز اصلی کشور، باتفکیک حوزهآبی کشور به  یمیزان سرانه .روز گرددباید بههای آبی کشور حوزه

نشان داده شده  ۳-۳در جدول  2۰4۰جدید و همچنین تخمین رشد جمعیت تا سال آمار  توجه به

با شاخص فالکن  های کشوری آب حوزهسرانهبا مقایسه  .(۱۳5-۱۳4: صص ۱، ج ۱۳۹6)محمودی، است

حوزه کابل در حالت کمبود آب مطلق  2۰۱5گردد که در سال ( مشخص می۱-۳( )نمودار ۱۹8۹مارک )

ریزی طلق بوده است. اما اگر با برنامهدر مرز کمبود آب م و شمال مرغاب-رودهری یقرار داشته و حوزه

. قرار خواهد داشتکمبود آب مطلق مرز در  فقط حوزه شمال ،های موجود استفاده گردداز حداکثر آب

در مرغاب، کابل، و شمال -هریرود یبه صورت فعلی باقی بماند سه حوزه 2۰4۰آب تا سال  یاگر استفاده

حداکثری آب  یاستفاده قابل توجه این است که در صورت یکمبود آب مطلق قرار خواهند گرفت. نکته

 یحوزه بود ول دچار کمبود مطلق آب خواهند مرغاب و شما–رود هری هایباز هم حوزه ،2۰4۰تا سال 

 یحوزه ،2۰4۰حداکثری از آب تا سال  یکمبود قرار خواهد گرفت. در صورت استفاده یکابل در محدوده

بنابراین  د گرفت.نبدون استرس قرار خواه یو حوزه آمودریا در محدوده ،هلمند در محدوده استرس آبی

مرغاب و شمال در هر صورت بحرانی  -رودهری یبا در نظر گرفتن شاخص فالکن مارک، وضعیت دو حوزه

ای داشته ریزان منابع آب کشور توجه ویژهها، باید برنامهحوزهبود،  لذا جهت تامین آب این بوده و خواهد 

 باشند.

های سطحی و زیرزمینی کشور با شاخص های سطحی و همچنین مجموع آبمجموع آب یاز مقایسه

در کشور رایج است و رغم تصور غلطی که شود که علینتیجه می( ۱-۳)نمودار ( ۱۹8۹فالکن مارک )

در صورت استفاده وضعیت آب در افغانستان  2۰4۰در سال داند، ستان را دارای منابع سرشار آب میافغان

زمینی های زیراز نظر مجموع آب ت استفاده حداکثریدر صوردر مرز کمبود آب مطلق و با ظرفیت فعلی 

قرار خواهد  کمبود آب یهای سطحی در مرز محدودهو از نظر آب استرس آبی یحدودهدر م و سطحی

 گرفت.

 

 

  

 مرز استرس آبی

 یهاسال در آب ساالنه یسرانه واحد شینما -: 5 نمودار
 مارک فالکن شاخص با آنها سهیمقا و 2040 و 2015

1989 
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 رود هری یحوزه

، ایران و ترکمنستان مشترک رود بین سه کشور افغانستانهری یحوزههم ذکر شد  طور که قبالًهمان

 مصرف کننده باشند و ترکمنستان صرفاًرود مرزی میآب هری هایاست. افغانستان و ایران تامین کننده

منابع آب وضعیت به  رو در این پژوهشاز اینباشد بدون اینکه آب قابل توجهی در حوزه تولید کند. می

 قوم( تمرکز صورت گرفته است.رود افغانستان و ایران )قرههای هریحوزه

 

های مجموع آب

سطحی و 

 مینیززیر

های مجموع آب

 شمال آمو دریا هلمند کابل سطحی

 -رودهری

 نام حوزه آبریز مرغاب

 شماره

۳۳/66 2۳/4۹ ۱/۱۷ 4/8 ۱۹ 2/2 5۳/2 

 متر )میلیاردحجم آب حوزه 

 2۰۱5در  مکعب(

۱ 

68/25 68/2۱ ۳/5 2/6 ۱/6 2/2 88/۱ 

 )میلیاردمقدار استفاده آب 

 2۰۱5در  مکعب( متر

2 

۷24/2۷ ۷24/2۷ ۱۱5/۱2 5۳۹/۳ 44۹/4 ۹2۷/۳ 6۹4/۳ 

جمعیت به میلیون نفر در 

 2۰۱5سال 

۳ 

6۱2/46 6۱2/46 ۳6۹/2۰ ۹5/5 48/۷ 6۰۳/6 2۱2/6 

جمعیت به میلیون نفر در 

 2۰4۰سال 

4 

2۳۹۳ ۱۷۷6 ۱4۱2 2۳۷4 42۷۱ 56۰ 685 

واحد سرانه ساالنه آب 

به آب  )مترمکعب( نسبت

 2۰۱5موجود در 

5 

۹26 ۷82 4۳8 ۱۷52 ۱۳۷۱ 56۰ 5۰۹ 

واحد سرانه ساالنه آب 

)مترمکعب( نسبت به استفاده 

 2۰۱5فعلی در 

6 

۱42۳ ۱۰56 84۰ ۱4۱2 254۰ ۳۳۳ 4۰۷ 

 واحد سرانه ساالنه آب )متر

مکعب( نسبت به آب موجود 

 2۰4۰در 

۷ 

55۱ 465 26۰ ۱۰42 8۱6 ۳۳۳ ۳۰۳ 

 آب )مترواحد سرانه ساالنه 

مکعب( نسبت به استفاده 

 2۰4۰فعلی در 

8 

 (1396، یمحمود) 2040 و 2015 سال تیجمع براساس ساالنه آب سرانه واحد: 12 جدول
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 رود افغانستانهری یحوزه

ی آبریز مرغاب یک حوزه یرود همراه با حوزهآبریز هری یحوزههای وزارت انرژی و آب، بندیدر تقسیم

توجه  با. (۱-۱)شکل  شوندمیاند و مشخصات آنها همیشه با هم در نظر گرفته اصلی در نظر گرفته شده

غاب از آن جدا آبریز مر یحوزه باشد، لذارود میهری یمطالعاتی این پژوهش حوزه یبه اینکه محدوده

باید میزان آب آن هم  بنابراینرود مورد بررسی بیشتر قرار گرفته است. هری یحوزه شده است و صرفاً

 یهای سطحی حوزهمجموع آب ۱۹۹6در سال  اعت ملل متحدمحاسبه گردد. سازمان خوراکه و زرجداگانه 

؛ اما آمار جدید نشان (FAO, 1996)ب گزارش نموده استمکع میلیارد مترحدود سه مرغاب  -رودهری

، ۱۳۹6)محمودی، رسیده است 2۰۱۷مکعب در سال  میلیارد متر 5/2دهد که این میزان کاهش یافته و می

باشد، رود و مرغاب میهری یطور که گفته شد این میزان آب مربوط به دو حوزههمان(.  ۱8۹: ص 2ج

 باشد. رود از این میزان کمتر میهری یمیزان کل آب حوزهبنابراین 

 افغانستان رودمعاونین هری

در طول مسیر، به آن  رود در افغانستان دارای معاونین کوچک و بزرگی است که در نقاط مختلفهری

 باشند. ن و کرخ میرودهای کبکارود در افغانستان پیوندند. از جمله مهمترین معاونین هریمی

، بقند ، فرسی ، تولک ، تگاب اشنان ، شهرکولسوالی کوه در آب این رود از ارتفاعات سیاهکبکان:  -

-هفت گله و لرک تامین شده و از سمت جنوب شرقی وارد ولسوالی پشتون زرغون )شافالن( می

 خانه که به رود تگابآب این رود ی. عمده(۱-۳)شکل  (۱۳۹۷دانشنامه هرات، )صفحه اینترنتی شود

-قابل ذکر است که نام این رودخانه در منابع مختلف بصورت. ، در فصل بهار استباشدهم مشهور می

رود هری یآبریز این رودخانه بزرگترین زیرحوزه یحوزههای کبگان، کفگان، و کوگان آمده است. 

کیلومتر  8۹۰۰آبریز آن حدود  یکیلومتر طول داشته و حوزه 22۰باشد. این رودخانه در حدود می

پیوندد. همچنین در سال رود میشافالن به هریمربع مساحت دارد. آب این رود در منطقه دوآب 

مطالعات اولیه ساخت یک بند را در نزدیکی  سازمان خوراکه و زراعت ملل متحدمیالدی  ۱۹65

های کشور متوقف گردید. آرامیمطالعات به دلیل بروز نا یاما ادامه ،خروجی این حوزه انجام داد

 مطالعات این بند در وزارت انرژی و آب روی دست گرفته شده است.  یادامه خوشبختانه اخیراً

این رود از کوه دیواندر از  یاصلی تشکیل شده است. یک شاخه یشاخه این رود از دورود کرُخ:  -

دانشنامه  )صفحه اینترنتیگیرندمی سرچشمهدیگر از سلسله کوه بند بابا  یبند یخک و شاخه یحصه

آن هم آبریز  یباشد و مساحت حوزهکیلومتر می ۹۰حدود  (. بیشترین طول این رود۱۳۹۷هرات، 
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پس از انشعاب ضمن آبیاری اراضی کرخ،  . این رود(۱-۳)شکل  باشدکیلومتر مربع می 2۳۰۰حدود 

دانشنامه  صفحه اینترنتی) پیونددود میرگلوشتر به هریدر منطقه  های سلطانی و جوی نو،جوی

بندی به نام پاشتان بر روی این رودخانه جهت تامین آب زراعتی اراضی  . کار ساخت(۱۳۹۷هرات، 

 پایین دست آن،  از چند سال قبل آغاز شده است. 

پیوندند. رود میرودهای کوچک دیگری هم در مسیر راه از سمت شمال و جنوب به هری ،بجز این معاونین

تعدادی از این رودها عبارتند از سیاه سنگ، الندر، دره تخت، شیرخاج، دهانه آب، تگاب غزه، قارن، لخشک، 

 و ...

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

  

 رودخانه کبکان

 رودخانه کرخ

  

 آن نیمعاون و رودیهر زیآبر یحوزه: 1-03 شکل
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 رود افغانستانیمنابع آب هر

 های سطحیآب

مانند ارتفاعات مرکزی و  متر 2۰۰۰از  یشواقع در ارتفاعات ب هایهای فصلی، ذوب برفوه بر بارانعال

حقیقت ارتفاعات افغانستان  دردهند. ی کشور را تشکیل میهامنابع اصلی آب رودخانه شمال غربی کشور،

ا ذوب شدن تدریجی که در فصول گرم سال ب ،باشندمی های طبیعی منابع آبگاه یبه عنوان ذخیره

های هم اشاره شد، میزان آب طور که قبالًهمانمتاسفانه نمایند. های کشور را تغذیه میرودخانهها برف

مکعب  میلیارد متر 2۳/4۹به  (FAO, 1996)۱۹۹6مکعب در سال  میلیارد متر ۰۱/84از  سطحی کشور

 یافته است.کاهش ( ۱۳۳: ۱، ج۱۳۹6)محمودی، 2۰۱8در سال 

لعل و  یدر منطقههای ارتفاعات مرکزی افغانستان ذوب برف رود نیزهری یهای حوزهمهمترین منبع آب

و این پدیده  تاثیرات تغییرات اقلیم در امان نبودهرود هم از هری یحوزهمتاسفانه باشد. میسرجنگل 

 World Resourcesهایی که توسط در بررسی گذاشته است. های این حوزهتاثیرات منفی بر میزان آب

Inistitute (2014)  یآبریز دنیا در خصوص استرس آبی انجام شده است، حوزه یحوزه ۱۰۰بر روی 

 ,Maddocks, Reig)دچهارم قرار گرفته است و به شدت تحت استرس آبی قرار دار یرود در ردههری

2014)  . 

گیری آب های اندازههای مشخصی ایستگاهآبریز، در مکان یی دقیق میزان آب هر حوزهگیربرای اندازه

انه در اثر که متاسف ه استهایی نصب بودرود هم از دیرباز چنین ایستگاهریه یگردد. در حوزهنصب می

داری جدید حکومت ی. خوشبختانه پس از روی کار آمدن دورههای گذشته از بین رفتندای دهههجنگ

 یتخریب شدههای احیای ایستگاه های آبریز نموده وه حوزهای بشور، وزارت انرژی و آب نگاه تازهدر ک

برداری در این های آماراولین ایستگاه. را آغاز نمودهای جدید و پیشرفته سیستم گذشته و آمار برداری با

نصب و آماربرداری توسط آن آغاز  ۱۹6۱های چخچران، تگاب غزه، و لنگر در سال حوزه شامل ایستگاه

و سپس متوقف  ادامه یافته ۱۹8۰حداکثر سال  تاه دلیل مشکالت امنیتی کشور ها بگردید. آماربرداری

 برداری جدید نیز آغاز شده است.جدید شروع گریده و آمارهای نصب ایستگاه 2۰۰8گردیده است. در سال 

 روددریایی هری یحوزه لوژیهای هایدروهایستگاموقعیت 

ها به این ایستگاه باشند.و فعال میرود نصب آبریز هری یکی در حوزهایستگاه هایدرولوژی ۱۱ در مجموع

 یار، شینیا، چخچران، تگاب غزه، رباط آخوند،ترتیب از باالدست به پایین دست عبارتند از ایستگاه دولت
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قابل ذکر است که ایستگاه (. 2-۳)شکل شتون، پل هاشمی و تیرپلپل پ نزدیک هرات،تنگه آزو، لنگر، 

کبگان، ایستگاه نزدیک  یآزو و لنگر بر روی رودخانه یهای تنگهشینیا بر روی رودخانه لعل، ایستگاه

 ششالذکر های فوقاز ایستگاهاند. رود نصب شدهبر روی هری ماندهباقیو کرخ  یبر روی رودخانههرات 

قرار دارند.  رود پایینیفرعی هری یدیگر در حوزه و پنج ایستگاه یرود باالیفرعی هری یایستگاه در حوزه

 ۱۳4۰باشند که در سال و تگاب غزه می ، لنگرهای چخچرانمنطقه ایستگاه هایترین ایستگاهقدیمی

شده ( انجام می۱۹8۰) ۱۳58ها تا سال برداری ایستگاهاند. آمارمیالدی( نصب گردیده ۱۹6۱ورشیدی )خ

( که 2۰۰8)۱۳8۷ها یا عدم امنیت تا سال است که متاسفانه پس از آن به دلیل از کار افتادن ایستگاه

( 2۰۰8)۱۳8۷پس از سال  وجود ندارد. اما اند آماریاندازی شدهها نصب و راهتعدادی از دستگاه مجدداً

شروع شده است. بنابراین آمار  ها مجدداًبردارینصب و فعال گردیده و آمار ی جدیدهابه تدریج ایستگاه

 ۱۳58تا  ۱۳4۰های سال بینتوان به دو دسته آمار قدیمی های هایدرولوژیکی منطقه را میایستگاه

قابل ذکر است که از  تاکنون تقسیم نمود.( 2۰۰8) ۱۳8۷( و آمار جدید از سال ۱۹8۰الی  ۱۹6۱)

های ذکر شده هم بررسی آمار ایستگاهآزو و لنگر آمار جدیدی در اختیار قرار ندارد.  یهای تنگهایستگاه

  .بر همین مبنا انجام شده است

 

تا   ۱۹62-۱۹8۰رودخانه از دوره    نیآب ا زانیدهد که م  ینشررران م رودیهر یمجموع آمارها   یبررسررر

ها به هدر تمامی ایسررتگا . این میزان کاهش تقریباًدرصرردکاهش داشررته اسررت 5۰از  شیب 2۰۱5-2۰۰8

دالیل  داشرته باشرد. از  ل طبیعی یا انسرانی  تواند دالیرودخانه مییک ب خورد. کاهش میزان آچشرم می 

توان به تغییر می مل انسررانیها و اثرات تغییر اقلیم اشرراره نمود و از عواتوان به خشررکسررالی طبیعی می

 رودیهر یحوزه یکیدرولوژیها یهاستگاهیا تیموقع: 2-03شکل 
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شاره نمود.  الگوی برداشت آب جهت توسعه زراعت، شرب و یا صنعت       شاره شد،   طور که قبالًهمانا  نیز ا

وسررعه زراعت، جهت ت 2۰۰8-2۰۱5تا  ۱۹62-۱۹8۰ یرود از دورهمیزان برداشررت آب در مسرریر هری 

صنعت منطقه نه    سامانی   شرب و  ست بلکه بنا به ناب شور و از  های دههتنها افزایش نیافته ا های اخیر در ک

ست.  ،های قدیمی زراعتیبین رفتن زیربناها و تعداد زیادی از کانال همچنان باتوجه به  کاهش هم یافته ا

سعه  صنایع آب عدم تو صرف این   بری  سی    بخش هم در این دورهدر منطقه، م سو های زمانی، تغییر مح

فی در بخش میزان آب مصر ،رود نیز آمده استهری یحوزه ی اصلینقشهطور که در . همانننموده است 

سال   صنعتی در والیت غور  شت میلیون متر    2۰۱5در  مکعب  صفر و در والیت هرات به میزان ناچیز ه

در کاهش توان ز این منظر، عوامل انسانی را نمی ا. (MEW, 2017)( 5-2، 4-2، ۳-2)جداول بوده است 

ست.   رود میزان آب هری ستان موثر دان -۱۹8۰ یرود از دورهکاهش آب هری بنابراین تنها دلیل در افغان

هانی اقلیم      را می 2۰۰8-2۰۱5ی تا دوره  ۱۹62 له اثرات منفی تغییرات ج مل طبیعی از جم توان عوا

ست.  سفانه   دان شان می یافتهمتا شورهای فقیر و در   دهد که ها ن شترین اثرات را بر ک حال  تغییر اقلیم بی

شترین تعامل را با آب و هوا  چرا که این کشورها در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بی     ،گذاردتوسعه می 

یت انطباقی این   ظرف از طرف دیگرباشرررد و  محدود به منابع طبیعی و زراعت می    و حیات آنها    داشرررته 

شورها با  ست م تغییرات ک ساس رده  بر .(Tol et al, 2004)حیط طبیعی کمتر ا شورها ا از نظر  بندی ک

 ,Eckstein, Künzel)دارد در بین کشرررورهای جهان   را 24 ین رتبه افغانسرررتا   تاثیرات تغییر اقلیم، 

schäfer, 2017) .هانی   پژوهش ته اسررررت    دیگر نیز های ج ید این نک تان یکی از       مو غانسررر که اف

سیب  شورها از  آ شد تغییرات اقلیپذیرترین ک که در بطوری. (ADB, 2017, Ghulami, 2017)م می با

 ,white, Tanton)کاسررته شررده اسررتهای افغانسررتان یخچالوسررعت از  %5۰سررال اخیر حدود  5۰

Rycroft, 2014) . که      با به این جه  نه    از آب %8۰تو خا حاصرررل ذوب    های رود ها  برف های کشرررور 

های سررطحی گیری در کاهش آبها تاثیر چشررم، کاهش وسررعت یخچال(Qureshi, 2002)باشررندمی

س  شت. از آنجا   افغان شته و خواهد دا شمه   که تان دا مرکزی  ارتفاعات هاینیز ذوب برفرود هری یسرچ

تاثیر گذاشته و  نه نیزدهی این رودخا، طبیعی است که اثرات سوء تغییرات اقلیم بر آبباشدمیافغانستان 

شدت  نآدهی آب سه  کاهش دهد. این کاهش آبرا به  ستگاه  جدید و قدیم آمارهایدهی در مقای های ای

توجه به همین اثرات اسرررت که،     با  گردد.به وضررروح مشررراهده می    نیز رودهری یهایدرولوژیکی حوزه  

 رودهری یآب حوزهمیزان  "های مرزی در افغانستانکتاب منابع آب "در  "زیشرودر و احمد"تحقیقات 

  . (Shroder, Ahmadzai, 2016)نشان داده اسمکعب  میلیارد متر 6/۱تا  ۷/۰بین را افغانستان 
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 رود افغانستانهری یحوزه زمینیهای زیرآب

اضطراری های در زمانهای استراتژیک آن، جهت استفاده زمینی هر کشور در حقیقت ذخیرههای زیرآب

به خرج را زمینی باید نهایت دقت های زیرهمگان در استفاده از آب باشد. لذامی هاخشکسالیمانند وقوع 

های زیرزمینی کشور انجام نشده است و جامع و کاملی از وضعیت آب یمتاسفانه هنوز مطالعه .دهند

 یبرای استفاده های زیرزمینی در افغانستان به طور محدودآب وجود ندارد. در این خصوصاطالعات کاملی 

های سنگهای شکستگیشناسی در از نظر زمین هااین آبگیرند. شرب و زراعت مورد استفاده قرار می

های قرار دارند. آب (Quaternary)تا رسوبات کواترنری  (Pre-Cambrian)پری کامبرین  یمتحوله

اند که عبارتند از: الف( شده شناسی تقسییمزمین-زیرزمینی افغانستان بطور کلی به پنج واحد هیدرو

تا  (Triassic)های تریاس در سنگهای گرم تحت فشار های کریستالی ب( آبهای موجود در سنگآب

-های سنگهای آب کارستیک و موجود در شکستگی، ج( سفره(Lower Cretaceous)کرتاسه تحتانی 

های آب زیرزمینی ، د( سفره(Paleogene)تا پالئوژن  (Upper cretaceous)های کرتاسه فوقانی 

های آب زیرزمینی موجود در رسوبات و ه( سفره (Neogene)ها و رسوبات نئوژن موجود در سنگ

از  های زیرزمینی معموالًاما بیشترین آب. (Saffi& Kohistani, 2013) (Quaternary)کواترنری 

 شود.وبات کواترنری و نئوژن برداشت میرس

خروج آب از باشد.  صورت چاه، چشمه و کاریز می  به های زیرزمینی در افغانستان،  برداشت آب های روش

اساس مطالعات   بر اشد. بو از طریق چاه با مصرف انرژی می  (Gravity)چشمه و کاریز بصورت گراویتی   

عب آب مک میلیارد متر 2۰، از حدود ۱۹۹6 در سال  (FAO) سازمان خوراکه و زراعت سازمان ملل متحد  

ستفاده قرار می مک زیرزمینی کل کشور حدود سه میلیارد متر   که عالوه بر تامین آب  ،گیردعب آن مورد ا

شور     %۱5 از بیشزراعتی برای  شرب، آب  ضی زراعتی ک . (Qureshi,2002)نمایدرا نیز تامین میاز ارا

ساس   سفره   ، میزان تغذیهاین مطالعاتبر ا سالیانه  شور های آب زیری  مکعب  د مترمیلیار ۹/۱4 زمینی ک

تا سرررال     ؛بوده اسرررت ما این میزان  یارد متر  8/۱۰به   2۰۰۳ا ته         میل یاف کاهش  عب در سرررال  مک

 . (Vincent W. Uhl, 2003)است

 شود.می یالدیم ۱۹۷۰ یمربوط به مطالعات دههرود هری یدر حوزهمنابع آب زیرزمینی  یاولیهاطالعات 

) اوبه( تا غوریان انجام شده وامار یدر منطقه  ERCON شرکت جامعی توسط یمطالعه ۱۹۷2در سال 

با استفاده از نتایج این  تست پمپاژ بوده است. 4مه تحقیقاتی و انجام بر ۱۳است. این مطالعات شامل حفر 

و همچنین  گردیدمکعب برآورد  میلیارد متر چهاررود هری یهای زیرزمینی درهه آبکل ذخیر تحقیقات،

 میزان برداشت ،این مطالعات. اعالم نمودندر سال مکعب د میلیارد متر ۱/۱حوزه را  یمیزان تغذیه سالیانه
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مکعب در سال پیشنهاد  مترمیلیون  ۷۰۰حداکثر  را ی زیرزمینی جهت مصارف کشاورزیهااز آب مجاز

 .داده است

این انجام شده است.  ۱۹۹6در  دیگری توسط سازمان خوراکه و زراعت سازمان ملل متحد یمطالعه 

های آب ی، میزان تغذیه ساالنهمیلی متر در سطح حوزه 25۰دگی متوسط بارن نظر گرفتنا درمطالعه ب

 مکعب برآورد نموده است. میلیون متر 64۰زیرزمینی حوزه را 

بررسی "ای با عنوان مطالعه یالدیم 2۰۰۳سال  طاهری دراری ( با همکvincan w. uhl) همچنان اوهل

های سفرهاساس این تحقیقات،  بر اند.انجام داده "های افغانستانزیرزمینی و چالش هایاجمالی منابع آب

رسوبات در این حوزه، رود در رسوبات کواترنر و نئوژن تعبیه شده است. هری یزمینی حوزههای زیرآب

هایی از رس و سیلت با ضخامت الیهها با میانها و ماسهکواترنری شامل گراول، تکه سنگتحکیم نشده 

-ضخیم .(Uhl& Tahiri, 2003)دهندی اصلی آب زیرزمینی را تشکیل میسفرهمتر  ۱5۰تا  ۱۰۰بین 

 هایی درآب همچنینباشد. رباط و کرخ میای منطقه بوتن، خوشترین الیه در رسوبات مخروط افکنه

شامل  تحکیم شده نئوژن نیز در حوزه وجود دارد. سنگ بستر حوزه عمدتاً رسوبات تحکیم نشده یا نسبتاً

های ناریه و رسوبی سنگانواعی از . همچنین شودفیلیت، گنیس، شیست و مرمر  میلی اهای کریستسنگ

 .(Uhl& Tahiri, 2003) شودسنگ چونه نیز در حوزه مشاهده می سنگ، مارن، کنگلومرا واز نوع ماسه

 میلیون متر 64۰را  رودهای آب زیرزمینی هریی سفرهیه ساالنهمجموع تغذ (2۰۰۳)اوهل و طاهری

های زیرزمینی منطقه مکعب از آب میلیون متر ۱6۰ساالنه اساس این مطالعات  بر اند.مکعب برآورد نموده

 گردد.برداشت میها ها و چاهها، چشمهزراعتی از طریق کاریزهکتار زمین  2۱۰۰۰حدود برای آبیاری 

در آسترالیا  (SMEC)العاتی توسط شرکت اسمیک مط (ADB, 2005)همچنین بانک انکشاف آسیایی

به از نظر عمق، رود را های برداشت آب زیرزمینی هریاین شرکت چاهرود انجام داده است. هری یحوزه

 متر ۱5۰-5۰نیمه عمیق با عمق بین های متر عمق، چاه 25۰-۱5۰بین  اعماقچاه عمیق با  سه گروه

  تقسیم نموده است.متر  5۰های کم عمق با عمق کمتر از عمق و چاه

تحت  2۰۱4( در سال shiladiaهای زیرزمینی در این حوزه توسط شرکت شیالدیا )آخرین مطالعات آب

انجام شده است که شامل مرور مطالعات  "پایینیرود هری یهای زیرزمینی حوزهمطالعات آب"عنوان 

 قبلی حوزه و حفاری چند چاه جدید بوده است.
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های در بخشها و کاریزها برداشت شده و ها، چشمههای زیرزمینی توسط چاهآبطور که ذکر گردید، همان

ها در والیات هرات و غور در ها و کاریزها، چشمهتعداد چاه گیرند.د استفاده قرار میشرب و زراعت مور

 بر آمده است. ،2۰۰2، (IWMI)ها المللی مدیریت آباستفاده از اطالعات انستیتوت بینبا  4-۳جدول 

درصد کل( از اراضی زراعتی  ۳/2۳هکتار ) ۱6۹4۰یت غور حدود اساس اطالعات همین انستیتوت در وال

 باشد.در سطح کشور میهفتم(  ی)رتبهگردند، که یکی از باالترین ارقام های زیرزمینی آبیاری میتوسط آب

 تر به بحث گرفته شده است.های ذکر شده در ادامه مفصلوضعیت برداشت آب توسط روش

 

 چاه

البته باشد. میو زراعت های استفاده از آب زیرزمینی برای مصرف شرب ترین روشچاه یکی از قدیمی

. ها استبرداری از آنها،  کمتر از سایر روشها در تامین آب زراعت به دلیل مشکالت در بهرهنقش چاه

های کم عمق استفاده در گذشته در افغانستان از چاهچراکه برداشت آب از چاه مستلزم مصرف انرژی است. 

 ۱۹6۰های سال اساس تخمین . برکردندنیاز نیز از حیوانات استفاده می شده است و برای انرژی موردیم

 %۱)کمتر از کتاره ۱2۰۰۰که توسط آنها  اشته استوجود د عمقکم حلقه چاه 85۹5در سطح کشور 

های عمیق های جدید چاها امروزه با استفاده از تکنولوجیام ؛شده استمجموع( اراضی زراعتی آبیاری می

 . (ICARDA, 2002; Rout, 2008)گرددو آب آنها توسط پمپاژ استخراج میری احف

و اجرای  2۰۰8سال در تا قبل از افتتاح سیستم آبرسانی شهری هرات  رود، حفاری چاههری یدر حوزه

بیل داکار ش داشته است. موسساتی از قگیری افزایهمه ساله بطور چشم ،های همبستگی ملینامهبر

(DACCAR) که . بطوریای در سطح حوزه و کشور انجام داده استدر این حوزه فعالیت بسیار گسترده

باشد. به عنوان می موجود مطالعاتیهای زیرزمینی یکی از منابع خوب باطالعات این موسسه در مورد آ

مستند این موسسه  یهای حفاری شدههچااطالعات اساس  مطالعات خود را بر( 2۰۱4)شیالدیا مثال 

در  رود پایینی توسط داکارهای حفاری شده در چند ولسوالی هریی از چاهتعدادمشخصات نموده است. 

حلقه چاه دیگر  845داکار  یموسسه ،5-۳شده در جدول های حفاریعالوه بر چاه آمده است. 5-۳جدول 

حفاری نموده نیز و فارسی والیت هرات  ،های اوبه، چشت شریفدر ولسوالی 2۰۰4تا  ۱۹۹۷های بین سال

 کاریز چشمه چاه والیت

 228 ۱5۳ 45۰ هرات

 4 5۷۰ 26۳ غور

 (IWMI, 2002) غور و هرات اتیوال در زهایکار و هاچشمه ها،چاه تعداد: 13 جدول
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متر گزارش  46تا  ۱ا بین و سطح آب زیرزمینی در آنه باشدمتر می 4۷تا  2ها بین است. عمق این چاه

  .(Shiladia, 2014)شده است

 بر روی ها یکی از منابع اصلی تامین آب شرب در منطقه هستند و کیفیت آب آنها مستقیماًکه چاهاز آنجا

گذارد، در ادامه تالش شده است با توجه به اطالعات موجود به وضعیت کیفی سالمتی ساکنین آن اثر می

 منطقه نیز پرداخته شود.زیرزمینی های آب

اس آنها میزان اس که بر ،انجام شده است ی منطقههاچاه حلقه از 4۹ فیت آب فقط بر رویآزمایشات کی

بین  PH، میزان μS/cm 2۳6۰تا  44۷بین  (Electrical Conductivity (EC))هدایت الکتریکی آب

حلقه  ۹۱۳تعداد  2۰۰۳تا  ۱۹۹۷های همچنین بین سال. (Shiladia, 2014)اندبودهمتغیر  6۳/8تا  ۳/۷

ها اند. عمق این چاهو تولک والیت غور حفر شده ،لعل و سرجنگل، چخچران، شهرک هایچاه در ولسوالی

. (Shiladia, 2014)باشدمتر متغیر می ۳۳تا  5/۰متر و سطح آب زیرزمینی در آنها بین  ۳4تا  2بین 

میزان  اساس آنها باشد که برهای این والیت موجود میحلقه از چاه ۳۰اطالعات کیفیت آب فقط در 

 ,Shiladia)باشندمتغیر می 2/۹تا  ۳/۷بین  PH، میزان μS/cm ۱۹۹2تا  ۱۳۳هدایت الکتریکی آب بین 

 ،رود در والیات غور و هراتهری یحوزه زمینیهای زیردایت الکتریکی آبتوجه به تغییرات ه با . (2014

و هرچه به طرف پایین دست د باشیرزمینی در باالدست حوزه بهتر میهای زشود که کیفیت آبنتیجه می

 (EC)که در والیت غور میزان هدایت الکتریکی آب شود. بطوریکنیم از کیفیت آب کاسته میحرکت می

ان آن بطور تدریجی و به ترتیب به طرف پایین دست بر میز گزارش شده است μS/cm ۱۹۹2تا  ۱۳۳بین 

 (. 4-۳)جدول رسدمی μS/cm ۱6۳4۰تا  ۹۷2در ولسوالی کوهسان به  گردد وافزوده می

متری  5/۰لسوالی انجیل در کمترین عمق سطح آب زیرزمینی در ودر والیت هرات،  اساس این اطالعات بر

، کیفیت آب از نظر هدایت الکتریکی باشد و بهترینمتری می 8۰ر عمق و بیشترین آن در ولسوالی گذره د

 ۱6۳4۰و بدترین کیفیت آب مربوط به ولسوالی کوهسان با  (µS/Cm) 426مربوط به انجیل با 

(µS/Cm) است.  

ستثنا در این مورد ولسوالی گزارش شده است. تنها ا  ۱۰ppbها میزان ارسنیک در تمامی ولسوالی

  بنابراین. (Shiladia, 2014)گزارش شده است ppb 5۰زرغون است که در آن میزان آرسنیک پشتون

ز ا های هرات، آبدر بخش قبل به آنها اشاره شده است، که با در نظر گرفتن استانداردهای قدیم و جدید

 باشند. و قابل شرب می مشکل خاصی نداشته نظر میزان آرسنیک
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انجیل، زندجان،  ،)سه حلقه( های گذرهولسوالی های عمیقانجام شده در چاهآزمایشات کیفیت آب نتایج 

ستانداردهای سازمان با ا کیفیت آب آنها دهد که)یک حلقه( نشان میو کوهسان )هرکدام دو حلقه(غوریان

انجیل میزان آهن از حد مجاز های گذره و ، مطابقت دارند و فقط در ولسوالی(WHO)بهداشت جهانی

و همچنین باعث تغییر رنگ و مزه میزان باالی آهن در آب آشامیدنی  .(Shiladia, 2014)است باالتر بوده

... و ،های چینی، وان حمامها، لگنای روی وسایلی از قبیل لباسیا قهوههای زرد ایجاد رسوبات آهن و لکه

 ،استانداردهای آب آشامیدنی (.2۰۱6، شهریاری، )زارع، عالیگرددمیکه در معرض تماس با آب هستند 

 چرا که باال ؛(WHO, 2003& 2011)مشخص نکرده اند موجود در آبآهن مشخصی را برای مقدار 

بنابراین میزان . گذارداشته و فقط بر روی طعم آب اثر میبودن آهن در آب بر روی سالمتی اثر خاصی ند

 کند.دید سالمتی شهروندان ایجاد نمینگرانی از بابت ته گذرههای انجیل و یهای ولسوالباالی آهن در آب

ای از قبیل هوادهی یا های سادهتوان با روشزان آهن اضافی موجود در آب را میقابل ذکر است که می

 حذف نمود.اکسیداسیون با کلر یا پرمنگنات 

داکار  یحفاری شده در سطح حوزه از موسسههای در این مطالعه نیز، اطالعات مورد نیاز در مورد چاه

حدود  2۰۰8تا  ۱۹۹۳های ، بین سالاین موسسهدست آمده از اساس اطالعات به . برتهیه شده است

 ۱۹۹8ها در سال بیشترین حفاری .(2-۳)نمودار رود حفاری گردیده استهری یحلقه چاه در حوزه 4۹65

-عمیقاساس آمار موجود  بر باشد.حلقه چاه می ۱۰حفاری با  2۰۰6ال حلقه و کمترین آن در س ۹۹5با 

لسوالی انجیل حفر شده متر در و 4ترین چاه با عمق عمقو کم ۹2ر ولسوالی گذره با عمق ترین چاه د

در ولسوالی متری  8۰ درمتری و  44/۰در  کمترین و بیشترین عمق آب زیرزمینی نیز به ترتیب است.

دهد که می ( نشان۳-۳شکل )ها در سطح حوزهپراکندگی چاه (.6-۳)جدول گزارش شده استگذره 

ضخامت . باشدرود و معاونین آن میهری یانهترنری مسیر رودخاها در رسوبات کوبیشترین تراکم چاه

 (DACCAR) 2008 تا 1993 یهاسال در رودیهر یحوزه در هاچاه یحفار یپراکندگ: 6 نمودار
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را نفوذپذیری  %4۰حدود بوده که متر متغیر  24۰تا  5رود پایینی بین زمینی در هریهای آب زیرسفره

 ۱۰ از شسازی بیانایی ذخیرهرود پایینی توهای آب زیرزمینی در هریاساس سفرهاین  بر ،دهندنشان می

توانند رود میهای زیرزمینی هری. بنابراین آب(Shiladia, 2014)مکعب آب را دارا هستند میلیارد متر

 جه بهتو باآب آشامیدنی و همچنین قسمتی از آب زراعتی باشند.  یهای خشک تامین کنندهدر سال

ها بهتر است از این آب های آب زیرزمینینی و حجم محدود سفرههای زیرزمیجایگزینی آبکند سرعت 

استثنائی در دیگر موارد استفاده نگردد و همیشه اولویت با استفاده و بخش شرب و بروز شرایط  به جز در

 های سطحی باشد. تصفیه آب

 ،های برداشت شده از آنها، جایگزینی صورت نگیردجای آبهبهای آب زیرزمینی، اگر توجه به بافت سفره با

و عالوه بر وارد آوردن خسارت به ساکنین  سفره، کم کم دچار نشست شده یرسوبات تشکیل دهنده

خود را  یو قدرت ذخیره شدهنیز بسته  شده است در آنها آب ذخیره میمنطقه، خلل و فرجی که قبالً

باشد، میبرای همیشه های آب زیرزمینی این رویداد به معنی نابودی سفره دهند.از دست میهمیشه برای 

از گردد که برداشت یتوصیه مشوند. لذا ت رسیدن آب به آنها نیز احیا نمیکه دیگر حتی در صوربطوری

بد محیط زیستی و اجتماعی ریزی و مدیریت دقیق انجام گردد تا در آینده اثرات زیرزمینی با برنامه هایآب

  در منطقه بجای گذاشته نشود.

های حفاری شده انجام داده است. آزمایشات کیفی هم بر روی تعدادی از چاه داکار یخوشبختانه، موسسه

نشان داده شده  2۰۰6و  2۰۰5های کیمیاوی آب آنها در سال ها و نتایج آنالیزتعداد چاه ۷-۳ل در جدو

 یآن در حوزه یحلقه ۱۳اند ات و غور مورد آزمایش قرار گرفتهچاهی که در والیات هرحلقه  2۳است. از 

 TDS (mg/l)، (EC (µS/Cm))نتایج آزمایشات هدایت الکتریکی (. 4-۳)شکل رود موقعیت دارندهری

اساس  بر نشان داده شده است. (5-۳)رود در شکل هری یهای آزمایش شده حوزهدر چاه PHو 

 ۱5۰۰برابر با  ECهای آشامیدنی میزان استاندارد برای آب ستانداردهای سازمان بهداشت جهانی،ا

(µS/Cm)،   میزانTDS  ۱۰۰۰کمتر از mg/l  و میزانPH  پور حسینی آخونی )باشدمی 5/8-5/6بین

مشکل خاصی در آب  ،(5-۳)های شکل اساس این استاندارد و داده . بر(WHO, 2003، ۱۳۹5و قربانی، 

ای به میزان که در ابتدای این بخش نیز اشاره قابل ذکر استرود وجود ندارد. آبریز هری یشرب حوزه

( که این اعداد با اعداد شکل 5-۳)جدول ه استرود گردیدهری یهای حوزهآب (EC)هدایت الکتریکی 

کمترین  (5-۳)های جدول دادهن اینکه د. در این خصوص باید یادآور شد، که ضمهایی دارنتفاوت (۳-5)

قبل از تاریخ آزمایشات شکل نیز تاریخ آزمایش آنها د، ندهرا نشان میهدایت الکتریکی و بیشترین مقدار 

 باشد.تایج انجام آزمایش در یک مورد مین (5-۳)همچنین نتایج مربوط به شکل  باشد.می (۳-5)
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 یهای مورد آزمایش در حوزههدایت الکتریکی هر یک از چاهزمینی و نمودارهای تغییرات سطح آب زیر

 آمده است. چهار یرود در ضمیمههری

یفیت وجود های هرات مشکل خاصی از نظر کدهد که در آبمایشات فوق نشان میبطور کلی، نتایج آز

ی است ضرور ،های زیرزمینی منطقهجهت بررسی و مونیتورینگ دقیق کیفیت آب ندارد. قابل ذکر است

انجام گردد های آب زیرزمینی سفره و مشخصات مطالعات کاملی در خصوص تعیین دقیق موقعیتدر ابتدا 

های زیرزمینی در سطح حوزه تشکیل گردد. همچنین انجام شبکه منظم مونیتورینگ آب و سپس

تغییر احتمالی های آب شرب باید بطور منظم انجام گردد تا در صورت در چاه آزمایشات کیفی آب خصوصاً

 دهی انجام گردد.متی ساکنین منطقه، به موقع آگاهیتهدید سال کیفیت و احتماالً

یر خواهد گذاشت. از های زیرزمینی پایین دست بند تاثقابل ذکر است که احداث بند سلما بر وضعیت آب

ام نشده است نی پایین دست انجهای زیرزمیکه تاکنون تحقیقی در خصوص تاثیر بند سلما بر آبآنجا

 توان اظهار نظر صریحی در مورد آن انجام داد.نمی
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 (Shiladia, 2014) داکار اطالعات اساس بر ینییپا رودیهر( یهاشهرستان)یهالیولسوا در شده حفر یهاچاه مشخصات: ۱4 جدول
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 مینی به مترسطح آب زیر عمق به متر تعداد چاه ولسوالی والیت
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 (DACCAR) رودیهر یحوزه در شده یحفار یهاچاه مشخصات: 15 جدول
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 5/۳-۳۹ 5-4۰ ۱42 چشت شریف

 44/۰-8۰ 4-۹2 5۱۹ گذره

 8/۳۰-48 4/5-5/4۹ 52۰ اوبه

 4/2-4۷ 2/4-5/6۳ 52۳ زرغونپشتون

 5/۰-44 4-64 ۹5۳ انجیل

 5/۳-۱۹ 5-2۰ 6۷ ادرسکن

 54/۰-6/44 5-6/6۹ ۳65 زنده جان

  

 

 (DACCAR, 2007) اطالعات از استفاده با 2008-1993 یهاسال در رودیهر یحوزه یهاچاه یپراکندگ: 3-03 شکل
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 اطالعات از استفاده با 2006-2005 یهاسال نیب رودیهر یحوزه در شده شیآزما یهاچاه یپراکندگ: 4-3شکل

(DACCAR, 2007) 

 (DACCAR, 2007) اطالعات از استفاده با 2005  سال در شده شیآزما یهاچاه در EC, TDS & PH زانیم: 5-3شکل
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 (DACCAR, 2007) غور و هرات اتیوال در آب یاویمیک شیآزما مورد یهاچاه مشخصات: ۱6 جدول

 

ID Province District Village LON LAT WP Type 
Well Depth 

(m) 
Well Diameter (Inch) 

44 44 Kushk-e Kohna Shulyji 62.6562 34.78552 DW 11.3 35.5 

45 Ghor Pasaband Astarghana 65.12406 33.65857 DW 81.2 35.5 

46 Herat Gozara Tezan 62.06575 34.22767 TW   4 

47 Ghor Taiwara Shahr-Sokhta 64.34017 33.50787 DW 9.9 35.5 

48 Ghor Lal-Wa-Sarjangal Kara 66.31619 34.67457 DW 8.6 35.5 

51 Herat Kohsan Kamisary 61.09056 34.66615 TW 29.8 4 

52 Herat Ghurian Center 61.50554 34.35254 TW 27.5 4 

53 Ghor Chaghcharan Ahangaran 65.0678 34.4712 TW 46 4 

54 Ghor Lai Wa-Sarjangal Espideyual 66.45639 34.47528 DW 8 35.5 

55 Herat Karukh Agha Sahib 62.58609 34.47787 DW   35.5 

60 Herat Enjil Kahdistan 62.30587 34.3426 TW   4 

63 Herat Shindand Samizai 62.19654 33.18905 TW   4 
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64 Herat Enjil 
Gandaw-

Parwan 
62.08145 34.53142 TW 43 4 

67 Herat Kushk-e Naw Toraghundi 62.28473 35.23199 TW 31.7 4 

68 Herat Kushk-e Naw Rabat-Sangi 62.1346 34.79738 TW   4 

70 Herat Adraskan Zulm-Abad 62.15838 33.55578 TW 20.4 4 

72 Herat Gulran Kariz-I-Kar 61.65043 35.01271 TW 40.2 4 

73 Herat Pashtun-Zarghun Salimi 62.49703 34.25212 TW   4 

77 Herat Pashtun-Zarghun Marwa 62.90203 34.24429 DW 13.2 35.5 

79 Herat Shindand Qalai-Pain 61.9313 33.26911 TW   4 

82 Herat Farsi Koshka 63.13009 33.72592 DW     

85 Herat Chesht-e-Sharif Sargaz 64.05972 34.34393 DW 12.4 35.5 

87 Herat Obeh Center 63.17507 34.37196 DW   35.5 

 رود قرار دارند.ی هریاند در حوزههایی که با رنگ خاکستری نشان داده شدهچاه
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 (DACCAR, 2007هرات و غور )های مورد آزمایش کیمیاوی آب در والیات مشخصات چاه: ۱6جدول  یادامه

ID 
water Level (m) Electrical Conductivity (µS/cm)  Record Date 

Ave. Min. Max. Diff. Ave. Min. Max. Diff. First-Date Last-Date 

44 10.4 9.9 10.8 0.9 2,548 1814 3110 1296 9/7/05 7/12/06 

45 6.6 5.9 7.3 1.35 705 667 766 99 25/07/05 25/11/06 

46 4.1 3.4 5.4 2 840 676 1090 414 7/7/05 20/12/06 

47 7.9 7.8 8.1 0.3 705 674 741 67 28/07/05 28/11/05 

48 4.8 2.4 6.2 3.81 391 270 496 226 19/07/05 12/11/06 

51 13 12.3 13.8 1.52 1,095 929 1350 421 12/7/05 19/12/06 

52 7.6 5.7 8.7 3.04 1,820 1552 2180 628 12/7/05 19/12/06 

53 20.3 15.8 25.5 9.66 2,665 1625 3580 1955 22/07/05 14/11/06 

54 6.9 5.3 7.8 2.43 1,506 1290 1709 419 19/07/05 15/11/06 

55 9.3 8.2 9.9 1.76 1,430 1279 1700 421 12/7/05 12/12/06 

60 5.6 4.2 6.9 2.73 595 552 677 125 7/7/05 21/12/06 
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63 6 5.2 6.8 1.58 6,091 5100 7180 2080 13/07/05 13/12/06 

64 7.7 6.6 9.7 3.06 1,452 1203 1677 474 10/7/05 23/12/06 

67 6.5 6.3 6.7 0.41 3,472 2810 3910 1100 11/7/05 16/12/06 

68 26.9 20.7 31.5 10.71 4,590 3100 7460 4360 10/7/05 23/11/06 

70 9.6 8.4 11 2.58 865 577 1328 751 13/07/05 17/12/06 

72 24.5 19.2 26.4 7.19 4,197 3750 4630 880 10/7/05 14/12/06 

73 7.1 6.2 7.5 1.36 643 584 720 136 11/7/05 12/12/06 

77 11.4 8.6 12.8 4.19 582 513 693 180 22/07/05 12/12/06 

79 6.8 6.2 7.6 1.35 1,803 1508 2300 792 15/07/05 17/12/06 

82                     

85 10.4 8.2 11.5 3.3 1,144 896 1354 458 22/07/05 20/12/06 

87 13.6 13.5 13.9 0.46 570 556 598 42 22/07/05 10/10/05 

 رود قرار دارند.هری یاند در حوزهکه با رنگ خاکستری نشان داده شدههایی چاه
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 (DACCAR, 2007های مورد آزمایش کیمیاوی آب در والیات هرات و غور )مشخصات چاه: ۱6جدول یادامه

ID 
Physical Parameters (Chemical Parameters) Anions (mg/l)  

EC 

(µS/cm) 

TDS 

(mg/l) 

Turbidity 

(NTU) 
pH )C○T ( -3HCO -2CO3 Cl -2SO4 -2SO3 -2S -F -NO3 -NO2 

44 2.46 1.69 2.2 7.9 22.7 390 30 168 4 6 0.01 3 46 0 

45 641 441 3.91 7.7   340 40 28 3 1 0 0.4 1.9 1 

46 676 465 2.46 7.8 19 270 10 67 128 1 0 0.2 0.7 0 

47 662 455 0.25 8.4   180 30 3.6 136 1 0.01 0.7 3.1 0 

48 326 224 3.55 8.3 19.4 130 50 16 11 0 0 0.5 168 0 

51 929 639 2.7 7.9 21.8 240 60 230 180 7 0 1.2 10 0 

52 1593 1096 3.03 7.5 22 410 20 225 350 3 0 2.1 25 0 

53 1421 978 1.19 7.4   430 20 5.7 360 1 0 0.9 0.8 0 

54 270 186 4.88 8.7 20.6 180 90 20 180 3 0 0.8 2.8 0 

55 1279 880 1.54 7.3 19.1 490 30 110 208 1 0.01 1.2 50 0.1 

60 587 404 21.3 7.4 19.6 210 10 51 104 8 0 1 14 0 

63 5260 3619 45 7.8 26.3 160 30 353 1700 0 0.02 11 81 0 

64 1391 957 2.08 8.4 24.5 200 40 185 530 0 0 1.5 38 0 

67 3190 2195 6.1 8.2 21.5 290 50 410 875 4 0.01 6.5 42 0 

68 4000 2752 2.37 8.2 21.4 255 20 185 5 5 0 2.9 58 0 

70 577 397 2.4 8.1 23.3 250 60 43 86 0 0 0.9 14 0 

72 4100 2821 5.04 8.3 23.2 135 50 398 1950 2 0 7.1 27 0 
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73 634 436 1.67 7.8 23.3 290 40 45 83 1 0 0.7 9.2 0 

77 539 371 3.2 8.5 20.5 240 20 512 88 4 0 0.5 1.5 0 

79 1540 1060 1.81 7.7 24.3 280 30 165 495 3 0 5.4 13 0 

82                             

85 941 647 2.48 8.1 20 320 40 76 122 8 0 1.1 68 0 

87 598 411 3.51 7.8 21.7 380 40 33 67 4 0.01 0.7 13 0 

 

 قرار دارند.رود هری یاند در حوزهکه با رنگ خاکستری نشان داده شدههایی چاه
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 (DACCAR, 2007های مورد آزمایش کیمیاوی آب در والیات هرات و غور )مشخصات چاه: ۱6جدولی ادامه

ID 

(Chemical Parameters) 

Anions (mg/l)  
(Chemical Parameters) Cations (mg/l) 

Total 

Cation 

(mg/l) 

Analysis Date 

(Cat&Ani) 

PO4
-3 

B -Br 
Total 

Anions 
+Na +K +2Ca 

2Mg
+ 

+6Cr +4NH +2Mn +2Cu 

A
3l
+ 

Fe +2Zn As   

44 0.55 1.1 0.8 649.42 45 4.9 44 110 0.01 0.08 0.003 0.06 0 0.01 0 0 491.1 7/11/2005 

45 0.06 0.2 0 415.55 122 5.3 45.2 2 0.05 0 0 0.06 0 0 0 0 685.82 30/10/05 

46 0.45 0.5 0.1 477.96 111 2.1 32 38 0.02 0.24 0.002 0.04 0 0 0 0 529.46 11/10/2005 

47 0.1 0.2 0.02 354.74 50 3.7 48.8 28 0.05 0.04 0.01 0.1 0 0 0 0 622.63 31/10/05 

48 0.71 0.1 0.09 376.36 81 1.5 50 14 0.01 0.31 0.002 0.06 0 0 0 0 1218.49 11/10/2005 

51 0.44 0.6 0.11 729.3 271 3.4 24 43 0 0.06 0.003 0.04 0 0.07 0 0 1661.03 12/8/2005 

52 0 0.6 0.03 1035.5 245 6.7 66 90 0.02 0.84 0.007 0.08 0 0.01 0 0 1208.34 4/9/2005 

53 0.1 0.6 0.01 819.18 94 10.5 57.6 100 0.06 0.12 0.003 0.04 0 0 0 0 774.56 30/10/05 

54 0.48 0.2 0.08 477.32 63 5.2 44 65 0 0.53 0.004 0 0 0 0 0 1292.68 12/10/2005 

55 0.57 0.5 0.04 891.36 138 58 66 80 0 0.55 0.002 0.66 0 0.02 0 0 635.39 14/7/05 

60 0.32 0.5 0 398.81 72 4.1 32 37 0.01 0.07 0.005 0.02 0 0 0 0 6318.59 18/10/05 

63 0.28 1.4 0.06 2336.3 768 2.3 200 90 0.01 0.48 0.01 0.12 0 0.03 0 0 1789.53 17/9/05 

64 0.27 0.4 0.03 994.78 374 3.3 38 40 0.02 0.16 0.002 0.04 0 0.04 0 0 3066.09 10/11/2005 

67 0.26 0.7 0.05 1678.1 593 4 64 100 0.01 0.56 0.01 0.04 0 0.02 0 0 808.79 18/10/05 

68 0.39 0.6 0.03 531.91 7 4.4 80 85 0.02 0.2 0.014 0.18 0 0 0 0 658.04 24/12/05 

70 0.23 0.3 0.1 454.07 117 2.4 34 31 0.01 0.05 0.002 0.02 0 0.01 0 0 5007.59 26/11/05 

72 0.19 1.7 0.17 2571.4 788 6.6 130 190 0.01 0.87 0.007 0 0 0 0 0 648.77 15/10/05 
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73 0.25 0.2 0.05 469.41 59 3 54 48 0 0.23 0.004 0 0 0.01 0 0 1436.44 12/9/2005 

77 0.1 0.1 0.06 866.26 352 4.1 56.4 34 34 
0.00

2 
0.1 0 

0.

0

1 

0.01 0 0 1705.08 11/11/2005 

79 0.26 1.1 0.02 992.55 394 0.9 38 25 0.01 0.23 0.001 0 0 0 0 0 951.84 28/10/05 

82                                     

85 0.31 0.5 0.02 635.93 62 3.6 32 100 0 0.14 0.003 0.02 0 0 0 0 696.73 14/12/05 

87 0.22 0.3 0.03 538.38 54 2.8 58 60 0.01 0.17 0.002 0.06 0 0 0 0 899.94 28/10/05 

 

 رود قرار دارند.ی هریاند در حوزههایی که با رنگ خاکستری نشان داده شدهچاه
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 مهچش

ه دارای درز و شکستگی تکتونیکی هایی کبا سطح زمین، بخصوص در محل از برخورد سطح آب زیرزمینی

های طبیعی به از راههای زیرزمینی در حقیقت محل خروج آبها آید. چشمهوجود میهچشمه ب ،باشند

سطح آب  ،این عواملیکی از ها تاثیر دارند، دهی چشمهعوامل زیادی در آبباشند. زمین می سطح

تواند موجب افزایش می باال آمدن سطح آب زیرزمینی، عموماً. (USDA, 2012)باشدزیرزمینی منطقه می

یا حتی خشک شدن  دبیتواند باعث کاهش میپایین افتادن سطح آب زیرزمینی و  گرددها چشمهدبی

  طور موقت گردد.هچشمه ب

ی شرررب و زراعت قرار االیام مورد اسررتفادههای زیادی وجود دارد و از قدیمدر افغانسررتان نیز چشررمه 

ای است  چشمه ( ۱۹6۰اساس آمار  )بر 56۰۰که زندگی روستاهای زیادی وابسته به   گرفته اند. بطوریمی

حدود       ند و در  ها قرار دار تار زمین  ۱88۰۰۰که در نزدیکی آن ها  را هک یاری می  نیز توسرررط آن ند   آب کن

(Rout, 2008) . 

هایی در کنار آنها آبادی اند و معموالًی خود را از قدیم داشتهرود نیز جایگاه ویژههری یها در حوزهچشمه

چشمه وجود  ۱5۳و  5۷۰ترتیب  کلی در سطح والیات غور و هرات به بطوروجود آمده است. هب

در اساس این آمار غور یکی از والیاتی است که بیشترین چشمه را  بر. (Qureshi, IWMI, 2002)دارد

 یهای افغانستان بطور عموم و حوزهسفانه آمار دقیقی از مشخصات چشمهمتا .باشددارا میسطح کشور 

از آنها را تعیین آب و میزان برداشت اساس آن وضعیت  ته تا بتوان بروجود نداش ویژهرود به طور هری

تعیین موقعیت دقیق و مشخصات واند در این راستا صورت گیرد تمفیدی که میهای . یکی از فعالیتنمود

ای از ارزندهتواند اطالعات ها نیز میمنظم چشمه ارزیابیچرا که  ؛باشدها میها به تفکیک ولسوالیچشمه

  های زیرزمینی منطقه در اختیار قرار دهد.وضعیت آب

 رود نمود.هری یهای حوزهوان اظهار نظر خاصی در مورد چشمهتین متاسفانه در نبود اطالعات نمیبنابرا

 )قنات(کاریز 

 در رسوباتِ معموالًمالیمی  شود که با شیبِهای زیرزمینی گفته میها و گالریای از تونلکاریز به مجموعه

)مرکز کنندهدایت می را با نیروی ثقل زمین به سطحهای زیرزمینی شوند و آبای حفر میافکنهمخروط

 یکاریز از یک تونل افقی با شیب مالیم و چندین میله معموالُ .(، بی تاهای تاریخیالمللی قنات و سازهبین

مادرچاه گفته  ،کاریز یست که به آخرین میلهتشکیل شده امتر  ۱۰۰تا  2۰با فواصل بین عمودی 

ی و شناختینزم مشخصاتطول تونل بستگی به فاکتورهایی از جمله  ها وتعداد میله(. 6-۳شود)شکل می

کاریز در  رسد. تکنیک حفرومتر میبه چندین کیل طول کاریزها گاه کهبطوری ،سطح آب زیرزمینی دارد
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سطح آب کاریز، در حقیقت چندین هزار ساله دارد.  یشمال افریقا سابقهافغانستان، ایران، خاورمیانه و 

با و از این طریق  نمایدیمتصل مبا شیب مالیمی به سطح زمین طبیعی  یک تونلتوسط را ی زیرزمین

دهی هر کاریز میزان آب گردد.سطح زمین میبه های زیرزمینی باعث خروج آباستفاده از نیروی ثقل، 

زمینی ا، اختالف ارتفاع بین سطح آب زیرهرسوبات، شیب تونل یعواملی از قبیل جنس و اندازهوابسته به 

دهی یکی از فاکتورهای مهم در میزان آب  زمینی دارد.ی آب زیرو طول کاریز در سفره ،و خروجی کاریز

باشد. کاریز می "کارتره"آب زیرزمینی یا به اصطالح قسمت  یهر کاریز، میزان حفر کاریز در درون سفره

بطور متوسط . گرددبیشتر می نیز دهی آنیشتر باشد میزان آبکار بچقدر قسمت تره هردر یک کاریز، 

لیتر  5۰۰ند تا توا در شرایطی میباشد که البته گاهاًدر ثانیه متغیر می لیتر 2۰۰تا  ۱۰هر کاریز بین  دبی

  . (ICARDA, 2002)بر ثانیه هم برسد

ولی مهمترین استفاده از کاریزها، گردد. شرب استفاده میتامین آب زراعت و در  کاریزها معموالًاز آب 

د. همچنین این روش استفاده باشهای آبیاری میراهترین هزینهیکی ازکم آنها در زراعت به عنوان یاستفاده

جای ء محیطی زیستی از خود برتاثیر سو باشد وزیست نیز سازگار مییطبا شرایط مح های زیرزمینیاز آب

ه نیاز ک هاییی برای قطع آب آن در زمانعدم وجود مکانیزم تواناین سیستم را میتنها ایراد گذارد. نمی

 های دیگری که نیاز بهدر فصل زمستان یا در زمان ،. به عنوان مثالباشد، دانستبه استفاده از آن نمی

 از آب %25در طول سال  ت. بطور میانگینهمچنان جاریس هانیست، آب کاریززیرزمینی آب  برداشت

 .(ICARDA, 2002)رودکاریزها بدون استفاده به هدر می

 ,Qureshi)کنندهکتار زمین را آبیاری می ۱6۳۰۰۰رشته کاریز وجود دارد که  6۷4۱افغانستان  در کل

در افغانستان بین یک تا دو کیلومتر و عرض مقطع آن بین یک تا  بطور متوسط طول یک کاریز .(2002

 ,Machpherson& all)باشدی آن یک متر در هر یک کیلومتر میهیدرولیک مربع و شیبِ دو متر

اخیر های متاسفانه در سالکشور قرار دارند.  بیشتر در مناطق جنوب و جنوب غرب این کاریزها. (2015

سالی از دست دهی خود را به دلیل خشکاز آب %8۳ک و بقیه نیز حدود از کاریزهای کشور خش ۳6%

کاهش تغذیه باعث  هاو به طبع آن کاهش بارندگی سالیخشک .(Shobair& Alim, 2004)اندداده

. افت سطح آب زیرزمینی شده استهای زیرزمینی افت سطح آبهای آب زیرزمینی و در نتیجه سفره

یابد. دهی کاریز نیز کاهش میکاریز کاهش یابد و در نتیجه میزان آب "کارتره"گردد که سطح باعث می

کاریز به صفر برسد، کاریز خشک  "کارتره"هرگاه سطح آب زیرزمینی به قدری کاهش یابد که سطح 

های خصوص چاههها بشدن و همچنین کاهش آب کاریزها، حفر چاهیکی دیگر از دالیل خشک گردد.می

 . (Qureshi, 2002)باشدی آب از آنها میرویهمقیاس بسیار وسیع و برداشت بیدر عمیق 
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یکی از دالیل  .(ICARDA, 2002)رشته کاریز وجود دارد 228در والیات غور و هرات به ترتیب چهار و 

این والیت و گسترش رسوبات  رود درهری یباز شدن درهتوان ا میریز در والیت هرات روجود تعداد زیاد کا

متاسفانه جزئیات دقیق و مدونی از کاریزهای والیات هرات . دانستای در سطح این والیت افکنه مخروط

 اساس آن میزان برداشت آب و همچنین ساحات زیرِ تا بتوان بر در دسترس این پژوهش قرار نداردو غور 

 کشت هر یک از کاریزها را مشخص نمود.

 

 رود افغانستانهری یتبادالت آبی حوزه

زی باشد و قسمت یا تعدادی یک حوزه مر آبریز، ییابند که حوزههمیت بیشتری میتبادالت آبی وقتی ا

زمینی و سطحی های زیروضعیت آب نین مواقعی بایدهای آن در کشورهای دیگر باشند. در چاز زیرحوزه

داری منظم، پیوسته و دقیقی از نظارتی، آماربرهای نظر گرفته شوند و با ایجاد شبکه تحت حوزه کامالً

های برداری آبی آمارقسمتی از شبکه های سطحی و زیرزمینی انجام گیرد. در افغانستان فعالًوضعیت آب

صورت  ایدقیق آنها کار جدی بررسیزمینی و های زیرولی متاسفانه در خصوص آب ،سطحی  احیا شده

خصوص هببا کشورهای دیگر حوزه، رود هری ینگرفته است. به همین دلیل در خصوص تبادالت آبی حوزه

عات گردد. بنابر اطالاستناد می دیگر کشورهابه اطالعات منتشر شده از  اجباراًهای زیرزمینی در قسمت آب

آب  یمکعب آب زیرزمینی به سفره میلیون متر ۹۷/2رود افغانستان ساالنه هری یاز حوزه ،منتشر شده

-ی آب زیرزمینی سرخس وارد میمکعب آب زیرزمینی به سفره میلیون متر ۰5/۷۳زیرزمینی کرات و 

نی یآب زیرزم یهای ورودی به سفره(. در مورد آب۱۳۹۱( )مهندسی مشاور طوس، ۱4-۳)شکل گردند

 (hamshahrionline( )قنات) زیکار کی پیت مقطع: 6-03 شکل
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ولی منشاء  ،ردندگطریق ترکمنستان وارد این سفره میها از سرخس باید خاطر نشان ساخت که این آب

 میلیون متر ۱۹/۹همچنین ساالنه  باشد.رود میریه ،های سطحی منطقهها بنا به وضعیت جریاناین آب

مهندسی مشاور طوس )گرددنستان میباد ایران وارد افغاصالح آ -آبادآب زیرزمینی از منطقه جنت مکعب

شمال  صالح آباد به -آبادی جنتهای وارد شده از منطقه(. نکته قابل ذکر اینکه آب5۰: ص ۱۳۹۱آب، 

سوبات قابل که در این قسمت از کشور راز آنجاگردد در نزدیکی مرز ترکمنستان وارد میغرب افغانستان 

وارد  هاقسمت اعظم آنبه احتمال قوی های آب زیرزمینی وجود ندارد توجهی جهت تشکیل سفره

 .(۳-۳)شکل نداردوجود  برداری نیزگونه چاه بهرههیچ در این منطقه از کشور .گردندترکمنستان می

 8۷/446نگین بطور میا 2۰۱5الی  2۰۰8از سال  ،ایستگاه تیرپل در افغانستان آمارهای موجود ازبراساس 

وارد مرز ایران و ترکمنستان نشده است زیرا  هااما تمام این آب ؛کرده استعبور  مکعب آب میلیون متر

رود و دهنه ذوالفغار چندین کانال در جناح افغانستان قرار دارند که از هری یدر مسیر راه تا منطقه

 (. 2-2شکل )نمایند، برداشت میکنندی تیرپل عبور میهایی که از منطقهآب

 ایران آبریزهای حوزه

)شکل ی آبریز بزرگ تقسیم گردیده استاساس تقسیمات وزارت نیروی ایران، این کشور به شش حوزه بر

آبریز ایران  یبزرگترین حوزه .شده استحوزه تقسیم نیز به چندین زیر هااین حوزهکه هر کدام از  ،(۳-۷

وچکترین آن ( و کاز مساحت کشور %5۱ )هزار کیلومتر مربع 4/824ا مساحت مرکزی بفالت  یحوزه

)مرکز باشند، می(کل مساحت کشور 5/2%)ر کیلومتر مربعهزا 2/44با مساحت )سرخس( قوم ی قرهحوزه

آبریز خلیج  یساله، حوزه 4۷آبی ایران با توجه به متوسط آمار  یترین حوزهپرآب (.۱۳۹۷آمار ایران، 

ی ترین آنها حوزهمکعب در سال و کم آب میلیارد متر 6/4۷فارس و دریای عمان با میزان جریان سطحی 

 (. ۱۳۹۷)مرکز آمار ایران، باشدمکعب در سال می میلیارد متر 48/۱شرق با  مرزی

ی ستانهدر آمکعب در سال  متر ۱۷۱8آب  یرانهبا س 2۰۱۱ایران در سال اساس شاخص فالکن مارک،  بر

 .(۱۳۹۳)محمدجانی، یزدانیان، ورود به شرایط تنش آبی بوده است
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 های آبریز مشترک افغانستان و ایرانحوزه

 (.۷-۳)شکلاشندبو مرزی شرق با هم مشترک می قوم )سرخس(قره اصلی یدر دو حوزهافغانستان و ایران 

 ،گرددن هیرمند و هامون مشکیل تقسیم میزار خواف، هامونمک یبه سه زیرحوزه ی آبریز مرزی شرقحوزه

 .(۱۳۹۳)وزارت نیرو، باشدار خواف و هامون هیرمند مشترک میزنمک یکه افغانستان با دو زیرحوزه

زار خواف با آبریز نمک یرود در افغانستان، حوزههری یقوم )سرخس( در ایران با حوزهی آبریز قرهحوزه

ی آبریز هلمند افغانستان مشترک هیرمند با حوزهی آبریز هامونسار افغانستان و حوزهآبریز نمک یحوزه

ها حوزهیک از این ( مساحت هر8-۳)(. در جدول 8-۳)شکل (TWAP,2016؛ ۱۳۹۳)وزارت نیرو، باشدمی

ی در حوضه ۱۳۹6-۱۳۹5میزان بارندگی تجمعی در سال آبی  در افغانستان و ایران مقایسه شده است.

ه بارندگی که به ترتیب نسبت ب ،متر بوده استمیلی 4/۱2۳قوم و در حوزه قره مترمیلی 6/5۰مرزی شرق 

بارندگی تجمعی در ان میز. (Shoaresal.ir)استمتر کاهش داشته میلی 8/4۳و  ۷/۷5 ساله 4۹متوسط 

 ۹/۳۰هیرمند ونهام یحوزهمتر و در زیرمیلی 2/6۳ی پترگان خواف حوزهدر زیر ۱۳۹6-۱۳۹5بی سال آ

متر کاهش داشته میلی ۳/۷8و  4/6۷ساله به ترتیب  4۹که نسبت به میانگین  ،متر گزارش شده استمیلی

  .(Shoaresal.ir)است

ی باشد، در ادامه بیشتر به بررسی حوزهرود میهری یاینکه این پژوهش در مورد رودخانهبا توجه به 

ی حوزهرود که در ایران قرار دارد با دو نام هری یقسمتی از حوزه .قوم در ایران پرداخته خواهد شدقره

 نام استفاده شده است.شود. در این تحقیق نیز از هر دو ز سرخس شناخته میآبری یقوم یا حوزهآبریز قره

 

 افغانستان، با مشترک دو یدرجه یهاحوزه و رانیا یاصل زیآبر یهاحوزه یبندمیتقس: 7-3شکل 

 (رانیا یروین وزارت از هانقشه)
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ی آبریز در نام حوزه

 افغانستان

مساحت 
2Km×1000 

ی آبریز در نام حوزه

 ایران

مساحت  
2Km×1000 

 2/44 قومقره ۳۹ رودهری

 ۳۳ زار خوافنمک 2۰ سارنمک

 5/۳۳ هیرمندهامون ۳/262 هلمند

 (Faver, 2004، 1397، رانیا آمار مرکز) افغانستان و رانیا مشترک زیآبر یهاحوزه مشخصات: 16 جدول

 آب و یانرژ وزارت یرقوم اطالعات اساس بر) رانیا و افغانستان مشترک زیآبر یهاحوزه: 8-03 شکل

 (رانیا آب علوم یمهندس یتخصص انجمن و افغانستان
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 قومی قرهحوزه

ال به در شمال شرقی ایران قرار دارد. این حوزه از طرف شرق به افغانستان و از شمقوم ی آبریز قرهحوزه

این حوزه از قسمت اعظم باشد. هزار کیلومتر مربع می 2/44حوزه  ترکمنستان متصل است. مساحت این

نظر سیاسی در والیت خراسان رضوی و همچنین قسمت کوچکی از آن در والیت خراسان شمالی قرار 

 ۹/64 .شودو.... می جام، تایباد، تربتشهرهای مهمی از جمله مشهد، سرخس، درگزای حوزه شامل دارد. 

وزارت نیرو، )دهندها تشکیل میمانده را دشتدرصد باقی ۱/۳5درصد مساحت این حوزه را ارتفاعات و 

دربند، آق نادری، گنبدلی، سرخس،های درگز، کالتدشت به نام ۱۳ یاین حوزه دربرگیرنده(. ۱۳۹۱

باخزر و کرات -جام، تایباد، شهرنوتربت-آباد، فریمانجنت-آبادبست، صالحنریمانی، مشهد، سنگ

های حوزه و های مشهد و تربت جام بزرگترین دشتدشت(. ۹-۳)شکل (۱۳۹۰)خنجری، صبوحی، است

 . انداین حوزههای ترین دشتباخزر کوچک-های کرات و شهرنودشت

 جیومورفولوجی

ارتفاع حوزه  ترینپایینباشند. داغ میارتفاعات هزار مسجد و کپه قوم،قرهآبریز  یمهمترین ارتفاعات حوزه

سطح  متر از 24۰ ،(۹-۳)شکل (Digital Elevation Model DEM)اساس مدل ارتفاعی رقومی بر

هزارمسجد  در  هایکوه . باشدرود به ترکمنستان میدست شهر سرخس و محل خروج هریبحر در پایین

و کوه جام در جنوب با  ۳۱۹۰، بینالود در غرب با ارتفاع حدود متر ۳۰۳۰ال غربی با ارتفاع حدود شم

)چیذری، کندجدا میهای آبریز اترک و کویر نمک قوم را از حوزهی قرهمتر، حوزه 2۹4۰ارتفاع حدود 

جهت عمومی  وب شرق وجود دارد.جن-ت شمال غرب(. در داخل حوزه نیز ارتفاعاتی با جه۱۳8۰قدیمی، 

باشد که فرورفتگی کشف رود را آباد میبه موازات گسل عشق جنوب شرق،-داغ شمال غربهارتفاعات کپ

داغ قوم ارتفاعات کپهی قره. مهمترین ارتفاعات حوزه(۱۳55)نبوی، وجود آورده استههم در همان جهت ب

رسوبی در آمده است  یسیمیرین پیشین به شکل یک حوزهداغ پس از کوهزایی ی کپهد. منطقهنباشمی

متر در  ۱۷۰۰۰متر در ایران و  8۰۰۰)ی ژوراسیک تا میوسن رسوبات ضخیمیکه در آن از دوره

. این رسوبات بیشتر شامل شیل، سنگ (۱۳۹۳)دریکوند، یساقی، ترکمنستان( برجای گذاشته شده است

 (.۱۳55)نبوی باشدهای تبخیری میسنگ، مارن، ماسه سنگ، کنگلومرا و )چونه( آهک

ند و در نهایت به این رودخانه رود مرزی جریان دارقوم به سمت هریی قرههای حوزهاغلب رودخانه

حداقل نه ولی  رود اشاره نمود.و روس رود،رود، جامتوان به کشفها می. از مهمترین این رودخانهریزندمی

وارد ترکمنستان  مستقیماً... در شمال حوزه جریان دارند که تیکان وقرهچهچه، درونگر،  رودخانه از جمله

 یاما جزء حوزه نمایند؛تان اراضی این کشور را آبیاری میهای آبیاری ترکمنسشده و با پیوستن به سیستم
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ارد رود در مرز افغانستان و ایران ورود و جامی روسدو رودخانه. (۱۰-۳)شکل روندرود به شمار میهری

 دست بند دوستی در مرز ایران وم پل خاتون در پایینناای به رود در منطقهردند و کشفگرود میهری

رود به آن در ایران و ترکمنستان به نام رود بعد از اتصال کشفپیوندد. هریرود میترکمنستان به هری

غربی ل در مرکز و جنوب از شماقوم های اصلی حوزه قرهجهت جریان غالب رودخانهشود. میده میتجن نا

 (. ۹-۳)شکل ه از جنوب غربی به شمال شرقی استبه طرف جنوب شرقی است و در شمال حوز

 

 

 

 انجمن یرقوم یهاهیال اطالعات اساس بر) قومقره زیآبر یحوزه یهارحوزهیز و هادشت تیموقع: 9-03 شکل

 (SRTM یها-داده و رانیا آب علوم یتخصص
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 جمعیت

خراسان رضوی یت که مهمترین آنها شهر بزرگ مشهد مرکز والدارد قوم چندین شهر وجود ی قرهدر حوزه

ساکن در  دومین شهر پرجمعیت  این کشور است. جمعیت. مشهد مهمترین شهر زیارتی ایران و است

)شاهدی، طالبی حسین آباد، میلیون نفر 66/۳تا  (TWAP, 2016)میلیون نفر 5/۳ قومی آبریز قرهحوزه

 یهای حوزهر زیرحوزهپراکندگی جمعیت د ،ایران ۱۳85( گزارش شده است. طبق سرشماری سال ۱۳۹2

ه توجه به این اطالعات نزدیک به سه میلیون نفر از جمعیت س باشد. بامی ۹-۳قوم مطابق جدول قرهآبریز 

به اعالم سازمان بنا )بیشتر در شهر مشهد( ساکن هستند. ی مشهدحوزهو نیم میلیون نفری حوزه در زیر

 4۳/۱معیت والیت خراسان رضوی ، نرخ رشد ج۱۳۹6 ریزی خراسان رضوی در سالمدیریت و برنامه

قوم ی آبریز قره( است.  با این احتساب جمعیت حوزه24/۱باالتر از حد اوسط ایران)%باشد که درصد می

ی ساکن در حوزهدائمی عالوه بر جمعیت  .ل گرفته شده است افزایش یافتهکه آمار ذی ۱۳۹2هم از سال 

ه این عنوان مسافر بهمه ساله افراد زیادی به  ،هبی مشهد در این حوزهبه دلیل وجود شهر مذ ،قومقره

 شود. الذکر باالتر میقع سال جمعیت منطقه از اعداد فوقنمایند که در بعضی از موامنطقه سفر می

 .گردندیم ترکمنستان وارد ما  یمستق رانیا از که رودیهر یحوزه یهاسرشاخه تیوضع: 10-0 شکل
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 آب و هوا

 8۷خراسان رضوی  والیتدر قوم در یک ناحیه خشک و نیمه خشک واقع شده است. ی آبریز قرهحوزه

)وزارت نیرو، باشدال میسنجی فعت ایستگاه برفسنجی و هفایستگاه تبخیر ۳2سنجی، اه بارانایستگ

های رقومی موجود نشان اساس الیه بر ۱۱(-۳)پراکندگی این ایستگاه در سطح حوزه در شکل (. ۱۳۹4

 ،قومی آبریز قرهدمای حوزهجهت بررسی تغییرات . (geographybank.blogfa.co)داده شده است

نشان داده شده است. قابل ذکر  (۳-۳)های مشهد و تربت جام در نمودار ایستگاه یدمای متوسط ماهانه

( و آمار مربوط به ایستگاه تربت 2۰۱۷-۱۹5۱)ساله 6۷ایستگاه مشهد متوسط آمار است که آمار مربوط به 

اساس این آمار،  . بر(cri.ac.irشناسی کز ملی اقلیممر)باشدمی( 2۰۱۷-۱۹۹۳)لهسا 25جام متوسط آمار 

در  -۹/۱۱رسد و کمترین میانگین دمای ثبت شده در مشهد دما به زیر صفر درجه می چهار ماه از سال

رین همچنین کمتگراد ثبت شده است. سانتی یدرجه ۳۹جنوری و بیشترین میانگین دما در ماه جوالی 

گراد و بیشترین آن در ماه جوالی سانتی یدرجه -۱/۱۰جام در ماه جنوری  میانگین دما در ایستگاه تربت

 باشد. گراد میسانتی یدرجه 5/۳۹به میزان 

 

 ×(1000 اعداد( )1392 آباد، نیحس یطالب ،یشاهد) رانیا-قومقره یحوزه یهارحوزهیز در تیجمع یپراکندگ: 17 جدول

http://www.cri.ac.ir/


83 
 

  

ها های هر منطقه دارد. چراکه همیشه بخشی از بارندگیبسیار مهمی در جاری شدن رودخانه بارندگی نقش

ی از معیارهای یکگردد. بنابراین میزان بارندگی در هر حوزه های سطحی میتبدیل به روان آب و جریان

 زمین، کاربری حرارت، جنس زمین، شیبِ یعوامل زیاد دیگری مانند درجهباشد. آب میبرآورد میزان روان

ندگی یکی از مهمترین عوامل آن اما میزان بار ؛آب هر منطقه نقش دارنداراضی و... نیز در تولید روان

های هواشناسی متعددی وجود دارد. جهت بررسی میزان قوم ایستگاهی قرهسطح حوزه باشد. درمی

های دارای سال ،های مورد اشارهآمار شش ایستگاه تجزیه و تحلیل شده است. ایستگاه بارندگی در حوزه،

 ایستگاه تربت -2 ؛(2( 2۰۱۷-۱۹5۱) سال 6۷ایستگاه مشهد  -۱باشند. آماری مختلف به شرح ذیل می

سال  ۱۰ایستگاه درگز  -4؛ (2۰۱۷-2۰۰6)سال ۱2ایستگاه فریمان  -۳ ؛(2۰۱۷-۱۹۹۳)سال 25جام 

-۱۹84)سال ۳4سرخس ایستگاه  -6(؛ 2۰۱۷-۱۹8۷سال) ۳۱ایستگاه گلمکان  -5(؛ 2۰۰8-2۰۱۷)

 دهد که میانگین بیشترین بارندگیالذکر نشان میهای فوق(. تجزیه و تحلیل آمار بارندگی ایستگاه2۰۱۷

در سطح  هابارندگی توجه به این آمار، باباشد. متر میمیلی 8/54در ماه مارچ به میزان  در ایستگاه مشهد

 (. 4-۳)نمودار یابندشروع شده و تا ماه جون ادامه می از اکتوبر حوزه

متر میلی ۱/2۱8دهد که میزان بارندگی متوسط سطح حوزه حدود آمار این شش ایستگاه نشان می بررسی

ی . شرکت مدیریت منابع آب ایران وابسته به وزارت نیروی ایران نیز متوسط بلند مدت بارندگی حوزهاست

(. ۱۳۹5شرکت مدیریت منابع آب ایران، )نموده است شگزار ۱۳۹4تا سال متر میلی 2۱۷قوم را قره

-۳)نمودار ی حوزهالنهان میانگین بارندگی ساهر ایستگاه با میز یارندگی ساالنهآمار مجموع ب یمقایسه

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Torbet e Jam (Min) -10.1 -8.6 -4.1 2.1 8.4 13.4 16.2 13.4 7.3 1.1 -4.0 -8.3

Torbat e Jam (Max) 17.8 21.1 27.3 32.2 36.5 39.4 39.5 38.5 36.2 32.1 25.6 18.9

Mashhad (Min) -11.9 -10.2 -4.7 1.4 6.5 11.7 14.6 11.8 6.1 0 -4.6 -9.4

Mashhad (Max) 16.2 19.1 25.5 30.9 34.7 38.2 39 37.8 35.5 31.1 24.3 18.8
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( C° براساس هوا یدما( )ساله 25) جام تربت و( ساله 67)مشهد یهواشناس یهاستگاهیا یهوا یدما یماهانه اوسط: 7 نمودار
 (www.cri.ac.ir یشناسمیاقل یمل مرکز اطالعات اساس بر)
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ی ساالنه بیشتر از حد )بجز تربت جام و سرخس( میزان بارندگهادهد که در اغلب ایستگاهنشان می ،(5

کمتر بوده و در حوزه  یها بارندگی از حد میانگین ساالنه. در ایستگاه تربت جام اغلب سالمیانگین است

 بوده است.  حوزه یمیانگین ساالنه تر از حدسرخس میزان بارندگی همیشه پایین ایستگاه

 

 

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Fariman 24.9 41.5 49.7 44.5 43.1 3.2 0.2 1.0 0.8 8.4 20.8 16.9

Dargaz 24.94 37.21 39.28 39.57 27.93 10.14 2.32 2.39 4.82 12.71 28.39 13.55

Golmakan 19.2 28.6 47.8 35.6 27.6 6.8 1.7 0.6 2.0 8.9 14.8 18.5

Torbat e Jam 20.7 32.1 37.3 28.9 14.0 1.3 0.1 0.2 0.5 3.6 10.8 13.7

Mashhad 31.2 35.3 54.8 44.4 26.9 4.0 1.1 0.7 2.0 8.7 16.4 23.6

Sarakhs 27.4 34.2 41.4 28.4 11.3 0.9 0.3 0.0 0.8 5.4 14.9 21.2
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 یهیال) قومقره زیآبر یحوزه در( یسنج باران و کینوپتیس)یهواشناس یهاستگاهیا یپراکندگ :11-03 شکل

 (آب علوم یمهندس یتخصص انجمن گاهیپا از هاستگاهیا تیموقع

 قومقره یحوزه سطح در یهواشناس ستگاهیا شش بلندمدت یماهانه یبارندگ نیانگیم نمودار: 8 نمودار

 (www.cri.ac.ir یشناس¬میاقل یمل مرکز اطالعات براساس)
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 حوزه یساالنه یبارندگ نیانگیم با سهیمقا و قوم¬قره منتخب یهاستگاهیا یساالنه درازمدت یبارندگ متوسط: 9 نمودار

 (www.cri.ac.ir یشناسمیاقل یمل مرکز اطالعات براساس( )است ساالنه یبارندگ نیانگیم یدهنده نشان سرخ خط)
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 زراعت

زراعت  یباشد. به همین دلیل توسعهمی حکومتدر ایران، خودکفایی در محصوالت زراعتی یکی از اهداف 

با همین رویکرد میزان اراضی زراعتی ایران که در سال انجام شده است. به هر نحوی جهت افزایش تولید 

میلیون  ۱/۹به  2۰۰۹میلیون هکتار و در سال  ۷به  ۱۹۹۰میلیون هکتار بود، در سال  2/5حدود  ۱۹۷۰

)محمدجانی، یزدانیان، دهددرصدی در سال را نشان می 4/۱دود که رشدی ح ،هکتار افزایش یافته است

باشد. این موضوع وقتی حادتر عنی مصرف آب بیشتر در این بخش میاراضی زراعتی به م یتوسعه(. ۱۳۹۳

به دلیل تغییرات اقلیمی هر روز ثابت،  یدر یک کشور یا محدوده های تجدیدپذیرشود که میزان آبمی

 یابند. کاهش می

 ینبوده و میزان اراضی زراعتی آن در چند دهه مستثنا اراضی زراعتی یقوم هم از توسعهی آبریز قرهحوزه

های در دسترس قوم بسته به میزان آبهای قرهرحوزهیز سطح اراضی زراعتی در اخیر رشد یافته است.

، (۱۳8۷اسان رضوی و سازمان جهاد کشاورزی)خر )والیت(اساس آمار استانداری باشد. برمتفاوت می

ی حوزههکتار و کمترین آن در زیر ۱۱۹۳6۳مشهد با  یهبیشترین میزان سطح زیر کشت در زیرحوز

بعد  ،بر همین اساس(. ۱۳۹2باد، )شاهدی، طالبی حسین آ(۱۰-۳)جدول باشدهکتار می ۱25۷گنبدلی با 

هکتار(  22868)ی تایبادحوزههکتار( و زیر ۷۹2۷۰ربت جام)ت-فریمان یمشهد، زیرحوزه یاز زیرحوزه

ی میزان کل اراضی تحت کشت حوزه (۱۰-۳)اساس جدول  را دارند. بربیشترین سطح اراضی زیر کشت 

قوم ی آبریز قرهحوزه. پراکندگی اراضی زراعتی آبی و للمی باشدمیهکتار  ۳۱4466 ،۱۳8۷قوم در سال قره

اراضی زراعتی در بیشتر تراکم  یهدندهت. همچنان این شکل نشان ( نشان داده شده اس۱2-۳)شکل در 

 یسالیانهآب  مصرفِ باشد.سایر نقاط حوزه می نسبت بهد تربت جام و تایبا-ای مشهد، فریمانهزیرحوزه

مشهد با  یکه زیرحوزه ،باشدمکعب می میلیون متر 2۰۱2قوم حدود قره آبریز یدر بخش زراعت حوزه

ه خود رین میزان را بکمت ،درصد 24/۰گنبدلی با مصرف  یدرصد آن بیشترین و زیرحوزه ۷/۳۷مصرف 

  (.۱۳۹۰)خنجری، صبوحی، انداختصاص داده
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 از هیاول یاطالعات یهیال)قومقره زیآبر یحوزه در باغات و یللم و یآب یزراعت یاراض یپراکندگ: 12-3شکل

 (آب علوم یمهندس یتخصص انجمن گاهیپا

 (1392 اباد، نیحس یطالب ،یشاهد)1387 سال در قومقره زیآبر یحوزه یهارحوزهیز یزراعت یاراض سطح: 18 جدول
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 های سطحیمنابع آب

ریزند وجود دارد. مهمترین این رود مرزی میبه هری مهم که مستقیماً یرودخانهقوم چند ی قرهدر حوزه

شمال شرقی باشند. همچنین تعدادی رودخانه هم در شمال و رود میرود و روسرود، جامها کشفرودخانه

های منشعب از رود یا به کانالن وارد ترکمنستان شده و در آنجا به هریوزه وجود دارند که از ایراح

باشند. رود میهری یجزئی از حوزه ها نیزه جامع و کلی این رودخانهریزند. بنابراین در نگارود میهری

برای بررسی بهتر . (۱۰-۳)شکل باشند.... میرونگر، قره تیکان، چهچهه، کالت وها درودخانه مهمترین این

 اند.مهم این حوزه مورد بررسی بیشتر قرار گرفته هایرودخانه ،وضعیت منابع آب سطحی

 رودکشف -

سرچشمه  مسجد و بینالودهای هزارجهان رشته کوهپر و شاهعلی، پشتهاز ارتفاعات خواجه رودکشف

خاتون در ی پلدر منطقهدربند، ی آقاز دشت مشهد و درهو با عبور ( ۱۳۹2)دهقان و همکاران، گرفته

رود به آن رودخانه تجن رود پس از پیوستن کشفهریپیوندد. رود میمرز ایران و ترکمنستان به هری

 2۹۰رود دخانه کشفطول رو دست بند دوستی قرار دارد.خاتون در پایینی پلمنطقهشود. نامیده می

هایی از جمله ارداک، رودخانه که ،(۱۳۹۱،آبادی، قویدل رحیمیرجایی نجفزاده ،کیلومتر است)فرج

رود با مساحت ی کشفحوزه پیوندند.می... نیز در مسیر به آن گلمکان، شاندیز، جاغرق، طرق، کارده و

ی این حوزه باشد. بلندترین نقطهم میقوی آبریز قرهفرعی حوزه یکیلومتر مربع بزرگترین حوزه ۱565۰

شهر . (۱۳۹2)دهقان و همکاران، متر از سطح بحر ارتفاع دارند ۳۹۰آن  یترین نقطهمتر و پست ۳۳۰2

توان رو میی فرعی قرار دارد، از اینزیارتی و بزرگ مشهد با جمعیتی بیش از سه میلیون نفر در این حوزه

 قوم دانست.رهق یحوزه یفرعی را مهمترین منطقه یاین حوزه

 رودجام -

جریان اصلی  باشد.ب و جنوب غربی شهرستان فریمان میرود از ارتفاعات جنوی رودخانه جامسرچشمه

گردد. ی فریمان و  قلندرآباد در شمال شرقی شهر قلندرآباد تشکیل میهم پیوستن دو رودخانهرود از بهجام

ی آباد نیز از دامنهی قلندرنهزار و رودخارب آبشمالی کوه فدل در جنوب غ یفریمان از دامنه یرودخانه

هنگ و تیمنک در مسیر عبور های دیگری از جمله بردو، نیشاخهگیرند. منار سرچشمه میشمالی کوه کله

کیلومتر و  ۱۹۰رود ی جامپیوندند. طول رودخانهمان و جام به این رودخانه مییررود از دشت فجام

روستای دوآب  یاین رودخانه در نهایت در منطقه .باشدتر مربع میکیلوم 6۳۰۰آبریز آن  یمساحت حوزه

 (. ۱۳۷4)افشین، پیونددرود میریبه ه
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 رودروس -

دار شهرستان باخزر متری کوه سیاه چئبی در شمال روستای علم 2۹۰۰های این رودخانه از بلندی

شمال غرب به نه از . جهت عمومی این رودخا(۱۳85حسن، گیرد)گران، فالح تفتی، پورسرچشمه می

 بر ریزد.رود میهری یهای باخزر و تایباد در نهایت به رودخانهکه با عبور از دشت ،باشدجنوب شرق می

 یکیلومتر و مساحت حوزه ۱2۰رود طول روس )GIS( 4اس .آی .های جیهای خروجی از الیهاساس داده

 باشد.کیلومتر مربع می 4۳5۰آبریز آن 

 ی درونگررودخانه -

قوم قرار دارد. ی قرهدر شمال حوزهکیلومتر مربع  ۳264با مساحت درونگر  یفرعی رودخانه یحوزه

متر( و جنوب غرب  2۹۰۳رگ از ارتفاعات غرب)های شمخال و شاههای این رودخانه به نامسرشاخه

ز پنج کیلومتر ا شرقی از دشت درگز عبور کرده و -متر( سرچشمه گرفته و با جهت غربی 2444)حوزه

مابقی، حسین )گرددترکمنستان میقوم دشت قرهوارد  مرز ایران و ترکمنستان را تشکیل داده و در نهایت

  .(۱۳۹6زاده، 

 ی کالتهای منطقهرودخانه -

های ی آبریز دارای رودخانهقوم قرار دارد. این حوزهی آبریز قرهآبریز فرعی کالت در شرق حوزه یحوزه

ان و ترکمنستان متعددی است که از ارتفاعات جنوبی کالت سرچشمه گرفته و سپس با گذر از مرز ایر

سو و قره تیکان، الیین سو، چهچهه، قرهعبارتند از  هاگردند. مهمترین این رودخانهکشور میوارد این 

 آمده است. (۱۱-۳)مشخصات آنها در جدول  یارچنگان که خالصه

 

                                                             
4: Geographical Information System 

 (m)متوسط ارتفاع از سطح بحر  (Km)طول رود  (Km2)مساحت حوزه  نام رود

 ۱5۹2 5/۳۷ 848 قره تیکان

 ۱85۱ 5/2۷ 25۰ الیین سو

 ۱4۹۰ 6۹ 8۳8 چهچهه

 ۱6۰۰ 5/۳۹ ۳8۷ سوقره

 ۱5۷5 5/۱۷ 2۳8 ارچنگان

 (1383 توس، آبنمود مشاور نیمهندس) کالت یفرع یحوزه یهارودخانه مشخصات: 19 جدول
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 ۱۳88هیدرومتری تا سال ایستگاه  45قوم ی آبریز قرههای حوزهگیری میزان آب رودخانهاندازهجهت 

عدد  52ها به تعداد این ایستگاه ۱۳۹6(. تا سال 5۰: ص ۱۳88)مهندسین مشاور طوس آب، اندفعال بوده

رقومی  یالیهاز ها مشخصات این ایستگاه(. ۱۳۹6)انجمن تخصصی مهندسی علوم آب، افزایش یافته است

اولین ایستگاه ، (۱2-۳)اساس اطالعات جدول  برآمده است.  (۱2-۳)در جدول ها استخراج و ایستگاه

توجه به این تعداد  باطرق نصب شده است.  یبر روی رودخانه ۱۳۳۰قوم در سال ی قرههیدرومتری حوزه

های سطحی منطقه میزان آب یمحاسبهناسبی جهت آنالیز و ، باید آمار و ارقام مایستگاه در سطح حوزه

 دهیان آباین پژوهش قرار ندارد ناچار در تعیین میز توجه به اینکه این آمار در اختیار موجود باشد. با

به آمار و اطالعات وزارت نیرو، موسسات وابسته و همچنین قوم ی آبریز قرهو در کل حوزهها رودخانه

  مقاالت منتشر شده استناد شده است.

دربند آق اولنگ اسدی،  ایستگاه هایدرومتری  سه  قوم است که ی قرهحوزه یرود مهمترین رودخانهکشف 

دو ایسررتگاه قابل ذکر اسررت که  باشررند.انه نصررب میبر روی این رودخ رود مسررتقیماًکشررف-خاتونو پل

رود و دیگری کشررف-خاتونقوم وجود دارد که یکی به نام پلی قرهخاتون در حوزههایدرومتری به نام پل

از میان . اندرود نصررب شررده رود و هریوی کشررفترتیب بر رباشررد که بهرود میهری-خاتونبه نام پل

ستگاه  ش  یهای هایدرومتری حوزهای ستگاه کرتیان) رود، هایدروگراف میانگین ماهانهفک -۱۳85ی دو ای

دهی -دهد که بیشررترین آبنشرران می( بر اسرراس آمار بلندمدت ۱۳5۱-۱۳85( و اولنگ اسرردی)۱۳۳۱

)نمودار ثانیه بوده اسررت مکعب بر متر 6/۳و  2/2ها در ماه حمل و به ترتیب برابر با میانگین این ایسررتگاه

ل اخیر در ایستگاه هایدرومتری چندین سا یدهی ماهیانهبررسی آب. (۱۳۹۱)فرج زاده و همکاران،  (۳-6

دهی این دهد آبنشرران میرود نصررب شررده اسررت( کشررف ی)که در خروجی حوزهرودکشررف-خاتونپل

)حاجی بیگلو، بردی شرریخ، باشرردگرم سررال صررفر یا نزدیک به صررفر می هایخصرروص در ماههرودخانه ب

تا  (۱۳46-۱۳4۷)های آبی دهد که از سررالایسررتگاه نیز نشرران میاین  یسررالیانه. هایدروگراف (۱۳۹6

شک سال  (۱۳8۹-۱۳88) سالی   های خ ست  متعددی سالی و تر شته ا  (۷-۳)نمودار در این حوزه وجود دا

رود در محل این کشف یدهی ساالنهمیانگین آباساس این نمودار  بر(. ۱۳۹6)حاجی بیگلو، بردی شیخ، 

دهد نشان می رودی کشفماهیانهدهی نوسانات میزان آب مکعب بر ثانیه بوده است. متر 2دود حایستگاه 

ثانیه و    مکعب بر  متر 5/6این رودخانه در ماه ثور به میزان      یدهی ماهیانه   متوسرررط آب که بیشرررترین 

دهی این درصررد از آب  4/۷۳ثانیه بوده اسررت.   مکعب بر متر ۰2۱/۰کمترین آن در ماه اسررد به میزان  

 د در زمستانصدر 2/2۱درصد در فصل خزان و    6/۳ صد در فصل تابستان،   در 8/۱رودخانه در فصل بهار،  

  (.۱۳۹6)حاجی بیگلو، بردی شیخ، باشدمی
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از حاصل  یآب تولید شدهحجم کل روان ،قومی قرههای حوزهتجزیه و تحلیل آمار ایستگاهبا توجه به 

میلیون  ۱2/۹۳6برابر با  (۱۳84-۱۳85)تا  (۱۳45-۱۳46)های آبی حوزه در دوره سالبارندگی در سطح 

آماری آب کشور  یسالنامه (.۱۱-5، صص ۱۳۹۱ب، مشاور طوس آ)مهندسی زارش شده استمکعب گ متر

ی های سطحی در حوزهحجم جریانگردد، توسط وزارت نیروی ایران منتشر میکه ، (۱۳۹۰-۱۳۹۱)سال 

 (۱۳۹۰-۱۳۹۱)مکعب و در سال آبی  میلیون متر ۱۰۳4به میزان  (۱۳8۹-۱۳۹۰)قوم در سال آبی قره

های مدت جریان. در همین سالنامه میانگین بلندگزارش نموده استمکعب  میلیون متر ۱4۱6 حدود

در گزارش (. ۱۳۹4)وزارت نیرو، است مکعب گزارش شده میلیون متر ۳۰۷2قوم ی قرهسطحی حوزه

قوم ی قرههای سطحی حوزه، حجم جریان(۱۳۹۳-۱۳۹4)شرکت مدیریت منابع آب ایران برای سال آبی 

مکعب گزارش شده  میلیون متر ۱4۳4 برابر با (۱۳۹4-۱۳۹5)مکعب و برای سال آبی  میلیون متر ۱۱۱۷

 میلیون متر 2۷۱۱قوم ی قرههای سطحی حوزهمدت حجم جریاناست. در همین گزارش میانگین بلند

میزان  اعداد فقط قابل ذکر است که این(. ۱۳۹5)شرکت مدیریت منابع آب ایران، مکعب گزارش شده است

قوم ی قرهحوزه از آن صورت نگرفته است. که مصرفی دهندرا نشان مید شده و ورودی به حوزه ب تولیآ

در مجموع  .(۱4-۳)شکل های ورودی استخروجی و هم جریانهای سطحی و زیرزمینی دارای جریانهم 

-قوم خارج میی قرهصورت سطحی و زیرزمینی از حوزههمکعب آب ب میلیون متر ۰8/۳۳۱ سالیانه

 (.2: ص ۱۳۹۱)مهندسی مشاور طوس آب، گردد
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1385-1331کرتیان  0.03 0.13 0.16 0.28 0.45 1.22 2.22 1.54 0.59 0.19 0.03 0.00
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 (1391 همکاران، و زاده فرج از برگرفته آمار اساس بر)یاسد اولنگ و انیکرت یهاستگاهیا یماهانه نیانگیم دروگرافیها: 10 نمودار
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 گاهیپا از هیاول یاطالعات یهیال)قومقره زیآبر یحوزه یدرومتریه یهاستگاهیا تیموقع: 13-3 شکل 

 (آب علوم یمهندس یتخصص انجمن

 (1396 خ،یش یبرد گلو،یب یحاج)رودکشف یساالنه نیانگیم دروگرافیها: 11 نمودار
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 (waterresearch.sellfile.ir یرقوم یهیال از استخراج)قومقره زیآبر یحوزه یدرومتریه یهاستگاهیا مشخصات: 2۰ جدول

سال 

 تاسیس

ارتفاع از سطح 

 بحر )متر(

عرض 

 جغرافیایی

طول 

 جغرافیایی

کد 

 ایستگاه
 شماره  نام ایستگاه رودخانه

NA ۱۳۰۰ ۰2/۳5 2۷/6۰ 6۱۰۰۱ ۱ منج ده شهرنو 

۱۳46 ۱625 
5۷86۱/۳

5 

۷۳۰8۳/5

۹ 
 2 باغ عباسی فریمان 62۰۰۱

۱۳56 ۱5۷۷ 
5586۱/۳

5 

۹2۱۹4/5

۹ 
62۰۰۳ 

قلندر 

 آباد
 ۳ کالته رحمان

۱۳4۰ ۱625 
5۷86۱/۳

5 
 4 نهر فریمان فریمان 62۰۰4 ۷۳25/5۹

۱۳52 ۱465 
4۳۹۷2/۳

5 

۰8۱۱۱/6

۰ 
 5 غارشیشه بردو 62۰۰5

۱۳56 ۱5۷۷ 
54444/۳

5 

۹۰۳۰6/5

۹ 
62۰۰8 

قلندر 

 آباد

نهر کالته 

 رحمان
6 

۱۳5۷ ۱۱۳6 
462۷8/۳

5 

5۹۳6۱/6

۰ 
 ۷ تیمنک سفلی تیمنک 62۰۰۹

۱۳56 6۷4 
۱5۰56/۳

5 
 8 دوآب مزرعه جامرود 62۰۱۱ ۱/6۱

۱۳52 ۱465 
4۳۹۷2/۳

5 
 ۹ نهر بردو بردو 62۰۱۳ ۰8/6۰

NA ۱5۰۰ 8/۳6 58/58 64۰۰۱ ۱۰ زیارت کلیدر 

۱۳4۹ ۱268 
8۳6۱۱/۳

6 

۰۱۹۷2/5

۹ 
 ۱۱ نهر رادکان رادکان 64۰۰2

۱۳5۱ ۱2۷۰ 
8۳6۳۹/۳

6 
 رادکان 64۰۰۳ ۰5/5۹

-کشف-امامزاده

 رود
۱2 

NA ۱۳4۰ 48/۳6 ۹8/58 64۰۰5 ۱۳ اخملد دهانه اخمله 

۱۳5۱ ۱۷۷8 5۱۱6/۳6 
۰۳424/5

۹ 
 ۱4 موشنگ فریزی 64۰۰۷
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NA ۱2۹۰ 55/۳6 ۱/5۹ 64۰۰۹ ۱5 فریزی- خیج فریزی 

۱۳5۱ ۱48۱ 
44۳۳۳/۳

6 

۱۳۳۰6/5

۹ 
 ۱6 گلمکان گلمکان 64۰۱۱

۱۳56 ۱4۹۱ 
426۹4/۳

6 
۱5۷5/5۹ 64۰۱۳ 

خرم 

 دره

خرم -دولت آباد

 دره
۱۷ 

۱۳5۳ ۱۳56 
۷5۱۳۹/۳

6 

۳866۷/5

۹ 
 ۱8 بند ساروج ارداک 64۰۱5

۱۳56 ۱6۷۳ 
۳۳4۷2/۳

6 

۱۹66۷/5

۹ 
 ۱۹ خراسان-زشک زشک 64۰۱۷

۱۳5۱ ۱2۳۱ 
4۰۰28/۳

6 

۳۳۹۷2/5

۹ 
 زشک 64۰۱۹

سرآسیاب 

 شاندیز
2۰ 

NA ۹6۰ 6/۳6 6۳/5۹ 64۰2۱ 2۱ اندروخ کارده 

۱۳54 ۱2۰۹ 
۳۰۹44/۳

6 

4۰2۷8/5

۹ 
 22 دهبار-حصار دهبار 64۰2۳

NA ۱25۰ 28/۳6 42/5۹ 64۰25 2۳ مایان-حصار  مایان 

۱۳5۳ ۱2۱۰ 
۳۱4۷2/۳

6 

4۰۱۱۱/5

۹ 
 24 جاغرق-گلستان جاغرق 64۰2۷

۱۳۳۰ ۱2۳۰ 
۱۷۱6۷/۳

6 

5۱۱6۷/5

۹ 
 25 کرتیان طرق 64۰2۹

۱۳5۱ ۹۱4 
25۱6۷/۳

6 

64528/5

۹ 
64۰۳۳ 

کشف 

 رود
 26 اولنگ اسدی

۱۳2۹ 558 ۰۰5/۳6 
856۱۱/6

۰ 
64۰۳۷ 

کشف 

 رود
 2۷ آق دربند

۱۳6۱ ۳۹۷ 
۹۷528/۳

5 

۱۰88۹/6

۱ 
64۰۳۹ 

کشف 

 رود

-پل خاتون

 رودکشف
28 

NA ۳۷۰ ۹۷/۳5 ۱2/6۱ 64۰4۱ هریرود 
-خاتون پل

 رودهری
2۹ 

 ۳۰ چکنه علیا چکنه 64۰4۳ 4۷۷5/58 84/۳6 ۱68۱ ۱۳6۱
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۱۳5۱ ۱۱۷2 ۳2۷5/۳6 
4۳222/5

۹ 
 جاغرق 64۰4۷

زیر بند 

-گلستان

 هیدرومتری

۳۱ 

۱۳6۳ ۱۳۱۷ 
65۹۷2/۳

6 

666۱۱/5

۹ 
 کارده 64۰4

باالدست -کارده

 سد
۳2 

۱۳6۹ ۱۳۱۹ 
662۷8/۳

6 

65۱۹4/5

۹ 
 ۳۳ کوشک آباد کارده 64۰5۱

۱۳6۳ ۹6۳ 
۳566۷/۳

6 

۹2۱۳۹/5

۹ 
 ۳4 ماه نسا ماه نسا 64۰5۳

NA ۱۰۹۰ ۱/۳6 ۷/5۹ 64۰55 ۳5 بیدک کال بیدک 

۱۳65 ۹۳۳ 
256۳۹/۳

6 

۱4۷۷8/6

۰ 
 ۳6 امامزاده میامی 64۰5۷

۱۳65 ۹۹۰ 
۹۳528/۳

5 

2۳8۰6/6

۰ 
64۰5۹ 

کالته 

 منار
 ۳۷ کالته منار

۱۳85 ۱466 
۷۹556/۳

6 

46222/5

۹ 
 ۳8 آب قد ارداک 64۰۷4

۱۳85 ۱4۰2 
۷6556/۳

6 
 ۳۹ میان مرغ ارداک 64۰8۳ 465/5۹

۱۳۷۰ ۱68۰ 
۷8۰28/۳

6 

۳26۳۹/5

۹ 
 4۰ جنگ کارده 64۹5۳

۱۳66 ۹8۰ 
۹۳66۷/۳

5 

24۰28/6

۰ 
64۹62 

کالته 

 منار
 4۱ نهر کالته منار

۱۳58 45۰ 
64۱۱۱/۳

6 

۳۳۱۱۱/6

۰ 
 42 چهچهه چهچهه 65۰۰۱

۱۳62 6۹4 
۱6۹44/۳

۷ 

54۱6۷/5

۹ 
 4۳ سنگدیوار الین سو 66۰۰۱

۱۳56 525 
826۹4/۳

6 

۱68۰6/6

۰ 
66۰۰۳ 

قره 

 تیکان
 44 قره تیکان
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۱۳۷۰ ۹4۷ 
۹۹58۳/۳

6 

۷266۷/5

۹ 
 سوقره  66۰۱۰

کالت -دربند

 نادری
45 

۱۳۷۰ 6۹۹ 
۱26۱۱/۳

۷ 

5۹222/5

۹ 
 46 ارچنگان ارچنگان 66۰۱۱

۱۳52 48۹ 
۳۰۱۳۹/۳

۷ 

۳66۹4/5

۹ 
6۷۰۰۱ 

قوزقان 

 چای

-حاتم قلعه

 قوزقان چای
4۷ 

۱۳56 ۱4۳۰ 
25۱۱۱/۳

۷ 

۹2۳۰6/5

8 
 48 گرنی-کپکان گرنی 6۷۰۰۳

۱۳۷5 2۹۱ 
4۳58۳/۳

۷ 

۳8۱6۷/5

۹ 
6۷۰۰۷ 

قوز قان 

 چای

 قوزقان-حصار

 چای
4۹ 

NA ۱2۰۰ 62/۳۷ 68/58 68۰۰۱ درونگر 
-سوراخ سنگ

 درونگر
5۰ 

۱۳6۷ ۳۳ 
4۹58۳/۳

۷ 

۱56۱۱/5

۹ 
 درونگر 68۰۰۳

گلخندان 

 خراسان
5۱ 

۱۳6۳ ۹8۹ 6۱5/۳۷ 
54۰28/5

8 
 52 محمد تقی بیگ درونگر 68۰۰5
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 (1391 آب، طوس) قرومقره یحوزه یخروج و یورود یهاآب تیوضع: 14-3 شکل  
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 های زیرزمینیآب

رود و استفاده های آبی مهم هر کشور به شمار میههای زیرزمینی جزء ذخیرهای ذخیره شده در سفرهبآ

های گرفتن سیاستریزی مناسب صورت گیرد؛ اما گاهاً کشورها با در پیشهنامبا دقت و برید از آنها با

های رویه از سفرهبرداشت بیکه بحران آب یکی از آنها است.  ،نمایندهای جدیدی خلق میاشتباه بحران

منفی در آنها شده و در نهایت با پدید آمدن فرونشست در سطح زمین  سآب زیرزمینی باعث ایجاد بیالن

شده  در آنها ذخیره میها قبالًخلل و فرجی که آبعالوه بر بروز مشکالت فراوانی برای ساکنین منطقه، 

دهد و برای همیشه کم قدرت ذخیره خود را از دست می آب زیرزمینی کم یبسته شده و سفرهنیز است 

های آب زیرزمینی تعادل ی سفرهرود. بدین سبب است که باید بین میزان برداشت و تغذیهاز بین می

های آب زیرزمینی در ایران افزایش ای اخیر میزان برداشت آب از سفرههمتاسفانه در دهه. برقرار گردد

در ایران صرفا جهت  های زیرزمینی عمدتاًبرداشت آب. (Vali-khodjeini, 1995)گیری یافته استچشم

 آب مصرف بیشترینشوند. های غیرضروری دیگری مصرف میمصرف شرب نبوده و متاسفانه در بخش

از این مصرف  زیادیهای زیرزمینی قسمت و متاسفانه آب ،(FAO, 2009)باشدمیایران در بخش زراعت 

-های زیرزمینی میآبدرصد از زراعت ایران وابسته به  58حدود که بطوریدهند، را تشکیل می

 . (Zektser, Evertt, 2004)باشد

نبوده و جهت مصارف  های ایران مستثناقوم هم از سایر حوزهی آبریز قرههای زیرزمینی حوزهآب برداشت

سیاست حال برداشت بوده است و کماکان ادامه دارد. زراعت، صنعت و شرب از دیرباز در مختلف در

های آبیاری با راندمان پایین روشسو و از یک خصوص در بخش زراعتههمه جانبه و خودکفایی ب یتوسعه

 گردد.میآب ی کمدر این منطقهباعث ضیاع بیشتر آب  از سوی دیگر

شت آب  سه نیز قوم ی قرههای زیرزمینی در حوزهبردا شمه و کاریز انجام می  به  گردد. تعداد روش چاه، چ

های زیرزمینی آب یقوم و میزان تخلیهی قرههای حوزهیک از دشرررتها در هرا و چاههکاریزها، چشرررمه

آمده  (۱۳-۳)در جدول  ،(۱۳۹۰-۱۳۹۱)ی آبی ایرانگزارش سرررالنامه ساسرررا یک از آنها برتوسرررط هر

حلقه  5۹8۷عمیق، حلقه چاه نیمه 46۳۷قوم ی قرهاین اسررراس در حوزه بر .(۱۳۹4)وزارت نیرو، اسرررت

از  مکعب میلیون متر 245۳رشرررته کاریز وجود دارد که در مجموع  2۰6۳چشرررمه و  2۷8۰عمیق، چاه

توجه به  با. سط آنها استخراج شده است    وت (۱۳۹۰-۱۳۹۱)در سال آبی  قوم های زیرزمینی دشت قره آب

شده     (۱۳-۳)های جدول داده ستخراج  صرف زراعت،    ۷/82از این مقدار آب ا صد به م صد به   ۷/۱۳ در در

های این میزان برداشررت از آبدرصررد آن به مصرررف شرررب رسرریده اسررت.  6/۳و فقط  مصرررف صررنعت

سطح آب      ست که میزان افت  شده ا سفره  هایزیرزمینی باعث  ی های آب زیرزمینی حوزهزیرزمینی در 

افت سرررطح آب زیرزمینی در ایران  که بیشرررترین میزان   برسررردمتر در سرررال  ۰2/۱قوم به حدود   قره
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 آبریز یدشررت در حوزه ۱۳از مجموع  (۱۳۹۰-۱۳۹۱)در سررال آبی . (۱۳۹۷ور و همکاران ،)نباشرردمی

ممنوعه  دشت جهت برداشت آب زیرزمینیآزاد و ده  دربند()کالت نادری، گنبدلی و آقسه دشتقوم، رهق

)نریمانی، های بعد شش دشترویه در سالی برداشت بیاما با ادامه ؛(۱۳۹4)وزارت نیرو، اعالم شده بودند

قوم ی آبریز قرهدشرررت حوزه ۱۳از مجموع  باخزر و کرات(-شرررهرنو ،تربت جام، تایباد-مشرررهد، فریمان

های  اجازه حفاری چاه    ی بحرانیها دشرررت در (.۱۳۹۷)نور و همکاران،  اند ی بحرانی اعالم شررردهممنوعه 

های فوق بحرانی اما در دشت  ؛ها باید طبق قوانین تعیین شده انجام گردد شود و برداشت  جدید داده نمی

هایی که دارای مجوز نیز هسررتند با به علت افت شرردید سررطح آب زیرزمینی، برداشررت آب حتی از چاه 

توان به نی را نمیبحرا یهای ممنوعه. متاسفانه وضعیت دشت   گیردی محدود انجام میاحتیاط و به اندازه

 تر شرردن اوضرراع جلوگیری نمود توان از وخیممی و فقط با کنترل میزان برداشررت گرداندحالت اولیه بر

(ahmadambiya.blogsky.com) . که به جز مناطق کالت  دهد( نشرران می۱۳-۳)بررسرری جدول

 در ، (گیردها صررورت میی از طریق چشررمهزمینریآب ز ی)که بیشررترین میزان تخلیهبنددرنادری و آق

سیار مهمی در تخلیه آب های عمیق و نیمهچاه سایر مناطق  زمینی دارند. به عنوان ریهای زعمیق نقش ب

درصررد تخلیه از  ۱۰۰تا  82سرررخس بین و تربت جام، کرات، تایباد، –هایی مانند فریمانمثال در دشررت

ریزی و مدیریت برنامه براین دالیل انسرررانی و عدمشرررود. بناعمیق انجام میهای عمیق و نیمهطریق چاه

های  بحران آبوجود آمدن  هب یل  ترین دالعمده از  دتوان میهای زیرزمینی  در اسرررتفاده از آب نادرسرررت  

است که در مناطق کالت این  (۱۳-۳)جالب توجه دیگر در آمار جدول  ینکته .زیرزمینی در منطقه باشد

ق حوزه بوده است،  آب زیرزمینی کمتر از سایر مناط  یهای انسانی در تخلیه دربند که دخالتنادری و آق

ی بحرانی قرار های ممنوعه و ممنوعهبندی دشررتها در ردهوجود نیامده و این دشررتهب وضررعیت بحرانی

 اند.نگرفته

آب زیرزمینی کوچک و بزرگ وجود  یسفره ۱۱ ،قومقره آبریز یحوزه یمحدوده ۱۳در مجموع در 

اد و کرات با افغانستان تایب یسفره دواین منبع  یبه گفته. (66: ص ۱۳۹۱آب، )طوس (۱4-۳)شکل دارد

، (igrac)زمینی المللی منابع آب زیرت مرکز بیناساس نتایج مطالعا اما بر (؛۱4-۳)شکل باشندمشترک می

و آب زیرزمینی  یآب زیرزمینی و با ایران و ترکمنستان در یک سفره یافغانستان با ایران در چهار سفره

)جدول باشندمشترک میرود آبریز هری یآب زیرزمینی در حوزه ینیز در یک سفره ایران و ترکمنستان

۳-۱4) (igrac, 2015) .های رکز، افغانستان با ایران در سفرهبر اساس اطالعات منتشر شده از سوی این م

-آبادی آب زیرزمینی جنتترکمنستان با سفرهو با ایران و  ،دربندتربت جام و آق-کرات، تایباد، فریمان

آب زیرزمینی سرخس با یکدیگر  یباشد. همچنین ایران و ترکمنستان نیز در سفرهآباد مشترک میصالح

( ۱5-۳)جدول زیرزمینی در سطح حوزه هایمشخصات افت سطح آب. (۱5-۳)شکل باشندیمشترک م

http://www.ahmadambiya.blogsky.com/
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ب زیرزمینی مواجه آ طحآمارگیری تا کنون با افت س آغاز های حوزه از زماندهد که تمامی سفرهنشان می

افت متر( بیشترین  -4۳/۳۳متر( و کرات ) -۹/۳6آب زیرزمینی تربت جام ) یاند. در این میان سفرهبوده

ام، مشهد و های زیرزمینی تربت جهای آبقابل ذکر است که سفره. (۱۳۹۷)نور و همکاران، اندرا داشته

در  (۱5-۳)جدول باشند و کاهش سطح آب زیرزمینیهای آب زیرزمینی منطقه میسفرهتایباد بزرگترین 

کلی  بطور. های کوچکتر استآب زیرزمینی بیشتری نسبت به سفره یتخلیه یها نشان دهندهاین سفره

به عنوان مثال برد. قوم در حالت ناگواری به سر میی قرههای زیرزمینی در سراسر حوزهوضعیت آب

 ،)به دلیل وجود شهر مشهد(ی آب زیرزمینی حوزهبه عنوان مهمترین سفرهینی مشهد آب زیرزم یسفره

مشکل بحران آب در مشهد تنها محدود به بخش زراعت باشد. مواجه میمنفی  بیالنسطح آب و  افتبا نیز 

ال مصارف نوان مثخدماتی و صنعتی نیز مصرف زیادی در این منطقه دارند. به ع یاستفادهنیست، بلکه 

 افزایش یافته است. ۱۳۹4ال صد در سدر 4۰به  ۱۳5۳درصد در سال  بخش خدمات و صنعت از هشت

های آب اشد و سطح آب سفرهبمکعب در سال می میلیون متر -88بیالن آب زیرزمینی دشت مشهد 

 ,Khorasan water Regional Authority)نمایدمتر افت میسانتی ۷۰زمینی این منطقه ساالنه زیر

ی و کیفی آب زیرزمینی مشهد از نظر کم یسفره چندان دورای نه، با ادامه این روند در آینده(2015

عمیق های عمیق و نیمهقابل توجه است که بیشترین چاه(. ۱۳۹6)حاتمی یزد و همکاران، نابود خواهد شد

 اند. وم نیز در این دشت حفر شدهقی قرهحوزه

مکعب  متر 562قوم برابر با ی قرههر نفر در حوزهمیزان سرانه آب به ازای  ،فالکن مارک شاخص اساس بر

مکعب  متر 225آب تجدیدپذیر  یمشهد با سرانه یزیرحوزهو  که به معنی تنش آبی در حوزه است ،است

 (. ۱۳۹2آباد، )شاهدی، طالبی حسینباشدر در سال در شرایط کمبود مطلق میبه ازای هر نف

 قومی قرهحوزه زمینیهای آبی سطحی و زیرتبادل جریان

 تبادالت آبی بین این قسمتطبیعی است که  ،باشدرود میهری یی از حوزهقوم جزئی قرهکه حوزهاز آنجا

( ۱4-۳قوم )شکل ی آبریز قرهدر حوزه یوضعیت تبادل آبوجود داشته باشد.  ی حوزههاو سایر قسمت

حوزه در  از ییهابا قسمت سطحی و زیرزمینیصورت بهتبادالت آبی  حوزه، ایندهد که در نشان می

)بند از مناطق مرزیسطحی  مقداری انتقال مصنوعی آبافغانستان و ترکمنستان وجود دارد. همچنین 

های سطحی خروجی از جریانوجود دارد. حجم کل )شهر مشهد( نیز قومی قرهبه درون حوزهدوستی( 

میلیون  ۱۹/۱8زیرزمینی خروجی های آب مکعب و حجم کل جریان میلیون متر 8۹/۳۱2قوم هقر یحوزه

-۳)شکل باشدمیمکعب  میلیون متر ۹4/۱2۰های سطحی انتقالی به حوزه مکعب و حجم کل آب متر

سطحی خروجی  این اساس بیشترین حجم آب (. بر52-5۱: صص ۱۳۹۱)مهندسی مشاور طوس آب، (۱4
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 میلیون متر ۹۷/۰)ی کراتمکعب( و کمترین آن از منطقه میلیون متر ۷4/۱۷۹)یی کالت نادراز منطقه

-صالح-آبادی جنتزمینی از محدودههای زیرباشد. همچنین بیشترین میزان حجم خروجی آبمکعب( می

 (5۰: ص ۱۳۹۱،مشاور طوس آبمهندسی )اطالعات شرکت باشد. مکعب( می میلیون متر ۱۹/۹)بادآ

رود مرزی وارد هریقوم ی قرهاز حوزهمکعب آب سطحی  میلیون متر ۷4/۳2سالیانه حدود رساند که می

گردیده رود مرزی ایران و ترکمنستان رود وارد هریمکعب آب از کشف میلیون متر 56افغانستان و ایران و 

ای لولهر است که ایران با احداث خط (. الزم به ذک۱۳۹۱( )مهندسی مشاور طوس آب، ۱4-۳)شکل است

)شکل دهدبند دوستی به شهر مشهد انتقال میمکعب آب از  میلیون متر ۹4/۱5۰به قطر دو متر سالیانه 

 (.66: ص ۱۳۹۱)مهندسی مشاور طوس آب، (۳-۱4

 

 

 

 

 

 2Kmمساحت  کشورهای مشترک ی آب زیرزمینیسفره نام ردیف

 ۱۷۰ ایران -افغانستان دربندآق ۱

 28۰2 ایران -افغانستان تربت جام -فریمان 2

 ۱۱5۹ ایران -افغانستان تایباد ۳

 4۱۱ ایران -افغانستان کرات 4

 صالح آباد -جنت اباد 5
 -ایران -افغانستان

 ترکمنستان
۳۹6 

 8۷8 ترکمنستان -ایران سرخس 6

 (igrac, 2015) رودیهر زیآبر یحوزه در مشترک ینیرزمیز آب یهاسفره مشخصات: 21 جدول
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مصرف شرب 

)3Mm( 

مصرف 

صنعت 

)3Mm( 

مصرف 

زراعت 

)3Mm( 

تخلیه کاریز 

)31000m(× 

تعداد 

 کاریز

تخلیه چشمه 

)31000m(× 

تخلیه عمیق  تعداد چشمه

)31000m(× 

تعداد چاه 

 عمیق

تخلیه نیمه عمیق 

)31000m(× 

تعداد چاه 

 نیمه عمیق

وضعیت 

 بهره برداری

 ردیف محدودهنام 

 ۱ درگز ممنوعه ۱۳6 ۰8/52۷8 ۱۰8 62/۱۷68۳ ۱۰4 2۰۱۰۹ ۱۰۷ ۱6485 5۱ ۱ ۷

 2 کالت نادری آزاد 2۰8 4۷/4۳5۳ ۱8 64/۳2۰۰ 8۹۰ 56428 ۱۷ 4۰۱ 4۷ 8 ۹

 ۳ گنبدلی آزاد ۷ 24/۳۱2 ۱ ۹۱/25۰ ۹ ۱254 2 ۳8۷ ۱  

 4 سرخس ممنوعه ۱24 ۱2/262۰8 26۷ 82/۳۰۷۰۱۷     ۳28 4 

 5 آق دربند آزاد ۱۹ ۳۳/۳52 8 62/۹۷8 6۹ 28۷۰ 28 ۱۹۰5 4 ۱ ۱

 6 نریمانی ممنوعه ۳8۳ ۷۳/8۰۹2 24۹ 6۳/۱28۷۷۱ 6۷ 2486 6۱ 22۳8 ۱۳5 2 4

 ۷ مشهد ممنوعه 2۹6۳ ۱۷/۳242۰ ۳۷5۳ ۰۳/8۱4۹5۱ 68۰ 8۷4۰۰ ۱۰8۷ ۱۳۷824 ۷۳۰ 44 2۹4

 8 سنگ بست ممنوعه 286 ۰8/52۰۹ ۱۱۱ ۳4/۳28۰4 ۱25 ۳۹44 ۱52 ۱۹۷86 55 ۳ ۳

 ۹ جنت آباد -صالح آباد ممنوعه 6۹ 4۱/۷26 52 46/۱5۰86 ۱۳۹ 2۳5۳ ۹۷ ۷۱۷8 22 ۱ 2

 ۱۰ تربت جام -فریمان ممنوعه 8۳ ۳۷/854 ۱۰6۰ 44/5۱5۰۱۰ 55۳ 84۳25 ۳۰۳ 2۹۹۹6 5۷5 25 ۳۰

 ۱۱ تایباد ممنوعه 24 85/۱488 2۳8 82/۱2۱۱5۷ 65 ۱828 84 64۳8 ۱22 ۱ ۷

 ۱2 باخزر -شهرنو ممنوعه ۳۳۰ ۹2/5۷28 ۱8 ۱/4۰۳۷ 6۹ ۱۱4۹ ۱۰2 25۰8 ۱2  ۱

 ۱۳ کرات ممنوعه 5 ۱۱/4 ۱۰4 ۱4/8۳۱۱۳ ۱۰ 2۰8 2۳ ۷۱۰ 82 ۱ ۱

 (1394 رو،ین وزارت)قومقره یحوزه یزهایکار و هاچشمه ها،چاه تعداد و انهیسال برداشت زانیم: 22 جدول
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نام سفره آب  ردیف

 زیرزمینی

شروع 

سال 

آمار 

 برداری

 مساحت

)2Km( 

میانگین 

تغییر سطح 

آب 

زیرزمینی 

(m) 

میانگین 

تجمعی 

تغییر سطح 

آب 

زیرزمینی 

(m) 

میانگین 

تغییر حجم 

سفره آب 

زیرزمینی 

)3Mm( 

میانگین 

تجمعی 

تغییر سطح 

اب 

زیرزمینی 

)3Mm( 

 -6/8۳ -۹8/۳ -۹/4 -2۳/۰ 56۹ ۱۳6۳ درگز ۱

 -2/۱84 -8 -5۳/۳ -۱5۳/۰ 5۹۳ ۱۳6۹ سرخس 2

 -22/4۰6 -66/۱۷ -2۱/28 -22/۱ ۳6۰ ۱۳6۹ نریمانی ۳

 -2/۳۰6۱ -5/۱۰5 -۷4/2۰ -۷۱/۰ 246۰ ۱۳6۳ مشهد 4

 -۱۳/۱5 -8۹/۱ -88/۳ -485/۰ ۱۳۰ ۱۳84 جنت آباد 5

 -۹/44۳۳ -5/۱۷۰ -۹/۳6 -4۱/۱ ۳۰۰4 ۱۳66 تربت جام 6

 -۱6/5۷۱ -6۹/۳5 -۱/۱۳ -8۱/۰ ۱۰۹۰ ۱۳۷6 تایباد ۷

 -۳2/4 -۱6/2 ۷5/۰ -۳۷5/۰ ۱۹2 ۱۳۹۰ باخزر -شهرنو 8

 -۰2/548 -۱8/۳۰ -4۳/۳۳ -8۳/۱ 4۳4 ۱۳۷2 کرات ۹

 

 

 (1397 همکاران، و نور)قومقره یحوزه ینیرزمیز آب یسفره آب سطح رییتغ تیوضع: 23 جدول
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 ,igrad) رودیهر زیآبر یحوزه در ترکمنستان و رانیا افغانستان، نیب مشترک آب یهاسفره تیموقع: 15-3شکل
 آباد،¬جنت-آباد¬صالح -3 دربند، آق -2 سرخس، -1: نقشه یرو یشماره اساس بر ینیرزمیز آب یهاسفره نام ،(2015

 جام تربت-مانیفر -6 باد،یتا -5 کرات، -4
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 چهارمفصل  

 رودی آبریز هریبندهای حوزه
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 مقدمه

دارد که آنها را با  صیهای خاحی و زیرزمینی خود برنامهسط هایهر کشوری برای استفاده از منابع آب

کاری در ساختار بی به معنی دستآی کلی اجرای هر پروژه نماید. بطورهای متعدد عملی میاجرای پروژه

نابع آب و پیشنهاد و ریزی مهمین دلیل برنامهباشد. بهآب در منطقه می یطبیعت و روند طبیعی چرخه

 محلشود که باشد. این حساسیت زمانی بیشتر میآبی از حساسیت زیادی برخوردار میهای اجرای پروژه

ریزی منابع آب در زیرا اشتباه در برنامهای خشک یا نیمه خشک قرار داشته باشد. اجرای پروژه، در منطقه

رود که هر کشوری با این تفاصیل انتظار میوجود آورد. هناپذیری را بتواند مشکالت جبراناین مناطق می

ام دهد که کمترین منابع آب را طوری انج یریزی توسعهنامههای آبی مشترک، برخصوص در حوزههب

 وجود آورد.هی و اجتماعی را بمحیطمشکل زیست

برداری ت، جهت روشن شدن بهتر وضعیت بهرهآبریز مرزی اس ییک حوزهرود آبریز هری یکه حوزهز آنجاا

طور اجمالی هرود، در ادامه بهای هریغانستان و ایران به عنوان سرچشمهاز منابع آب در دو سوی مرز اف

)و های سطحیهای مهم تاثیرگذار بر وضعیت آببه عنوان پروژهدو طرف مرز  بندسازی درهای به پروژه

 پرداخته شده است.زیرزمینی(  اًگاه

 ستاننافغا رودهری یهای آبی حوزهپروژه

منطقه ی ایجاد تمدن در این ارازای به دزمینی در افغانستان سابقههای سطحی و زیرتفاده از منابع آباس

-میها شکل ها در کنار رودخانهتمدن ها در گذشته وابسته به آب بوده است و معموالًدارد. ایجاد تمدن

ی هاچاهها، توسط چشمهاز منابع آب زیرزمینی  ها وتوسط کانالهای سطحی از آبدر گذشته اند.  گرفته

هایی اما نمونه ،استفاده از بندهای آب در گذشته فراگیر نبوده. شده استاستفاده میو کاریزها  ،عمقکم

د. به عنوان باشدر بین مردمان آن زمان میار آب، تفکر مهوجود  یدر کشور وجود دارد که نشان دهنده

هجری قمری  42۱الی  ۳۷8های توان به بند سلطان در والیت غزنی اشاره نمود که در بین سالنمونه می

هم پابرجاست و آب و هنوز  (۱۳۹4)خبرگزاری فارس، به دستور سلطان محمود غزنوی احداث شده است

، در کشور ها و استفاده از آنهاآب های مدرن جهت مهارتکنولوژیاستفاده از تاریخ گردد. در آن ذخیره می

السراج در ق آبی جبلدر این سال بند برگردد. میالدی( برمی ۱۹۱2)هجری خورشیدی ۱۳۰۰سال به 

 .(۱۳۹۳)خبرگزاری صدای آفغان، برداری قرار گرفتمال کابل افتتاح و مورد بهرهش

های کانال یرود با استفاده از شبکههری یاز رودخانهاز گذشته تاکنون ساکنین والیت غور و هرات 

اولین طرح  اند.کرده، استفاده میاندتم توزیع آبی که ایجاد نمودهاند و سیساالیام ساختهمنظمی که از قدیم
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که سازمان  هجری خورشیدی است ۱۳۳۹به سال رود مربوط های سطحی هریمدرن برای استفاده از آب

رود آغاز نمود و پس وادی هری یتوسعهمطالعات تخنیکی خود را بر روی  ،خوراکه و زراعت سازمان ملل

 یاده. برای استف(2۰۱6)وزارت انرژی و آب، آغاز گردید ۱۳5۱بند سلما در سال از آن مطالعات تخنیکی 

-)بند دوستی افغانساخت یک بند را به اتمام رسانده ونوزارت انرژی و آب تاکن رودهای هریبهتر از آب

)شکل باشدگان و تیرپل( می)کبو دو بند نیز تحت مطالعه )پوزلیج و پاشدان(بند دیگر در حال اجرا هند(، دو

(، که با اتمام آنها، آب مورد نیاز و همچنین بخشی از برق مورد نیاز ساکنین منطقه تامین خواهد 4-۱

از هدف از احداث این بندها تامین آب مورد نیاز زراعت، شرب و صنعت و همچنین تامین بخشی گردید. 

 باشد. انرژی برق مورد نیاز منطقه می

 هند -بند دوستی افغان -

 ۱۳55ت آن نیز در سال شروع شده و عملیات ساخ ۱۳5۱)سلما( در سال هند-مطالعات بند دوستی افغان

 ۱۳5۷(. متاسفانه به دلیل افزایش ناامنی کار ساخت آن در سال 2۰۱6 )وزارت انرژی و آب،آغاز گردید

عقد گردید و در سال قرارداد احداث این بند با دولت هندوستان  مجدداً ۱۳84متوقف گردید. در سال 

آب  یظرفیت ذخیرهباشد. متر می 54۰متر و طول آن  ۳/۱۰4ارتفاع این بند  برداری رسید.به بهره ۱۳۹5

 -ی دریایی هریرود؛ حوزه (The Financial Express, 2016مکعب میلیون متر 6۳۳این بند 

ب هکتار از اراضی که تاکنون با کمبود آ ۳5۰۰۰ هدف اصلی آن تامین آب برایکه  ،بوده )2۰۱۷مرغاب،

 42ولید ت به. همچنین این بند قادر باشدمیهکتار زمین جدید  45۰۰۰ و تامین آب برای اندبودهمواجه 

 .(Wapcos) باشدمگاوات برق نیز می

 بند پاشدان -

متر  42باشد. ارتفاع این بند رود( در حال ساخت می)یکی از معاونین هریی کرخاین بند بر روی رودخانه

بیاری هکتار زمین آ ۱28۹۱مکعب آب  میلیون متر ۳۷ یذخیره با متر خواهد بود و ۱۰۰۰ل آن وو ط

تولید خواهد توسط آن مگاوات برق نیز  2همچنین (. ۳۰8: ص 2: ج۱۳۹6،)محمودی خواهد شد

 (. ۱۳۹4)وزارت اقتصاد، گردید

 بند پوزلیج -

برای باشد. هدف از ساخت این بند تولید برق رود در حال ساخت میاین بند در والیت غور، بر روی هری

 ۷۳2/2۹ ی. این بند با ذخیرهستمتر ا 8۷متر و طول آن  ۳۰د باشد. ارتفاع این بنمیشهر فیروزکوه 

 (.۳۰۹: ص 2، ج۱۳۹6)محمودی، مگاوات برق خواهد بود ۰5/4تولید مکعب آب قادر به  میلیون متر
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 بند کبگان -

توسط  ۱۹65رود( در سال ین هری)از معاونی کبگانه جهت احداث این بند بر روی رودخانهمطالعات اولی

 یمتر و ظرفیت ذخیره ۱۱6انجام شده است. ارتفاع این بند  (FAO)سازمان خوراکه و زراعت سازمان ملل

این بند جهت تولید برق و همچنین آبیاری . (MEW, 2014)میلیون متر مکعب برآورد شده بود 2۱۱آن 

در دستور کار وزارت انرژی و آب  انجام مطالعات این بند مجدداً اراضی زراعتی در نظر گرفته شده است.

 قرار گرفته است.

 تیرپل بند -

در نظر گرفته  رود، با هدف تامین آب زراعتی برای اراضی زراعتی ولسوالی کهساناین بند بر روی هری

اند رود مرزی قرار داشتههای قدیمی که سربند آنها بر روی هریشده است. اراضی منطقه کوهسان از کانال

های کمانه و بنیاد اشاره نمود. به مرور زمان توان به کانالها میاین کانال یاند. از جملهشدهآبیاری می

و  گذاری مواجه گردیداز جمله فرسایش و رسوبها با مشکالت تخنیکی استفاده از این سربندها و کانال

توسط وزارت های بازسازی آنها های کاری و نقشهپالن یرغم تهیهپیدا نمود؛ اما علیضرورت به بازسازی 

وده با بازسازی آنها موافقت ننم یایران انرژی و آب افغانستان، در مذاکرات انجام شده با مقامات ایرانی، طرف

. (۳2۷-۳2۳: صص 2، ج۱۳۹6)محمودی، ندگردیددر منطقه مانع انجام هرگونه عملیات بازسازی و 

اراضی جدید زراعتی در این منطقه،  به منظور تامین آب اراضی این ولسوالی و همچنان آبیاریبنابراین 

تکمیلی این بند پس از . مطالعات آغاز نمودرا وزارت انرژی و آب، مطالعات مقدماتی احداث بند تیرپل 

اراضی جدید  ،بر آبیاری اراضی موجود طی مراحل تدارکاتی در حال انجام است. با تکمیل این بند عالوه

 دیگری هم تحت آبیاری قرار خواهند گرفت.

 
 افغانستان رودیهر یحوزه یمطالعه تحت و ساخت حال در شده، ساخته یبندها تیموقع: 1-04 شکل

 (آب و یانرژ وزارت اطالعات براساس)
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 رود ایرانهای اجرا شده بر روی هریپروژه

بند گلپایگان آغاز شده است. عملیات ساخت این بند  یمطالعهبا  ۱۳2۳سازی مدرن در ایران در سال بند

در  ۱۳5۷بند تا سال  ۱۹در مجموع  .برداری قرار گرفتمورد بهره ۱۳۳6شروع و در سال  ۱۳26در سال 

(، اجر ۱65برداری )بند در مراحل مختلف بهره 4۳۹ مجموعاً ۱۳۹5تا  ۱۳5۷ایران ساخته شد و از سال 

، ۱۳5۷دولت ایران پس از سال  (.۱۳۹5)پایگاه اطالع رسانی دولت، دارندار ( قر۱5۰( و مطالعات )۱24)

آب مورد  های پیشرفت اقتصادی برشمرد. لذا برای تامینر ایران را به عنوان یکی از اهرمزراعت د یوسعهت

نی )پایگاه اطالع رسالویت کارهای عمرانی خود قرار دادسازی را در اوهای بندپروژه نیاز بخش زراعت،

-هایی مانند محیطبحث ،سازی ایرانی بندتوسعه هایبرنامهدر در اوایل (. ۱۳۹5های انرژی ایران، تازه

زراعت  یها و توسعهروی مهار آب نداشت و تمام تالش بر ایویژه ریزی منابع آب جایگاهیزیست و برنامه

 با توجه به شعار خودکفایی زراعتی بوده است.

های مرزی از شتاب یافت و حوزه ۱۳5۷نقالب سال دسازی در ایران پس از ابن ،طور که گفته شدهمان

در مورد بندهای ساخته شده، در دست اجرا و در نصیب نماند. قوم نیز از این برنامه بیی قرهجمله حوزه

توجه به بعضی از آمارهای منتشر  باقوم آمار مختلفی ارائه شده است. آبریز قره یحال مطالعه در حوزه

-بند در حال بهره 2۱سرخس( )قومی آبریز قرهدر حوزهبه نقل از شرکت مدیریت منابع آب ایران، شده 

در سایت . (damghangeology)باشدبند در حال مطالعه می ۱5ساخت و  بند در حال ۳برداری، 

بند در حال مطالعه  6داری و بردر حال بهرهبند  ۱6ه و آمار کمی متفاوت بود ،مدیریت منابع آب ایران

فهرست بندهای  (۱-4)جدول در اند. دهای مرزی در این آمار لحاظ نشدهکه البته بن ،ذکر شده است

 ینشان دهنده اطالعات این جدول ، آمده است.فراهم شده استقوم که با جستجوهای اینترنتی ی قرهحوزه

قوم ی قرهدر سطح حوزهحال مطالعه بند در ۱۱حال ساخت و بند در برداری، یکبند درحال بهره 28 وجود

و  البته این جدول کامل نبوده .، پورتال شرکت مدیریت منابع اب ایران(۱۳۹4)وزارت نیرو، می باشد

اند در آن آورده نشده ر دست مطالعه یا اجرا قرار گرفتهد تعدادی از بندهای کوچک یا بندهایی که جدیداً

 یتغذیههای پروژهمانند ، های آبی دیگروژهبه ذکر است که عالوه بر این بندها تعدادی پر الزماست. 

 انجام شده است. قومی آبریز قرهسطح حوزهمصنوعی نیز در 
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آب قابل تنظیم 

)3Mm( 

حجم مخزن 

)3Mm( 

 ردیف نام بند مرحله شهرستان

 ۱ دوستی برداریبهره سرخس ۱25۰ )سهم ایران( 4۱۰

 2 درونگر برداریبهره درگز 2۰ ۱/26

 ۳ زاوین برداریبهره کالت 6۹/2 2/۳

 4 طرق برداریبهره مشهد ۱/۳۳ ۷/۱5

 5 فریمان برداریبهره فریمان ۷۷/۳ 6

 6 کارده برداریبهره مشهد ۱/28 22

 ۷ ارداک برداریبهره چناران ۳/۳۰ ۷/۳۳

 8 چهچهه برداریبهره کالت 22 8۹/۱۰

 ۹ زنگالنلو )ابیورد( برداریبهره کالت 4۳ 5/۳۰

)سر قره تیکان برداریبهره کالت 5/۱۷ 5/۱2

 رود(

۱۰ 

-بهره   کالت 2/۰ 2

 برداری

 ۱۱ خور کالت 

-بهره   چناران 2/۱ 6

 برداری

 ۱2 دولت آباد  

-بهره   تایباد 5/۰ ۰.5

 برداری

 ۱۳ رهنه 

-بهره   صالح آباد ۳5/۰ 

 برداری

 ۱4 ریگاب 

 ۱5 چشمه ایوب  برداریبهره فریمان 2/۰ ۱

-بهره   تایباد 2 ۱

 برداری

 ۱6 شهداء سیه الخ 

-بهره   طرقبه 4/۱ ۱.4

 برداری

 ۱۷ چالی دره طرقبه 

-بهره   تایباد 2 ۱.8

 برداری

 ۱8 فرزنه 

 شرکت پورتال ،1394 رو،ین وزارت)رانیا در قومقره یحوزه یمطالعه و ساخت ،یبرداربهره مورد یبندها مشخصات: 24 جدول
 (رانیا آب منابع تیریمد
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-بهره   چناران ۰۳/۱ 2.8

 برداری

 ۱۹ اسجیل  

-بهره   گلمکان ۳ ۳

 برداری

 2۰ چشمه سبز 

 2۱ چشمه جوهر برداریبهره تربت جام 25/۰ 

 22 کاریز کهندل برداریبهره صالح آباد 8۷/۰ ۷/۰

 2۳ ملو برداریبهره تربت جام 4۹/2 25/۱

 24 استای برداریبهره تایباد ۳/۰ 

 25 پساوه برداریبهره تایباد 2 ۱

 26 کالکراب برداریبهره تربت جام ۷۷/۱ ۱

 2۷ کردیان برداریبهره باخزر ۳/۳ ۳/۳

 28 شهید دهقان برداریبهره تایباد ۰۷/6 6

 2۹ شوریجه اجرا سرخس ۱۹5 2۷

 ۳۰ تیرگان مطالعات درگز 2۱/4 8۷/۳

 ۳۱ چنار مطالعات درگز  

 ۳2 رادکان  مطالعات   چناران ۹۱/2 ۱.24

 ۳۳ روس مطالعات باخزر 2۷ 8

 ۳4 شورکال مطالعات درگز 5/۱6 

 ۳5 بهمن جان  مطالعات چناران 8۳/2 2.5۱

 ۳6 کوه آباد  مطالعات تایباد 2۷/۰ ۰.45

 ۳۷ گالر   مطالعات تربت جام  

 ۳8 فریزی مطالعات مشهد 2/45 25/45

 ۳۹ کالته منار مطالعات مشهد 44/۱۰ 88/۹

 4۰ کوه سفید مطالعات تایباد  
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 فصل پنجم

 رودآب هری تاریخی از یاستفاده
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 رود افغانستانهری

قه به درجات مختلف اند و زندگی ساکنین منطشکل گرفتهها  در کنار رودخانهعموماً ما یی منطقههاتمدن

ها یکی از آسانترین رودخانهاز آب جاری که برداشت دارد. از آنجاداشته و ستگی ها بآب رودخانهبه 

ولویت ساکنین منطقه بوده برداشت آب از رودخانه در ا االیامباشد، از قدیمهای استفاده از آب میروش

تر به که آب آسان، چرانداها دارای ارزش بیشتری بودهنیز اراضی نزدیک به رودخانههمین دلیل است. به

)با های انحراف آب)شق نهر(ایجاد سردهانه و احداث کانالبا  آب از رودخانه، برداشترسیده است. آنها می

راضی مورد نظر . به این ترتیب آب از رودخانه جدا شده و به اشودانجام میشیبی کمتر از شیب رودخانه( 

های زیادی از رودخانه به صورت اشتراکی برای زمین انتقال آب های. از آنجا که کانالشودانتقال داده می

وجود آمده است. ه)حق آبه( بی مدیریت و حق برداشت هریک از مالکین اراضیشده است، مسالهحفر می

ها ایجاد شده است که ها و کانالهمین دلیل در هر منطقه سیستم مدیریت خاصی برای آب رودخانهبه

خصوص هو باکنون نیز در بیشتر مناطق افغانستان ب مسئول آن بودند. این سیستم همخاصی به نام میرااش

آبه هر زمین و . در خصوص تعیین میزان حقشوداستفاده می رودی منشعب از هریهادر هرات در کانال

کتب تاریخی نیز نوشته شده است که هنوز هم در بعضی موارد برای حل  ،هاتوزیع آب به زمینچگونگی 

ای از یک کتاب تاریخی منسوب به عبدالرحمن جامی در شود. نمونهنازعات آبی به این کتب مراجعه میم

 یخی یکی از عوامل ایجادتار یکه استفادهاز آنجا رود در هرات موجود است.دریایی هری یمرکز حوزه

 گردد.رود بررسی میهری یوضعیت تاریخی استفاده از آب در حوزه در ذیل مختصراً باشدآبه میحق

بدون  آنپر واضح است که وجود شهرها و روستاهای متعدد در کنار است و  رگ حیات هراتشاه ،رودهری

-از قدیم ساکنین منطقه رودجهت استفاده از آب هری اهد بود.پذیر نبوده و نخووجود این رودخانه امکان

رد و مو هها موجود بودکه تا حال نیز این کانال ،اندهای کوچک و بزرگ اقدام نمودهاالیام به حفر کانال

، که باشندای هرات مشهور به بلوکات هرات میهکانال یشبکهگیرند. استفاده ساکنین منطقه قرار می

برای ها آناز ای بسیار قدیمی است که ساکنین منطقه این شبکه شبکه شوند.ها مدیریت میبتوسط میرآ

ازی شده است. به عنوان و در گذر زمان بارها تخریب و بازس اندکردهاستفاده میرساندن آب به اراضی خود 

الجنات فی اوصاف مدینه روضات"الدین محمد اسفزاری مورخ قرن نهم هجری قمری در کتاب مثال معین

رسانی به هرها جهت آبکه یکی از ن انجیل نهرمغول به هرات  یآورده است که در زمان حمله "هرات

 ماه کار متداوم احیا، این نهر به همت مردم هرات پس از حمله مغول با دوبه کلی نابود گردید.  شهر بود،

بوسعید آخرین ا "افزاید که ی جاری گردید. همچنین اسفزاری میآب به شهر و اراضی زراعت و مجدداً

لخان و فرمانروای مغوالن در هرات، جویی به نام جوی سلطانی احداث کرد. این جوی که آب رود پاشتان ای
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در نقل  "سلقمان را که شش فرسنگ بود، به باغ و گشن تبدیل کرد. یدر آن جاری بود، از پاشتان تا قریه

ی ابن سفرنامه"کتاب  ۱۷4و  ۱۷۳صفحات  )جغرافیدان سده چهارم ه.ق( دراز ابن حوقل قول دیگری

 :آمده است چنین در مورد بلوکات هرات "االرضحوقل یا ایران در صوره

شدند. در شمال و جنوب رود قرار داشتند. آبیاری می« ماالن»این رود  یالیات هرات که باید به وسیلهو "

ه آب روستا و مزارع از طریق این ها و نهرهایی درست کرده بودند کدر نتیجه، در دو طرف رود جوی

خواندند. بلوکات انجیل، آلنجان، غوروان ها را به نام بلوکی میشد. هر یک از این جویها تأمین میجوی

و پاشتان، توران و تونیان، خیابان، سبقر، پروانه و هوا دشتک در شمال رود و کمبراق، ادوان و تیزان در 

  ".جنوب رود قرار داشتند

 م( مورخ و ۱۹۳۰-۱86۹به گفته والدیمیر بارتولد ) ای بوده است کهرود در هرات بگونههری مصرف آب

بخصوص در فصل تابستان به شهرهای رود هریآب  ، "آبیاری ترکستان"شناس مشهور در کتاب شرق

سرخس کشت دیم رواج داشته  یقهبه همین دلیل در منطرسیده است، دست مانند سرخس نمینپایی

  است.

ها تا به امروز در بلوکات هرات بوده است. متاسفانه در رود از گذشتهمصرف آب هری یبنابراین عمده

های داخلی بر روی شبکه آبیاری هرات نیز تاثیر گذاشته است و ها و نابسامانیهای اخیر اثرات جنگدهه

نه همین دلیل به تخریب نهاد. بهماند و رو اساسی آن بدون حفظ و مراقبت باقیدر اغلب موارد زیربناهای 

، بلکه به ت نگرفتود افغانستان پیشرفتی صوررهری یزراعت در حوزه یتنها در وضعیت آبیاری و توسعه

توان به احداث بندهای سلما، افتاده میهای زیربنایی عقبهم رخ داده است. از جمله طرح ای پسرفتگونه

آبیاری دشت هرات در نظر گرفته شده بودند. بعد از سقوط  یتوسعهپاشدان و کبگان اشاره نمود که برای 

ها از جمله بند سلما طالبان و استقرار حکومت جدید و آمدن امنیت نسبی در کشور تعدادی از این طرح

که خوشبختانه بند سلما به اتمام رسیده و بند پاشدان در مرحله  ،روی دست گرفته شد و پاشدان مجدداً

 بازسازی ها و سربندهای تخریب شده هم مجدداًدوره تعدادی از کانالارد. خوشبختانه در ایناخت قرار دس

اول به وضعیت  یهرات در مرحله یکشت منطقه وجود آمده است که سطح زیرهاند و امیدواری بشده

 افزایش یابد. ،دهای موجوپتانسیل ریزی، مدیریت و استفاده ازا برنامهدوم ب یها و در مرحلهقبل از جنگ

 قوم(ی قره)حوزهرود ایرانهری

دهد تا بعد از د و مرز بین دو کشور را تشکیل میرسان میمرزی ایر یرود به نقطهکه هریجاییاز 

خاتون تعدادی روستا از جمله سنگر، طرف ایران وجود ندارد. بعد از پلمسکونی در  یخاتون منطقهپل
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 یرود قرار دارند. سرخس مهمترین منطقهحسین و قوش عظیم  در مسیر هریکالته امام خان، کالته حاج 

رود به جز موارد دهد که آب هرییاسناد تاریخی نشان م ی. مطالعهرود استمسکونی ایران در کنار هری

که در کتاب  . به عنوان مثال به روایات تاریخی ذیلرسیده استی سرخس نمیگاه به منطقهسیالبی هیچ

 گردد: اشاره می نیز آمده است "سرخس دیروز و امروز"

، ترجمه ۹5-۹۷ص ) در کتاب البلدان. ره2۷۹شناس قرن سوم هجری در سال یعقوبی جغرافی .۱

آن بزرگ است و در بیابانی  سرخس سرزمینی باشکوه و شهر"نویسد: می( 54، ص فارسی

اهلل بنخازم سلمی در خالفت آن سکونت دارند. عبدم آمیخته در هزار واقع است و مردمی بهریگ

ندارد و قومی از...  ایهاست و نهری و چشمهعثمان... آن را فتح کرده و آب مشروب اهالی از چاه

 "ت.خراج خراسان اس یدر آن سکونت دارند و مبلغ خراج آن یک میلیون درهم و ضمیمه

این شهر اطالعات متنوعی به  یدرباره ه . ق۳46ابراهیم اصطخری مکنی به ابواسحاق متوفی  .2

سرخس شهری است میان نیشابور و مرو، در هامونی نهاده و "از جمله گفته است  دست داده و

باشد، و این  بخشآب روان ندارد مگر آنقدر که گفتیم از پوشنگ زیادت آید و کشاورزی همه 

ارد، چراخورها فراوان بود در آبادان است و هوا و خاکی درست د مرو بود شهری شهر چند نیمه

در جای دیگر  ".ها دارندباشد و آب چاه خورند و خراس نواحی و کار ایشان بیشتر بازرگانی شتر

که هوا گرم لیکن به وقت آن ،رودسرخس آب پوشنگ از هری باشد و این رود به"نویسد: می

 ".شود آب آنجا نرسد

در اوایل قرن هفتم هجری سرخس  ( 2۰8ص  ،۳) جلد البلداناقوت حموی مؤلف کتاب معجمی .۳

سرخس شهری است قدیمی از شهرهای خراسان... بزرگ و پهناور " :را چنین توصیف کرده است

آن تا هر یک از دو شهر شش منزل است  یفاصله ،قرار گرفته که بین نیشابور و مرو در وسط راه

ها که بسیار گواراست و در آن شود مگر آب چاهنمی و آن شهری است تشنه که در آن آب پیدا

گردد و دائمی نیست و آن سال جاری می نهر جاری وجود ندارد مگر نهری که در قسمتی از

 "باشد.های هرات میزیادی آب

سرخس بن گودرز آنجا را ساخته. اهلش خوب  نیشابور.و  مرووالیتى است میان ": تاریخ قزوینی .4

 ".و زراعتش مرغوب. تابستان آب از چاه کشند

در دو فرسخی سرخس ": 6۰- 5۹ص ؛ ۱۳5۰آبیاری در ترکستان در کتاب والدیمیر بارتولد .5

کرد. با این وجود، به علت مصرف بیشتر آب در نهری وجود داشت که سراسر شهر را قطع می

http://www.ptewiki.com/wiki/index.php5?title=%D9%85%D8%B1%D9%88
http://www.ptewiki.com/wiki/index.php5?title=%D9%85%D8%B1%D9%88
http://www.ptewiki.com/wiki/index.php5?title=%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
http://www.ptewiki.com/wiki/index.php5?title=%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
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شد. به این دلیل، در این ناحیه کشاورزی دیمی خشک می کامالًهرات، در تابستان آب سرخس 

 ".بیشتر رواج داشت

جریان  "ستان: نروابط ایران، افغانستان و ترکم وحید سنایی، هیدروپولیتیک، امنیت و توسعه در .6

 "شود...ود میوایل بهار محدرود به اواخر زمستان و اهری

هم در زمان صررورت محدود در سرررخس، آن هرود بایران از آب هری یبنابراین از نظر تاریخی، اسررتفاده

ست.  سیالب  سیه     برها و آب مازاد هرات بوده ا ساس قرارداد بین ایران و رو صد از آب تجن حق   ۳۰ا در

های سررنگر، نوروزآباد،  که ایران از طریق پنج کانال به نام ،صررد حق روسرریه بوده اسررت   در ۷۰ایران و 

خصوص هاما ایران بکرده است. های ایرانی و روسی برداشت میبآآباد، مظفری و جنگل زیر نظر میردولت

شعار خودکفایی زراعتی، در منطقه   بعد از انقالب با  سعه    یسرلوحه قراردادن   یسرخس نیز اقدام به تو

ضی زراعتی سرخس را به حدود   بطوریزراعت نمود.  ساندند هکتار  ۳2۰۰۰که ارا )خبرگزاری جمهوری  ر

پس از احداث  اند،شدهی سرخس که قبالً بصورت للمی کشت میاراضی زراعتی منطقه (. ۱۳۹۱اسالمی، 

ستی بر روی هری  شده    رود در مرز ایران و تبند دو ضی آبی  ستان تبدیل به ارا شگاه خبرنگاران  )اندرکمن با

ای ی زراعتی منطقه تصاویر ماهواره جهت بررسی تغییرات اراض   (.۱۳8۹؛ خبرگزاری ساریکا،  ۱۳۹2جوان، 

نشان  (۱-5)تایج حاصل در شکل مورد بررسی قرار گرفت که ن 2۰۱5تا  ۱۹۷۳از سال  سرخس یمنطقه

ست.    شده ا صاویر ماهواره  داده  سال  ت شان می الف( -۱-5) ۱۹۷۳ای  دهد که ایران در آن زمان حداکثر ن

و  «آیشی»و اراضی آبی آنها نیز بصورت  کرده استکشت می للمیبصورت  بیشتر هکتار زمین را  225۰۰

هکتار رسیده و قسمت اعظم    ۳2۰۰۰ حدود اراضی زیر کشت به   2۰۱5سال   تااما  ؛اندبودهبسیار محدود  

نشرررر های ایران  که با اطالعاتی که خبرگزاری     ب(-۱-5)شرررکل  اند ا نیز از للمی به آبی تغییر کرده آنه 

 باشد. میمنطقه بر منابع آبی بیشتر این اقدام ایران به معنی فشار  اند مطابقت دارد.نموده
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 ایران با منطقه تایباد و تربت جام  ،دو سوی مرزدر زراعت  یبرای درک بهتر وضعیت توسعهدر ادامه 

اهمیت  نیز از آن جهت باد و تربت جامتای آبریز یدو حوزه. گرددمقایسه میمناطق غوریان و کهسان 

رود دهی هریها بر آبهرگونه دخالت در وضعیت آب و ریزندزی میرود مرهای آنها به هرید که آبندار

، افغانستان رودرود و تایباد نسبت به هریامهای جحوزهبسیار کمتر دهی آب وجود با. گذاردمرزی تاثیر می

بسیار توسعه این مناطق  زراعت دردهد که نشان می( 2-5)شکل 2۰۱5ای سال  تصاویر ماهوارهبررسی 

های عمیق احداث چاهعالوه بر احداث بندها، زراعت در این مناطق،  یعوامل توسعهاز دیگر یافته است. 

در اثر برداشت بیش از حد  .(۱۳85)والیتی، می باشد جهت زراعت های زیرزمینیبرداشت آب با هدف

که در گروه بطوری اند؛دارای افت شدید شده این مناطقهای آب زیرزمینی سفرهمنابع آب زیرزمینی، 

دهند نشان می 2۰۱5ای سال تصاویر ماهواره (.۱۳۹۷)نور و همکاران، اندهای فوق بحرانی قرار گرفتهدشت

 . گیری در منطقه وجود نداردزراعت چشم رود از مناطق غوریان و کهسان،که با وجود عبور هری
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 لندست یهاماهواره ریتصاو از استفاده با(  ب) 2015 و( الف) 1973 یهاسال در سرخس یمنطقه کشت ریز سطح: 1-05 شکل
 (سبز منطقه) 2015 و( هاشوردار منطقه)1973 یهاسال در( ج) کشت ریز سطوح یسهیمقا و 7 و 1
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یان با یک توافق دوجانبه و بدون در جر ۱۳۷۹در اینجا باید اشاره گردد که ایران و ترکمنستان در سال 

دارد( و سوء استفاده از  ررود در آن قراهری یای از حوزهافغانستان)که بخش عمده گذاشتن و تفاهم با

رود نمودند. دی به نام دوستی بر روی هرینظامی افغانستان، شروع به احداث بنشرایط ناگوار سیاسی و 

آب و های با واکنش و محکومیت شدید افغانستان مواجه گردید و در همان زمان وزارت بنداحداث این 

نسبت به این اقدام یک جانبه و هشدار در  ودشدید خ یوقت افغانستان اعتراضیه یبرق و امور خارجه

)محمودی، رسمی از مجاری دیپلماتیک رساندندهای آن را به کشورهای مذکور طی نامه مورد تبعات آتی

 را ادامه دادند و نهایتاً(. متاسفانه این کشورها بدون توجه به این اعتراض کار خود ۳۱۷: ص 2، ج۱۳۹6

 این بند را افتتاح نمودند.  ۱۳84در سال 

سرخس  یمرزی فقط محدود به ناحیهرود مصرف ایران از هریاز نظر تاریخی، طور که اشاره گردید همان

 رسیده است(میز هرات به آن اگر آب مازادی ا)و فقط در فصول سیالبیصورت بسیار محدود ههم بآن

ها زراعت داشته است قوم( از گذشتهی قره)حوزهرود داخلی خودهری یالبته ایران در حوزه شده است.می

که بطوری ،(۱۳۹6)خبرگزاری جمهوری اسالمی، صورت بسیار زیاد آن را توسعه داده استهو امروزه هم ب

. است مشخص کامال   بادیتا و رودجام اطراف در زراعت یتوسعه(: 2015) 1-3-2 باند با لندست یاماهواره ریتصو: 2-05 شکل
 (گردد¬یم مشاهده زرد و سرخ رنگ به باند نیا در یزراعت مناطق)
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)نور و نموده استمنوعه بحرانی اعالم های آن را مدر حوزه مواجه شده و اکثر دشتشدید با کمبود آب 

ی مانع رسیدن هرگونه آبی از حوزه ها،آب های مهار. در حقیقت ایران با احداث پروژه(۱۳۹۷همکاران، 

های آب طور مشترک تامین کنندههکه افغانستان و ایران بچراشده است. نیز رود مرزی قوم به هریقره

و سپس  به سرخسباید ابتدا رود مرزی که هری یآبهان حقبه معنی دیگر ایرباشند. رود مرزی میهری

است. بنابراین این انتظار که افغانستان باید تمامی آب یابد را قطع نموده می به طرف ترکمنستان جریان

  باشد.ا تامین کند به دور از واقعیت میرود مرزی، سرخس و ترکمنستان رهری

کرده است نیز انتظار دارد رود استفاده میسیالبی هریهای ترکمنستان به عنوان کشور سومی که از آب

اما باید توجه داشت که عالوه بر تاثیرات اقلیمی که باعث  ا مانند گذشته به این کشور برسند؛هتا سیالب

باعث  قومی قرههای حوزهز در مهار آبایران نی یجانبهرود شده است، اقدامات یکدهی هریکاهش آب

نستان ترکم یآبهنهایت باید گفت که در تامین حق رود مرزی شده است. درای هریهآب بیشتر کاهش

ین کشور قرار رود در اهری یمشارکت داشته باشد چراکه قسمت زیادی از حوزهرود، باید ایران نیز از هری

در قسمت ها بیشتر آن یباشد و استفادهرود میآب سیالبی هری یکننده مصرفترکمنستان صرفاًدارد. 

باشد و این کشور دومین تولید میپنبه( )رین محصول زراعتی ترکمنستان پخته. مهمتکشاورزی است

های ای از کانالی گستردهشبکه (.۱۳۹۳)رشیدی ،باشدی جهان پس از ازبکستان میپخته یکننده

د که قوم وجود داردر دشت قره اند(رود ساختهها بر روی هریبندی که ترکمندست در پایین)آبیاری

آمده است از وضعیت  (۱-5)اطالعات جدیدی به جز آنچه در جدول کنند. اراضی این دشت را آبیاری می

 رود در ترکمنستان در دسترس این پژوهش قرار ندارد.آبی هری

بصورت خالصه  (۱-5)هریک از کشورهای حوزه در جدول  یرود و میزان استفادههری یمشخصات حوزه

پژوهش  و امکان دارد اعداد و ارقام آن با نتایج این هآورده شده است. قابل ذکر است که این آمار رسمی بود

های سطحی و افغانستان از آب یمیزان استفاده (۱-6)توجه به جدول  بااختالف اندکی داشته باشد. 

یزان آب تولید شده در که مدر حالیباشد. نسبت سایر کشورهای حوزه کمتر می زیرزمینی حوزه به

باید ، افغانستان نیز اساس اصل عدالت و انصاف باشد. لذا برسایر کشورها بیشتر می افغانستان نسبت به

این رود هری یحوزه تا مناطق واقع در ریزی افزایش دادهرود را با برنامههای هریاز آب میزان استفاده

 حوزه توسعه نمایند.پای کشورهای دیگر کشور نیز هم
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 ترکمنستان ایران افغانستان 

 ۳۹۳۰۰ (۳5%) 4۹26۰ (44%) 2۳64۰ (2۱%) (Km2)مساحت 

 (%۳) ۱68۰۰۰ (%65) ۳526۰۰۰ (%۳2) ۱۷2۳۰۰۰ جمعیت

 44 ۷2 ۷ (Cap/km2)تراکم جمعیت 

 245 2۱۹ ۱6۱ (mm)میانگین بارندگی 

 2۱۳۹۰۰ 2۳8۹۰۰ ۳۹۳4۰۰ (ha)اراضی قابل کشت 

 ۱5۷۰ ۷۷۱ 5۰8 (MCM)های سطحی در دسترس آب

های زیرزمینی در دسترس آب

(MCM) 

64۰ ۱52۳ NDA 

 .22۱۰ 22۹4 N.A (MCM)کل آب قابل دسترس 

 ( 2۰۱۳)حجم مخازن ذخیره آب 

(MCM)   

۰ * 625 ۹۹5 

 ۱۰۰ ۱۰۰ 4۰ میزان استفاده آب سطحی )%(

 ۱۰۰ ۱۳5 25 میزان استفاده آب زیرزمینی )%(

 ۱۰۰ ۱22 ۳6 استفاده از کل آب )%(میزان 

 N.A. 6۱ ۱۰۰ میزان وابستگی

 

ی آب هند)سلما( بوده است، بنابراین میزان حجم مخازن ذخیره-*آمار جدول مربوط به قبل از افتتاح بند دوستی افغان

 هند باید در این قسمت منظور گردد.-افغانستان صفر در نظر گرفته شده است، بناً حجم مفید بند دوستی افغان

 

 ,Oregon state university: منبع) ترکمنستان و رانیا افغانستان، کشور سه در رودیهر زیآبر یحوزه مشخصات: 25 جدول
FAO Climwat 2,0, Faver and Kamal (2004), IRI (2012), Ministry of water and Power (1962-78), FAO 

Aquastat, Uhl (2003)) 
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 فصل ششم

 المللیهای مشترک و مفاهیم قوانین بینرودخانه

 رودی هریهایدروپلتیک حوزه
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های طبیعی سرمایهیکی از ارزشمندترین دسترس باعث شده است که آب،  محدودیت منابع آب شیرین در

اقتصادی نیست، بلکه یک کاالی بدون آب یک کاالی فراوان و فاقد ارزش دیگر باشد. امروزه هر کشور 

کشورها نقش اساسی  یو توسعهکه در رشد ( ۱۳85)صادقی ،و با ارزش اقتصادی بسیار باالست جایگزین

توان مثال میاند. به عنوان های پرآب تشکیل شدهها در حاشیه رودخانهدارد.  از روزگاران دور همواره تمدن

النهر اشاره نمود. امروزه نیز گسترش شهرها وابسته به منابع و ماوراء ،النهرین، نیلهای بزرگ بینبه تمدن

اما با افزایش  ؛های مورد نیاز انتقال دادها را به محلتوان آب. هرچند به کمک تکنولوژی میآبی است

هایی است که تجمعات جمعیت و تغییر الگوی مصرف موجودیت و تامین آب یکی از مهمترین چالش

و حمل  ،محدود به شرب، زراعت باشند. در گذشته موارد مصرف آب صرفاًبا آن مواجه می ،وزیی امرانسان

. همچنین تغییر در افزوده شده استزیست هم به آن ؛ اما امروزه مصارف صنعتی و محیطو نقل بوده است

رشد  ، وگزاری مناسب جهت مدیریت منابع آبهعدم سرمای زمین، یرندگی، گرم شدن کرهالگوی با

ترش نشینی، گس، رشد جمعیت، گسترش شهر)به دلیل ارتقای سطح بهداشتمصرف آب یروزافزون سرانه

 ۱۷که مصرف آن نسبت به اوایل قرن بیست بطوری ،افزایش مصرف آب شده استباعث  صنایع و زراعت(

مشکالت تامین  (. ۱۳8۷قادری حجت،  مختاری هشی و)برابر شده است 45به سه قرن قبل  برابر و نسبت

که در این مناطق چرا باشد.بیشتر از سایر نقاط می اطق خشک و نیمه خشک )مانند افغانستان(آب در من

ها بیش از سایر ند و وابستگی مردم به آب رودخانهنمایهای مشترک آبی زندگی میدر حوزه جمعیت غالب

ست که گفته روهاست. از اینهای حکومتامروزه تامین آب، یکی از مهمترین اولویتباشد. نقاط جهان می

گیری روابط سیاسی، ی نفت در شکلسوم میالدی به مثابه یخصوص آب شیرین در هزارههب ،آبشود، می

بنابراین برای هر کشوری،  . (2۳: ص ۱۳۹۳صادقی،  ای و جهانی نقش اساسی خواهد داشت)متقی ومنطقه

 . استاز اهمیت باالیی برخوردار های مرزی خصوص آبهها، بمناسب از آب یکنترل و استفاده

ها نموده است. مدیریت ریزی منابع آب در سطح حوزهدوران حاضر کمک زیادی به برنامه پیشرفت علم در

آبریز  یتواند گام موثری در تامین آب تمامی مصرف کنندگان یک حوزهمی 5ای منابع آبجامع حوزه

پارچه با مدیریت منابع آب یک ،باشندکه بین دو یا چند کشور مشترک می های آبیدر حوزهباشد. اما 

ابق مرزهای سیاسی با عدم تط توانیکی از مهمترین دالیل را میگردد. های متعددی روبرو میچالش

در  ،مانند سیاست و امنیت که منجر به دخالت عوامل غیرمهندسی عنوان نمودهای آبریز مرزهای حوزه

دخل المللی بین کشورهای ذیسبب بروز اختالفات و مجادالت بینگردد. این امر گاه می آبمدیریت 

سال  5۰های فیزیکی بین کشورها شده است. بطور مثال در گردد و حتی گاهی منجر به ایجاد تنشمی

                                                             
5: IWRM 
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 مورد در ۷آنها به جز  یمورد خشونت بین کشورها بر سر آب گزارش شده است که همه ۳۷گذشته 

قدری اهمیت دارد که های مشترک به(. تقسیم آب در حوزه۱۳8۹مکاران، )بزی و هبوده استمیانه خاور

تقسیم "در هالند تقسیم آب در دنیا را  ۱۹۹4تعدادی از کارشناسان در دومین کنفرانس آب در مارچ 

، نقش د جایگزینعدم وجوو  ، تقاضای روزافزون،، توزیع نامتوازن(. کمبود۱۳۹۰)مینایی، انددهخوان "حیات

و  نمایدتر میتر و پررنگخشک هر روز برجستهخصوص در مناطق خشک و نیمههبرا حیاتی  یاین ماده

توانند نقش سیاسی مهمتری هم در منطقه داشته باشند. دارای منابع آبی بیشتری باشند میکشورهایی که 

داری از منابع آب برها و اصول مختلف بهرهالمللی آب و همچنین تئورینبود آشنایی مناسب با قوانین بین

ها موثر برداری نامناسب از این حوزهگیری در سوء مدیریت و بهرهتواند به طور چشممشترک مرزی، می

 باشد. 

ابق مرزهای های آبریز نشان از عدم تطرافیای جهان و مرزهای طبیعی حوزهجغ ینگاه اجمالی به نقشه

درصد از جمعیت جهان در  4۰ز امروزه بیش اهای سیاسی دارد. بندیسیمتق و های آبریزطبیعی حوزه

های مشترک ها را حوزهدرصد از وسعت هریک از قاره 65تا  5۰کنند و های مشترک آبی زندگی میحوزه

ریزی و توان از نظر برنامههای آبریز را میبنابراین حوزه .(Lazerwits, 1994)دهندآبی تشکیل می

 تقسیم نمود. )مشترک(های داخلی و مرزیبه دو گروه بزرگ حوزهت، مدیری

 های آبریز مشترک در جهانحوزه
های مشترک تعداد حوزه ،ارگان ایالتیدانشگاه  توسط 2۰۱6در سال  اساس آخرین مطالعات انجام شده  بر

های آبریز مشترک وزهالبته از گذشته تاکنون تعداد ح(.  ۱-6)شکل باشدمیحوزه  286بی در جهان آ

های جدید ی کشورها و بکارگیری از تکنولوژیتجزیهتوان ترین دالیل آن را میتغییر نموده است. از عمده

دیپارتمان  به عنوان مثال برشمرد.های آبی دقیق جهان در تعیین مرزهای حوزه بعدیهای سهمانند مدل

در سال  ۷دانشگاه ایالتی ارگان و 2۱4تعداد آنها را  ۱۹۷8در سال   6رفاه اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل

حوزه اعالم  2۷6داد آنها را تع 2۰۱2و در سال  26۳تعداد آنها را  2۰۰2، در سال 26۱تعداد آنها را  ۱۹۹۹

جهان دارای کشور  ۱5۱ توسط دانشگاه ایالتی ارگان، 2۰۱6های سال اساس نتایج پژوهش اند. برکرده

-کنند. حوزهاز جمعیت جهان در آنها زندگی می (%42میلیارد ) 8/2باشند که ای آبی مشترک میهحوزه

های زمین از سطح خشکی %42میلیون کیلومتر مربع وسعت دارند که حدود  62های مشترک آبی 

                                                             
6: United Nations Department of Economic and Social affairs 
7: Oregan State University  
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 د شده توسط تمامحجم آب تولی %54مکعب برابر  میلیارد متر 22۰۰۰ها باشد. همچنین در این حوزهمی

 . (TWAP, 2016)شودهای جهان تولید میرودخانه

 مفهوم هایدروپلتیک

باشد حل می اخلی محدود به داخل کشور و یک مشکل داخلیهای دهای استفاده از حوزهکه چالشاز آنجا

 است. (باشندکه با یک یا چند کشور مشترک می)های مرزیحوزههای فراروی چالشتر از آنها بسیار آسان

های حلتوجه به مصالح داخلی خود راه های مرزی، کشورها بان برای استفاده از منابع آب حوزهبنابرای

برداری از بهرهالمللی جهت ی برای تعیین قواعد و قوانین بینهای زیادکنند. تالشمختلفی را جستجو می

ها تاکنون این تالش اما رفته است؛طرفین باشد صورت گ یمنابع آب مشترک و مرزی که مورد قبول همه

تعریف دقیقی از حاکمیت کشورها بر منابع نتوانسته طرفین را جلب نماید و هنوز  ینتوانسته توافق همه

دوجانبه و چندجانبه مشکالت  گو و توافقاتکنند با گفت. بنابراین کشورها تالش میدهدارائه  را آب خود

های حل مسائل آبی بین کشورها و به درازا د را حل نمایند. یکی دیگر از چالشهای آبریز مرزی خوحوزه

های سر یک ارزش جغرافیایی است و همیشه ارزش این است که در مباحث آبی بحث بر کشاندن آن

سر منافع ملی تواند به راحتی بر گردند و هیچ دولتی نمیی جزء منافع ملی کشورها محسوب میجغرافیای

تواند که هر نوع معامله در این خصوص میچرا(. ۱۳8۷قادری حجت،  ی هشی و)مختاردست به معامله بزند

های شورها دارای پیچدیگیهای آبی بین کها برانگیزد. بنابراین بحثانتقادات شدید عمومی را علیه دولت

بحث بر سر تاثیر مسائل . صبر و حوصله حل گردند باشند که باید با درایت،ماعی میفنی، سیاسی و اجت

 "هایدروپلتیک"هور علمی به نام منجر به ظ آبی در روابط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بین کشورها

اند؛ عاریف و اهداف گوناگونی ذکر کردهت "هایدروپلتیک"اشخاص و منابع مختلف، برای علم گردیده است. 

 (TWAP, 2016) جهان در مشترک یآب یهاحوزه یپراکندگ: 1-06 شکل
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 ،پایدار اقتصادی یتوسعهای، امنیت منطقهارتقاء ثبات سیاسی،  "هایدروپلتیک"هدف علم کلی، اما بطور

. (Jenny. R.K., 2011)باشدو جهانی می ،ایملی، منطقههای محلی، محیطی در مقیاسو زیست

ای و جهانی  در سطوح مختلف محلی، ملی، منطقه ها بر سر مسائل آبی ممکن استمنازعات و رقابت

ای و جهانی تقسیم قهمقیاس محلی، ملی، منطتوان هایدروپلتیک را به چهار میرو صورت گیرد. از این

به حل منازعات آبی در یک  ،های محلی هایدروپلتیک(. بحث۱۳8۷قادری حجت، و  )مختاری هشینمود

به حل منازعات آبی بین  عموماً ،های ملیبحثدر پردازد. از یک کشور یا بین چند روستا می منطقه

های بحثهدف از . شودرداخته میپ (هاای آبحوزهند ساخت بندها و انتقال بینهمان)ها و شهرهاوالیت

توانند در . این مشکالت میباشدمیهای آبی مشترک بین کشورها در حوزه حل منازعات آبی ،ایمنطقه

هایی مانند تدوین قوانین ، هایدروپلتیک به بحثخصوص کمیت یا کیفیت آب باشند. در سطح جهانی

 پردازد.می آنهابه نتیجه رساندن  گرایی درهمالمللی و بین

 هیدروهژمون
ئوپلتیکی هر کشور باید سطوح برای تعیین وزن ژباشد. ه تنهایی دارای وزن ژئوپلتیکی میهر کشوری ب

ها و ی مولفهنیز مستلزم ارزیابی و محاسبهقدرت ملی آن مورد سنجش قرار گیرد. قدرت ملی هر کشور 

-و فرامرزی می ،عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، سرزمینی، نظامی، فرهنگی، علمی

. هر کشوری در باشدفوق میهای جمع مولفه ر کشوروزن ژئوپلتیکی هبنابراین (. ۱۳85)اعظمی، باشد

 یفادهای استتواند از آن در معادالت منطقه میمعموالًمنطقه که دارای وزن ژئوپلتیکی بیشتری باشد، 

ئل آبی بین در ارتباط با گفتگوها و حل و فصل مسامعادالت را به نفع خود پایان دهد.  بیشتری برده و

برداری وزن ژئوپلتیکی در بهره کننده است. استفاده ازتعیین یکی از عوامل مهم و کشورها وزن ژئوپلتیک

یاد  "هیدروهژمون"آن به عنوان ای است که مارک زیتون از ین کشورهای همسایه پدیدهبع آبی باز منا

-وضعیت باالدستی و پایین رسد که در هیدروهژموننظر می به(. 22: ص ۱۳۹۳ی، صادقی، )متقکندمی

های ی رودخانهبه عنوان مثال در حوزه دارای وزن کمتری است. نسبت به قدرت سیاسی و اقتصادی دستی

از آب بیشترین استفاده را  ،باالتر ی و با قدرت هیدروهژموندجله و فرات، ترکیه به عنوان کشور باالدست

و با استفاده از قدرت دست کشور مصر به عنوان یک کشور پایینرودخانه نیل  یدر حوزهبالعکس کند و می

( بین اردن و اسرائیلاردن) یدخانهرو یهمچنین در حوزه کند.بیشترین استفاده را میهیدروهژمون باالتر، 

ون دهد که هیدروهژمهای فوق نشان میمثال باشد. مشهود میاستفاده از قدرت هیدروهژمون کامالً نیز

 ,Zeitoun)معادالت داشته باشدتر( بر خروجی ثر مثبتی )الاقل از دید کشور قویتواند اهمیشه می
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Warner, 2006). مذاکرات  برنمایند تا با افزایش وزن ژئوپلیتیکی خود بتوانند تالش می بنابراین کشورها

  جانبه اثر بیشتری گذاشته و بیشترین منفعت را نصیب خود نمایند.و روابط دوجانبه و چند

 آب و امنیت ملی
از  %42های آبریز مشترک قرار دارند و زندگی  های زمین در حوزهاز خشکی  %42طور که گفته شد  همان

های آبریز مشترک در  میزان وابستگی به حوزه به عنوان مثال ها متکی است.  نیز به این حوزهمردم جهان 

درصد و عراق  ۷۷سودان درصد،  8۰درصد، پاکستان  8۹درصد، هالند  ۹۷درصد، مصر  ۱۰۰ترکمنستان 

 ،(خشک جهان بخصوص در مناطق خشک و نیمه  کمبود). (sowine, 2001, 2004)باشد درصد می  66

سب  سطح جهان،  توزیع نامتنا صرف     در  ضا و م سطح تقا بدیل و از همه مهمتر بی ، تغییرات اقلیمافزایش 

ها و منازعات آبی را تشدید بودن و عدم وجود جایگزین برای آب از عوامل مهمی هستند که هر روز تنش

ازعات بر من نی که گاهاًتوانند دالیل کمی یا کیفی داشررته باشررند. به این مع منازعات آبی مینمایند. می

اگر با مذاکره حل های آبی تنش. (۱-6)جدول بر سررر آلودگی و کیفیت آب سررر کمیت آب اسررت و گاهاً

شده    انند تبدیل به تنشتوبه راحتی مینگردند،  سی  سیا شورها را تحت تاثیر قرار دهند  های  . و امنیت ک

ستقیم مناب  شورها     ع آبی با امنیت غذایی وارتباط م صادی ک ست که تامین مناب    اقت شده ا از ع آبی سبب 

تامین  ،توان گفت که در جهان امروزکشور برخوردار باشد. به جرات می   امنیت ملی هر ای درویژه جایگاه

)بزی و همکاران،  تر از ایمن بودن در برابر حمالت خارجی اسرررت ای مواقع مهمب آشرررامیدنی در پاره  آ

های جهت با بحران آید از دووجود میهو نزاعی که بر سر آب بین کشورها ب   . در هر صورت بحران (۱۳8۹

سی که در کنفرانس    صل می سیا ست   ها حل و ف صریح و  ؛شود متفاوت ا قاطع  اول اینکه تاکنون قانون 

های نفع وجود ندارد. دوم اینکه بحرانتقسررریم آب بین کشرررورها و جوامع ذی المللی برای حمایت وبین

ها انحل و فصررل آنها به راحتی دیگر بحرشرروند و ود آب، بحران ژئوپلتیکی محسرروب میمبناشرری از ک

ست  سئله    طور که قبالًهمان .نی شد م شورها       ینیز گفته  ست و ک شوری یک ارزش ملی ا آب برای هر ک

سر ارزش     ستند به راحتی بر  ضر نی سائل،  ابهای ملی خود معامله کنند. حا ضوع آب در   توجه با این م مو

ضوع محیط  ۱۹۹۰ی دهه ستی در زمره به عنوان یک مو ضوعات بین زی سازمان    ی مو ستور کار  المللی و د

ز این رو، ا(. ۱۳8۹)بزی و همکاران، ای در میان موضرروعات روز یافتلل متحد قرار گرفت و جایگاه تازهم

تغییر داده نیز ا امنیت کشررورها، مفهوم امنیت ملی ر یتهدید کننده یهبحران آب به عنوان یک مسررئل

اگر آب به منبع قدرت  شرررده اسرررت. به عنوان مثال گذارامنیت ملی و بقای هر جامعه تاثیربر اسرررت و 

 گردد، در این صررورتگر بروز جنگ توجیهتواند میسرریاسرری و اقتصررادی بدل شررود، موضرروع تامین آب 

از (. 2۹: ص ۱۳8۹)دولتیار،  جزئی از اهداف نظامی محسررروب شررروند     توانند های تامین آب می  شررربکه 
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های جدیدی بین کشورها از نظر موجودیت منابع آب در بندیوجود آمدن طبقههروست که امکان بهمین

تر از کشررورهای دارای منابع آب غنی ،کشررورهای دارای منابع آب بیشررتر صررورتباشررد. در اینمیآنها 

های مستقیم بر سر   ت که امکان بروز جنگچنین حاالتی اس  د. درخواهند گردیمحدود و یا کم محسوب  

گران و نظریات تحلیل   ،بین آب و امنیت ی ارتباط  درباره گردد. میکنترل منابع آب بین کشرررورها ایجاد    

سطح جهان مطرح می پژوهش سه        گران زیادی در  س ستل از مو ساندرا پو شد. به عنوان مثال  جهانی  یبا

ها بر سر آن  تر شود ملت استراتژیک است که هر چه کمیاب  بع آب تاکید دارد که آب همانند نفت یک من

عث بروز جنگ شرررود. همچنین باتلر رقابت بیشرررتری خواهند داشرررت و همانند نفت احتمال دارد که با

سررت خارجی بسرریاری از نون یکی از مهمترین عناصررر در سرریااکهم ،سررت که امنیت منابع آبمعتقد ا

توان به را که منابع جایگزین انرژی را میی فراتر رفته است. چطوری که از اهمیت نفت بسکشورهاست به

)دولتیار، ای یافت ولی بدون آب زندگی هم غیر ممکن اسررتت گاز، ذغال سررنگ و یا انرژی هسررتهصررور

  .(56: ص ۱۳8۹

هد به نصف کاهش پیدا خوا 2۰25آب در شرق میانه تا سال  یکارشناسان سازمان ملل سرانه یبه گفته

فعلی آب در این  یاند. سرانههای نظامی هشدار دادههای سیاسی و درگیریوز کشمکشنسبت به برکرد و 

 با .باشدسال میمکعب در  متر ۷۰۰۰جهانی  یکه سرانهمکعب در سال است در حالی متر ۱2۰۰منطقه 

 متر 5۰۰شرق میانه به  یدر منطقه میزان سرانه 2۰25های رشد جمعیت تا سال بینیتوجه به پیش

 یدر محدوده فالکن مارکاساس شاخص  که بر ،(۱۳8۹مکعب در سال خواهد رسید)بزی و همکاران، 

که ارزش اقتصادی آن برابر کاالیی است  شرق میانهکمبود مطلق آب قرار خواهد گرفت. بنابراین آب در 

باشند باید با قدرت تمام از کشورهایی که دارای منابع آبی می حیات در این منطقه است. لذا یبا ادامه

متاسفانه  نگری، حیات ساکنین و امنیت خود را با خطر مواجه نسازند.آینده با منابع خود محافظت نمایند و

گردد. آبی موجه هستند افزوده میواره به تعداد کشورهایی که با کمهمبه دالیل مختلف طبیعی و انسانی، 

از سه  اندبودهمواجه  آبیبا کم اساس شاخص فالکن رق میانه برشمار کشورهایی که در شبه عنوان مثال 

الجزایر، قطر، عربستان سعودی، سومالی، تونس، کشور) ۱۱به  ۱۹55( در سال بحرین، اردن و کویت)کشور

ایران، مصر، رود هفت کشور)انتظار میرسیده است و  ۱۹۹۰ سال در (امارات متحده عربی، یمن و اسراییل

. (۱۳86)چیت ساز، به این فهرست اضافه شوند 2۰25در سال  ( نیزعمان، سوریه و اتیوپیالیبی، مراکش، 

دور از ذهن  شده وهویدا  شرق میانه کامالً ینگاهی به آمار ارائه شده، وضعیت بحرانی آب در منطقه با

  گردد.بدل  در کشورهای منطقهدرجه یک امنیتی  یهنیست که این مسئله به مسئل
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رودخانه یا نام 

 هارودخانه

 علت اصلی منازعه و اختالف کشورهای طرف منازعه

 جریان آب مصر، اتیوپی، سودان نیل

 بندسازی، جریان آب ترکیه، سوریه، عراق دجله و فرات

 جریان آب اسرائیل، لبنان اردن، لیتانی

 جریان آب اردن، سوریه یرموک

 جهت آبیاری استفاده از آب هند، پاکستان ایندوس، ساتلی

 گذاریسیالب، رسوب هند، بنگالدش گنگ

الئوس، ویتنام، کامبوج،  مکونگ

 تایلند

 جریان آب

 سدسازی، سیالب آرجانتاین، برازیل پارانا

 سدسازی، شور شدن آب بولیوی، چیلی لوکا

شوری آب، آلودگی کیمیاوی، تغییر مسیر  مکزیک، ایاالت متحده امریکا ریوگراند، کلرادو

 رود

 نغییر مسیر آب کانادا، ایاالت متحده امریکا های بزرگدریاچه

فرانسه، آلمان، هالند،  راین

 سویزرلند

 آلودگی صنعتی

 آلودگی صنعتی چک، اسلواکی، آلمان آلب

 آلودگی صنعتی هنگری، رومانیا سزاموس

 جریان آب، بندسازی چک، اسواکی، هنگری، آلمان دانوب

 

 (1386 ،یزرقان) یا رودخانه یآب منابع سر بر یطیمح یالملل نیب منازعات نیمهمتر: 26 جدول
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مشاهده  نمودارطور که در این نشان داد. همان (۱-6)نمودار صورت توان به ارتباط آب با امنیت را می

ی گردد. این امر پیامدهاث کاهش حجم آب در مناطق مختلف میها باعگردد، مدیریت نامناسب آبمی

ایتی عمومی باال رفتن نارضبر خواهد داشت که باعث محیطی در مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست

)نوروزی، غفوری، نیتی جامعه استخوردن وضعیت امنارضایتی عمومی جامعه سرفصل برهم. شودمی

خصوص اگر چنین امری در کشورهایی با وضعیت امنیتی شکننده اتفاق بیافتد. بنابراین هب .(۱۳۹4

جوانب  یها در برخورد با منابع آبی پس از مطالعات کافی باید با احتیاط و در نظر گرفتن همهحکومت

 ملی گردد. یتواند منجر به فاجعهین مورد مین اشتباه یا قصور در اعمل نمایند. چراکه کوچکتری

سیع دولت ترکیه در جنوب این کشور)مناطق انکشافی و یتوان به برنامهعملی می هایبه عنوان مثال

. (۱۳۹2)میان آبادی، رشد اقتصادی منطقه اشاره نمود برایآنها  یها و استفادهمهار آب جهتنشین( کرد

 خواهد امنیت این قسمت از کشور را باال ببرد. دولت ترکیه به این وسیله می

بخش انجینری ، 8ی مرکز توسعه و تحقیقات انجینیریبا همکارایاالت متحده امریکا وزارت دفاع همچنین 

علم و تکنولوژی وزارت امور خارجه  یو مرکز مشاوره ۱۰شناسی امریکاسازمان زمین ،۹اردوی ایاالت متحده

جهت ارتقاء وضعیت امنیتی والیت هلمند  ۱2وری در اعماق هلمندقوته  تحت عنوانای نیز برنامهو  ۱۱امریکا

به راه انداخت. این گروه تحقیقاتی، نتایج خود را با کارشناسان نظامی و غیرنظامی امریکا  2۰۰۹در سال 

 ,Palmer-Moloney)میان گذاشتند در خصوص نقش آب در ثبات و امنیت منطقه طی جلساتی در

د های صورت گرفته برای ایجاتالشجهت  لزوم هماهنگیتحقیقات  این. یکی از مهمترین نتایج (2009

 ها و عملیاتفعالیت کهباشد، بطوریمدت بخش زراعتی میکوتاهبا اهداف  امنیت و ثبات در افغانستان

وری کمی بهره مدیریت منابع آب و باالبردنسازی در گذاری و ظرفیتصورت گرفته باید بر بهبود سیاست

گروه تحقیقاتی نگرانی خود را  همچنین این. (Palmer-Moloney, 2011)و کیفی آب تاکید کنند

را روش پایدار و  های زیرزمینی ابراز داشته و تامین آب از این راههای اضافه از آببرداشتنسبت به 

 اند.مناسبی ندانسته

                                                             
8: ERDC 
9: USACE 
10: USGS 
11: STAS 
12: Helmand Deep Dive  
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به امنیت آبی باشد، که این دو عامل نیز شرط اصلی تحقق امنیت ملی میامنبت غذایی و شغلی، پیش

(. این مسئله در کشورهایی مانند افغانستان که اقتصاد آنها به زراعت وابسته ۱۳۹5وابسته هستند)دکامین، 

تر و با های داخلی سریعهای آبی، مشکالت و منازعات حوزهباشد. در بین حوزهتر میاست بسیار پررنگ

ای مشترک با توجه به تداخل منازعات هباشند. اما در حوزههای مدیریت داخلی قابل حل میروش

 اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بین دو یا چند کشور پیچیدگی مسئله بیشتر خواهد بود. 

  های مرزیالمللی آبقوانین بین

های مخصوص ای با روشها وجود داشته است و در هر منطقهاالیام بین شهرها و روستامنازعات آبی از قدیم

 اده از آب وجود داشته است که نسبتاًای قوانین خاصی در استفهاست. در هر منطقشده به خود حل می

ها برای تدوین و گسترش قوانین تالشگیرند. ات هنوز هم مورد استفاده قرار میدر مناطقی مانند هر

حقوق  یو موسسه ۱۳المللالمللی انجمن حقوق بینس دو سازمان بینبا تاسی ۱8۷۰المللی آب از دهه نبی

ان در این است که سازم تفاوت این دو (.۱۳۹2)میان آبادی، ز شده و تا امروز نیز ادامه داردآغا ۱4المللبین

                                                             
13: ILA  
14 : IIL 

 مدیریت نامناسب آبها

 کاهش حجم آب

 پیامدهای اقتصادی

 

 پیامدهای اجتماعی

 

 پیامدهای زیست محیطی

 

 تقویت حس واگرایی   -   احساس تبعیض-

 کاهش مشارکت سیاسی   -   اعتراضات-

 آسیب امنیت ملی

 (۱۳۹4فرایند سیاسی شدن موضوع آب و آسیب امنیت ملی)نوروزی، غفوری،  :۱-6نمودار 
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برداری از منابع آبی واقع در داخل ها را در بهرهها و دولتحق اعمال حاکمیتالملل انجمن حقوق بین

ی حقوق اما موسسه ؛شناسدمشروعیت میرات فرامرزی نگردد به شان به شرطی که باعث خساسرزمین

 ینظریه منجر به تدوینها تالشاین تاکید دارد.  "معقوالنه"و  "منصفانه" یالملل بر اصل استفادهبین

، ۱۹56 دوبرونیک ی، بیانیه۱۹۱۱ ،مادرید یگردید و پس از صدور اعالمیه ۱8۹5در سال هارمون 

به قواعد  در نهایت ،۱۹6۱در ، (IIL) سالزبورگ یو قطعنامه ،۱۹58در  (ILA) نیویورک یقطعنامه

شروع تدوین معاهدات . اما (۱۳۹5عبداللهی،  )آوریده، عطاری،منجر گردید ۱۹66 در سال( ILA)هلسینکی 

هلسینکی  کنوانسیوناز  در زمان کنونی مسائل و منازعات آبیحل المللی در خصوص های بیننامهو توافق

المللی های بینهکشتیرانی از آبراههای غیرداریبرق بهرهشروع شد و به کنوانسیون حقو ۱۹۹2در سال 

های . درکل چهار سند در مورد آب(۱۳۹4شیرازیان، خطیبی، )ختم شده است ۱۹۹۷نیویورک در سال 

ون ب( کنوانسی ؛(۱۹66الف( قواعد هلسینکی ) :فرامرزی سطحی و زیرزمینی وجود دارند که عبارتند از

ی غیرکشتیرانی از کنوانسیون سازمان ملل در استفادهج(  ؛(۱۹۹2هلسینکی( ) کنوانسیون) آب اروپا

تاکنون  ها،وجود تمام این تالش با (.2۰۰4)و د( قواعد منابع آب برلین ؛(۱۹۹۷)المللی های بینآبراهه

ی پیمان یا قانون به وسیلهای است که منابع آبی مشترک، مهمترین مسئله برداری ازمسائل آبی و بهره

ها برای آشنایی با این کنوانسیون .(Salman, 2007)شودریزی نمیالمللی مدیریت و برنامهبینآور الزام

 و قواعد در ادامه شرح مختصری از آنها آمده است.

 1966 قواعد هلسینکیالف( 

فصول اول و دوم این  ماده تدوین شده است که ۳۷شش فصل و  الملل دراین قواعد در انجمن حقوق بین

های در حوزه، کاربرد این قواعد فصل اولاز یک  یمادهبا توجه به اند. اعد به موضوع تقسیم آب پرداختهقو

المللی های بینحوزهنیز  مدو یای در مورد آنها وجود ندارد الزامی است. در مادهالمللی که موافقتنامهبین

گسترده  جغرافیایی دو یا چند کشور یمحدودهسیستم آبی آنها در هایی اطالق شده است که ه حوزهب

چهارم فصل دو نیز اشاره شده است  ی. در مادهشودهای سطحی و زیرزمینی میشده است و شامل آب

المللی را بینهای تواند سهمی معقوالنه و منصفانه از آبی جغرافیایی خود میکه هر دولت در محدوده

معقوالنه و  عامل به شرح ذیل برای محاسبه سهم ۱۱پنج فصل دو،  یهمچنین در مادهبرداشت نماید. 

 در نظر گرفته شده است.آبریز مشترک  یمنصفانه برای هر کشور در حوزه

 هر یک از کشورها گسترده شده است؛ درکه جغرافیای حوزه، مساحتی از حوزه مشترک  -

 ؛.ه، سهمی که هر کشور حوزه در تولید آب داردهایدرولوژی حوز -

 ؛آب و هوا و اقلیم موثر در حوزه -
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 ؛های فعلیخصوص استفادههآبریز مشترک ب یهای قبلی هر کشور از حوزهستفادها -

 نیازهای اقتصادی و اجتماعی هر کشور -

 ؛مشترک در هر کشور یهای حوزهجمعیت وابسته به آب -

  ؛تامین نیازهای اقتصادی و اجتماعی در کشورهای حوزههای جایگزینی نسبت هزینه -

 ؛در دسترس بودن منابع دیگر -

 ؛های حوزههای غیرضروری و هدر دادن آبتفادهجلوگیری از اس -

 ؛پذیری پرداخت غرامت به یک یا چند کشور حوزه برای کاهش مناغشات آبیامکان -

 ؛دی به کشورهای دیگر حوزهمقدار آب مورد نیاز هر کشور حوزه بدون وارد کردن آسیب ج -

 نهایت وزن هر شود و درخصوصیات فوق وزنی داده می توجه به برای هریک از کشورهای حوزه با

 گردد.ی آبریز محاسبه میکشور در حوزه

تمام کشورهای  یدو اصل مهمی که قواعد هلسینکی بر آن بنا شده است عبارتند از استفادهکلی  بطور

آبریز از منابع آب آن و دیگر استفاده معقوالنه و منصفانه از منابع آب مشترک برای هر  یمشترک حوزه

 کشور حوزه. 

 1992)کنوانسیون هلسینکی( روپاب( کنوانسیون آب ا

ماده تشکیل شده است. بخش دوم این کنوانسیون با هشت ماده مربوط  28این کنوانسیون از سه بخش و 

-باشد. مشاوره، جمعاری کشورهای اطراف یک رودخانه میمشترک و همک هایبه مقررات استفاده از آب

بر میزان  های مشترک نظارته، تدوین برنامهکنندجهت تعیین منابع آلوده هادادهارزیابی مشترک آوری و 

از های متقابل در شرایط بحرانی کاریمهای هشدار سیل و هطالعات، نصب سیستمو کیفیت آب، تبادل ا

ه شده است. در این به آنها اشارنه، این کنوانسیون  یکه در بخش دو مادهاست هایی همکاریجمله 

اشاره شده است. دو بخش اول به اصل منصفانه و معقوالنه و عدم آسیب رسانی  یدر ماده کنوانسیون نیز

ب مورد زیست، کیفیت آب و سیالب نسبت به میزان آمشخص است که در اروپا موضوعاتی مانند محیط

بیشتر  ی. به همین دلیل تکیهو مشترک از اهمیت باالتری برخوردار استهای مرزی استفاده در مسائل آب

 باشد. ینکی بر این موارد میکنوانسیون آب هلس
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 1997المللی، های بیننسیون سازمان ملل در استفاده غیرکشتیرانی از آبراههج( کنوا

( ۱های این کنوانسیون عبارتند از: ماده تنظیم شده است. بخش ۳۷این کنوانسیون در هفت بخش و 

ضرر ( شرایط 5( حفاظت، نگهداری و مدیریت، 4ریزی شده، ( اقدامات برنامه۳( اصول عمومی، 2مقدمه، 

داوری )که مربوط به شرایط امضاء معاهده، بند آخر( ۷موارد متفرقه و  (6اضطراری،  هایرسانی و موقعیت

های اول تا چهارم تشریح داده شده است. در باشد.(. مواد اصلی کنوانسیون در بخشیم و حل اختالف

های سطحی و زیرزمینی که با ارتباطات فیزیکی به سیستم آب۱5ی دو بخش اول اصطالح جریان آبماده

شور جریان که این سیستم در بیش از یک ک، و زمانیرسند تعریف شده استمشترک می یبه یک نقطه

در این کنوانسیون هم اصل استفاده معقوالنه و  گردد.المللی به آن اضافه میداشته باشد اصطالح بین

های مشترک خواسته است تا در استفاده، دوم آمده است و از کشورهای حوزه در ماده پنجم بخشمنصفانه 

ارکت نمایند. برای تعیین های آبی به صورت منصفانه و معقوالنه مشتوسعه و حفاظت از منابع آب و جریان

شش در نظر گرفته است. معیارهای  یدر مادهنه و معقوالنه، نیز معیارهایی وزن هر کشور در اصل منصفا

 :زیراند موارداین کنوانسیون شامل 

 ؛مشخصات جغرافیایی، هایدروگرافی، هایدرولوژیکی، اقلیم، اکولوژی و سایر عوامل طبیعی -

 ؛آبریز یرهای حوزهکشونیازهای اجتماعی و اقتصادی  -

 ؛های مشترک در هر کشورجمعیت وابسته به آب -

 ؛آب در یک کشور باالی کشورها یا کشورهای دیگر حوزه یاثرات استفاده -

 ؛های آبیاز جریان در آیندههای فعلی و پتانسیل استفاده استفاده -

های اقدامات انجام تفاده از منابع آب مشترک و هزینهنگهداری، محافظت، توسعه و اقتصاد اس -

 ؛شده برای آن

 .ریزی شده و موجودهای برنامههای جایگزین با قیمت متناسب گزینهبودن گزینهدر دسترس -

رسانی به کشورهای دیگر در استفاده از یون هم تاکید بر جلوگیری از آسیبهفت این کنوانس یدر ماده

ها و معاهدات قبلی کنوانسیون که در کنوانسیونمنابع آب مشترک شده است. یکی از مواد جدید در این 

کشورها جهت استفاده از  یریزی شدهرسانی قبلی از اقدامات برنامهاصل اطالع، به آن اشاره نشده است

 بخش سوم(.  ،۱2)ماده باشدیر بر کشورهای دیگر میمنابع آب مشترک در صورت تاث

در یک معاهده  "رسانیاصل عدم آسیب"و  "عقوالنهم منصفانه و یاستفاده"از نگاهی دیگر وجود اصل 

مشخص نشده و موجب  که در کنوانسیون نیز اولویت هر یک از آنها کامالًتواند تضاد تلقی گردد. بطوریمی

                                                             
15: Water Course  
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-(. گزارشگر دوم کمیسیون بین۱۳۹5 )آوریده، عطاری، عبداللهی،ختالف نظر بین کارشناسان شده استا

دم م اصل عکه گزارشگر سومعقوالنه را در اولویت قرار داده است در حالی منصفانه و یالملل، استفاده

)مانند افتهیتوسعه این موضوع برای کشورهای کمتر. (Wolf, 1999)داندرسانی را در اولویت میآسیب

نستان به عنوان ارود افغهری ی. به عنوان مثال در حوزهاز اهمیت بیشتری برخوردار استافغانستان( 

وجود هالزم را ب یتوسعه ذکر شد نتوانسته کند به دالیلی که قبالًمیکشوری که بیشترین آب را تولید 

 هایی برای توسعه فراهم شده است. برینهآورد. در شرایط فعلی که ثبات نسبی در کشور حکمفرماست زم

حداقل همانند سایر کشورهای  د کهمنصفانه و معقوالنه، افغانستان حق دار یاساس اصل استفاده

کشورهای رسانی به عدم آسیباصل از دید  توسعه دهد. اماخود را هم  ی)ایران و ترکمنستان(، حوزهحوزه

 واضح است که با ی وارد شود. پره به کشورهای دیگر آسیبتواند کاری انجام دهد کدیگر، افغانستان نمی

بیشتر از منابع آب حوزه باعث اعتراض دیگر  یهرگونه استفادهرود، هری یتوجه به کمبود آب در حوزه

وجود این مفاهیم دوگانه در  . بنابراین بارسانی تلقی خواهد گردیدان آسیبکشورها خواهد شد و به عنو

های دقیق پذیرش آن از سوی یک کشور، بررسی یک کنوانسیون، ضروری است تا قبل از پذیرش یا عدم

 و تمام جوانب آن در نظر گرفته شود.  کارشناسی صورت گیرد

توان در فاده از این مفاهیم دوگانه را میالمللی با اسررتهای بینسررازمان یدیگر از برخورد دوگانه ینمونه

های تامین مالی    در پروژهها عنوان کرد. بانک جهانی     جهانی در خصررروص تامین مالی پروژه    رفتار بانک   

صول حاکم بر ح  صل   این بانک در تئوری الملل را دنبال نماید.نقوق بیخود باید ا ستفاده ا صفانه و  من یا

سمیت می  سد   معقوالنه را به ر سادگی اجرا  ،شنا سی   با  ولی در عمل به علت  سل به پال شته تو  یهای گذ

ویب رسررانی شررود را بدون تصررای که موجب آسرریبر داده و پروژهرسررانی را مالک قرا، عدم آسرریبخود

بانک جهانی از این     (World Bank, 1993)کند تامین مالی نمی  کشرررورهای دیگر   رو در این . مثال 

ست که      شده ا سمت آورده  ستان محدود به پروژه  آبی هایهای مالی این بانک از پروژهحمایتق های افغان

دلیل بانک جهانی برای بزرگ آبی را حمایت ننموده است.  یتاکنون هیچ پروژه کوچک بوده است و عمالً

و خواهان  به کشررورهای دیگر بوده اسررت رسررانی احتمالی های افغانسررتان همیشرره بحث آسرریب روژهپ

منصفانه و   یاصل استفاده   که بنابردرحالیهای مشترک شده است.    رسانی به کشورهای دیگر حوزه  اطالع

خود  یمعقوالنه افغانسررتان حق دارد از منابع آبی خود متناسررب با نیازهای فعلی و پتانسرریل توسررعه   

های بزرگ هانی در خصروص عدم حمایت از پروژه که باید بانک ج وال جدیالبته یک سر اسرتفاده نماید.  

توجه به  هلمند بین افغانسررتان و ایران و یبا وجود معاهدهافغانسررتان پاسررخ دهد این اسررت که در آبی 

سیون  کسه   یماده های دو نامها و موافقتهپروتکل) که تاکید بر ارجحیت سازمان ملل متحد  ۱۹۹۷نوان



136 
 

سیون     یجانبهجانبه و یا چند شورها بر مقررات این کنوان حمایتی از  هیچتاکنون ، چرا دارد(قبلی بین ک

 نگرفته است؟هلمند صورت  آبریز یهای حوزهپروژه

 2004د( قواعد منابع آب برلین، 

در تدوین این قواعد از حقوق  کهچرا؛ ترین قواعد منابع آب تاکنون دانستتوان کاملا میقواعد برلین ر

مربوط به جنگ و درگیری مسلحانه و  یدوستانهست، قوانین حقوق بشر، قوانین بشرزیالمللی محیطبین

(. در ۱۳۹5)آوریده، عطاری، عبداللهی، ان ملل متحد نیز استفاده شده استهمچنین کنوانسیون آب سازم

فراتر از قواعد هلسینکی و کنوانسیون سازمان ملل متحد  حقیقت قواعد برلین مسائل مختلف منابع آب را

 پوشش داده است. 

های مرزی که در فصل سوم قوانین مربوط به آب ماده تدوین شده است، ۷۳فصل و  ۱4 قواعد برلین در

فصل  ۱۰ یههای زیرزمینی داخلی و مرزی پرداخته است. در مادو در فصل هشتم قوانین مربوط به آب

 یفصل به استفادهاین  ۱2 یمعقوالنه و پایدار تاکید شده است و در ماده منصفانه، یسه بر استفاده

 یرسانی به کشورهای دیگر پرداخته شده است. برای نحوهمعقوالنه با التزام به عدم آسیب منصفانه و

 ر گرفته شده است. تعیین سهم منصفانه و معقوالنه برای هرکشور نیز نه معیار ذیل در نظ

مشخصات جغرافیایی، هایدروگرافی، هایدرولوجیکی، هایدروجیولوجیکی، اقلیم، اکلوژی و سایر  -

 ؛عوامل طبیعی

 ؛آبریز ینیازهای اجتماعی و اقتصادی کشورهای حوزه -

 ؛مشترک در هر کشور حوزه یهای حوزهجمعیت وابسته به آب -

 ؛سایر کشورهای حوزه روی رک حوزه برهای مشتاثرات استفاده از آب -

 ؛های مشترک حوزه در آیندههای فعلی و پتانسیل استفاده از آباستفاده -

های اقدامات ی مشترک و هزینهحوزه نگهداری، محافظت، توسعه و اقتصاد استفاده از منابع آب -

 ؛انجام شده برای آن

 ؛ریزی شده و موجودبرنامه هایی جایگزین  با قیمت متناسب گزینههادر دسترس بودن گزینه -

 ؛ریزی شدههای موجود و برنامهپایداری استفاده -

 .محیطیهای زیستکاهش میزان آسیب -

و کنوانسیون  ۱۹۹2شود معیارهای قواعد برلین ترکیبی از کنوانسیون هلسینکی طور که مشاهده میهمان

 "هایدروجیولوجی" یواژههای عوامل طبیعی باشد. با این اختالف که در قسمتمی ۱۹۹۷سازمان ملل 

باشد. همچنین های زیرزمینی میاهمیت دادن این قواعد به آب یبه آن اضافه شده است که نشان دهنده



137 
 

محیطی نیز به قواعد برلین اضافه های زیستهای مشترک و کاهش آسیبدو معیار پایداری استفاده از آب

رسانی محدود شده تزام به عدم آسیبمنصفانه و معقوالنه با ال یشده است. در قواعد برلین استفاده

باشد و این یک تغییر اساسی عد میبرابری این دو اصل در این قوا یکه این نشان دهنده ،(۱2)ماده است

-ی اصلی میمنصفانه و معقوالنه را به عنوان قاعده ینسبت به کنوانسیون هلسینکی است که استفاده

ملل متحد هم که تعهد . این اقدام در قواعد برلین نسبت به کنوانسیون سازمان (Salman, 2007)داند

 ,Salman)دهدداند، دگرگونی را نشان میتابع اصل منصفانه و معقوالنه می رسانی رابه عدم آسیب

ز هایی که نموده است نتوانسته تصویر واضح و روشنی ا. بنابراین قواعد برلین هم با تمام تالش(2007

 پذیری را ارائه دهد.ادالنه و منصفانه و آسیبع یتعاریف مبهمی مانند استفاده

 های شیرین مشترکبرداری آببهره یهای حقوقی در زمینهنظریه

در گذشته غییرات زیادی نموده است. های شیرین مرزی از گذشته تاکنون تبرداری از آبای بهرههنظریه

حاکمیت  دکترینالف(  :کلی چهار نظریه اند. بطورتر شدهمرور زمان متعادلتر بوده و به ها افراطینظریه

حاکمیت سرزمینی دکترین تمامیت ارضی یا ج(  تمامیت ارضی مطلق؛ دکترینب(  سرزمینی مطلق؛

مرزی از گذشته  هایاستفاده از آب یدر زمینهمالکیت جمعی و مشاع آب  دکترین و د( شده محدود

 اند. تاکنون مطرح بوده

  حاکمیت سرزمینی مطلق دکترین الف(

)متقی، اکمیت سرزمینی بنا نهاده شده استح یگرایانهبر مبنای مفهوم سنتی و مطلق دکتریناین 

های وارده به هر کشوری حق دارد بدون در نظر گرفتن آسیب ،(. بنابراین اصل۷۰: ص ۱۳۹۳صادقی، 

ماید. نطور که خواست از منابع آبی که در داخل مرزهای جغرافیایی آن جریان دارد استفاده دست هرپایین

های زی را که در داخل کشور جریان دارند را همانند آبرهای ماین اصل آن قسمت از آب ،به معنی دیگر

توسط جانستون داند. این نظریه اولین بار مه جانبه از آن را حق آن کشور میملی دانسته و استفاده ه

میالدی به خاطر حل اختالفات بر سر استفاده  ۱8۹5هارمون، دادستان کل ایاالت متحده امریکا در سال 

مطرح گردید. به همین دلیل این اصل  ،ریوگراند بین مکزیک و ایاالت متحده امریکا یهای رودخانهاز آب

و این کند شورهای باالدست را تامین میافع ک. این نظریه به شدت مندکترین هارمون نیز مشهور است به

ها و اما تعدادی از حقوقدان دعاوی حقوقی خود هستند؛ استناد به این اصل در مندها همواره عالقهکشور

انتقادات جدی را به اند و رفتن اصول عدالت و انصاف رد کردهکارشناسان این اصل را به دلیل در نظر نگ

 (. ۷۰: ص ۱۳۹۳ )متقی، صادقی،اندآن وارد کرده
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 تمامیت مطلق سرزمینی دکترین ب(

های دست حوزهزمینی مطلق بوده و کشورهای پایینحاکمیت سر دکتریندر تضاد کامل با  این دکترین

ی آبریز اساس این اصل کشورهای واقع در حوزه . بردمند به استناد به آن هستنعالقه ،آبی مشترک

که باعث آسیب و زیان کشورهای دیگر گردد، در مسیر آب بطوری)انسداد یا انحراف( مشترک حق دخالت

چ دخل و تصرف ها باید مسیر طبیعی خود را بدون هیرودخانه ،توجه به این اصل حقیقت با را ندارند. در

این در نگاه کلی  دست باشد.کشورهای پایین یای طی نمایند و هرگونه دخل و تصرف باید با اجازهعمده

دست در نظر گرفته و در یار زیادی را برای کشورهای پایینچراکه حق بسباشد، النه میناعاد اصل هم

توانند مانع هرگونه توسعه در ی آن میوسیلههحقیقت به آنها یک حق وتوی دائمی را داده است که ب

 اگر شوند. از طرف دیگر،دست ه خواهان جریان کامل آب به پایینکشورهای باالدست گردند و همیش

های باالدست حق هیچگونه مازاد بر مصرف کشورها نیز باشد، دولت ،دستمیزان جریان آب به پایین

تواند قابل استناد که اصل حاکمیت سرزمینی مطلق نمی طورتوان گفت هماندرکل می اعتراضی را ندارند.

قرار گیرد. زیرا هر دو تواند مورد استناد دکترین تمامیت ارضی مطلق نیز نمی ،در دعاوی حقوقی باشد

 اند.ه نفع یکی از طرفین دعوا طرح شدهدکترین ب

 شدهمینی محدودسرزحاکمیت تمامیت ارضی یا  دکترینج( 

میت محدود بر منابع آبی های آبی مشترک دارای حاکاین دکترین کشورهای واقع در حوزه ساسا بر

رسانی ک باید با در نظر گرفتن عدم آسیبمشترن استفاده از منابع آبی یباشند. در این دکترمشترک می

ای مجاز است ه این دکترین تا اندازهبه سایر کشورها باشد. به عبارت دیگر استفاده از منابع آب با توجه ب

زیست به های محیطق و آسیبشتیرانی، آبیاری ،تولید نیروی برکه موجب خسارت در خصوص ک

(. بنابراین مالکیت هر کشوری بر منابع آبی ۷2: ص ۱۳۹۳دقی، کشورهای مسیر رودخانه نگردد)متقی، صا

-صفانه و معقوالنه و اصل عدم آسیبمن یباشد. در این دکترین اصل استفادهنسبی و مشروط میمشترک 

الملل (. این دکترین در اصول حقوق بین۱۳۹2آبادی، ه کشورهای دیگر اهمیت زیادی دارد)میانرسانی ب

 المللی آب دانست. ی قوانین مدرن بینتوان آن را اساس و پایهمیپذیرفته شده است و 

  د( دکترین مالکیت جمعی و مشاع آب

آن مربوط به  ه عنوان یک واحد اقتصادی تلقی شده که منابعآبریز مشترک ب یین دکترین کل حوزهدر ا

توانند بصورت مشترک و مساویانه از آن استفاده کنند. باشد و کشورهای حوزه میکل کشورهای حوزه می

خانه برداری منصفانه از آب رودباید یک سازمان مشترک برای بهره بنا به این دکترین کشورهای حوزه
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رودخانه از ابتدا تا انتها تحت حاکمیت هیچ کشوری قرار نداشته باشد و حاکمیت  کهتشکیل دهند، بصورتی

توان گفت که این دکترین . می(۱۳84)پیشگاهی فرد، ورهای حوزه انجام شودمشاع بین کشآن بصورت 

باشد و نزدیک به دکترین های مشترک میمعقوالنه و منصفانه از آب یاصل استفاده یترویج دهنده

حوی اشاره به به نباشد. چرا که در هر دو دکترین سرزمینی محدود شده میحاکمیت تمامیت ارضی یا 

 .شده استبرداری از منابع آب ی آبریز مشترک در مدیریت و بهرهجمعی کشورهای حوزه مشارکت دسته

های مشترک بر اصل زهو معاهدات آبی برای حو هانظریهکه اصرار اغلب  دریافتتوان می های فوقاز بحث

های مدرن آبی با ن در تمامی معاهدات و کنوانسیوتقریباً . این اصلباشدی معقوالنه و منصفانه میاستفاده

های مشترک المللی آبها و معاهدات بیناز منظر تاریخی نیز کنوانسیون درجات مختلف بازتاب یافته است.

با نزدیکتر شدن به زمان حال از دکترین افراطی مانند حاکمیت سرزمینی مطلق فاصله گرفته و بیشتر بر 

سازمان ملل و  ۱۹۹۷که در کنوانسیون (. بطوری2-6)شکل و مدیرت جمعی کشورها اصرار دارنداستفاده 

و منصفانه و معقوالنه  یاستفادهجنبه مشارکتی کشورها و همچنین اصول  2۰۰4همچنین قواعد برلین 

فانه از منابع آب می تواند معقوالنه و منص یاستفادهرسانی پر رنگ شده است. همچنین اصل عدم آسیب

 یالبته در تعیین وزن هر کشور در استفادهکشورهای حوزه باشد.  یدر همه توسعه یکنندهتضمین

ها و معاهدات بر اساس کنوانسیونرت گیرد. چراکه معقوالنه و منصفانه باید دقت و وسواس زیادی صو

اکتورهای تعیین وزن آن کشور بنابر ف ،های مشترکنیاز آبی هر کشور از آب یزیربنای محاسبهالذکر، فوق

ها و در کنوانسیونیکی از فاکتورهای تعیین وزن در اصل منصفانه و معقوالنه  باشد.وزن ارائه شده می

کشورهایی  باشد. این فاکتور برایمیهای آینده میزان استفاده فعلی و پتانسیل ،الذکرمعاهدات آبی فوق

 فرصتی است که (دناند همگام با سایر کشورهای همسایه توسعه یابکه متاسفانه نتوانسته)نند افغانستانما

حداقل همتراز  خود را یتوسعه، و نیاز ساکنین منطقه به آنهای انکشافی منطقه ا نشان دادن پتانسیلب

 با کشورهای دیگر حوزه انجام دهند.

(1395 ،یعبدالله ،یعطار ده،یآور)یمرز یهاآب یرانیرکشتیغ یهااستفاده بر حاکم یالمللنیب حقوق و هاهینظری خیتار ریس: 1-6شکل  
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 آب حل منازعات رویکردهای مختلف در خصوص

، تکنولوژیکی، و حقوقیامنیتی، اقتصادی،  آب رویکردهای مختلفی همانند یهکشورها در برخورد با مسئل

تواند می انتخاب نوع رویکرد. (۱۳۹5)پیلتن، صدیق بطحایی اصل، نمایندرا دنبال می محیطیزیست

های حل منازعات در نهایت به استراتژی .نمایدنیز تعیین  را با منازعات آبی هادولتاستراتژی برخورد 

باشد. ، که مسائل آبی نیز از آن مستثنا نمی(۱۳8۹)راهی، گرددیرش یا عدم پذیرش مذاکره منتج میپذ

 گردندخواهان حل آن از طریق مذاکره می منازعه را به عنوان یک مشکل به رسمیت شناخته و گاه طرفین،

این نوع (. ۱۳8۹)راهی، کنندآن سکوت میل جای مذاکره در مقابهطرف یا طرفین منازعه بیک گاهاًو 

این بعضی از  توان در مسائل آبی نیز از سوی کشورهای مختلف مشاهده نمود. عالوه بربرخوردها را می

قدرت  تواندو کمبود آن یک معضل استراتژیک، که میت است محققان آب معتقدند که آب یک منبع قدر

همراه با این افراد معتقد به نگاه امنیتی  .(۱۳۹5)پیلتن، صدیق بطحایی اصل، سیاسی آنها را تهدید نماید

 به مسئله آب هستند.برخوردهای فیزیکی 

را  (استفاده از قدرت)امنیتیو یا  سکوت، مذاکره، کشورها سه راه ،در برخورد با منازعات آبیبنابراین 

ها مزایا و معایب خاص خود را دارد که در ذیل به آنها یک از این روش هرتوانند در پیش گیرند. می

 اثرات مختلفی بر تواندمیها یک از این روش پرداخته شده است. در این شکی نیست که انتخاب هر

ائل آبی را جزء ها مسحکومت هم ذکر شد عموماً قبالًطور که همان داشته باشد. نیز آبی یحوزه یآینده

سیار بلند دیپلماسی و توسط در سطح ب گیریها معموالًدانند، لذا این نوع تصمیممسائل ملی خود می

بین نباید از  ای که در اینگر مسئلهپژوهش یبه عقیدهگیرد. کشور انجام می گیرندگان ارشد هرتصمیم

باشد. نندگان مستقیم منابع آبی حوزه میکی آبریز به عنوان استفادهساکنین حوزه یاد برده شود مشوره با

زندگی آنها را تحت تاثیر قرار  تواند مستقیماًشود میبی گرفته میآ یهایی که برای حوزهکه تصمیمچرا

دهد. بنابراین بهتر است کارشناسان و تصمیم گیرندگان، پس از مشورت با ساکنین حوزه تصامیم خود را 

 نهایی نمایند.

 سکوت

مداران کشور کنند و سیاسترا در سیاست خارجی خود انتخاب میتعدادی از کشورها این روش برخورد 

، شودکه از آنها در خصوص مسائل آبی میهایی والگنگی را در مقابل س کلی، مبهم و های بسیارپاسخ

از دالیل انتخاب این نوع (. ۱۳8۹)راهی، باشدبه معنی انتخاب روش رد مذاکره میسکوت  دهند.ارائه می

)راهی، نرسیدن زمان مناسب اشاره نمودو فرااحساس ضعف نسبت به طرف مقابل  توان بهمی سیاست

دم تسلط کافی بر منابع عدم داشتن متخصصین الزم جهت انجام مذاکرات یا ع ،مسائل آبی(. در ۱۳8۹
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هدف از اتخاذ این سیاست، خرید توان گفت که . بنابراین میبه عنوان ضعف تعبیر نمودتوان آبی را می

های ان اهرمزیربنایی، به عنو هایرای پروژهبا اج زمان برای پرورش نیروهای متخصص و تسلط بر منابع آبی

داشتن نیروی  ،مذاکره بر سر مسائل آبی با کشورهای دیگر در یکی از ابزارهای مهم باشد.مذاکره می مهم

 یجدی برای پرورش نیروهای انسانی در حوزه ایباشد. بنابراین اگر کشوری برنامهمتخصص و متعهد می

کمک نماید.  آن تواند بهکوت مید، انتخاب سیاست سدیپلماسی و مذاکره، با تخصص آب داشته باش

پیاده نیز بهتر و موثرتر از منابع آب در سطح حوزه  یهایی برای استفادهاگر در این فاصله برنامههمچنان 

صورت انتخاب این  درنباید نادیده گرفت که . البته خواهد بودگذار ی مذاکرات تاثیردر آینده ،گردد

خود تخنیکی  بیشتر نیروی انسانی، توان اقتصادی، و یتوسعهجهت  یسیاست، کشورهای دیگر هم فرصت

 . خواهند یافت

 مذاکره

(، ۱۳8۹)راهی، باشداخته شده و معمول در سطح جهان میمذاکره جهت حل و فصل منازعات یک امر شن

تمایل به رساندن آن)یا شوند، به نتیجهبر اساس انتخاب خود )نه اجبار( وارد مذاکره می هاکه طرفاز آنجا

باشد. چراکه شکست مذاکرات برای تمام های مذاکره کننده میرساندن آن( یکی از اهداف طرفنتیجه

آنها نخواهد داشت. به عبارت دیگر مذاکره یکی از بهترین  یها بازخورد خوبی در سطح جامعهطرف

برگزاری ل به آن دارند. های منازعه تمایطرف ( و عموما2۰۱۷ً)ابراهیم، باشدهای حل منازعات میروش

پیوستگی و عمق روابط و به همنزدیکی، دوستی،  یکشور نشان دهنده مذاکرات استراتژیک بین دو یا چند

باید فراهم گردند.  نیازهایی است که قبالًانجام هر مذاکره نیازمند پیش. (۱۳۹۱)موسوی، منافع آنهاست

. کننده است نیز اشاره شد، ترکیب تیم مذاکرهه قبالًطور کنیازهای مذاکره، همانیکی از مهمترین پیش

باید از تخصص و تعهد الزم برخوردار باشند. در مسائل  ،بسته به نوع مذاکرات ،افراد شامل در تیم مذاکره

بلکه باید اطالعات  ،تسلط داشته باشند تنها باید به اصول و مفاهیم مذاکرهننده نهکتیم مذاکره آبی اعضای

گفته شد  طور که قبالًکه بحث منابع آب همانمنابع آب و سیاست هم داشته باشند؛ چراپایه در مورد 

ها نفر از ساکنین حوزه بر زندگی میلیون بحث بر سر منافع جغرافیایی و ملی است و اثرات آن مستقیماً

باشد. یت الزم در خصوص موضوع مورد بحث منیاز دیگر مذاکره، گردآوری اطالعاگردد. پیشنمایان می

های باید اطالعات کامل و روشنی از وضعیت آب ،گردداگر مذاکره در موضوع آب انجام میبه معنی دیگر 

هر کشور باید  یکنندهی مهم این است که تیم مذاکرهکننده باشد. نکتهکرهحوزه در اختیار تیم مذا

ها و قواعد ترک در کشورهای دیگر نیز داشته باشد. کنوانسیونمش یاطالعات دقیقی از وضعیت حوزه

کنند. به همین دلیل که کشورها را ترغیب به مذاکره میاند ای تنظیم شدهالمللی مدرن آبی هم بگونهبین
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های آبریز مشترک در آنها مورد تایید قرار گرفته ت آبی و همچنین مدیریت جمعی حوزهتبادل اطالعا

 است. 

-المللی میو برای حفظ ثبات روابط بین یک مکانیزم ضروری برای حل  انواع منازعات مذاکره

بازخورد خوبی در سطح  آن از سوی کشورهاعدم پذیرش ، بنابراین (Mautner-Markfof, 1989)باشد

های طرف مقابل، تواند ضمن شنیدن صحبتمیدر پای میز مذاکره  شوریهر ک نخواهد داشت.المللی بین

. حل معقولی برای حل منازعه مشخص گرددر نهایت راهتا د ود را نیز به طرف مقابل بیان دارد،نظرات خ

طور که قبال اشاره شد، کشورها باید تالش کنند تا مسائل خارج از موضوع، بر مذاکره سایه البته همان

مذاکرات در مورد مسائل آبی نیاندازد و موضوع اصلی را تحت شعاع قرار ندهد. به عنوان مثال اگر موضوع 

نباید موضوعات دیگری همانند موضوعات اقتصادی، سیاسی و نظامی  ،باشدمیآبریز مشترک  ییک حوزه

فین مذاکره برای یک از طر که هراهرم فشار استفاده گردد. از آنجادر آن مطرح گردد و از آنها به عنوان 

( دارند، در صورت بروز چنین اتفاقی هیچ یک از های خودخود خط قرمزهایی)به عنوان حداقل خواسته

مذاکرات جز شکست چیزی نخواهد بود.  یهای درگیر زیربار توافق اجباری نخواهند رفت و نتیجهطرف

کنند. در این نوع نتیجه برد فکر می-ای همواره به نتیجه بردکنندگان حرفهمذاکرهدر دنیای مدرن امروز 

کنند و هر یک دستاوردی برای خود دارند. در چنین فضایی رضایت میطرفین مذاکره احساس  است که

مشترک رخ دهد و هر کشوری با توجه به  یتواند در حوزهمیاقتصادی نیز  یهمکاری جهت توسعه

 های اقتصادی منابع آب حوزه استفاده نماید.ل خود از مزیتیپتانس

های مذاکره برای حل منازعات آبی حوزهرسد که در پیش گرفتن راه های فوق به نظر میتوجه به بحث با

ها های دیگر حرفرو با طرفتوان رو در وش است. چراکه با استفاده از فرصت مذاکره میمشترک بهترین ر

های آنها را نیز شنید و سپس با صبر و ها و خواستههای خود را به گوش آنها رساند و حرفو خواسته

ی از بخشی رسید. پر واضح است که مذاکرات آبی یکآنها بحث نموده و به نتیجه رضایتحوصله روی 

ترین نوع مذاکرات بوده و نیاز به وقت و زمان زیادی دارد. به عنوان مثال مذاکرات منتج به قرارداد پیچیده

 به درازا انجامید. ۱۳5۱تا  ۱۳۰۹آب هلمند از سال 

 استفاده از قدرت

آب همواره به عنوان  ،ژئوپلتیک جهانی، در بیشتر نقاط جهان یسابقه در صحنههای بیبه رغم دگرگونی

برخالف (. متاسفانه ۱6: ص ۱۳۹6)لطفعلی زاده، در سیاست خارجی کشورها بوده است یک عنصر کلیدی

ی سیاسی جهت حل مشکل رسد در سطح جهانی ارادهالمللی، به نظر میسخنان پرطمطراق جوامع بین
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آب صورت  بر سر منابع تواندهای آینده میدارند که جنگرو بسیاری اذعان میاز این ی وجود ندارد؛آبکم

قدرت  یدهندهافزایش توانند به عنوان یک منبعمیمنابع آب  رواز این (.۱۳8۷)ببران، هنر بخش، گیرد

کشورها تالش دارند تا بر این اساس (. ۱۳82)فروغی، ی ژئوپلتیک تبدیل گردندابزار و وسیله به ،کشورها

نوان یک ابزار قدرت گیرند تا بتوانند از آن به عنترل آنها را در دست ها در داخل مرزهای خود کبا مهار آب

 هستند و "دشرکای ناخشنو"های فرامرزی ها در موضوع شراکت در آبدولت عموماًکه چرا استفاده کنند.

)فروغی، دهددسترسی به منابع آب را افزایش میها در مورد دولت احتمال بروز بحران بین ین موضوعا

 باشد.ایید اصل حاکمیت سرزمینی مطلق میت یهای فرامرزی نشانهچنین دیدگاهی راجع به آب (.۱۳82

های مختلفی از جمله اعمال فشار در این سیاست از عدم توازن قدرت بین کشورها استفاده شده که از راه

 ,Zeitoun, Warner)باشدحقیقت استفاده از هیدروهژمون می درکه  ،گردداستفاده میو تهدید 

های نیل، اردن، دجله و فرات مشاهده توان در رودخانهسیاستی را میهایی از اعمال چنین نمونه. (2006

منابع آب میزان کنترل بر کننده اصلی ی تعییندر این سیاست روابط قدرت بین کشورهای حوزهنمود. 

موقعیت الزم به ذکر است که در بحث استفاده از قدرت، . (Zeitoun, Warner, 2006)می باشد

رت وابسته تا زمانی که به منابع قد (های آبیتوسط ساختمان)هاکشورها و پتانسیل آنها در استفاده از آب

طرفداران توان گفت ی. به عبارت دیگر م(Warner, 2004)ای نخواهند داشتنباشد نقش تعیین کننده

کنترل بیشتری بر منابع آب داشته  ،سیاسی و نظامی یجانبههمههای کنند با فشاراین سیاست سعی می

فیزیکی آب مواجه هستند، بیشتر هایی که با کمبود کنترل بیشتر بر منابع آب در حوزهرقابت بر سر باشند. 

  .(Zeitoun, Warner, 2006)باشدمی

گونه ارتباطی با مسائل که هیچ یمسائل دیگر در این نوع سیاست عموماًشود مشاهده میطور که همان

یا شامل نقاط ضعفی است که کشور  سائل عموماًد. این منشوبه مسائل آبی ربط داده میآبی ندارند 

کنند با اتکا به این تر سعی مید. کشورهای قوینتر دارقوی یا کشورهای تر نزد کشورضعیفکشورهای 

این نوع سیاست یکی از  به اهداف خود برسند.نقاط ضعف کشورهای ضعیف را تحت فشار قرار دهند تا 

پایدار منطقه نشده و همیشه  یآن منجر به توسعه یکه نتیجهاشد چرابهای آبی میبدترین نوع سیاست

باخت -دبر یی با نتیجهیهاسیاست یزهکند. امروازنده و طرف دیگر برنده احساس مییک طرف خود را ب

هترین نتیجه همیشه از سیاست که نتایج آن پایدار نخواهد بود. ب، چرادر سطح جهانی طرفدار زیادی ندارد

 گردد.ی پایدار منطقه میها هم منجر به توسعهگردد و نتایج اینگونه سیاستل میبرد حاص-برد
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 اختصارات
 

 µS/Cm : Microsiemens per Centimeter 

 EPA: U.S. Environmental Protection Agency 

 PPB: Parts per billion 

 USGS: Unaited State Geological Survey 

 WHO: World Health Organization 

 IWMI: International Water Management Inistitute 

 IWRM: Integrated Water Resource management 

 FAO: Food and agriculture Organisation of United nations 

 DACCAR: Danish Committee for Aid to Afghan Refugees 

 TDS: Total dissolved solids 

 UN DESA: United Nations Department of Economic and Social Affairs 

 IGRAC: International Groundwater Resources Assessment Center 

 STAS: Office of the Science and Technology Advisor to the Secretary 

of State 

 USACE: US Army Corps of Engineers 

 ERDC: Engineer Research and Development Center 

 ILA: International Law Association 

 ILL: Institute of International Law 

  

https://www.dacaar.org/
https://www.dacaar.org/
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 منابع و ماخذ

 منابع فارسی

مرکررز ، (مترررجم محمررد نرروری)، مررذاکرات سیاسرری و حررل منازعررات، 2۰۱۷جمیررل عرروده،  ،ابررراهیم

 https://pe.annabaa.org/political/1624لعررررررات راهبررررررردی  النبرررررراء مطا

(accessed on 12 December 2018) 

فرر شرعار، انتشرارات    ، ترجمره جع ابرن حوقرل یرا ایرران در صروره االرض      یسرفرنامه  ،۱۳66 ابن حوقل،

 ، تهران امیرکبیر

کرراربرد آنتروپرری شرراتون در تعیررین    ،۱۳۹5محمررد علرری،   ،قربررانی پررور حسررینی، فاطمرره؛ آخررونی

)حوضرره صرروفی چررای(، مجلرره محرریط سطحیهررای برترین پررارامتر شرریمیایی در کیفیررت آمرروث

 ۳۳2-۳22، صفحات 4، شماره 2، جلد زیست و مهندسی آب

، جمهررروری ۳۹، شرررماره ۱۳۹6احصرررائیوی  یسرررالنامه، ۱۳۹۷ملررری احصرررائیه و معلومرررات،  یاداره

 اسالمی افغانستان

-حوضره بررداری از سردهای   ارزیرابی عملکررد بهرره   ؛ ۱۳۹5فرائز،   ،عباسری  ، سرارا؛ نظیف ، قاسم؛عزیزی

منرراطق خشررک، دوره العررات جغرافیررایی مط  هررا،آبریررز ارومیرره بررا رویکرررد پویررایی سیسررتم  ی

 25هفتم، شماره 

، وزارت نیرررو، شرررکت مهندسررین مشرراور جامرراب     هررای ایررران ، رودخانرره۱۳۷4یررداهلل،  ،افشررین

 .۳2۰-۳2۳،صفحات 

، بره اهتمرام سرید محمرد کراظم      روضره الجنرات فری اوصراف مدینره هررات       ۱۳۳۹زمچری،   اسرفزاری،  

 84-85امام، دانشگاه تهران، صفحات 

زیربنررا،  -، جلررد دوم رکررن سرروم۱۳8۷-۱۳۹۱، اداره منررابع آب اسررتراتیژی انکشرراف ملرری افغانسررتان 

۱۳86 

 ۱۳۹4شناسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی والیت هرات، وزارت اقتصاد، آسیب 

)بررسرری مرروردی: جنرروب غرررب  ایقرردرت منطقررهوزن ژئرروپلتیکی و نظررام ، ۱۳85هررادی،  ،اعظمرری 

 ۱۱۹-۱54ژئوپلتیک، سال دوم، سماره سوم و چهارم، صفحات  یآسیا(، فصلنامه

https://pe.annabaa.org/political/1624
https://pe.annabaa.org/political/1624
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هرای  مقایسره روش ، ۱۳8۹ ،، غالمرضرا نرژاد بنیرادی  ریم؛مر  ،فرجری ، محسرن؛  سرعدانی  ، عبراس؛ آقاخانی

، تعرداد  واحرد صرنعتی  اسراس اسرتفاده از پارامترهرای تعرداد      برآورد میرزان نیراز آبری صرنایع برر     

 ،ی تحقیقرات نظرام سرالمت ،سرال ششرم     مسراحت کرل و مسراحت زیربنرا، مجلره      ،پرسنل شاغل

 ۳64تا  ۳5۷شماره دوم، صفحات 

-ی تطبیقری اصرول و قواعرد برین    مطالعره ، ۱۳۹5 ، محسرن؛ عبرداللهی  ، جرالل؛ عطراری  ، فریبرا؛ آوریده

علرروم محیطرری، دوره   یفصررلنامه، هررای فرامرررزی للرری حرراکم بررر تقسرریم آب در رودخانرره  الم

 ۷۹-۹6چهاردهم، شماره دو، صفحات 

، ترجمررره کررریم کشرراورز، انتشررارات موسسررره    آبیرراری در ترکسررتان  ؛ ۱۳5۰والدیمیررر،   ،بارتولررد  

 مطالعات و تحقیقات اجتماعی، تهران

، فصررلنامه راهبرررد، بحررران وضررعیت آب در جهرران و ایررران، ۱۳8۷ببررران صرردیقه، هنررربخش نررازلی،  

 2۱2-۱۹۳، صفحات 48، شماره ۱6سال 

 ۱۳۹۷برآورد نفوس کشور، اداره مرکزی احصائیه، 

بررسرری رونررد تهیرره اسررتاندارد کیفیررت آب شرررب در   ؛ ۱۳88 ابراهیمرری، مرریالد؛ احتشررامی، مجیررد؛  

 ، دومین سمپوزیوم بین المللی محیط زیست، کشورهای در حال توسعه

بحررران آب در ، ۱۳8۹ ، مجتبرری؛سررین نررژادح ، معصررومه؛جرروادی ، سررمیه؛خسررروی ، خرردارحم؛بررزی 

المللری جغرافیرردانان جهران اسررالم،   ی بررینهررا و راهکارهرا(، چهررارمین کنگرره  )چرالش  خاورمیانره 

 زاهدان، ایران

، ۱۰۳۹تحقیقررات جغرافیررایی، شررماره   ی، فصررلنامهرودهررری ،۱۳۷4، محمررد حسررین، پرراپلی یررزدی

 ۱2۷-۱۳6صفحات 

هررای زیسررت محیطرری  ، مبررانی و مکررانیزم همکرراری ۱۳۹5بطحررایی اصررل،  ،صرردیق ، فرررزاد؛پیلررتن 

، فصررلنامه راهبرررد اجتمرراعی   ای مشررترکهررای رودخانرره آب یایررران و همسررایگان در حرروزه 

 ۹۱-۱22، صفحات 2۱فرهنگی، سال پنجم، شماره 

، هررای ایرررانای بررر جغرافیررای سیاسرری دریاهررا بررا تاکیررد بررر آبمقدمرره، ۱۳84زهرررا،  ،فررردپیشررگاهی

 4۰تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص 
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ای در هررای ارزیررابی چنررد ضررابطه روش یمقایسرره، ۱۳8۰،، علیرضرراامیررر حسررین، قرردیمی  ،چیررذری

صرراد اقت ،قرروم خراسرران ی آبریررز قررره مرروردی: حرروزه  ی، مطالعررهمرردیریت پایرردار منررابع آبرری  

 2۰6 -۱6۷، صفحات ۳4شماره  ،کشاورزی و توسعه، سال نهم

 شرماره  پایردار،  توسرعه  مطالعرات  نامره المللری، پرژوهش  برین  امنیرت  و ، آب۱۳86محسرن،   ،چیت سراز 

 پویا برتر اندیشه تهران، اول،

شناسررایی تعارضررات  ، ۱۳۹6 ، بیررژن؛قهرمرران ، علرری؛یوسررفی ، کررامران؛داوری ، ابرروذر؛حرراتمی یررزد 

 های شناختیستفاده از تحلیل نقشهمدیریت آب با ا

-ای در حروزه هرای رودخانره  یرابی ایجراد تراالب   مکران ، ۱۳۹6، واحرد، شریخ ، محبوبه؛ برردی حاجی بیگلو

، دانشررگاه علرروم  اسررتان خراسرران رضرروی  -رودخانرره تجررن  مطالعرره مرروردی: ، خیررزهررای آب

، 24هررای حفاظررت آب و خرراک، جلررد   منررابع طبیعرری گرگرران، نشررریه پررژوهش    کشرراورزی و

 شماره چهارم

در شررادابی نررواحی مسرریر خررود در افغانسررتان،  رود، نقررش دریررای هررری2۰۱۳ ،، یارمحمرردزادهحیرردر

 سایت اینترنتی آریایی

http://www.ariaye.com/dari10/elmi/yar21.pdf   (accessed on 26 

December 2018) 

-ی آبریرز قرره  ری حوضره تعیرین کرارایی مصررف آب آبیرا    ، ۱۳۹۰ ،، محمرود صربوحی  ، سرمیه؛ خنجری

، ۱، شررماره ۳، تحقیقررات اقتصرراد کشرراورزی، جلررد  هررای وزنرریقرروم بررا تاکیررد بررر محرردودیت  

 .88-۷۳صفحات 

 شیررآرا بررری لغررز کپرره داغ شررمال مرروربی اثررر پهنرره گسررل، ۱۳۹۳ ، علرری؛یسرراقی ، بهررزاد؛دریکونررد

علروم زمرین،   ، مجلره  رانرده کپره داغ  -خرورده  نیکمربنرد چر   در نرادر  سیتاقرد  یهانکوهای پلکان

 2۰8-۱۹۷، صفحات ۹4سال بیست و چهارم، شماره 

گررذاری عمررومی، مرکررز  ، شرربکه مطالعررات سیاسررت ، امنیررت آب در ایررران ۱۳۹5مجیررد،  ،دکررامین

 های استرتژیک ریاست جمهوری، تهرانبررسی

http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=91629 (accessed on 22 October 

2018) 

http://www.ariaye.com/dari10/elmi/yar21.pdf
http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=91629
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بررسری اشرکال   ، ۱۳۹2، محمرد،  غفروری ، غالمرضرا؛  پرور ، منرا، لشرکری  پور مقردم ، پوریا؛ حسیندهقان

هشررتمین همررایش رود )شررمال شرررق ایررران(،  ی آبریررز رودخانرره کشررف ژئومورفولرروزی حوضرره

 -۱6۹5مشررهد، صررفحات دانشررگاه فردوسرری  ،شناسرری مهندسرری و محرریط زیسررت ایررران زمررین

۱666 

 و افضرلی  رسرول  ترجمره  خاورمیانره،  در آب سیاسرت  ، ۱۳8۹اس، ، تریم  گرری  مصرطفی،   ،یرار دولرت 

 المللنیب نشر و چاپ شرکت نشر تهران: نیا، التیامی رضا

آمیررز ی حررل و فصررل صررلح، مرروثرترین روش برررا، اصررول و فنررون مررذاکره۱۳8۹مررراد،  ،سررعیدراهرری

 ۱۱کابل، ص منازعات، مطبعه بهیر، 

ژئوپلتیررک ترکمنسررتان و ترراثیر بررر امنیررت ملرری جمهرروری اسررالمی   ، ۱۳۹۳امیررر حسررین،  ،رشرریدی

 66، ص و پژوهشکده علوم دفاعی، تهران، دانشکده ایران

هررا و : نگرانرریآهررن و منگنررز در آب آشررامیدنی  ، علرری؛شررهریاری ، رحرریم؛عررالی ، محمررد رضررا؛زارع

،صررفحات  ۱۳۹5، پرراییز ۳، شررماره 2پیشررگیری و سررالمت، دوره  یمشررکالت احتمررالی، مجلرره 

42-۳4. 

نقررش رودهررای مرررزی در همگکرراری و همگرایرری منطقرره ، ۱۳۹۰زرقررانی سررید هررادی، لطفرری امررین، 

)نمونرره مرروردی: هریرررود و سررد دوسررتی(، مجلرره جغرافیررا و توسررعه ی ناحیرره ای، شررماره ی   ای

 5۷-82شانزدهم، صفحات 

، انتشررارات دانشررگاه علرروم المللرریشررناخت مرزهررای بررین ای برررمقدمرره، ۱۳85سرریدهادی،  ،زرقررانی

 ۱2۱انتظامی، صفحه، 

اجتمرراعی و دمرروگرافیکی غررور، جمهرروری اسررالمی افغانسررتان، اداره مرکررزی       -سررروی اقتصررادی 

 ۱۳۹۱احصائیه، 

اجتمرراعی و دمرروگرافیکی هرررات، جمهرروری اسررالمی افغانسررتان، اداره مرکررزی      -سررروی اقتصررادی 

 ۱۳۹5ه، احصائی

هررای آبرری در روابررط ایررران،    هیرردروپلتیک، امنیررت و توسررعه همکرراری   ، ۱۳۹۰وحیررد،  ،سررینائی

، ص جی، سررال سرروم، شررماره دوم، تابسررتان روابررط خررار ی، فصررلنامهافغانسررتان و ترکمنسررتان

۱85-2۱۱. 
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بررسرری ارائرره شرراخص کرراربردی برره منظررور ، ۱۳۹2فاطمرره،  ،آبرراد ؛حسررین ،طررالبی ، مهررری؛شرراهدی

آب و  یقرروم، نشررریهی مرروردی حوضرره آبریررز قررره، مطالعررهب و پایررداری توسررعهمنررابع آتعررادل 

 ۷۹تا  ۷۳صفحات  ،توسعه پایدار، سال اول، شماره یک

هررای سررطحی و حجررم گررزارش میررزان بارنرردگی، جریرران، ۱۳۹5شرررکت مرردیریت منررابع آب ایررران، 

وزارت نیرررو،  ،۹5-۱۳۹4مرراه سررال آبرری    مهررر لغایررت تیررر   آب موجررود در مخررازن سرردها،  

 جمهوری اسالمی ایران، تهران.

-هررای بررینبرررداری غیرکشررتیرانی از آبررراهحقرروق بهررره، ۱۳۹4عطیرره،  ،خطیبرری ، شرریرین؛شرریرازیان

، دوره دوم، شررماره پایررداری، توسررعه و محرریط زیسررت  ی پایرردار؛المللرری بررا نگرراهی برره توسررعه 

 ۷۳-85چهار، صفحات 

هررای قرروم توسرط شرراخص ی قرره منرابع آب ایررران و حرروزه ، ارزیرابی پایررداری  ۱۳۹۳عظرریم،  ،شریردلی 

شررماره مرردیریت آب در منرراطق خشررک، جلررد یررک،  یفصررلنامه، دو ۱4۰4 تررا افررق المللرریبررین

 6۱تا  5۳یک، صفحات 

 ، هیرردرولیک و بحررران آب، اطالعررات سیاسرری و اقتصررادی    ۱۳85صررادقی، سررید شررمس الرردین،    

 .45، ۱۱6-۱۱5،شماره 

سررازی اثررر آشکار، ۱۳۹۱رحیمرری یوسررف،  ،قویرردل ، سررعید؛رجررایی نجررف آبررادی ، منچهررر؛زادهفرررج

)کشررف رود(، مطالعررات جغرافیررایی آبریررز سرخس ینوسررانات بررارش بررر روانرراب سررطحی حوضرره

 24-۱۱مناطق خشک، سال دوم، شماره هفتم، صفحات 

بحرران در آسریای   المللری و مردیریت   هرای فرامررزی، امنیرت برین    اسرتفاده از آب ، ۱۳82پیام،  ،فروغی

، 4۳، دوره سرروم، شررماره  ۱2، فصررلنامه مطالعررات آسرریای مرکررزی و قفقرراز، سررال      مرکررزی

 ۱6۷-۱۹4صفحات 

کرراهش مرردیریت حرروادث هایرردرومتیورولوژیکی  ، ۱۳۹4محمررد مصررطفی،  ،نگرراهی ، نسرررین؛فقیررری

 ، دانشکده محیط زیست، دانشگاه کابلافغانستان

(، تحقیقررات منررابع آب، سررال   آب دشررت مشررهد  مررورد مطالعرره: کنشررگران مرردیریت   کنشررگران )

 ، انجمن علوم و مهندسسی منابع آب2سیزدهم، شماره 
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رد یرا توجیره    تراثیر مردیریت جرامع برر    ، ۱۳85محمرد،   ،پورحسرن  ، تفتری ابرراهیم؛  فرالح  ، علری؛ گران

مطالعره مروردی: رودخانره روس در شررق اسرتان خراسران رضروی،         ؛توسرعه منرابع آب   یهاطرح

صررفهان، دانشررگاه صررنعتی اصررفهان، انجمررن علرروم و   دومررین کنفرررانس مرردیریت منررابع آب، ا 

 . مهندسی منابع آب ایران

طالعرره )مای در خاورمیانههررای هیرردروپلتیکی امنیررت منطقرره   ریشرره، ۱۳۹6زاده محمررد،  ،لطفعلرری

علروم سیاسری، گررایش مطالعرات      ینامره کارشناسری ارشرد رشرته    نموردی دجلره و فررات(، پایرا   

 ای، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسیمنطقه

 یژئومورفولرروژی حوضرره -تجزیرره و تحلیررل تکتونیررک، ۱۳۹6سیدرضررا،  ،حسررین زاده ، اعظررم؛مررابقی

 ۱88-۱6۳، صفحات 4۹، جغرافیا و توسعه، شماره رودخانه درونگر

، هررا بررا تاکیررد بررر منررابع آب ایررران جغرافیررای سیاسرری آب، ۱۳۹۳ ، موسرری،صررادقی افشررین؛ ،متقرری

 2۳صفحه، صفحه  ۳۱۹سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران، 

تحلیررل وضررعیت بحررران آب در کشررور و الزامررات  ، ۱۳۹۳نررازنین،  ،یزدانیرران ، اسررماعیل؛محمرردجانی

 ۱۱۷-۱44، صفحات 66و  65 شماره های ،2۱آن، فصلنامه روند، سال  مدیریت

، جلررد اول: سررطح ملرریدیریت جررامع منررابع آبرری افغانسررتان  مرر ،۱۳۹6سررلطان محمررود،  ،محمررودی

 نشر پرند، کابل

، جلرد  مردیریت جرامع منرابع آبری در حروزه هرای آبریرز افغانسرتان         ،۱۳۹6 سلطان محمود، ،محمودی

 دوم: نشر پرند، کابل

 2۰25هیرردروپلتیک خاورمیانرره در افررق ، ۱۳8۷حاجررت مصررطفی،  ،قررادری ، حسررین؛هشرریمخترراری

نامرره ود اردن و رود نیررل، فصررل هررای دجلرره و فرررات، ر  مطالعرره مرروردی: حوضرره   ؛مرریالدی

 .۷4-۳6ژئوپلتیک، سال چهارم، شماره اول، 

، سررازمان برنامرره و بودجرره کشررور، ریاسررت  ۱۳۹5سررالنامه آمرراری کشررور  ،۱۳۹۷مرکررز آمررار ایررران، 

 جمهوری

-هررا و الزامررات(، فصررل)راهبردهررا، تکنیررک مررذاکرات اسررتراتژیک، ۱۳۹۱سرریدعلی محمررد،  ،ویموسرر

 ۱4۳-۱۷2الملل، دوره نخست، شماره چهارم، صفحات نهای روابط بینامه پژوهش
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سرازی طررح جرامع    مطالعراات بهنگرام  ، گرزارش آغرزین )برازنگری(    ۱۳88مهندسی مشراور طروس آب،   

 هیرمنررد –پترگران، هررامون دق قرروم، نمکرزار خررواف+ قرره  ی)حوضررههررای شررق کشور آب حوضره 

 آبفا، وزارت نیرو و آب کالن ریزیبرنامه ، دفتر(ماشکیل –هامون و

سررازی تلفیررق مطالعررات منررابع آب   گررزارش نهررایی بهنگررام  ، ۱۳۹۱مهندسرری مشرراور طرروس آب،   

بخررش ، جلررد سرروم: تجزیرره و تحلیررل آمررار و اطالعررات و برریالن آب،   قررومی آبریررز قرررهحوضرره

ای ات پایرره منررابع آب، شرررکت آب منطقرره   پررنجم: تلفیررق مطالعررات و برریالن، دفتررر مطالعرر    

 خراسان، وزارت نیرو

مطالعرررات شناسرررایی منرررابع آب محررردوده مطاعررراتی    ، ۱۳8۳آبنمررود تررروس،  مهندسررین مشرراور

 ای خراسان، شررکت سهامی آب منطقه کرالت نرادر

هررای منیترری و حقرروقی در مرردیریت رودخانرره سیاسرری و امالحظررات ، ۱۳۹2حجررت،  ،میرران آبررادی

، ۱۳۹2الملررل، دوره نخسررت، شررماره نهررم، پرراییز  هررای روابررط بررینلنامرره پررژوهش، فررصمرررزی

 2۰۳-2۳5صفحات 

-آب عرراملی مروثر در تعیررین نقرش و جایگراه ژئواکونومیررک ایرران در منطقرره    ، ۱۳۹۰مهردی،   ،مینرایی 

، مرکررز آمرروزش عررالی امررام  ۱۳88-8۹علمرری  هررای، مجموعرره مقرراالت سررخنرانیخاورمیانرره ی

 ۱۳۱-۱۳8معاونت ترویج و آموزش، صفحات  -خمینی، نشر آموزش کشاورزی

و  یشناسر نیسرازمان زمر  انتشرارات   ،رانیر ا یشناسر نیبرر زمر   یاباچره ید ،۱۳55، حمرد حسرن  م ،ینبو

 صفحه ۱۰۹، تهران، کشور یاکتشافات معدن

ارزیرابی  ، ۱۳۹۷رضرا،   ،صردیق ، سرید حسرن؛   رجرائی  علری؛ ، کرالت  باقریران  ، جرواد؛ چزگری  نور، حمزه؛

، سررومین کنفرررانس ملرری حفاظررت  قررومی قرررهوضررعیت کمرری منررابع آب زیرزمینرری در حوضرره 

 خیزداری، تهران، ایرانحفاظت خاک و آب یکدهخیزداری، پژوهشخاک و آب

یررابی هررای اجتمراعی در مکران  هررای ایجراد ترنش  شراخص ، ۱۳۹4محمرود،   ،غفرروری ، حسرین؛ نروروزی 

، مجلره راهبررد پایردار ،سرال اول     امنیتری  -هرای اجتمراعی  گیرری از ترنش  سدها با رویکررد پریش  

 44-4۹شماره دو صفحات 

دولرررت ، شناسررری وضرررعیت اقتصرررادی و اجتمررراعی والیرررت هررررات آسررریب، ۱۳۹4وزارت اقتصررراد، 

 جمعوری اسالمی افغانستان
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 http://moec.gov.af/Content/files/Herat%20Provincial%20Profile.pdf 

(accessed on 16 October 2018) 

آبفررا، ریررزی کررالن آب و ، دفتررر برنامرره۱۳۹۱-۱۳۹۰سررالنامه آمرراری آب کشررور ، ۱۳۹4وزارت نیرررو، 

 تهران

ارات )شررمالی، رضرروی، جنرروبی(، انتشرر بررسرری بحررران آب اسررتان خراسان ، ۱۳85سررعداله،  ،والیترری

-2۳4صررفحات  ، شررماره یررک،۱۰ریررزی و آمررایش فضررا، جلررد دانشررگاه تربیررت مرردرس، برنامرره

2۳۱ 
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 یکی ضمیمه

رودآبریز هری یهای حوزهشناسی سنگزمین جدول توالی
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 دو یضمیمه

های مورد نمودارهای تغییرات سطح آب و هدایت الکتریکی در چاه

 د روهری یآزمایش حوزه
(DACCAR, 2013) 
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 یاز گزارش موسسه عیناًرود، هری یجهت بررسی بیشتر منابع آب زیرزمینی حوزه این نمودارها صرفاً

داشت ، برتهیه شده است 2۰۱۳داکار که توسط آقایان حسن صافی و احمد جاوید کوهستانی در سال 

  این تحقیق گنجانده شده است. یشده و در ضمیمه



170 
 

  



171 
 

 



172 
 

 

 



173 
 

 ی نویسندهدرباره

ی در یک خانواده ۱۳5۳سیدعلی حسینی فرزند سید احمد شاه در  ولسوالی انجیل والیت هرات در سال 

پیشه چشم به جهان گشود. با شروع جهاد مردم افغانستان علیه ارتش سرخ شوروی و بمباردمان زراعت

شان، خانواده تصمیم به مهاجرت به جمهوری اسالمی ایران را گرفته و وی نیز همراه قریه و تخریب منزل

ی خود را در مشهد به پایان برده و در نویهبا خانواده، در شهر مشهد مقیم گردید. تحصیالت ابتدایی و ثا

شناسی تحصیالت عالی ی زمیناز طریق کانکور سراسری در دانشگاه صنعتی شاهرود در رشته ۱۳۷2سال 

گردید. پس از آن در یکی از مدارس مخصوص از دوره لیسانس فارغ  ۱۳۷6خود را آغاز نموده و در سال 

شغول به تدریس برای مهاجرین بدون مدرک )که اجازه تحصیل مهاجرین در شهر مشهد به عنوان معلم م

ی فوق لیسانس)ماستری( خود را در تحصیالت دوره ۱۳8۱در مدارس ایرانی را نداشتند( شد. در سال 

آغاز نمود و در  (Engineering Geology)شناسی مهندسی ی زمیندانشگاه فردوسی مشهد در رشته

های مختلف با ی ماستری، در پروژهردید. در حین تحصیل در دورهاز این دانشگاه فارغ گ ۱۳8۳سال 

های متعدد مشاور منابع آب و بندسازی در ایران و افغانستان همکاری نزدیک داشته است. این شرکت

های مختلف همراه گردد. ی تحصیل ماستری همراه با کار تخصصی در شرکتتجربه باعث گردید که دوره

ی ماستری به کشور بازگشته و یک شرکت مهندسی مشاور در امور منابع آب و پس از فراغت از دوره

های مهندسی در داخل بندسازی همراه با تنی چند از مهندسان کشور به ثبت رساند و شروع به فعالیت

 کشور نمود. 

زشی های آموشناسی و منابع آب، وی دورههای جدید در امور زمینجهت استفاده از ابزارها و تکنیک

را در ایران و جرمنی   (GIS & RS)ایهای اطالعات جغرافیایی و تفسیر تصاویر ماهوارهمختلف سیستم

ی آموزشی را نیز برای کارمندان محترم وزارت انرژی و آب برگزار نموده گذرانده است. همچنین یک دوره

های ب در مجالت و کنفرانسی بندسازی و منابع آی تخصصی در زمینهاست. تا کنون از وی چندین مقاله

 المللی خارجی به چاپ رسیده است.بین
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Harirud 
A study of the Basin  

 

Summary 

Afghanistan is a landlocked country which is being located in the semi-dry 

part of the globe. 75 per cent of this country is mountainous, in which create 

the fountainhead of important rivers, including Axos, Kabul, Helmand, 

Morghab and Harirud.  According to ministry of water and power, 

Afghanistan has five main basins including, Kabul, Axos, Helmand, North and 

Harirud-Morghab, which is shaped of 42 sub-basins, that only the North Basin 

is counted as internal basin and four others are the joint basin with other 

neighboring countries. Based on the studies of UNFAO in 1996, there has 

been production of water in Afghanistan with the amount of 84 billion cubic 

meter; but unfortunately, based on the data of ministry of water and power, 

the amount of water production in 2018 decreased to 49 billion cubic meters.  

Harirud is the westernmost basin of the country which is being joint between 

three countries, Afghanistan, Iran and Turkmenistan. The fountainhead of 

this river if the central parts of afghansitan and with passing through cities of 

Firoozkoh and Herat and with composing the border of Iran and Afghanistan; 

and Iran and Turkmenistan, it goes to the Turkmenistan and is hidden in the 

sandstones of Qaraghom.  

The total space of this basin is 112200 square The population inhabited in the 

whole basin is about 5417000, in which 32 per cent of that belongs to 

Afghanistan, 64 per cent for Iran and only 3 per cent for Turkmenistan.  
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The population inhabited in the whole basin is about 5417000, in which 32 

per cent of that belongs to Afghanistan, 64 per cent for Iran and only 3 per 

cent for Turkmenistan.  

The amount of raining is variable from 134 to 263 Mm in Afghanistan and the 

average of raining in Iran is reported 218 Mm. The most amount of raining in 

Harirud Afghanistan is in the Herat Station, in March about 58 Mm and in Iran 

is around Mashad, in March about 55 Mm.  

The water needs of the regions include: agriculture, drinking, crafts and the 

environment, that due to gradual increase of the population and life style 

transmission, this need has been increased. Based on the master plan of 

Harirud basin the total water needs of Harirud basin in Afghanistan for 2015 

was about 5665 Million Cubic meter, in which this amount will increase to 

6276 million cubic meter by 2045.  

Agriculture in Harirud Afghanistan`s basin includes 225852 acres of irrigated 

lands and 268183 acres of rain feed lands. Based on the forecasting of master 

plan the acres which need water will increase to 477000 by 2045. 

The watering of Harirud river in a comparison of the old (1962-1980) and new 

(2009 to the present), base on the eleven hydrometric stations that have 

been installed on the basin, shows a considerable decrease of water. With 

consider to the issue that at the result of insecurity in country, there were no 

development in agricultural and industrial sector between 1980-2009, 

therefor the most important reason of the water decrease is the climate 

change and the human factor does not have any effect on the decrease of 

water in this regard. Global studies on the statues of the basins show that 

Harirud basin is the fourth most challenging water basin of the world. The 
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amount of renewable waters of the Harirud-Morghab basin is about 407 

cubic meter, that based on the universal indexes like Falcon Mark, Harirud 

basin is under the intense water tension.  

The underground water has been investigated, in short by FAO (1996), UHL 

and Taheri (2003), ADB (2005) and Shiladia (2014). The results of these 

studies are general and do not determine the beds of the underground water. 

The underground water of the region are mostly used by wells (713), 

fountains (723), and Canals (232) for drinking and agriculture. A comparison 

of the qualitative investigation on the underground water of the region with 

the global standards like World Health Program shows that there are no 

problems for the underground water of the region and they are drinkable.  

Controling and saving of the surface water of the Harirud basin has been 

considered by building dams like Salma and Kabgan, that has been stopped 

due to wars. After fall of Taliban and starting of a new political system, these 

projects have been restarted. Fortunately, the project of Salma dam started 

to exploit. And the Pashdan dams are under building and the Kabgan and 

Tirpul dams are under study.  

The Harirud basin in Iran is called Qaraghom and sometimes Sarakhs basin. A 

number of important rivers including the Kashfrood, Jamrood and Rosrood, 

are falling from Iran`s part to Border Harirud. And some rivers including Qara 

Tikan, ChahChaheh, Darongar and… getting directly into Turkmenistan and 

join to Harirud there.  

Agriculture in Qaraghom basin is mainly in forms of irrigated and rain feed. 

And has its development every year. More than 314000 agricultural acres 

exist in this basin currently.  
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Surface water of the Qaraghom basin is measured with the 45 hydrometric 

station which is installed on the rivers of the basin. Long-term average of the 

water production in the Qaraghom basin is 3027 m cubic meter and between 

2015-2016 is reported about 1434 m cubic meter. Based on the Faclon Mark 

the water per capita for each person will be 861.7 cubic meter by 2025.  

Underground water of Qaraghom basin has 11 small and big underground 

water reservoir in which the biggest one belongs to the desert of Mashad. 

Collectively 2453 m cubic meter of the underground water of the Qaraghom 

basin has been taken out by 4637 semi-deep wells, 5987 very deep wells, 

2780 fountains and 2063 canals between 2012-2013. 82.7 per cent of this 

amount used for agriculture, 13.7 per cent for crafts and only 3.6 per cent of 

that used for drinking goals. Overtaking from underground water caused 

declining of the underground water in all the region yearly.  

The joint underground water reservoirs between Afghanistan and Iran are 

including the Aq Darband (170 square Km) underground water reservoir, 

Fariman-Torbat Jam (2802 square Km), Taibaad (1159 square Km) and Korat 

(411 square Km). as well as the Jenat Abad-Saleh Abad (396 square Km) 

underground water reservoir is shared between Afghanistan, Iran and 

Turkmenistan.  

Control of the surface water of the Qaraghom basin is done with building 

multiple dams by Iran. About 40 dams are under exploitation, building or 

study in Qaraghom basin. Also a number of artificial feeding projects for 

consolidating of the underground water reservoirs have been conducted in 

the Qaraghom basin. Building a uniletral dam of friendship on the border 

Harirud without informing Afghanistan as the main provider of the Harirud, 
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is a sample of the dams that has been built on the basin. It is mentionable 

that the ministries of water and power and foreign affairs of Afghanistan in 

that time sent a vigorous objection and warned about the consequences of 

this water dam without informing Afghanistan. The expanded programs of 

controlling the water of Qaraghom caused lack of water falling to the border 

Harirud and this caused the that Afghanistan must provide this need. While 

we should not spare the part of Iran in providing the amount of water for 

border Harirud. With regard to the issue that a biggest part of Harirud is in 

Iran, this country must take part in providing water for border Harirud that 

will go to Turkmenistan at last.  

Historical studies show that Herat was the main user of the Harirud water 

from far past and only at the time of floods only the overloaded water would 

be open to the regions of Sarakhs and Turkmenistan. For this reason, the 

agricultural system in the lower land of Herat was rain feed model. 

Inhabitants of Herat from Far past have created a network of irrigation 

through canals for using of the Harirud water that was renown as Bolokat-e-

Herati۱6, which is still usable.  

Need for development exist in every country and Afghanistan is not an 

exception. Water is the principle of development for countries like 

Afghanistan that is mainly based on the agriculture. There are so many 

potentials in Harirud basin for agricultural and industrial development. By 

changing these potentials to actuals with a strong will, the need for water in 

the region will increase and we can say not only we will not have any surplus 

water in the Harirud, but the basin will face a lack of water. Therefore, 

                                                             
16: Herat Blocks.  
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Afghanistan should think of transmitting water intra-basin to resolve the lack 

of water in Harirud.  

There are 286 shared basins in the world that the method of picking water 

from them caused conflicts among different countries. Generally, Countries 

tend to resolve their water conflicts through bilateral of multilateral 

negotiations. Due to request for water in these days, is caused of entering 

water issues to the security discussions in some countries, particularly 

countries which are located in the dry or semi-dry parts of the globe. So the 

countries try to use other factors in their water negotiations like gifting some 

encouraging, or using threatens to use from water. For resolving water 

conflicts in the regions, multiple commissions and rules have been developed 

that no one of them is compulsory and countries can joint anyone of them 

based on their own desire. The most important of these regulations are the 

Helsinki rules (1966), Helsinki convection (1992) and UN convection on Non-

shipping usage of the international waterways (1997) and the regulation of 

water resources in Berlin (2004).  

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             


