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  مقدمه -1

آب یک منبع حیاتی و منحصر به فرد است که هیچ جانشینی بررای آن 
آب  (.874: 1399)متقی دستنایی و قربرانی سرپهر،  شودی نمیینبشپی
هررای لیررتای تمررام فعمحیطی سرچشرمهعنوان یک منبع زیستبه

ورزی و حمل و نقرل انسران اسرت. آب بررای آشرامیدن، صرنعت، کشا
هررای گیرد. کمبرود شردید آب برر همرره جنبررهاستفاده قرار میمورد 

ی کمبود شردید ایرن مراده.گرذاردقیم مریزنردگی انسران ترأثیر مسرت
هرای تواند تولید غذای محلّری را کراهش، فقر گرروهمحیطی میزیست
اطاعت ) های گسترده را دامن زندنشین جامعه را بدتر و مهاجرتحاشیه

 (.198: 1391و ورزش،
 نامورهدر  نتارسیس هرکاس به وفمعر هانهامو قسمت تریندورگ

آب  تأمین منشاءبا  نهامو ئمیدا یاچهدرت. رسا هرگرفت ارررق درهیرمن
 مرهدوازد کری دلمعا مترمیلی 70ا حدود رب نسیستا شتدر د ،جیرخا

 ا،هو خشکیاز  کاستن ارب هرک هرگرفت ارررق نارجه رشارب انگینرمی
 رعترس اهشرکآن  عرتب بهو  گیاهی پوشش یشافزا ،طوبتر یقرتز

 خانه. روداستشته اگذ مثبتی ثیرأت اقلیم منطقه دخر برروزه  120 بادهای
 بدهیآ اتتغییر ند. روستا نهامو یاچهآب در تأمین صلیا منبع هیرمند
 اتتغییر ندرو1371تا 1362سال : ازدرهدیرم ننشا خانهرود ینا ساالنه
تجربه  1370-1369 لارسرا در  بید بیشترین و دهبو یشیافزا خانهرود
 هرب هرتوج ارب. ستا دهبو کاهشیتغییرات ند رو1375 و از سال کرده
مختلف  یهالسادر  یاچهدر مساحترود،  ینا به نهامو تگیربسوا
در  یگیرارقر سبب به یاچهدر ینا ت.رسا دهررک تغییر 1ل ودرج قرطب

 ررتبخی رریمترمیل 4747 های جهانقلیما ترینخشک و مگراز  یکی
 رکشو ودهمحددر  درهیرمنآب   افررنحو ا درس اثدرحا ،االنهرس
 (.72: 1394)نصرآبادی، ست ا هشد صفر بتاال بهآب ورودی  نانستاغفا

 
 (72: 1394ف )نصرآبادی، مختل  هایسال در مربع کیلومتر به نهامو یاچهدر . مساحت1جدول

 1379 1378 1377 1370 1369 1368 1367 1366 1365 1364 سال

 0 2400 5072 5480 5249 4850 3799 3552 4074 4132 سطح دریاچه

 
 یروتصااز  دهستفاا ( با172: 1389)شریفی، شریفی نصرآبادی به نقل از 

  یرناعمر تماادرقا برخی منجاا کهدارد  بیان در منطقه هامون ایماهواره
 نهامو نمیااز  سترسید دهارج رورعبو  احلیرس ارورید اثدرحا درمانن
ر رتغیی ینرهمو  شتهدا لنباد بهرا  بستردر  هشد حمل تسوبار نباشتا
  مالکیتدر  که هیرمند نهامواز  دییاز بخش گیر نشدن آب موجب ازتر

 
از طرف دیگر،  (.73: 1394)نصرآبادی، ست ا هشد، دارد ارررق انیرا

منطقه وکشوری، چه دارای آب و  ای است که در هرخشکسالی پدیده
آبی فرق کم افتد و با خشکی وهوای خشک باشد چه مرطوب، اتفاق می

سازد و در م آبی را حادتر میشرایط خشکی و مسئله ک دارد خشکسالی،
منبع آب دشت  تدافهوایی نیز اتفاق می هر نوع اقلیم یا رژیم آب و

mailto:pahlevan.elahe@ut.ac.ir


 3912-3900، صفحه 1400مطالعات علوم محیط زیست، دوره ششم، شماره سوم، فصل پاییز،سال 
 

3901 

 

 270000ز معادل سیستان منحصر به رودخانه هیرمند یا سطح آبخی
شت سیستان به تاالب باشد که پس از گذشتن از دکیلومتر مربع می

اراضی قابل  در هزار، 25/0سیستان ریزد. متوسط شیب دشت هامون می
آبیاری دشت سیستان دارای شوری نسبتاً زیاد بوده، وسعت اراضی 

خاک سفیدی و نورا، ) باشدهزار هکتار می 22ور میانگین منطقه بط
وزش و شدت مدت  ،تواتر در دهه اخیر، (. در ادامه باید قید کرد1: 1387

د و خاک در این منطقه، به بادها در نتیجه، میزان برخاست و پراکنش گر
ی افزایش یافته است. بخش وسیعی از ایران به دلیل میزان قابل توجه

های اقلیمی، در معرض جغرافیایی و ویژگی -ساختیزمینهای موقعیت
های خاک قرار دارند. پراکنش دانه ادهای شدید و پراکنش گرد ووزش ب

-بی دارد )صاحبتخریبی توسط باد در محیط زیست، پیامدهای نامطلو

-خشکسالی در سیستان مجموعه(. همچنین 21: 1397زاده و همکاران، 

اقتصادی )کاهش میزان اراضی زیر کشت در سیستان، پر ای از اثرات 
ا از رسوبات و کاهش حجم مفید آنها، تلف شدن سریع مخازن و سده

ی )مهاجرت روستائیان به شهر، های منطقه(، اجتماعدام %85شدن 
شاغل کاذب، گسترش ناامنی و جرم و جنایت و اعتیاد(، گسترش م

های طوفان یت شنی متأثر ازهای کرات)گسترش بیماری بهداشتی روانی
ی، افزایش احتمال های عفونی و خونشن، سرطان پوست، سل، بیماری

حیطی )تغییر در مسیر مهاجرت موالدت نوزادان ناقص الخلقه( و زیست
بویژه پستانداران منطقه، کاهش تنوع وحش پرندگان و کاهش حیات

جا گذاشته ههای حیات وحش و آبزیان( بزیستی منطقه، تخریب زیستگاه
و فیدی خاک س)باشد می پذیرجبران و یا به سختی جبرانقابلکه غیر
هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل ایجاد کننده  (.1: 1387نورا، 

 اثرگذاریا تاکید بر میزان بحران آب در استان سیستان و بلوچستان ب
های مشترک مرزی زیستی بر حل بحران آبدیپلماسی محیط فاکتور

شماری در ی بیدر واقع باید گفت با اینکه تحقیقات ارزنده. بوده است
 نگردیدهاصلی و کلیدی آن مشخص اما عامل آب انجام شده  زمینه

های لسا در بحران آب برطرف نشدن دالیلبه است و در این پژوهش، 
 .بحران پرداخته شده است حل نشدنو پیدا کردن عوامل اصلی  اخیر

 مبانی نظری -2

 ، توسعه و امنیتآمایش سرزمینرابطه آب با 
کردن نیازهای ارت است از برآوردهتعریرف عمرومی از توسعة پایدار عب

کردن نیازهایش نسل امروز بدون اینکه توانایی نسل آینده در برآورده
در امر توسعه  (.545-544: 1396)یزدان پناه و همکاران،  ودتهدید ش
کنند به مردمی که در مناطق پیرامونی کشورها زندگی می ،یافتگی

ر های توسعه دوگذاریتها و سیاسطورمعمول از کانون توجه برنامه
ها شود سطح توسعه اجتماعی و اقتصادی آنهستند. همین امر سبب می

جه به نواحی پیرامونی به ویژه مناطق مرزی در کاهش یابد این عدم تو
ایجاد کرده است و اختالل ای این نواحی روند توسعه طول تاریخ در

دن درآمد و عدم باعث کمبودهای بالقوه ازجمله فقدان اشتغال، نازل بو
ی به نیازهای اولیه در این نواحی استراتژیک شده و زمینه را برای دسترس
، مهاجرت، شورش و ناامنی کاالیی چون قاچاق هات و نابسامانیالمعض

آمرررایش (. 174: 1396)حاتم و همکاران، فراهم کرده است
سررررزمین، علرررم و دانرررش سررازماندهی منطقرری و عقالنرری 

اقتررصادی، اجتمرراعی، فرهنگرری حفاظررت و توسعه هررای جنبرره
آن توسرعه  هردف اساسرری .شرودزیرست را شرامل مریمحریط

نرراطق و روابررط متقابل درونی و برونی آنها، استفاده معقول از منابع، م
محیط زیست انسانی( و غیر )ارزشمند سازی میراث انرسان سراخت 

ترررمیم و تقویررت محرریط  رست طبیعرری(،ساخته )محریط زیر
هرای افقری و عمرودی در سطوح مختلف را شامل زیرست، همراهنگی

مین زآمایش سر (.163: 1388، پوراصغر سنگاچین)صالحی و  دشرومی
توسعه  همرحل سازمان فضاییعنوان یک سند مدیریت توسعه، تصویر  به

توسعة ملی در فضا ایة است. این سند تجسم نظریة پیافتگی سرزمین 
 بمناس بیکجغرافیایی جمعیت و تر عیزتو نداز کلیکشور است و چشم ا

جمعیت و زهای نیا برداری از سرزمین و تامینهظر بر بهرها نافعالیت
کند. مشخص میسرزمین ها اقتصاد و اجتماعی را در قلمرو فعالیت

فضایی ی زریه، در اصل نوعی برنامیریزمنظر برنامه زمین ازیش سراآم
را  هشد ی که یک یا چند ویژگی یادایفض یریزاست، ولی هر برنامه

از  (.3: 1396)تقوایی و همکاران،  نداشته باشد، آمایشی نخواهد بود
 طرف دیگر آمایش سرزمین باید در درون خود تأمین کننده اهداف پدافند

اد و طوریکه هر دو با تقویت همدیگر موجب ایجغیرعامل هم باشد به
 (.364: 1399، سامانی ولید )غفاری و محمدشون م توسعه پایدارتداو

یک تهدید تواند میضا، آبی کشور و افزایش تقا کاهش بارش و تنش
درصورت ادامه این روند  و باشدفظ بقا و محیط زیست ح جدی در جهت

برایرن اسراس از  .کردرو خواهد جدی روبه با خطر را امنیت ملی
توان موارد می ،کشور و منابع آبی گناهرای فراروی آمایشمهرمتررین تن

 :زیر را برر شمرد

 شرایط طبیعی کشور -1
در  باشند.میاط مستقیمی با یکدیگر بع آب دارای ارتبآمایش زمین و منا

همزمان با  های گذشته، بحث آمایش منابع آبسطح جهان طی دهه
خشک و نیمه  اطقویژه در منهای آبی، بهها و بدنهنابودی رودخانه

خشک مطرح شده است. امروزه، آمایش منابع آب در مناطقی که با 
هدایتی ) قابل انکار استد، غیرمنابع آب مواجه هستنهای محدودیت
هررای مرروقعیتی ایررران ویژگرری (.67: 1394و همکاران،  آقمشهدی

از یرک طرف و قررار  رری کوهستانی بودن بخرش زیرادی از آنیعن
کره زمین از طرف دیگرر، مهرمتررین فتن آن در کمربنرد خرشک گرر

است. شررایط ب و هوایی در کرشور ؤثر در تعیین شرایط آم عوامرل
نی کرشور و موقعیرت قرارگیری دو رشته کوه البرز از غرب به کوهرستا

شته کوه زاگرس از شمال غرب و جنوب شرق شرق در شمال کشور و ر
زا از شرمال و غررب های بارانع از نفوذ جریانبه صورت دیوارهای مران

رکررزی کررشور از ه همین دلیل بخش اعظم مناطق مشوند و بمی
رری برخرروردار برروده و آب برره عنرروان رزوالت بررسیار کمترنر

وسعه در این منرراطق یکرری از مهمترین عوامل محدود کننده ت
مرسئله  (.120: 1393ن، )محمدجانی و یزدانیا شررودمحررسوب مرری

-های منطقههای مختلف و ایجاد تعادلترامین آب بررای توسعه فعالیت

ته کشور، مهمترین چالش طق کمترر توسرعه یافای خرصوصاً در منرا
ی آمایشی هرافراروی آمرایش سرزمین خواهد بود که بایرد در برنامره

، راصغر سنگاچینوپ)صالحی و  ای را بره آن اخترصاص دادجایگراه ویرژه
سهم ایران از منابع آب شیرین جهان نسبت به  (.173و172: 1388

رصد از ار دارد. در حالی که یک دتری قردیگر در سطح پایینمناطق 
جمعیت جهان به ایران اختصاص دارد، سهم آن از منابع آب شیرین 

میلیارد مترمکعب بارنردگی  9/397درصد است. از مجموع 3/0تنهرا 
ها تبخیر درصرد آن پریش از رسیدن به رودخانه 66نه در کشرور سراال
میلیرارد  5/128برابرر جدیدپذیر داخلری سراالنه شود. کل منابع آب تمی
میلیارد مترمکعب منابع آب تجدیدپذیر  9رمکعب است و با احتساب مت

میلیارد  5/137راالنه منرابع آب تجدیدپذیر واقعی برابر خارجی، حجم س
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میزان وابستگی ایران به منابع خارجی در  .شودعب برآورد میمترمک
نرابع آب ایران از درصد از م 7داشته و حدود سطح نسبتاً پایینی قرار 

در  (.120: 1393)محمدجانی و یزدانیان،  شرودخارجی تأمین میمنابع 

 1و در نمودار  اصلی منابع آب در ایران یهاشاخص 2زیر در جدول 
دیدپذیر و متوسط بارش ایران و همسایگان منابع آب تج مقایسه سرانه

 آورده شده است. آن
 

 (120: 1393)محمدجانی و یزدانیان،  ایراناصلی منابع آب در  یهاشاخص .2جدول 

 مقدار شاخص

 مترمیلی 228 سطح( متوسط بلند مدت بارندگی ساالنه )ارتفاع در واحد

 میلیارد متر مکعب 397.9 متوسط بلند مدت حجم بارندگی ساالنه

 میلیارد متر مکعب 128.5 متوسط بلند مدت حجم منابع آب تجدیدپذیر داخلی

 میلیارد متر مکعب 9.0 تجدیدپذیر خارجیحجم منابع آب  متوسط بلند مدت

 میلیارد متر مکعب 137.5 متوسط بلند مدت حجم منابع آب تجدیدپذیر واقعی

 درصد 6.6 کشورضریب وابستگی به منابع آب خارج از 

بارش ایران و مقایسه سرانه منابع آب تجدیدپذیر و متوسط  .1نمودار

 (.600: 1397آرا، کمت)دهشیری و ح همسایگان آن
 

نه، الفالکن مارک و همکاران بر اساس سرانه منابع آب تجدیدپذیر سا
کشورهای با  اند.بندی کرده ض بحران آب را طبقهکشورهای در معر

بر اساس شاخص فالکن  1700آب تجدیدپذیر کمتر از  سرانه منابع
در وضعیت تنش آبی و کشورهای با سرانه مارک متر مکعب در سال 

مکعب در سال در وضعیت کمبود منابع آب تجدیدپذیر کمتر از هزار متر 
تان شاخص، دو کشور ایران و پاکس آب قرار دارند. بر اساس این (بحران)

ن به لحاظ ند و بقیه همسایگان زمینی ایرادر وضعیت تنش آبی قرار دار
 (.599: 1397آرا، )دهشیری و حکمت منابع آبی وضعیت مناسبی دارند

 و مقررات نینقوا -2

 1351سال معاهده تقسیم آب هیرمند در
م آب موفق به امضاء معاهده تقسیدو کشور ش 1351اسفند 22در 

هیرمند در سال این معاهده مقدار آبی که از رود هیرمند شدند بر اساس 
طور ه شد، بداده میطرف افغانستان به ایران تحویل طبیعی و پرآبی از 

طرف هیرمند( و  )طبق نظر کمیسیون بی یهمتر مکعب در ثان 22متوسط 
در  متر مکعب در ثانیه بود که این میزان 4یک مقدار اضافی به میزان 

بر بیشتر از توانست یافت و دولت ایران نمیهای کم آبی کاهش میسال
ر دلتای هیرمند، زان، حتی در صورت وجود میزان بیشتری از آب داین می

ش تقسیم آب هیرمند بین  1351قرارداد  اجرای مفاد .ادعا داشته باشد
سازد،  توانست شدیداً به زندگی سیستان لطمه واردایران و افغانستان، می

های در سال متر مکعب در ثانیه 60کاهش سهم آب سیستان از بیش از 
ر ثانیه، بطور متر مکعب د 26جریان طبیعی رودخانه به  عادی و زمان

سیستان و از بین رفتن بخش  مسلم موجب کاهش سطح زیر کشت در
گردید. این میزان به هیچ کشاورزی آن ناحیه می هایوسیعی از زمین

نمود. همچنین، بیشترین ای آب منطقه سیستان را تأمین نمیوجه نیازه
درصد، طبق جدول تقسیم جریان آب در 67زان کل حقابه سیستان، می
شد که از ده میهای مختلف سال، در فصل زمستان تحویل ایران داماه

نیازهای آب آبیاری منطقه سیستان، نظر مقدار و چگونگی توزیع با 
با (. 17-16: 1385)حافظ نیا و همکاران،  هیچگونه مطابقتی نداشت

حمله شوروی به افغانستان در ایران و  1357سال  وقوع انقالب اسالمی
های مشترک به فراموشی ش( موضوع طرح 1357م ) 1979در سال 

شوروی و سپس ه شد. آشفتگی اوضاع داخلی افغانستان با حمله سپرد
ام هر گونه کنترلی از های داخلی در این کشور مانع از انجوقوع جنگ
تا  1362های در سال د.دیها بر جریان آب هیرمند گرسوی افغانی

بخش علیای رودخانه  ش وقوع خشکسالی و کاهش بارندگی در1364
د به سمت سیستان گردید. وجود سدهای باعث کاهش جریان آب هیرمن

میلیون متر مکعب مانع از  660نیمه در سیستان به ظرفیت  مخزنی چاه
ز شدید کم آبی سیستان و مهاجرت مردم محلی از این منطقه شد. ات

ت ه سمسوی دولت ایران اعتراضاتی بر کاهش جریان آب رود هیرمند ب
مساله را کاهش  ایران صورت گرفت که دولت افغانستان علت این

وضاع سیاسی دو کشور نیز مانع از توجه بارندگی عنوان نمود. آشفتگی ا
حقوق  (.18: 1385)حافظ نیا و همکاران،  گردیدزیاد به این موضوع 

-المللی، قطعنامهزیست شامل تعداد زیادی معاهدات بینطالملل محیبین

های قطعنامه المللی و همچنین متون وهای بینآور سازمانالزامهای 
آوری است که به رغم غیرالزام آور بودن حایز اهمیت هستند. غیرالزام

به بعد  70ر این زمینه خصوصاً از پایان دهه معاهدات بین المللی د
معاهده  300اشته که شاید شمار آن به بیش از ی دگیرافزایش چشم
ع و )زار زیست مربوط شده استم یا بخشی از آن به محیطبرسد که تما

المللی تابع یک نظام های بینامروزه رودخانه (.190: 1398مکاران، ه
ه هر یک از آنها دارای نظام حقوقی حقوقی مشترک و عام نیستند، بلک

اصول و قواعد مشترک مستخرج از البته،  خود است. خاص و مربوط به
کشورهای مختلف با  .توان نادیده گرفترا نمی های حقوقی آنهانظام
ها، برداری از رودخانهود نسبت به بهرهبه موقعیت جغرافیایی خ توجه
نوعی پردازان در این زمینه به یهرو اغلب نظرکنند. از اینری میگیموضع

در نظر گرفته و نسبت به آن  لی کشور خود رااند تا منافع مسعی داشته
های بندیتقسیم(. 22: 1396)محمدعلی پور و امانی،  پردازی کنندنظریه

ها انجام شده است. با توجه به برداری از رودخانهمتفاوتی در مورد بهره
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ها( ها )دکترینوت؛ مهمترین این نظریهافمت هایتفاسیر و نامگذاری
ی مطلق، تمامیت سرزمینی مطلق، مالکیت سرزمین حاکمیت : عبارتند از

دکترین گفته  4از بین  .دجمعی و مشاع آب و حاکمیت سرزمینی محدو
د شده، حاکمیت سرزمینی محدو اراضی یا شده تنها دکترین تمامیت

آبادی، )میان ندا تشکیل دادالمللی آب راساس و پایه قوانین مدرن بین
شده، اصول متعددی نیز در  رین گفتهچهار دکتافزون بر  (.218: 1392

که  های مشترک مرزی وجود داردبرداری از رودخانهمدیریت و بهره
-بات ادعاها و دالیل خود به آنها استناد میکشورها برای اثبسیاری از 

الملل، های بینوانسیونکنی کنند. از بین این اصول، پنج اصل به وسیله
اخته شده و به للی به رسمیت شنمعاهدات بین المتصمیمات قضایی و 

اصل استفاده  طور مکرر استفاده شده است. این اصول عبارتند از:
سارت شدید به دیگر نه آب، اصل عدم وارد آوردن خمنصفانه و معقوال

رسانی، طالع، اصل اها و اطالعاتاصل مشارکت و تبادل داده کشورها،
ین اصول، . اتالفاتآمیز اخمسالمت اصل حل و فصلمشاوره و مذاکره، 

جملره قروانین  المللری ازمختلف برین اساس و بنیان قوانین مختلف
های ههبرداری از آبراالمللری حقروق بهرهرینهلسرینکی و کنوانسریون ب

-)میان دهنردرا تشرکیل مری رانیکشتیالمللی برای مقاصد غیربین

 (.218: 1392آبادی، 

 سیاسیفشارهای  -3
ای منابع آب مشترک و دستیابی به ت بین کشورها برآب و امنیت رقاب

به دلیل تالش کشورها برای دستیابی تواند بهمنابع آب شیرین، می
معنای توسعه در  امنیت ملّی باشد. منابع آب کافی برای یک کشور به

هم . صادی و رفراه عمومی استبخش کشاورزی، غذای کافی، رشد اقت
گرایی هم عنروان یرک عامرل آب هم بهی خاورمیانه، ر منطقهاکنون د

دستیابی به . و همکاری و هم یک عامل تنش و جدایی مطرح شده است
معنای برخورداری از  به ی(از نظر کمی و کیف) قابل اعتمادمنابع آبی 

)ترأمین آب  و اجتمراعیی اقتصادی ظرفیت و پتانسیل الزم برای توسعه
د استانداردهای زندگی و رفاه سالم و بهداشتی( و در یک کالم بهبو

، برآینرد چنرین وضرعیتی نیرز، تحکیم نظام سیاسی جامعه خواهرد برود
 (.197-198: 1391)اطاعت و ورزش، ب امنیت ملّی استو افزایش ضری

م است، به ناسبی فراهای بستر مکه در جامعهبه طور کلی، هنگامی
به طور عادی و بدون  های مختلف در ابعاد گوناگون،ای که فعالیتگونه

 کنیمآن جامعه را امن فرض می مشکل خاص جریان پیدا کنند،

 (.87: 1394، بهرامیان و مرادی)

 عــدم تعریــف مناســب از منطقه  -4

های آب هستند. رودخانهها یکی از منابع تامین آب شیرین، رودخانه
های کافی و ق خشک و نیمه خشک جهان که بارشین در مناطشیر
کنند نقش بسیار حیاتی دارند. به ویژه اینکه در ی را دریافت نمیمنظم

د است و این خود های بزرگ بسیار محدومناطق خشک تعداد رودخانه
ها ودخانهآمیز در استفاده از این رگیری روابط رقابتلی برای شکلعام

یعی و سیاسی جهان، حکایت از ه نقشه جغرافیای طبشده است. نگاه ب
ای که گونههای آبریز دارد، بهمرزهای سیاسی با حوضهعدم تطابق 

کنند یدرصد از جمعیت جهان در مناطقی زندگی م 40امروزه بیش از 
 65تا  50های آبریز آنها بین دو یا چند کشور مشترک است و که حوضه

های آبریز مشترک تشکیل ها را در حوضهصد از وسعت هر یک از قارهدر
های بین المللی را به تصویر کشیده است خانهع رودانوا 1دهند. شکل می

 (.62: 1390)زرقانی و لطفی، 

 

 (63: 1390المللی )زرقانی و لطفی، های بینانواع رودخانه .1شکل 

 ارهلبرخی ساو در  کاسته انیرا به هیرمندآب وارده  انمیزاز  نفغانستاا
 لسا فقتنامهاوم به حتی نفغانستاا .ستا دهکر قطع کلی رطو بهآن را 
 .ستا دهنبو بندیپا ده،کر تعیینرا  ایران هربآب وارده  انمیز که 1973

 انرریا نبلوچستاو  نسیستا ایبر ریبیاآ رنظاز  هیرمند خانهآب رود
 نیروی ا بر سد اثحداا رب نستارفغانا .ترسا ترهمیا ایزرح رسیارب

و در  کاسته انیرا بهآب وارده  انمیزآن، از  مسیر افنحرو ا خانهرود
 نقراز  مسأله ینا .ستا دهکر قطع کلی رطو به راآن  ارهلسااز  برخی

 .ستا دهورب حررمط رشورکدو  بین تبامناسدر  ارههمو نتاکنو همزدنو
 نایرا نبلوچستاو  نسیستا نستاا ،هیرمند خانهآب رود قطع با نفغانستاا

 نیمه مینزسر به ،فترمی رمارش به قشر غله رنباا مانیز کهرا 
 (.69: 1388)جعفری ولدانی، ست ا دهکر تبدیلای هخشکید

 های مشترک مرزیدیپلماسی آبفشار  -5
ه درگیری و خشونت یا بر عکس معنی توان بالقودیپلماسی آب به 

المللی است و بین مدیریت منابع آبی مشترکهمکاری و مدیریت بر سر 
های اخیر، در سال رد بحران آبوند کمبود یا در بعضی مواکه با ادامه ر

نفع در بسیار به آن توجه شده است. دیپلماسی آب توانایی کشورهای ذی
ت پایدار سیاسی به دست ت تا یک وضعیهای مشترک اسمدیریت آب

گونه تنش یا درگیری الملل بدون هیچبینآید؛ یعنی از منابع آبی مرزی و 
آرا، و حکمت)محمودی  استفاده پایدار شود ب حقابههای صاحبین طرف

1398 :202.) 
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 کشاورزی  -6

مورد نیاز  ی آبهای سطحی و زیرزمینی مهمترین منابع تامین کنندهآب
دلیل باران به باشند و استفاده از آببخش کشاورزی در این استان می

منابع آب سطحی در  میزان بارندگی پایین بسیار ناچیز است. از مهمترین
سیستان، دریاچه هامون جازموریان،  مونتوان به دریاچه هااین استان می

ی فنوج اشاره کرد. از سیستان و رودخانه سد پیشین، سد زهک، سد
های زاهدان، خاش، توان به دشتزیرزمینی می هایمهمترین منابع آب
اطق ی آنها جزء منسوران اشاره کرد که همهو سیب سراوان، ایرانشهر

تخصیص منابع آب  د.آب هستنبحرانی ازنظر برداشت از منابع  ممنوعه
 93.5به این صورت است که،  های مختلف در این استانبین بخش

درصد برای شرب  5.2محیطزیست و  درصد 1.3درصد برای کشاورزی، 
بیشترین میزان مصرف آب مربوط به بخش  شود. بنابرایناستفاده می

 (.517: 1399نیا و همکاران، )حکمت کشاورزی است

 قتحقی پیشینه -3
خشک شدن تاالب  ( در مقاله خود با عنوان1387پور و همکاران )رئیس
هدات بین ایران و افغانستان در خصوص تقسیم ون با نگرشی بر معاهام

عاهداتی بررسی م به آب هیرمند و عدم پایبندی افغانستان به این تعهدات
د، که در بحث توزیع آب هیرمند و میزان حقابه ایران از این رو پرداختند

نیز دولت  های اخیرو خاطر نشان کردند در سالصورت گرفته است 
هایی را بدون های امریکایی، سدها و کانالتان با یاری شرکتافغانس

 آن احداثهای مابین، روی رود هیرمند و شاخهتوجه به معاهدات فی
المللی های اخیر، تاالب بینت. این شرایط به همراه خشکسالیکرده اس
ای از شن و ماسه تبدیل نموده است. بنابراین عدم ا به پهنههامون ر
انستان در خصوص رعایت سهم ایران از آب هیرمند و افغپایبندی 

تاکنون، باعث خشک شدن  1379حاکمیت شرایط خشکسالی از سال 
محیط زیست و مراتع پیرامونی را به طور  گردیده وب هامون کامل تاال

های اخیر، باعث د این بحران در سالکلی دگرگون نموده است. پیام
نطقه و گرایش برخی دیگر به ت ممهاجرت شمار قابل توجهی از جمعی

ای در مقاله( 1389) شریفی کیا .های کاذب و غیر مجاز شده استشغل
مون، مبتنی بر تحلیل بی در دریاچة هاتغییرهای تراز آپایش با عنوان 

های تراز آبی در تغییری به بررس سری زمانی تصاویر سنجش از دوری
گیری شده های آبمقایسه عرصههمچنین  پرداخت. یک دوره سی ساله

-با ارتفاع آبی برابر، و بهره 1384و  1355هامون در دو مقطع زمانی 

 357احت دریاچه به مرتبط، مؤید کاهش مسگیری از قانون ظروف 
نبوده و  ( است. توزیع فضایی این کاهش، یکسان-%10.6یلومتر مربع )ک

آبی مربع از عرصه  کیلومتر 777در بخش ایرانی آن )هامون هیرمند(، 
کیلومتر از  492کاسته شده است؛ در حالی که عرصه جدیدی به مساحت 

ده است. گیر شافغانستان، آبگیر هامون پوزک در های غیر آببخش
گیری این رویداد، تغییر در بستر هامون از عوامل شکلپویش علل و 

های بکند که حاصل از انباشت رسوق افزایش ارتفاع را تأیید میطری
های شن است. این واسطه احداث موانع در مسیر حرکت طوفانبادی به 

بی احداث شده اند؛ اما های عمرانی )جاده و دیوار ساحلی( موانع با هدف
هی به مسائل زیست محیطی در احداث آن، تبعاتی مانند جلوگیری جتو

های جنوبی هامون را های شن و انباشت آن در بخشوفاناز حرکت ط
اهمیت  با عنوان خود در مقاله( 1392)فانی حق .تبه دنبال داشته اس

به بیان این نکته  های مرزی کشورهابندی منابع آب رودخانهسهم
هاست از سال وودخانه هیرمند بین ایران و افغانستان است ر پرداختند که

د. نکته مهمی که باید شواین دو کشور محسوب می موارد اختالف بین

-های مرزی یکی از چالشکه مسائل رودخانه به آن توجه نمود آن است

به آن و لزوم  باشد. لذا توجههای مهم در دنیا و بخصوص کشور ما می
های بینهای مرزی در کشور )در قالب پروتکلریاناستفاده بهینه ج

تواند یک مسئله حیاتی مجوار( در آینده میالمللی منعقده با کشورهای ه
ظرحقوقی، مبنی بر حق استفاده نگری از نلزوم باز همچنین تبدیل گردد.

مرزی با کشورهای همجوار،  هایآب هایو سهم بندی عادالنه از جریان
های آتی توسعه در کشور های برنامهدست از اولویتدست و پایینباال

های ط برای حوضهبع و مصارف آب نه فقمدیریت یکپارچه منا .دانست
شود، بلکه این مدیریت یر معرفی موان راهکاآبریز داخل کشورها به عن

المللی اعمال المللی هم باید به عنوان راهکار بینهای آبریز بیندر حوضه
شورهای ذینفع آن را به آید و الزم و ضروری است که ک شود، به اجرا در

و در نهایت  وقی بپذیرند و به آن پایبند باشندعنوان یکی از قوانین حق
ها، کشورها و همسایگان ها، قومانین انسجنگ ب ،که کردخاطر نشان 

در نتیجه طی نمودن بشر در روند تکاملی خود دیگر جایگاهی نداشته و 
توانند نظرات ها با داشتن زبان گفتگو میانی که انساننخواهد داشت. زم

ل بفهمانند، دیگر اهرم حمله و به طرف مقابهای خود را و خواسته
گفتن جنگ آب بگوییم هتر است بجای ی ندارد. پس بزورگویی جایگاه

دیپلماسی آب، از در مقاله خود با عنوان  (1393عراقچی ).گفتگوی آب
تغییر سبک  آب و هوایی، افزایش جمعیت ورات تغیی، منازعه تا همکاری

منابع آب  فشار برعامل آب و  موجب افزایش تقاضا برایرا زندگی 
از کمبود آب از  اشیت نالحل مشکبیان داشت که  برشمرد و شیرین

های دوجانبه و  آید، لذا همکاریعهده تک تک کشورها بر نمی
آب او  دانست. اپذیراب ناجتن ،راالمللی در این زمینه چندجانبه و بین

ن بیست و یکم های آب در قرهای مدیریت چالشاز دیگر راه را مجازی
در این خصوص دو و  آوردر مادر نواحی خشک و نیمه خشک به ش

های التولید کا -2بر؛ های آبالواردات کا -1: گردید راهبرد کلی ذکر
 گذاری مشترک کشورهای کمبر در مناطق پر آب با سرمایهآب
ابعاد حقوقی  ندر مقاله خود با عنوا( 1395)موسی زاده و عباس زاده .آب
کشور  ؛ایران و افغانستانبرداری از رودخانه مرزی هیرمند توسط بهره

به دلیل قرار گرفتن در حوزه باالدست رودخانه هیرمنرد بره  را انافغانست
ستفاده برداری و اطرور ضرمنی از اصل حاکمیت سرزمینی مطلق در بهره

ها و رودخانه ،بر طبق این اصلو همچنین . برشمرداز آب این رودخانه 
در حکم سایر اموال، منابع و غیرره یرک دولرت  را نیز های جاریبآ

و کماال حق انحصاری در استفاده از ا که آن دولت تمام ه استبرشمرد
ست رودخانره هرای جاری بین دو یا چند کشور را دارد. به همین دلیل ا

که رهبران افغانستان در برخری ادوار به طور جدی حقابه ایران از 
تاکید ضمنی و پذیرش اصل . نداکردههیرمند را رعایت نرودخانه 

را از  لق در مورد رودخانه هیرمنرد، ایرن رودخانهحاکمیت سرزمینی مط
کنرد از ایرن رو دیدگاه کشور باالدستی یک رودخانه داخلری تلقری مری

انحراف آب و ایجاد سد  ین حفر کانال براوار گذشته اقداماتی چودر اد
ی دولتمردان افغانستان صورت گرفته سرازی آب از سورهبه منظور ذخیر

برداری از رژیرم حقروقی بهره1351د که قرراردااست. با وجود این 
هایی کره دولرت رودخانه هیرمند را تعیین کرده، اما یکی از بهانه

جوید موضوع خشکسالی سود میدر کاهش حقابه ایران از آن افغانرستان 
آرا محمودی و حکمت.است و یرا زیرر نرمال و تعیرین سرال نرمرال

های آبی در دیپلماسی آب و اختالفان ( در مقاله خود با عنو1398)
این نکته که چرا دیپلماسی آب میان  به بررسی منطقه آسیای مرکزی

های فرهنگی، زبانی، مذهبی وجود نزدیکی کشورهای آسیای مرکزی با
نبوده است، پرداخته است و علت و جغرافیایی به یکدیگر تاکنون موفق 
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که  دانستندتهدید امنیتی ساس ، احبر اساس نظریه واقع گرایی تدافعیرا 
 کشورهای این منطقه نسبت به یکدیگر دارند و دیپلماسی آب هم در

اسالمی و همکاران  .گرفته استی قرار های امنیتتأثیر این نگرانی تحت
ای دیپلماسی تامین حقابه ( در مقاله خود با عنوان راهبرده1398)

 آب مسئله در نافغانستا ون ایرا برای ادلعت نقطهرودخانه هیرمند 
 اعمال  بر مذاکره ریقط ازن ایرابرقرار دانستند که  هنگامیرا  هیرمند
 تا کید کندات چابهار بندر از نافغانستا واردات و تدراصا یهایتمحدود

 در را نامکا این هیرمند، رودخانه حقابه شپذیر با نافغانستا نهایت در
 نآ به نسیستا منطقه که حیات رامون ها بالتا تا دهد قرار نایرا ختیارا

در مقاله  (2020ان )مکارو ه Mianabadi .کند احیا است، وابسته
 یهاهزدر حو زیستیمحیطتعارضات  یالمللنیب تیریمدخود با عنوان 

آبریز روند تغییرات بارش در حوضه با بررسی  یفرامرز ایرودخانه
ی اهای ماهوارهسه دهه گذشته با کمک داده المللی هیرمند دربین

PERSIANN-CDRوCHIRPS ینشان داد که برخالف ادعا 
 اسیسال ذکرشده در مق 34در بازه  یبارندگ زانیکشور باالدست، م

با  نیداشته است. همچن شیافزا رمندیه زیوضه آبرو ساالنه در ح یفصل
 نیسنگ یهابارش زانیو م یحوضه، فراوان وجود کاهش شدت بارش در

به  است. افتهی شیحوضه( افزا هیتغذ ی)منبع اصل یدر مناطق کوهستان
 افتهی شیو ساالنه در باالدست حوضه افزا یبارش فصل زانیمبیان دیگر 

در طول بازه مورد مطالعه، در حوضه  وهش،از دیگر نتایج این پژاست. 
بدون بارش  یو تعداد روزها شیافزا یانارب یتعداد روزها رمند،یه زیآبر
 رانیاز حوضه که در ا یدرقسمت ن،یاست. عالوه بر ا افتهیکاهش  زین

و شدت و  یمقدار بارش ساالنه و فصل یشیافزا ایروند کاهش  دارد،قرار 
آب  آورد ینبوده است. لذا کاهش جد دارامعن یربارش از نظر آما یفراوان

در حوضه )در باالدست و در  یبارندگ کاهشاز  یناش ران،یبه داخل ا
 بوده است.ن حی(، صحدستنییپا

 منطقه مورد مطالعه -4
مربع  کیلومتر 181785وسعتى حدود  با بلوچسررتان استان سیستان و

ایران واقع است  خاورى در جنوب باشررد کهیپهناورترین استان کشور م
پور و )احمدی درررگییم بر در را درصد وسعت این کشور 11از  بیش و

 یبه دلیل بارندگی بسیار کم، دارا سیستانمنطقه  (.22: 1390همکاران، 
میلیمتر در سال، حدود یک  50 )متوسط خشک و فراخشک یآب و هوا

زار میلیمتر، حدود ه 5الی  4پنجم میانگین کشوری( و تبخیر بسیار باال )
تگی کامل آن از طرفی وابسمیانگین کشوری( از یک طرف و  برابر 2.5

یکطرفه کشور افغانستان در مهار  به رودخانه مرزی هیرمند و اقدامات
بی و تأثیرات منفی در اقتصاد، آب این رودخانه، سبب بروز بحران شدید آ

نوسان آب . زیست این منطقه گردیده استکشاورزی، اشتغال و محیط
و هوایی، دلیل دخالت طرف افغان و همچنین تغییرات آب این رودخانه به

مشکالت فراوانی مواجه ساخته با مسئله مدیریت آب در این منطقه را 
پذیری آن از و تأثیر هامونالمللی وجود تاالب بین ،عالوه بر این. است

نطقه در خصوص مدیریت آب م گیریرودخانه هیرمند مسئله تصمیم
تر قشات و اختالفات بر سر این رودخانه را پیچیدهسیستان و حل منا

ای سیستان منطقه (.77: 1395شهرکی و همکاران، سردار ) کرده است
خصوصاً های سطحی و ماست که تنها منبع تغذیه کننده فعلی آن آب

-باشد. این منطقه فاقد منابع آب زیرزمینی قابل توجه میرود هیرمند می

های زیرسرطحی فاقرد . این منطقه فاقد چشمه و قنات است. آبباشد
ین در چنین د. بنابراباشجهت کشاورزی و مصرف دام می کیفیرت الزم

هیچ مفهومی جزء  شرایطی قطع آب رودخانه هیرمند در اثر خشکسالی
ودی این اراضی کشاورزی و از بین رفتن دام و مهاجرت در منطقه ناب

 .(6: 1388اران، )افزوده و همک ندارد

 
 (200 :1391)اطاعت و ورزش، لعهی مورد مطای موقعیت جغرافیایی منطقهنقشه . 2شکل 

از ارتفاعات هندوکش و بابایغما در کشور افغانستان  هیرمند رودخانه
سد کجکی و )یم از آورد آن توسرط سرچشمه گرفته و حجم عظ

لومتر در نقطه کی 700ارغنداب( کنترل و پس از طی مسافتی حدود 
و پریان دخانه سیستان مرزی محل دو شاخه هیرمند بره دو انشعاب رو

میلیارد  1/2رودخانه سیستان با متوسط آورد د.گردبطور مشترک وارد می

ل و تأمین آب شررب مترمکعب در سال به عنوان مهمترین بخش انتقا
کشاورزی منطقه سیستان محسوب که در نهایت پس از طی مسیر 

تاالب . دریزمی هیرمنرد« دریاچره هرامون»کیلومتر به  70بیتقری
المللی شناخته شد. به عنوان هفتمین تاالب بین 1352ل هامون در سا

ها و هرای مختلرف حیرات خود دارای تختکاین تاالب در دوره
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یی بود که منبع تأمین معاش حاشیه نشینان دریاچره هرامون و نیزارها
 3و از  صدها هزار پرنده مهاجر بوده است.لی اص تگاهمچنرین زیسره

که  ت.هیرمند تشکیل شده اسر و پوزکقسمت به نام هامون صابری، 
دهند . که در زمان پرآبی این سه دریاچه تشکیل یک دریاچه واحد را می

شود. در حاالت عادی کل ومتر مربع را شرامل میکیل 4000در حدود 
 باشدمیلیارد مترمکعب می 8تا  6 هامون بین 3حجم آب موجود در این 

-المللی هامون یکی از تاالببینتاالب (.6: 1388)افزوده و همکاران، 

های مهم دنیا و بزرگترین دریاچه آب شیرین در سراسر فالت ایران 
کیلومتر مربع و دامنه عمقی  5700ی حدودشود که با مساحتمحسوب می

ق کشور، در منطقه سیستان متر در ناحیه کویری و بیابانی شر 5تا  1
آب رود هیرمند دیده است. طی خشکسالی پی در پی و قطع واقع گر

ب این تاالب خشک شده است و مشکالت توسط دولت افغانستان، آ
 ود آورده استای را برای محیط زیست و اقتصاد منطقه بوجعدیده

 سیستان اجتماعی و اقتصادی حیات که آنجا از(. 1 :1389 جلیلوند،)
 آورد قطع نهایتا و کاهش دارد، هاهامون و هیرمند حیات به تام ستگیب

 خشک کفه به آن تبدیل و هاهامون سطح کاهش نیز و هیرمند نهساال
 که است شده اخیر سنوات طی در هیدرولوژیکی خشکسالی ظهور موجب
 سطح در اقتصادی هایآسیب و خسارات انواع بروز منشا سر خود این

 واکنش فقدان میان این در است. گردیده روستایی اطقمن نیز و ناحیه
 آسیب هدامن و شده علت بر مزید پدیده این برابر در علمی و بینانه واقع
 :1384 نوری، و محمدی )بیک است نموده ترگسترده را خسارات و ها
54-53) 

 پژوهش روش -5
وری اطالعات، آتحلیلی و ابزار گرد -از نوع توصیفی پژوهشروش 
و  ای و مجالت معتبر علمیهای کتابخانه، دادهاز منطقه د میدانیبازدی

پرسشنامه به شیوه ساختار سلسله مراتبی  بوده است. خبرگانیمه پرسشنا
ر مورد ارزیابی و امتیازدهی قرا AHPتوسط خبرگان بر اساس اصول

و امتیاز ، واقع گشت ها مورد تجزیه و تحلیلگرفتند و در نهایت پاسخ
گیری در مسائل ، تصمیمهای گذشتهدر دهه ص گردید.ها مشخگزینه

های پیشنهادی نتخاب گزینه برتر از بین گزینهو ا مدیریت منابع آب
ی آبریز، فقط بر اساس معیارهای برای حل مشکالت یک حوضه

د به هزینه و تبدیل معیارهای اجتماعی و زیستنسبت سو -اقتصادی
امروزه با استفاده از  گرفت.ت میهای اقتصادی صوررابه معی محیطی
به استفاده صرف از معادل ، ملزم معیاره گیری چندهای تصمیمروش

انتخاب گزینه برتر نیستیم،  محیطی درمالی معیارهای اجتماعی و زیست
بندی و لف کمی و کیفی در اولویتتوان از معیارهای مختبلکه می

آبادی و میان) جستبهره دیریت منابع آب های برتر در مانتخاب گزینه
-تصمیم یهاتکنیک یکی از کارآمدترین در نتیجه (.124: 1390افشار، 

نخستین بار به ، فرایند تحلیل سلسله مراتبی است که یچندمعیار یگیر
پوری و سلطانی، )بهمن مطرح شد( 1980وسیله توماس ال ساعتی )

با  گاننفر از خبر 15 طتوس ارزیابیدر این پژوهش  (.106: 1397
نرم  یو سپس به واسطه انجام گرفت زیستمحیط تخصص دکتری

 .قرار گرفت تحلیلمورد  Expert Choice11افزار 

 ی پژوهشهایافته -6
 مدیریت منابع در این منطقه بدلیل شرایط خکسالی دو دهه اخیر و عدم

رخوردار خاصی ب هایافغانستان از پیچیدگی رعایت حقآبه ایران از سوی
تر، استفاده از روش جهت مدیریت بهتر و مناسببه که،  استشده 
لذا به  یابددر این منطقه ضرورت می AHP خصهشا گیری چندتصمیم
معیار اصلی  4در این پژوهش  .معیارها و زیر معیارها پرداخته شد ارزیابی

تغییرات اقلیمی و توجهی به بی، در کشور از قبیل مدیریت داخلی آب
و  و بحث مصرف آب قدرت دیپلماسی خارجی ایران، آب و هواییحران ب

آوری آب و مدیریت فقدان کانال ذخیره و جمع :با عناوینزیر معیار  16
ضعف سیستم توزیع و  عدم توجه به آمایش سرزمین،، های داخلیبارش

انتقال آب از دریای عمان و عدم  انتقال آب، فقدان تصفیه خانه فاضالب،
طوفان  ن، مصرف در صنعت، کشاورزی، شرب،شیرین که از آب استفاد
ضعف در ، کاهش نزوالت جویهوا،  ، افزایش باد، افزایش دمایریزگرد

ضعف ، فن بیان ضعیف مذاکره کنندگان، کیفی بودن واژگان در معاهدات
مورد بررسی  عدم اولویت در اهداف سیاست خارجه و  قوانین بین المللی

-می قابل رویت ،ج حاصل از ارزیابینتایخالصه  3دولدر ج  قرار گرفت.

 دت ضعف بیشتر و ارجحیتوزن بیشتر به مفهوم ش 3در جدول  .باشد
 ت.بوده اس باالتر

 آب ی بحرانتایج حاصل از معیارها و زیر معیارهاخالصه ن. 3جدول

 نرخ ناسازگاری وزن زیر معیار وزن معیار اصلی هدف

بحران 
 آب

محیط ماسی بحران دیپل
 آب زیستی

0.406 

 0.301 در اهداف سیاست خارجهاولویت عدم 

0.01 
 0.287 بین المللیضعف قوانین 

 0.202 ه کنندگانمذاکرفن بیان ضعیف 

 0.210 معاهداتواژگان در  کیفی بودن در ضعف

 0.195 بحران تغییرات اقلیمی

 0.048 کاهش نزوالت جوی

0.04 
 0.343 ی هواافزایش دما

 0.502 افزایش باد

 0.107 طوفان ریزگرد

بحران سرانه مصرف 
 آب

0.162 

 0.637 کشاورزی

 0.258 شرب 0.04

 0.105 صنعت

 داخلی دیریتبحران م
 آب
 

0.236 

 0.109 از دریای عمانانتقال آب و  عدم استفاده از آب شیرین کن

0.06 

 0.087 ضالبفا فقدان تصفیه خانه

 0.039 ضعف سیستم توزیع و انتقال آب

 0.098 توجه به آمایش سرزمینعدم 

 0.132 های داخلیآوری آب و مدیریت بارشجمعذخیره و فقدان کانال 
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بیش از آنکه بحران آب  ،شود آن است کهآنچه از جدول فوق تحلیل می
آب و به و مدیریت خارجی را داشته باشیم، بحران مدیریت داخلی آب 

و نتیجتا اگر غافل از بحران  عبارتی دیپلماسی آب مشهود است.

های بایست منتظر بحرانهای مرزی شویم، به ناچار میآبلماسی دیپ
ز آن مانند خشکسالی، ریزگرد، از بین رفتن کشاورزی، اشتغال و حاصل ا

 مهاجرت و غیره باشیم.

 

 اصلیمعیار های  4سی . نتایج حاصل از برر3نمودار 

بیشترین فشار بحران آبی منطقه سیستان و بلوچستان  3مطابق نمودار 
و پس آن بحران  0.406را بحران دیپلماسی محیط زیستی آب با امتیاز 

و  بدست آورده است 0.236یت داخلی آب در مقام دوم و با امتیاز مدیر
اشی ن ارجحیتکمترین و  در مقام سوم 0.195بحران تغییر اقلیم با امتیاز 

در میان  .بدست آمده است 0.162صرف آب با امتیاز از بحران سرانه م
زیر معیار مورد رقابت قرار گرفتند و 4ر معیارهای بحران دیپلماسی، زی
یج نشان داد: عدم اولویت در اهداف سیاست خارجه در اولویت اول و نتا

و با لی در مقام دوم الملو پس از آن ضعف قوانین بین 0.301با امتیاز 
 و سومین مقام، ضعف در کیفی بودن واژگان در معاهدات با0.287امتیاز 
فن بیان ضعیف مذاکره کنندگان با و کمترین امتیاز را  0.210امتیاز 

همانطور که پیشتر ذکر گردید دومین معیار  کسب نمود. 0.202تیاز ام
 ردبه دست آمد و  ی آبتاثیرگذار بر بحران منطقه، بحران مدیریت داخل

آوری آب و مدیریت فقدان کانال ذخیره و جمع ،آن هایزیر معیار 5میان 
قرار گرفت و پس از آن  0.132های داخلی در صدر و با امتیاز ارشب

و زیر  0.109آب و عدم استفاده از آب شیرین کن با امتیاز  انتقال
فاضالب و انه معیارهای عدم توجه به آمایش سرزمین، فقدان تصفیه خ

ستم توزیع و انتقال آب به ترتیب در مقام سوم، چهارم و پنجم ضعف سی
 تفکررغم اینکه در علیدر ادامه باید خاطر نشان کرد   .قرار گرفتند

و  قابل لمس، ، تاثیرگذارترترتغییر اقلیم از همه بحرانیبحران  عمومی،
تایج تجزیه و نیست، اما نرسد و مساله دور از ذهنی تر به نظر میدرک
معیار بحران تغییر اقلیم در مقام سوم و با ها نشان داد که داده لیلتح
در منطقه جنوب شرق بیش از آنکه بحران محاسبه گردید. 0.195تیاز ام
شی از تغییر اقلیم را داشته باشیم، بحران دیپلماسی و بحران نا ،آب

باید گفت در  داده است و مدیریت داخلی آب منطقه را تحت تاثیر قرار
معیار بحران زیر 4از میان  باید متفاوت باشد. ن منطقه نوع رویکردای

افزایش دمای هوا با  و پس از آن 0.502افزایش باد با امتیاز  ،اقلیم تغییر
در و طوفان ریزگرد و کاهش نزوالت جوی به ترتیب  0.343متیاز ا

مصرف با امتیاز ند. آخرین معیار بحران ارزیابی گردید های بعدیمرتبه
که کامال با بازدیدهای میدانی  حاصل گشتها بر اساس ارزیابی 0.162
زیرمعیار  3همچنین معیار بحران مصرف با  طقه متناسب بوده است.از من

، شرب و صنعت به سنجش درآمد و زیر معیار بحران مصرف کشاورزی
 در مقام اول قرار گرفت.  0.637معیار آب در بخش کشاورزی با 

 یریگنتیجهبحث و  -7
 شکل گرفته هاکنار آب درجوامع  اولینست و و حیات اآبادانی بستر آب 

درستی اهمیت و جایگاه آب هنوز درک  در حال حاضر در مورد است. اما
بیش  یدر فضایوجود دارند که  تعداد زیادی رودخانهدر دنیا . د نداردوجو

ای برکشورهای حوضه بین  اختالف و عاملاز یک کشور جریان دارند 

 یهانشست یبا وجود برگزار .اندوردهآ وجود به ،را استفاده از آب
حوزه  تباالدس ستفاده ناعادالنه کشورا مسألههمچنان ، متعدد رکمشت

المللی مقررات بینعدم وجود قوانین و . دغدغه است یک هیرمندآبریز 
ناکامی بر تمال المللی نیز احبرای تقسیم منابع آب رودهای بین اصولی

 یاجماعو متاسفانه  دهدافزایش می های مرزی راسر مالکیت منابع آب
و کشور بر سر علل خشک شدن تاالب هامون صورت نگرفته د نیب

صورت  ایهی و سد سازیاسازه یهاتیکه فعال کندیادعا م رانیا است.
 احداثبا  ستانگذشته افغان سالیاندر ) رمندیگرفته در باالدست ه
های نحرافی بر روی هیرمند و جدا کردن کانالسدهای مخزنی و ا

سیستان را ناحیه  -ی به سمت ایرانمیزان آب جار، متعددی از آن
-پاییندر مواقع خشکسالی در بخش وضوع است و این م کاهش داده

به  رانیآب به ا انیباعث کاهش جر گردد(میتشدید  ،رودخانه دست
افغانستان  و تاس دهش 1351در معاهده  یتوافق انیکمتر از جر یزانیم

 لیدلبه ران،یآب به ا انیکاهش جر نشان دهد است تا تالش داشته
با توجه به روند  کهت. بوده اس ریاخ یهادر سال نزوالت جویکاهش 
افغانستان این موضوع و روند و میزان بارش در سال گذشته  4حدود 
بر  مندپایین دست هیر یآب کمهمچنین باید گفت . رد شده استامری 
. ارداثر منفی د مرزیزندگی روستاییان ساکن و اجتماعی اقتصادی، ابعاد 

نتیجتا ز مرکز، ا یدوری مانند مناطق مرز کالبدیساختار  با توجه به
 جهیو در نت ییفضا یگسستگ دیباعث تشدتواند می بحران آب نیز
این م اینکه رغعلیشود،  این مناطق یافتگیتوسعه ن افزایش سرعت

 برخوردار یاژهیو کیاستراتژ تیموقع از وباال  یهالیپتانس یدارا قهمنط
ن حیات سیستان و بلوچستا مجددا باید تاکید کرد در ادامه باشند.می

منطقه فاقد ای با حوزه آبریز هیرمند دارد. زیرا این بسیار درهم تندیده
هرر چنرد و  اشدبچشمه و قنات قابل توجه می، منابع آب زیرزمینی

 شراخص وابسرتگی کشرور بره منرابع آب ورودی از کشورهای همسایه
مند هیرآورد حوضه آبریز کل ) نی قرار دارددر سطح پایی ( ودرصد 6.6)

میلیون متر  300میلیارد و  9گیرد حدود که از افغانستان سرچشمه می
بر اساس  رمندیهاز رودخانه  رانیحقابه ا زانیبرآورد شده است. م مکعب

در گذشته،  ٪60از  شی(، از بمیالدی1973) شمسی1351 اهده سالمع
 یهادر سال میلیون متر مکعب 820 حدود کاهش و به ٪14به حدود 
-. از منظر وابستگی منطقه به آبشده است نییو فوق نرمال تعنرمال 

میلیارد مترمکعب  9/397 حدود از مجموعهای داخلی باید گفت 
-درصرد آن پریش از رسیدن به رودخانه 66 راالنه در کشروربارنردگی س

جدیدپذیر داخلری سراالنه برابرر تشود. کل منابع آب ها تبخیر می
 .است میلیرارد مترمکعب 5/128
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مناطق های آبی تا تنش صورت پذیردباید اقدام  2حوزه مدیریت آب در 
یت داخلی مدیر بخش اول: کمتر نمایان شوددارای حوضه آبریز مرزی 

های داخلی قابل آب؛ بخشی از مسائل آبی با برطرف کردن ضعفذخایر 
های ترسالی، نوسازی ها در دورهانند مدیریت بارشجبران هستند م
بات خطوط انتقال آب، مدیریت مصرف آب، جلوگیری تاسیسات و انشعا

از صادرات کاالهای آب بر و توجه به موضوع آب مجازی در صادرات، 
ر کشاورزی و صنعت، جلوگیری از کشاورزی آمایش سرزمین د توجه به

 جهت ونسکوی یسازمان جهان یارهایمع و به شیوه سنتی، توجه به اصول
ی، داشتن نگرش بین احوضه نیانتقال آب ب هایرد یا تایید اجرای طرح

زیست؛ متاسفانه در حال نگر محیطو توجه به مدیریت جامع بخشی
ین نوع شیوه، تامین منافع در ا ،بوده است حاضر نگرش بخشی حاکم
ها و حفظ ه تاالبتخصیص حقاب به عنوان مثالبخشی مورد توجه است 
گیرد و حتی به مورد تهدید قرار می کشور ایپایداری جریان رودخانه

بر طرف کردن مشکالت  بخش دومشود. ها ختم میخشک شدن تاالب
وامع واقع ه جآب دغدغ باشد.یزیستی مآبی و وابسته به دیپلماسی محیط

دغه و تغییرات اقلیمی بر این دغ خشک کره زمین است. شده در بخش
در  دیپلماسی محیطزیستی موجود در حوزه هایواقعیتافزوده است. 
در اکثر مواقع زیستی دیپلماسی محیط دهنده آن استکشور نشان 

ی را برکشور و فشار استمانده ناکام امور در انجام قربانی شده است و 
 افکاررغم اینکه در علیهای پژوهش نشان داد یافته .یل کرده استتحم

تر، تاثیرگذارتر، قابل بحرانی بحرانی ربحران تغییر اقلیم از هعمومی، 
 حاکی ازها داده رسد، اما نتایج تجزیه و تحلیلتر به نظر میو درک لمس

مترین و مه دارد و راقه منط بحران در 4میان  معیار در این اولویت سوم
 اولین اولویت بحث دیپلماسی آب و پس از آن مدیریت داخلی آب قرار

زیست از میان زیر معیارهای دیپلماسی محیط .ارزیابی گشت
زیست در اهداف سیاستی وزارت تاثیرگذارترین عامل عدم اولویت محیط

 د.برشمرده است و در این زمینه باید توجه اساسی صورت گیر خارجه
آرا محمدی و حکمت های پژوهشن پژوهش با یافتهای هاییافته

ی همسو بوده است نوعبه  (2020ران )و همکا  Mianabadi؛(1398)
آب به  انیکاهش جر کهنشان دهد  تااست  افغانستان تالش داشتهزیرا 

که این موضوع  بوده است ریاخ یهاکاهش بارش در سال علتبه ران،یا
به  نیز گرایی تدافعینظریه واقع وصدر خصهمچنین . نبوده استصحیح 
به دنبال حفظ  ق آسیای مرکزیافغانستان همانند سایر مناط رسدنظر می
ایران را دور از ذهن نیست که  روند پیش گرفتهبا زیرا  .بوده استجایگاه 

های یافته در ادامه باید گفت کندتهدید کننده خود تلقی  به عنوان عامل
( هم سو نبوده است زیرا 1393اقچی )عر هایبا یافتهاین پژوهش 

های الواردات کا -1 یعنی در پژوهش عراقچی شده راهبرد کلی ذکر2
گذاری بر در مناطق پر آب با سرمایههای آبالتولید کا -2بر؛ آب

به نوعی دیپلماسی اقتصادی بوده است و  ؛مشترک کشورهای کم آب
شترک را به هیچ و مآبریز مرزی  هایهضحوزیستی و های محیطبحران

 است. وجه پوشش نداده است و صرفا راهکاری مکمل برای کشور بوده

( 1392حق ) آخر باید گفت نتایج پژوهش حاضر، با نتایج تحقیق فانیدر 
های مرزی در کشور استفاده بهینه جریانهم سو بوده است و به عبارتی 

ار( در آینده مجوبا کشورهای هالمللی منعقده های بین)در قالب پروتکل
حقوقی،  لزوم بازنگری همچنین تواند یک مسئله حیاتی تبدیل گردد.می

مرزی  هایبآ هایبندی عادالنه از جریانمبنی بر حق استفاده و سهم
های های برنامهدست از اولویتدست و پایینبا کشورهای همجوار، باال

ریزی برنامه آن و باید برای بایست قرار گیردمی ،آتی توسعه در کشور
میزان با توجه به عدم دسترسی و عدم اطالع خبرگان به آمار  گردد.

صادرات آب مجازی از این منطقه و با توجه به صالح دید و اجماع نظر 
 آب دیده نشد و بحران دیپلماسیخبرگان این مورد در زیر معیارهای 

 اندکی اا بآب ر یپلماسیدهای زیر معیارهای ارجیت بندی ورتبه نتیجتا
 بر در آخر باید گفت مهمترین عامل تاثیرگذار سازد.اه میاحتیاط همر

زیستی و اولویت بحث دیپلماسی محیط ایران، آب جنوب شرق بحران
قرار گرفتن آن در اهداف اصلی وزارت خارجه است و پس از آن برطرف 

ز اش گردد تا همچنین باید تالالملل، ها و موانع حقوق بینکردن ضعف
 یفی بیان کردن معیارهای سنجش در معاهدات جلوگیری به عمل آیدک

اصل مورد استناد  .ها باقی نماندای سلیقگی عمل کردنتا جایی بر
بررداری از الملل در بهررهاصل مورد پذیرش حقوق بین، دولرت ایران

 جهتامروزه جامعه جهانی به سمت این نظریه . هرای مررزی اسرتآب
های جاری بین دو که نه تنها آب ل پیام مهمی است،حاماست و  یافته

کنند، بلکه اقدام کشورهای لق پیروی نمیکشور از اصل حاکمیت مط
های جاری بدون در باالدستی به منظور توسعه و استفاده از امکانات آب

دستی و محاسبه خسارت ناشی از نظر گرفتن حقروق کشورهای پایین 
لذا در اولویت قرار  .الملل استبینوق محکوم در حق آن عمل، امری

خارجه یک اصل مهم است  زیست در اهداف سیاستگرفتن بحث محیط
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Abstract  
In today's world, water is a vital and irreplaceable substance. Negotiating over this strategic substance 

is consultation with the fate of the present and future generations of the country. Environmental 

diplomacy is a lever in international relations that aims to create environmental justice. Unfortunately, 

there has been an illusory view of it in Iranian politics. In recent years, with the unfair division of 

Hirmand watersheds on the borders of Iran and Afghanistan's non-compliance with international 

treaties, Iran has faced the challenge of the water crisis, drought, dust, and other problems. In this 

study, first, the amount of dependence of the southeastern basin on the types of available water 

resources has been investigated. Then, a description of the rules and regulations of border waters is 

reviewed. Finally, the most preferred causes of water crisis are discussed based on the multi-criteria 

assessment method (AHP). The results showed that since southeastern Iran lacks significant 

groundwater resources, springs and aqueducts, so, life is very complicated with the Hirmand 

watersheds. The results of the evaluation indicate that the crisis of water diplomacy, with the 

consensus of experts, weighs 0.406 at the top of the weaknesses and among its sub-criteria, lack of 

environmental priority in foreign policy targets is in the first place and the criterion of internal water 

management crisis weighing 0.236 and among its sub-criteria, the lack of storage and collection of 

rainwater gained the highest weakness. 

 

Introduction  
Water is the base of prosperity and life, and the first communities were formed along the waters. 

Water is a vital and unique resource for which no alternative has been expected so far. However, at 

present, there is no proper perception of the importance of water. Water diplomacy means the 

potential for conflict and violence or vice versa, cooperation and authority over the management of 

shared and international water resources. With the continuing trend of water scarcity or in some cases 

water crisis in recent years, much attention has been paid to it. Water diplomacy is the ability of 

Beneficiary countries to manage common waters to achieve a stable political situation. That is, border 

and international water resources should be used sustainably without any tension or conflict between 

the parties. There are many rivers in the world that flow in more than one country and have caused 

disputes between involved the countries.Despite signing a bilateral water treaty in 1973, water 

utilization in the Hirmand river basin has been a source of dispute between Iran and Afghanistan for 

many decades. While Iran accuses Afghanistan of depriving of the Hirmand water due to dam 

construction in the upper basin, Afghanistan assures that it enforces the treaty. An evident reduction 

of the Hirmand river flow to Iran in recent years is fully attributed by Afghanistan to a reduction in 

precipitation in the basin. Although Iran disagrees and remains unconvinced by this line of reasoning. 

A fundamental lack of trust in collected and shared hydrological data has hindered dialog between the 

two neighbors. Results reveal that the frequency and amount of heavy precipitation have been 

increasing over the mountainous areas. The total amount of precipitation has been increasing 

significantly. The intensity of heavy precipitation, however, has been decreasing over the basin. 

Methodology  

The research method was descriptive-analytical and the data collection tools were field, library data, 

and valid scientific journals, and expert questionnaire. The questionnaire was managed hierarchically 

by 15 Ph.D. Environment experts. Then, evaluated and scored by Expert Choice 11 software based on 

AHP principles. Finally, the responses were analyzed, and the scores of the options were determined. 

In this study, 4 main criteria such as internal water management in the country, ignorance of climate 

change and crisis, the power of Iran's foreign diplomacy and water consumption, and 16 sub-criteria 

https://ijms.ut.ac.ir/author
https://ijms.ut.ac.ir/author
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with the following titles: Lack of water storage, collection channel, and management of internal 

precipitation, lack of attention to land management, weakness of water distribution and transmission 

system, lack of wastewater treatment plant, water transfer from Oman Sea and no use of desalination 

plant, consumption in industry, agriculture, drinking, dust storms, rising winds, rising temperatures, 

declining rainfall, poor quality of words in international treaties, poor negotiation skills, weak 

international law and lack of priority on foreign policy goals were examined. 

Conclusion 

In the field of water management, two measures should be taken to reduce water stresses in areas with 

border basins: The first part is the internal management of water resources; Some water issues can be 

remedied by addressing internal weaknesses, such as rainfall management in wet periods, renovation 

of facilities and branches of water transmission lines, water consumption management, preventing the 

export of water-based goods and paying attention to the issue of virtual water in exports, paying 

attention to land management in agriculture and industry, traditionally preventing agriculture, paying 

attention to the principles and criteria of UNESCO to reject or approve the implementation of inter-

basin water transfer projects, having an inter-sectorial attitude and paying attention to comprehensive 

environmental management. Unfortunately, there has been a prevailing attitude at the moment. For 

example, in the case of rivers and wetland ecosystems, these valuable water areas are managed under 

both the environmental Protection Agency and the ministry of energy, and unfortunately, some of 

these wetlands have been documented in the name of the ministry of energy. In this type of method, 

the provision of sectorial benefits is considered and the allocation of wetlands and maintaining the 

stability of the country's rivers are threatened and even leads to the drying of wetlands. The second 

part is solving water problems related to environmental diplomacy. Water is a concern for 

communities in the dry part of the world and climate change has added to this concern. The existing 

realities in the field of environmental diplomacy in the country show that environmental diplomacy 

has been sacrificed in most cases and has failed in doing tasks so imposed pressure on the country.The 

research findings showed that although in public opinion, the climate change crisis seems more 

critical, effective, tangible, and more understandable than any other crisis, the results of data analysis 

showed the priority of this criterion among the 4 crises is in the third priority of the region. The most 

important and first priority of the discussion was water diplomacy and then internal water 

management. Among the sub-criteria of environmental diplomacy, the most influential factor is the 

lack of environmental priority in the policy objectives of the ministry of foreign affairs. Finally, based 

on the evaluation results and the orientation of the final options towards external capacities, it was 

concluded that, rather than the crisis of water scarcity, most of the external water management and 

then the internal water management crisis was evaluated in this area. Also, the need for a legal review, 

based on the right to use and fair sharing of border waters with neighboring countries, upstream and 

downstream, should be among the priorities of future development plans in the country and it has to 

be planned. Due to the lack of access and lack of information of experts on the statistics of virtual 

water exports from this region and according to the discretion and consensus of experts, this case was 

not seen below the criteria of the water diplomacy crisis. As a result, the rankings and preferences 

below the water diplomacy criteria are a little bit cautious. Another important issue is the priority of 

environmental diplomacy in the main goals of the Ministry of Foreign Affairs, and after that, the 

weaknesses and obstacles of international law should be removed, and efforts should also be made to 

prevent the quality of measurement criteria from being expressed in treaties so that there is no way for 

arbitrary action. The principle cited by the Iranian government is the accepted principle of 

international law in the operation of border waters. Today, the international community has turned to 

this theory and carries an important message, that not only the current waters between the two 

countries do not follow the principle of absolute sovereignty, but also the action of upstream countries 

to develop and use the facilities of current waters Regardless of the rights of downstream countries 

and the calculation of damages resulting from that act, it is a matter of condemnation in international 

law. Therefore, prioritizing the environmental issue in foreign policy goals is an important principle 

and should be taken seriously. If we are unaware of the crisis of border water diplomacy, we will 

inevitably have to wait for the resulting crises such as drought, dust, the destruction of agriculture, 

employment and migration, and so on. 
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