
  

ایـــران و محیطـــی  زیســـتهــاي   م همکـــاريمبــانی و مکـــانیز 
  1اي مشترك هاي رودخانه حوزه آب همسایگان در

  
  3* میرابراهیم صدیق بطحایی اصل 2فرزاد پیلتن

  چکیده  
ایران و همسایگان از یک سـو و کـاهش منـابع    هاي متعدد و مشترك مرزي میان  وجود رودخانه
المللی و زمینه تبدیل  ها در سطح بین هاي آب از سوي دیگر، موجب اهمیت این آب آبی و آلودگی
نفع در آینده را فراهم نموده است. حقوق  ينابع اختالف و تنش میان کشورهاي ذآن به یکی از م

هاي مشـترك   برداري از آب مند نمودن بهره نظامهاي اخیر در کنار تالش براي  الملل در دهه بین
المللی، درصدد تدوین اصول و قواعدي بـراي جلـوگیري از کـاهش آلـودگی و محافظـت از       بین
اي بوده اسـت. تصـویب کنوانسـیون     عنوان بخشی از محیط زیست منظقه  المللی به هاي بین آب

ت معاصـر بـه شـمار آمـده و     زیسـ  الملل محـیط  گامی مهم و اساسی در توسعه حقوق بین 1997
بـرداري و   بهره«الملل محیط زیست، از قبیل اصل  حقوق بین بسیاري از اصول حقوقی مطرح در
ممنوع بودن وارد آوردن خسارت بر قلمرو سـرزمینی  «، اصل »استفاده منطقی و منصفانه از منابع

هـاي   نبـود توافـق  ارائه گردیـده اسـت. در    تدوین و» المللی همکاري بین«و اصل » دولت دیگر
رسد این کنوانسیون چارچوب مناسبی براي همکاري میان ایران و  دوجانبه و چندجانبه به نظر می

ها بر اساس نظریـه   کشورهاي همسایه در زمینه حفاظت، مدیریت و جلوگیري از آلودگی این آب
ــه  ــوقی ب ــوان یکــی از محورهــاي همکــاري    مــدیریت مشــترك در چــارچوب رویکــرد حق عن

  میان ایران و همسایگان را فراهم نموده است. محیطی  زیست
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 مقدمه

ــا طیــف وســیعی از چــالش  هــاي بــین آبراهــه هــا از تخریــب اکوسیســتم تــا توســعه   المللــی ب
هـا، و از تصـادفات    ها و کاهش تنوع زیستی، از ورود آلودگی تا تخریـب تـاالب   زیرساخت

انـدازه از ذخیـره آبزیـان مواجـه هسـتند. همـه ایـن         از برداري بـیش  ناشی از کشتیرانی تا بهره
هـاي کشـتیرانی بـر جمعیـت      تغییرات با تأثیر بر کشاورزي و آبیـاري، مـاهیگیري و فرصـت   

صـورت کـامًال     هاي شیرین به گذراند. به عالوه دسترسی به آب کشورهاي ساحلی تأثیر می
سـر   ث افـزایش رقابـت بـر   نابرابر در سراسر کره زمین پراکنده شده اسـت و همـین امـر باعـ    

برداري بیشتر از منابع آبی مشترك بین دو یا چنـد کشـور گردیـده اسـت و ایـن مسـئله        بهره
هـاي سیاسـی و بعضـًا نظـامی در برخـی از منـاطق دنیـا         سبب ایجاد اخـتالف، تضـاد و تـنش   

 بـرداري از منـابع   رو اسـتفاده و بهـره   ) از ایـن 73 :1394ده است. (شیرازیان و خطیبی، گردی
از آن در زمـره مسـائل مهـم حقـوق     محیطـی   زیسـت هـا، آلـودگی و حفاظـت     واقع در آبراه

هاي  المللی یکی از دغدغه هاي بین راهزیست آب اظت محیطالملل معاصر و مدیریت و حف بین
المللـی   هـاي بـین   المللـی بـودن آبـراه    اي و جهانی بوده است. بین المللی اعم از منطقه مهم بین

هاي کشـتیرانی   ها، استفاده تقسیم منابع حیاتی و زیست محیطی، آلودگی آبمسائلی از قبیل 
سازد. از طرفی دیگر، کمیابی منابع آبی در عصر حاضر، بحرانـی بـالقوه    و غیره را مطرح می

الملـل در صـدد اسـت بـا ارائـه راه       گـردد کـه حقـوق بـین     الملل محسوب مـی  در روابط بین
ایـن بحـران، از بـروز اخـتالف میـان کشـورها        هاي حقوقی مناسب ضمن کـاهش آثـار   حل

  جلوگیري و یا اختالفات احتمالی را حل و فصل نماید. 
 15کیلـومتر بـا    8755جمهوري اسالمی ایران در جنوب غربی آسیا با طول مرز حدود 

 26کیلـومتر) از مرزهـاي مشـترك کشـور را      1918درصـد (  22کشور همسایه و نزدیک به 
جـوار و برخـی نیـز     ها هم دهند. برخی از این رودخانه شکیل میرودخانه کوچک و بزرگ ت

متوالی یا پیاپی هستند که یا از ایران سرچشمه گرفته و وارد کشورهاي همسـایه شـده ایـران    
هــاي غــرب کشــور و یــا بــالعکس از  شــود ماننــد رودخانــه کشــور باالدســتی محســوب مــی
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و ایـران کشـور پـایین دسـتی بـه      شـوند   کشورهاي همسایه سرچشمه گرفته و وارد ایران مـی 
ها و متفـاوت بـودن موقعیـت     هاي شرق کشور. تعدد این رودخانه رود مثل رودخانه شمار می

کشور در هر منطقه و نسبت به هـر یـک از همسـایگان، شـرایط کـم و بـیش        1هیدروپلیتیکی
سـایگان در  اي و یا حداقل متفاوتی و به نظر متناقضی را در زمینه نحوه مواجهه بـا هم  پیچیده

هـا فـراروي کشـور     این رودخانـه محیطی  زیستبرداري، مدیریت و همچنین ابعاد  مورد بهره
  فراهم آورده است.  

هـاي مشـترك میـان جمهـوري      در این نوشته تالش شده است ضمن معرفـی رودخانـه  
اسالمی ایران و همسایگان، به بررسـی قـوانین و مقـررات مشـترك حـاکم بـر ایـن دسـته از         

آنهـا  محیطـی   زیسـت ویـژه در زمینـه ابعـاد      بـه محیطی  زیست ـ   راهکارهاي حقوقیها و  آب
هـاي ایـن    پرداخته شود. بنابراین در پاسخ به ایـن پرسـش کـه چـه اصـول و حقـوقی بـر آب       

و حـاکم اسـت؟ ایـن فرضـیه مبنـاي تجزیـه       محیطـی   زیستویژه در زمینه ابعاد   ها به رودخانه
کنـون میـان ایـران و همسـایگان توافقـات       ه اینکـه تـا  تحلیل این نوشته است که بـا توجـه بـ   

ویژه در زمینـه حفاظـت    ها، به دوجانبه یا چندجانبه در خصوص حقوق حاکم بر این رودخانه
تـرین منبـع در ایـن     عنـوان مهـم    بـه  1997زیست آنها منعقد نشده است، کنوانسیون  از محیط

و حقـوقی بحـث و بررسـی     شود. بر این اساس پس ارائه مقـدمات نظـري   خصوص تلقی می
هـاي مشـترك و    هـاي مختلـف در خصـوص آب و ارائـه تعریـف و انـواع رودخانـه        نگرش

هاي مشترك ایـران   المللی، به انواع رودخانه هاي بین همچنین منابع حقوق حاکم بر رودخانه
مابین اشاره شده و در نهایت بـر اسـاس فرضـیه فـوق بـه       و همسایگان و همچنین توافقات فی

هـاي موجـود بـر اسـاس آن پرداختـه       و راهکار 1997کنوانسیون محیطی  زیستابعاد  بررسی
  خواهد شد.  

  تمهیدات نظري و حقوقی . 1
  هاي مختلف در خصوص آب نگرش. 1-1

داراي ابعـاد مختلـف و متفـاوتی از جملـه      ــ  ویـژه کمبـود آن    بـه ــ   از آنجا کـه مسـئله آب  
اقتصادي، سیاسی، امنیتی، تکنولوزیکی و... است، در مطالعه آب نیز با رویکردهاي مختلفی 

  باشند:   ها به شرح ذیل می مواجه هستیم. این رویکرد
                                                                                                                                        
1. Hydropolitics 
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  رویکرد امنیتی. 1

در این رویکرد محققان آب معتقدند آب یک منبع قدرت است و کمبود آب یک معضـل  
تـأثیر قـرار     ها را تحـت  استراتژیک و حیاتی براي توسعه اقتصادي و اجتماعی است که ملت

 کند. این محققان با رویکـرد رئالیسـتی بـه    تهدید میرا داده و در پی آن قدرت سیاسی آنها 
 کشورها براي تأمین مسـتمر آب جهـت   کنند که بینی می معضل کمبود آب، با اطمینان پیش

کننـد   شان خود را براي جنگ بـا یکـدیگر در آینـده آمـاده مـی      و آینده رفع نیازهاي کنونی
(Gleick, 1991: 47).  

 رویکرد اقتصادي. 2

در این رویکرد آب کـاالیی اسـت ماننـد سـایر کاالهـاي مـورد نیـاز بـراي برطـرف کـردن           
احتیاجات زندگی. از نظر اقتصاددانان مسـئله آب بـه راحتـی حـل شـدنی اسـت، چـون آب        

بیش از انـدازه در دسـترس   جهان  منابع قابل تجدید و قابل بازیافت است و در سطحیکی از 
را بپردازند. از این منظر، تبدیل آب به کاال تنش بـر  ، مشروط بر آنکه مردم هزینه احیا است

ــه خــود کشــمکش      ســر آن را کــاهش مــی  ــه نوب ــز ب ــر ســر آب نی ــنش ب دهــد و کــاهش ت
یـار و گـري،    دهـد (دولـت   المللی کـاهش مـی   بین ها را در سطح محلی، ملی و کننده مصرف

1389 :53.(  

  رویکرد حقوقی. 3

نیـاز الزم بـراي اعمـال تـدابیر اقتصـادي در خصـوص مسـئله کمبـود آب،          از این منظر پیش
ریـزي حقـوق    وجود یک محیط قانونی است و در این میان قانونگذاري مناسـب بـراي پایـه   

ن عنصر است. بنابراین آنچه الزم است، قوانینی تری المللی ضروري آب در سطوح ملی و بین
دهد و شرایط واگذاري ایـن حقـوق را مشـخص     است که حقوق مربوط به آب را شرح می

کند. در حـال حاضـر فقـدان سـازوکارهاي قـانونی مناسـب، اسـراف و سـوء اسـتفاده را           می
بـه حقـوق آبـی     المللی مربوط فقدان توافقات بین 1»روبین کالرك«کند. به گفته  ترغیب می

هر کشور ساحلی، که یکی از مسایل رایج کشورهاي در حال توسعه است، احتمـال جنـگ   
هـاي حقـوقی    بر اسـاس ایـن رویکـرد نظریـه     .)70 :1389دهد (دولتیاروگري،  را افزایش می

                                                                                                                                        
1. Robin clark 
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  هاي شیرین مشترك ارائه شده است.   برداري از آب متفاوت و متناقضی در زمینه بهره
  1سرزمینی مطلق نظریه حاکمیت .1-3

المللـی کـه در سـرزمین دو کشـور جریـان دارد       به موجب این نظریه آن قسمت از رود بـین 
توانـد جریـان آب را منحـرف     شـود و دولـت مـذکور مـی     هاي داخلی تلقی می عنوان آب به

سازد و یا به هر صورت که ضروري بداند در رودخانه دخالت نماید. اصل حاکمیت مطلـق  
کنـد.   ومرج می ها ایجاد هرج نیز معروف است در روابط بین دولت» 2ارموندکترین ه«که به 

ه همـین جهـت مـورد انتقـاد     خـالف عـدالت و انصـاف بـوده و بـ      عالوه بر آن، این اصل بر
ایـن   در دلیـل منـافعی کـه     بـه  .)76 :1388قرار گرفتـه اسـت (جعفـري ولـدانی،      ها حقوقدان

هـاي مشـترك وجـود دارد، بـدیهی اسـت کـه        دکترین براي کشورهاي باالدسـت رودخانـه  
نمایند. ایـن نظریـه    آبی به این اصل استناد می هاي ها و اختالف هاي باالدست در تنشکشور

هـاي قضـایی تأییـد شـده      المللی به کار برده شده و نه توسـط رویـه   هاي بین دیگر نه در رویه
  .)26: 1390است (پاپلی یزدي، 

  3نظریه تمامیت مطلق سرزمینی .2-3

تواننـد تغییـرات جـدي را در وضـع      هـا نمـی   اساس این نظریه کشورهاي ساحلی رودخانـه  بر
طوري که سبب تغییرات و اثرات منفـی مهمـی در سـایر      طبیعی کشور خود ایجاد نمایند؛ به

دسـت اثـر خواهـد     ات بـر تمامیـت ارضـی کشـورهاي پـایین     کشورها گردد، زیرا این تغییـر 
دست حق تقاضـاي یـک جریـان     چارچوب این نظریه کشورهاي پایین گذاشت. در واقع در

باشـند. ایـن اصـل،     طبیعی آب از لحاظ سرعت و کیفیت را از کشورهاي باال دست دارا مـی 
وافـق قبلـی کشـورهاي    در تضاد کامـل بـا اصـل دکتـرین هـارمون اسـت. چراکـه نیازمنـد ت        

باشـد. اگرچـه ایـن اصـل ماننـد       المللی می ه تغییر در رژیم آبراهه بینگوندست براي هر پایین
رسد بر پایـه اصـل برابـري     نظر می  هدکترین هارمون بر پایه اصل حاکمیت استوار است اما ب

باشـد. زیـرا    یها نیز استوار باشد. با این وجود، اصل تمامیت سرزمینی مطلق ناعادالنه م دولت
یان کاملی از آب است، بدون استرداد تعهدي و یـک حـق   دست مدعی حق جر دولت پایین

                                                                                                                                        
1. The Principle of absolute Territorial Sovereignty 
2. Harmoon doctrine 
3. The principle of absobute Territorial integrity 
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شود. عالوه بر این، این عمل  وتو که باعث فلج شدن هر توسعه هیدرولیکی در باالدست می
اي از  دسـت اسـتفاده بهینـه    در شرایطی که اگـر دولـت پـایین   » ودمعنی خواهد ب نامعقول و بی

تالف این نوع از منابع است (شیرازیان و منجر به ا آب را نداشته باشد، چون این عمل مسلمًا
  ).80: 1394خطیبی، 

  1نظریه حاکمیت و یا تمامیت محدود سرزمینی .3-3

بـرداري از   نظریه تمامیت مبتنی بر این فرض است که هر کشور ساحلی حق اسـتفاده و بهـره  
 المللی جاري در کشور خودش را دارد، به شـرطی کـه ایـن اسـتفاده سـبب      هاي بین رودخانه

ها و کشورهاي دیگر نگردد. در این مـورد،   وارد آمدن خسارت بر قلمروي سرزمینی دولت
حاکمیــت بــر منــابع مشــترك آب، نســبی و مشــروط اســت. کلیــه دول همجــوار نســبت بــه  

هاي مشترك از تکالیف و حقـوق متقـابلی بـر خـورد هسـتند. ایـن        برداري از آب آبراه بهره
المللـی منـابع مشـترکی هسـتند کـه       بین يها که رودخانهاصل بر اساس این ایده استوار است 

گیـرد. وجـود یـک     بین تمام دول ساحلی شکل می» اجتماع منافع مشترك«توسط آنها یک 
منافع دولت که پاسخگوي نیازهـا و  » معقول و منصفانه«اجتماع منافع مشترك نیازمند تعادل 

پذیرفتـه   الملـل کـامالً   قـوق بـین  باشد. این نظریه در حیطـه ح  استفاده هر یک ازآنهاست، می
  ).26: 1390شده است (پاپلی یزدي، 

  2تئوري منابع مشترك یا مدیریت مشترك .4-3

المللی، نسبت  این نظریه بر این اصل استوار است که کلیه کشورهاي ساحلی یک آبراهه بین
ن عنـوا   المللـی بـه   به آن رودخانه داراي حق حاکمیت مشترك هستند و یـک رودخانـه بـین   

گردد که منابع آن متعلق به تمام کشورهاي ساحلی است.  یک واحد اقتصادي، محسوب می
هـاي مشـترك    سیاسـت  المللـی بـراي تـدوین و اجـراي     نهمراه بـا ایجـاد یـک مکانیسـم بـی     

توانـد توسـط یـک     ایـن مـدیریت مشـترك مـی     ریتی، حفاظتی و توسعه حوضـه آبریـز؛  مدی
و یـا عمـومی،    الملل عرفـی  هنجاري حقوق بین معاهده ایجاد گردد و باعث تقویت وضعیت

اي نیازمنـد یـک    دارنده تعهد به همکـاري شـود. انعقـاد چنـین معاهـده     قوانین مختلف در بر 
باشد. بنـابراین اصـل مـدیریت مشـترك،      توافق داوطلبانه کشورهاي ساحلی در این زمینه می

                                                                                                                                        
1. The Principle of a Community in Waters 
2. The Principle of Restricting the Free use of the Waters 
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جـاري حقـوق   بیشتر یک رویکرد مدیریتی مشکالت و مسـائل آب اسـت تـا یـک اصـل هن     
الملـل   کننده حقوق بین هاي تدوین الملل و سازمان المللی. این اصل مورد تأیید جامعه بین بین

، فعاالنـه دول سـاحلی   )1997(الملل در زمان تدوین  طوري که کمیسیون حقوق بین  است به
ط ) کـه ارتبـا  2، بنـد  5(مـاده  » مشـارکت منصـفانه  «المللی را تشـویق بـه انجـام     هاي بین آبراه

 24براي اجرایی کردن آن ماده  که کرده است اجراي اصل استفاده منصفانه دارد نزدیکی با
هـاي مشـترك بـازي     اي کـه توسـط مکانیسـم    این کنوانسیون ماهیت و محدوده نقش بـالقوه 

  ).81: 1394دهد (شیرازیان و خطیبی،  شود را نشان می می

  رویکرد تکنولوژیکی. 4

یکی تأکید دارد و بـر خـالف اقتصـاددانان    هاي تکنولوژ وآوريها و ن بر مهارتاین رویکرد 
معتقدند که کمبود آب مربوط به مسـئله تخصـیص اسـت نـه عرضـه و بـه توانـایی دانـش و         

کنند وقتی تقاضا رشـد   و ابتکار انسان در رفع نیازهاي آبی مردم معتقدند و تأکید می فناوري
کننـد.   براي حل معضل کمبـود آب پیـدا مـی   ها و روشهاي مناسبی را  کند، مردم مهارت می

قدر خشک و دور از منـابع آبـی قـرار نـدارد و اگـر در       همچنین اعتقاد دارند هیچ مکانی آن
دلیل ضعف فناوري و یا مدیریت نامناسب است. بـه    ظاهر بحران شدید محلی وجود دارد به

بـراي تسـهیالت   گـذاري   عبارت دیگر مسئله اصلی کمبود آب نیست، بلکه کمبـود سـرمایه  
هاي مدیریتی است کـه اسـتفاده فراگیرتـر و کارآمـدتر از منـابع       وري و یا کمبود مهارتافن

  ).76: 1389سازد (دولتیاروگري،  موجود را ناممکن می

  رویکرد زیست محیطی. 5

هـاي محـدود اسـت     اي متناهی با منابع و ظرفیـت  طرفداران این رویکرد معتقدند زمین سیاره
هاي محیط زیست بـراي بازیـابی و ذخیـره مجـدد، محـدود       را فراتر از توانایی که استفاده ما

توان به رشدي غیرمحـدود و پایـدار رسـید و     وري نمیاکند. از این دیدگاه با توسل به فن می
تواند بحران آب را حل کند و براي غلبه بـر   رویکرد مهندسی محور به توسعه منابع آبی نمی

راهکار جدیدي اتخاذ شود و آن توسعه پایدار است. توسـعه پایـدار   این مسئله باید راهبرد و 
سـمت تقسـیم عادالنـه     جدیدي به رشد اقتصادي دارد. این رویکـرد مـا را بـه    رویکرد کامًال

هایی که مخرب محـیط زیسـت نیسـتند،     منابع محدود، استفاده مؤثر از منابع و توسعه فناوري
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کـه اهـداف اقتصـادي و رشـد صـنعتی را بـا        خواهـد  دهد. ایـن رویکـرد از مـا مـی     سوق می
هایمـان را بـر ایـن اسـاس تعـدیل       معیارهاي اکولوژیکی هماهنگ کنیم و اهداف و اولویـت 

تر این رویکرد این است که توسعه پایدار غیـرممکن اسـت، مگـر اینکـه      کنیم. بحث اساسی
یره بـه  ها و حیات وحش و غ عناصر و اجزاي سازنده محیط زیست یعنی خاك، آب، جنگل

  ).86: 1389شکل پایدار و سالمی ادامه حیات دهند (دولتیاروگري، 
ور استفاده پایدار کشورها از منابع طبیعی ایجـاد شـد مسـئولیت    ظمن  توسعه پایدار که به

المللی کشورها را در این زمینه به همراه خود آورد. سه عنصر مهم اجتماعی، اقتصادي و  بین
تواننـد حفاظـت و    تحت مفهوم توسعه پایدار هستند که مـی محیط زیست فاکتورهاي مهمی 

مدیریت بهتر منابع طبیعی را تسهیل کنند. از اینرو این مفهوم نقش مهمی را در توسعه رژیـم  
 کنـد  المللـی ایفـا مـی    هاي بـین  المللی براي حفاظت از منابع طبیعی از جمله آبراه حقوقی بین

(Kaya, 2003). 

  نهتعریف و انواع رودخا .2-1

المللـی قـرار    هاي بـین  المللی در چارچوب آبراه هاي بین رودخانه ،الملل در ادبیات حقوق بین
هـا،   براي رودخانه» المللی هاي بین آبراهه«الملل عنوان  گیرند. از نظر کمیسیون حقوق بین می
م المللی در نظر گرفته شد. همچنین ایـن مفهـو   زمینی بینهاي زیر ها و آب ها، یخچال ریاچهد
اي از  المللـی بـه معنـاي شـبکه     هاي بـین  کشتیرانی از آبراههاي غیر برداري ر کنوانسیون بهرهد

هاي سطحی و زیرزمینی است که به واسطه ارتباط فیزیکی خـود، مجموعـه واحـدي را     آب
طـور کلـی     شـوند. بنـابراین بـه    دهند و معموالً به یک پایانـه مشـترك منتهـی مـی     تشکیل می

هـاي رود) و   هـا، شـاخه   هـا، دریاچـه   هـاي سـطحی (رودخانـه    مللی شامل آبال هاي بین آبراه
د و مشـترك میـان دو یـا چنـد کشـورند      هاي زیرزمینی که داراي ارتباط فیزیکی هسـتن  آب
المللی نیـز از دیـدگاه محققـان آبراهـی اسـت کـه        رودخانه بین .)Shirazian, 2013( باشد می

هـاي   ر رودخانـه واقـع شـده اسـت. از ایـن نظـ     چند کشـور  هاي مختلف آن در قلمرو  قسمت
که از قلمـرو  » متوالی یا پیاپی«هاي  شوند. رودخانه المللی یا مشترك به دو نوع تقسیم می بین

کـه قلمـرو دو یـا چنـد     » همجـوار یـا مـرزي   «هاي  کنند و رودخانه دو یا چند کشور عبور می
  .)341 :1389سازند (ضیایی بیگدلی،  کشور را از یکدیگر جدا می
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  المللی هاي بین اصول و حقوق حاکم بر رودخانه .3-1

ها داراي دو ویژگی مشـترك هسـتند. یکـی اینکـه مـورد اسـتفاده کشـتیرانی سـایر          رودخانه
گیرند و دیگر اینکه بخش الینفک قلمرو سـرزمینی کشـور یـا کشـورهایی      کشورها قرار می

و » یـت سـرزمینی کشـور سـاحلی    حاکم«کنند. لذا دو اصل  هستند که از داخل آنها عبور می
المللی عالوه بر تبعیـت از اصـول و    بر آنها حاکم است. هر آبراه بین» اصل آزادي ارتباطات«

اي  الملل، تابع نظام خاص آن است که توسط یک یا چنـد سـند معاهـده    نظام عام حقوق بین
  ).340: 1389ایی بیگدلی، (ضی مشخص شده است

گیري حقوق حـاکم بـر محـیط زیسـت      بقه شکلآب و سامحیطی  زیستابعاد  .4-1
  المللی هاي بین آب

  آبمحیطی  زیستابعاد . 1

شود. به نحـوي   زیست محسوب می آب در کنار زمین و هوا از جمله محورهاي اصلی محیط
زیسـت خواهـد    که هرگونه فعالیت و یا تغییـر در ایـن حـوزه اثـر مسـتقیمی بـر روي محـیط       

دنبـال دارد.    هزیسـت بـ   عه منابع آب تغییراتـی را در محـیط  هاي مربوط به توس داشت. فعالیت
توانـد مضـر هـم     هاي توسعه منابع آب، در ضمن مفید بودن، می سیستممحیطی  زیستاثرات 

گیر رودخانه و نیز حوزه آبریـز   هایی از بستر سیل ها اغلب بخش سدباشند. براي مثال مخازن 
آورنـد و بـه ایـن     اي بـه وجـود مـی    که از طرف دیگر دریاچـه  نمایند در حالی را تخریب می

هـاي آبریـز    ها در حوزه و اکولوژي این رودخانهمحیطی  زیستترتیب بعضی از خصوصیات 
سوي دیگر آب یکی از عناصـر   از .)http://www.parsethylene-kish.comرود ( از دست می

المللـی   هـاي بـین   ساس توسعه پایـدار در حقـوق آبـراه   رود. بر این ا توسعه پایدار به شمار می
عنوان توسعه منابع آب با یک روش خاص باشد که هم باعث حفظ ذخیره کافی  تواند به می

هـاي آینـده حفـظ کنـد.      از آب با کیفیت شود و هم اکوسیستم آبراه را براي مصارف نسـل 
  توانـد شناسـایی شـود:     یصـورت زیـر مـ     بـه  ببنابراین عناصر شاخص توسعه پایدار منـابع آ 

داري  حفاظت و نگه -3حفاظت، جلوگیري از تخریب منابع آبی  -2حق استفاده از آب  -1
عناصر اجرایی جهت دسترسی به توسعه پایـدار   -5دیدگاه اکوسیستم مبنا  -4از جریان آب 

 المللی تنها با هدف حل مشکالت میـان کشـورهاي   هاي بین آب. از این دیدگاه حقوق آبراه
عنوان مبناي   بلکه بر پایه مفهوم توسعه پایدار نقش فعال خود را به ،ساحلی ایجاد نشده است

http://www.parsethylene-kish.com
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  .)Pichyakorn, 2002کند ( المللی ایفا می هاي بین منطقی براي گسترش حوزه حقوق آبراه

  المللی  هاي بین گیري حقوق حاکم بر محیط زیست آب سابقه شکل. 2

مؤسسـه  «المللـی بـا تـدوین قطعنامـه      هاي بین ها و آبراه چهزیست دریا الملل محیط حقوق بین
المللـی در مقاصـد    هـاي بـین   سالزبورگ راجع به استفاده از آبراه 1961در «الملل  حقوق بین

الملـل محـیط زیسـت     غیر کشتیرانی گام نخست را برداشت. گام بعدي در توسعه حقوق بین
انجمـن حقـوق   » توسط«قواعد هلسینکی «وعه المللی با تدوین مجم هاي بین ها و آبراه دریاچه

هـاي   این مجموعـه قواعـد بـر کـاهش آلـودگی آبـراه       برداشته شد. 1966در سال » الملل بین
هـاي   کـارگیري مکانیسـم   هکند تا با ب هاي مربوطه را ملزم می کند و دولت الملل تأکید می بین

هـاي موجـود را    ودگیهاي جدید جلوگیري نماینـد و حتـی آلـ    الزم از پدید آمدن آلودگی
، 1970المللـی در دهـه    هـاي بـین   الملل محـیط زیسـت آبـراه    کاهش دهند. توسعه حقوق بین

اي در اجالس آتـن   دنبال شد. این مؤسسه با صدور قطعنامه» الملل مؤسسه حقوق بین«توسط 
ضـمن تأکیـد   » الملل ها و حقوق بین آلودگی رودها و دریاچه«با عنوان  1979سپتامبر  12در 

» ممنوع بودن وارد کردن خسارت بر سرزمین دولت دیگـر «بر اصول حقوقی سابق، بر اصل 
تصریح نمود. این قطعنامه قاعده حقوقی جدیدي را مطرح سـاخت کـه پـس از آن همـواره     

  المللی درباره حفظ محیط زیست قرار گرفته است.   ها و قراردادهاي بین مرجع کنوانسیون
کشـتیرانی از  هـاي غیر  بـراي تـدوین حقـوق اسـتفاده    لـی  المل هـاي بـین   عالوه بـر تـالش  

اي نیـز در صـدد تـدوین قواعـد      المللی، برخی از متون حقوقی در سطح منطقـه  هاي بین آبراه
  . آمده اندحقوقی در این باره بر

کنوانسیون هلسینکی راجع به حفاظـت و اسـتفاده از   «ها، تصویب  ترین این تالش روشن
باشــد. یکــی دیگــر از  مــی 1992در ســال » المللــی هــاي بــین هــاي فرامــرزي و دریاچــه آبــراه

» ي قابـل دسـترس  فناوربهترین «هاي برجسته کنوانسیون هلسینکی کاربست اصطالح  ویژگی
و معـدنی مشـترك   محیطی  زیستز منابع برداري ا ها از آن در بهره باشد که بایستی دولت می

المللـی   هاي بین ها و آبراه الملل محیط زیست دریاچه . با وجود اینکه حقوق بیناستفاده کنند
دچـار تحـول و قواعـد و اصـول حقـوقی منحصـر بـه فـرد در حقـوق           1990تا  1960از دهه 

آلـودگی  و محیطـی   زیسـت الملل محیط زیست در ایـن دوره تـدوین شـد، امـا تخریـب       بین
تر گردید. به همین دلیل  المللی با توسعه تکنولوژي و صنعتی عمیق هاي بین ها و آبراه دریاچه
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أمور تـدوین حقـوق   را مـ » الملـل  کمیسـیون حقـوق بـین   «مجمع عمومی سازمان ملـل متحـد   
المللـی نمـود. ایـن کمیسـیون پـس از       هاي بین ها و آبراه کشتیرانی از دریاچههاي غیر استفاده

خود را به مجمع مذکور اعالم داشت و مجمع در سـال   نهاییتالش سرانجام گزارش  ها سال
المللـی   هاي بـین  برداري از آبراه کنوانسیون حقوق بهره«کنوانسیون مربوطه را با عنوان  1997

ایـن کنوانسـیون    .)38 :1384بـه تصـویب رسـاند (پورهاشـمی،     » براي مقاصد غیرکشـتیرانی 
ــین  ر عــین حــال مهــمجدیــدترین و کــاملترین و د ــر تــرین منبــع حقــوقی ب  المللــی حــاکم ب

محـیط   ترك از جملـه در زمینـه ابعـاد زیسـت    هـاي مشـ   کشتیرانی از رودخانهغیرهاي  استفاده
  شود.   ها تلقی می گونه آب این

  هاي مشترك جمهوري اسالمی ایران و همسایگان رودخانه .2
  یران و همسایگانهاي متوالی یا پیاپی جمهوري اسالمی ا رودخانه .1-2

هاي متـوالی یـا پیـاپی جمهـوري اسـالمی ایـران و همسـایگان بـه دو دسـته تقسـیم            رودخانه
هاي ورودي کشور کـه از سـایر کشـورهاي همسـایه سرچشـمه گرفتـه و        شوند. رودخانه می

هاي خروجی کشور کـه از ایـران    شوند و رودخانه وارد سرزمین جمهوري اسالمی ایران می
  شوند.  وارد کشورهاي همسایه می سرچشمه گرفته و

  هاي ورودي به کشور  رودخانه )الف

  افغانستان به ایران)  رودخانه هیرمند (از. 1

کیلـومتري غـرب کابـل از رشـته کـوه       40در » بابـا «هـاي   کوههاي  هیرمند یا هلمند از بلندي
دریاچـه  کیلـومتر وارد   1100گیرد و پـس از مسـافت    سرچشمه می غانستانافدر » هندوکش«
مترمکعب در  26 در حال حاضر سهم ایران از آب رودخانه هیرمند حدود شود. می» هامون«

    .)http://fa.wikipedia.orgمیلیون مترمکعب در سال است ( 800ثانیه با حدود 
  رودخانه هریرود (از افغانستان به ایران) . 2

گیـرد و بـا    ) سرچشمه میهندوکش( افغانستانهاي مرکزي  هریرود، رودي است که از کوه
گذرد و  می ایراندر افغانستان، از مرز مشترك افغانستان و  هراتو  غورهاي  گذر از والیت

شود. طبق آخرین توافق انجام شده، کشور ایران حق  می ترکمنستانزارهاي کشور  وارد شن

http://fa.wikipedia.org
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کیلـومتر از مـرز مشـترك ایـران و     112% آب را دارد. این رودخانه که حـدود  50استفاده از 
شـود   دهد، پس از دریافت شـاخه کشـف رود از ایـران خـارج مـی      تشکیل میترکمنستان را 

(http://daneshnameh.roshd.ir).  
 رودخانه ساري سو (قرناوه) (از ترکیه به ایران) . 3

طریـق   اي به نام بلیـک گلـو در خـاك ترکیـه سرچشـمه گرفتـه و از       این رودخانه از دریاچه
شود و پس از عبور از روستاي  یاریم قیه بازرگان در نزدیکی بازرگان وارد ایران می«تاالب 

  ).http://www.westadoe.irگردد ( به رودخانه زنگبار منتهی می» رند«
  رودخانه قره سو (از ترکیه به ایران) . 4

سـو از   شـور و در مـرز کشـور ایـران و ترکیـه قـرار دارد. قـره       این رودخانـه نیـز در غـرب ک   
نــام چشــمه ثریــا واقـع در مــرز ایــران و ترکیــه  ه هــاي آرارات و چشــمه خودجــوش بـ  دامنـه 

دهد و در دیم قشالق به رودخانه ارس  گیرد و مرز ایران و ترکیه را تشکیل می سرچشمه می
ــی ــور     م ــرزي ب ــاالب م ــیر ت ــی مس ــه در ط ــن رودخان ــدد. ای ــی پیون ــکیل م ــد  االن را تش ده

)http://www.westadoe.irهاي مشترك بـین   برداري از آب هایی در خصوص بهره ) پروتکل
وجـود داشـته    هایی مواره بر سر اجراي آنها اختالفکشور ایران و ترکیه وجود دارد، ولی ه

  ).http://daneshnameh.roshd.irاست (

  هاي خروجی از کشور  رودخانه )ب

  هاي شمال استان خراسان  رودخانه

صورت متوالی از ایران سرچشـمه گرفتـه و بـا آورد سـالیانه حـدود        به ها عمدتًا این رودخانه
  ).http://daneshnameh.roshd.irشوند ( میلیون مترمکعب از کشور خارج می 120

جـاري  ایـران  اترك در شمال شرقی و شـمال   :رودخانه اترك (از ایران به ترکمنستان)
ز شــود. طــول رودخانــه اتــرك ا المللــی محســوب مــی مــی و بــینبــوده و جــزء رودهــاي دای

در خراسان شمالی تـا دریـاي خـزر جمعـًا بـه طـول       جهان  هاي شاه هاي آن در کوه شاخهسر
هـاي اصـلی و داخلـی رود اتـرك در روسـتاي چـات بـا رود         کیلومتر اسـت. سرشـاخه   535

کیلـومتر تشـکیل    190قطه مرز ایران و ترکمنستان به طول آمیزند و از این ن سومبار به هم می
گیـرد پـس از عبـور از     شود. اترك داخلی که از اطراف شهرستان قوچان سرچشـمه مـی   می

http://daneshnameh.roshd.ir)
http://www.westadoe.ir
http://www.westadoe.ir
http://daneshnameh.roshd.ir
http://daneshnameh.roshd.ir
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وارد دشت گرگان و منـاطق تـرکمن صـحرا     و بجنورد هاي قوچان، شیروان ه شهرستانحوز
شده و در انتهاي مسیر خود از منطقـه گمیشـان بـه درون خـاك ترکمنسـتان وارد و پـس از       

محلی به عمـل   هاي میزان توافقریزد.  کیلومتر نهایتًا به دریاي مازندران می 33 مسیري حدود
 440 اترك را سـاالنه هاي ترکمنستانی براي استحصال آب شیرین از رودخانه  آمده با طرف

متعلـق بـه    میلیون مترمکعـب اعـالم نمـوده کـه نیمـی از آن متعلـق بـه ایـران و نیمـی دیگـر          
   .)www.Iran Rivers, 2010/1/10باشد ( ترکمنستان می

طور کـه اشـاره شـد هریـرود،      هماند (تجن) (از ایران به ترکمنستان): رودخانه هریرو
گیـرد و بـا گـذر از     ) سرچشمه مـی هندوکش( افغانستانهاي مرکزي  رودي است که از کوه

گـذرد و وارد   مـی  ایـران در افغانستان، از مرز مشترك افغانسـتان و   هراتو  غوري ها والیت
شود. طبـق آخـرین توافـق انجـام شـده، کشـور ایـران حـق          می ترکمنستانشنزارهاي کشور 

کیلـومتر از مـرز مشـترك ایـران و      112% آب را دارد. این رودخانه که حدود 50استفاده از 
شـود.   دهد، پس از دریافت شاخه کشـف رود از ایـران خـارج مـی     ترکمنستان را تشکیل می

دهـد. پـس از خـروج از     یل مـی کیلومتر مرز مشترك ایران و ترکمنستان را تشـک  11 7تجن 
 شــــود مــــرز در دشــــت قــــره قــــوم پخــــش و در حــــوالی شــــهر تجــــن محــــو مــــی 

(http://daneshnameh.roshd.ir). 
و  غالمـان کیلـومتر از دو شـاخه اصـلی     75رودخانه سومبار به طـول  : رودخانه سومبار

هـاي جنـوبی غالمـان در خـاك ایـران       تشـکیل شـده اسـت. شـاخه غالمـان از دامنـه       چندیر
جریـان داشـته و    ترکمنسـتان و  ایـران کیلومتر در مرز مشـترك   28سرچشمه گرفته و حدود 

هـاي متعـددي در    ها و چشـمه  س از اتصال شاخهشود که پ طرف شمال منحرف می  سپس به
آورد. شاخه چندیر در خاك ایران از  خاك ترکمنستان، شاخه اصلی سومبار را به وجود می

ایران کیلومتر به مرز  50سرچشمه گرفته است که پس از طی مسافتی حدود  بافلقارتفاعات 
دهـد.   رسد و پس از اتصال به شاخه غالمان، رودخانه سومبار را تشکیل می و ترکمنستان می

شـده و اتـرك مشـترك را بـه وجـود       داخلـی ملحـق   اتـرك بـه   چـات رودخانه سـومبار در  
  .)http://fa. wikipedia. orgآورد ( می

گیـرد و   هاي شمالی هزار مسـجد سرچشـمه مـی    این رودخانه از دامنه :رودخانه درونگر
پس از عبور از شـمال درگـز و آبیـاري اراضـی منطقـه، بـه خـاك کشـور ترکمنسـتان وارد          

  .)http://www.wikipg.comباشد ( هاي فصلی استان می شود. این رود از نوع رودخانه می

http://daneshnameh.roshd.ir)
http://www.wikipg.com
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  هاي غرب کشور  رودخانه

هاي با آبـدهی کـم تـا متوسـط و      توان به دو دسته رودخانه طور کلی می ها را به این رودخانه
  بندي کرد:  هاي با آبدهی زیاد تقسیم رودخانه
هـایی چـون قـوره تـو، کنگیـر،       در این بخش رودخانه: هاي با آبدهی کم تا متوسط رودخانه

صـورت متـوالی    از ایـران سرچشـمه گرفتـه و بـه     میمه، دویرج و... وجود دارنـد کـه عمومـاً   
  باشد.  می 50 -50ها اغلب به میزان  رداري از آبب هاي موجود بهره باشند. پروتکل می

سرچشـمه ایـن رودخانـه کـوه سـه سـر و کـوه         خانه قوره تو (از ایـران بـه عـراق):   رود
مه جا مرز شود و در طول خود ه آهنگران است. از حدود تنگ حمام وارد سرپل ذهاب می

  گردد.  ایران و عراق محسوب می
این رودخانه از کـوه داالهـو در شـمال غربـی کرنـد       ودخانه الوند (از ایران به عراق):ر

طرف قصرشـیرین جریـان یافتـه و     سرچشمه گرفته و پس از مشروب نمودن دشت ذهاب، به
شـود. سرچشـمه و    شود و در محل دوآب خانقین وارد دیاله مـی  نهایتًا وارد خانقین عراق می

. شهر قصرشـیرین در  گذرد شعبه آن در بخش سرپل ذهاب است و تقریبًا از وسط بخش می
شـود.   قسمت شمالی رودخانه مذکور بنا شده و آب مورد نیاز شهر از آن رودخانه گرفته می

رودخانه شیرین در حدود آبادي تنگ آب نو از کشور ایران خارج شده وارد کشور عـراق  
  ).http://www.wikipg.comنماید ( گردد و قصبه خانقین و قراء تابعه آن را مشروب می می

کیلـومتر از سـراب آبـدانان، سرچشـمه      188ج به طول دویر دیورج (از ایران به عراق):
 18پیوندند. این رود پس از عبـور از   شور نیز به آن می گل و رود دره گرفته است و آب گل

ه نهرعنبـر معـروف   شود و در این محل ب کیلومتري شهرستان دهلران، وارد بخش موسیان می
پیوندد. رود دیورج، کـه از   دیگري از آب مورموري به نام جیخاب نیز به آن می هاست. شعب

ریـزد.   شمال به جنوب جریان دارد، پس از عبور از موسیان بـه دجلـه، در خـاك عـراق مـی     
  .)http://www.wikipg.comباشند ( زي می هاي محلی آن رود آبدانان و رود تله نام

ایـن رودخانـه از غـرب ایـالم سرچشـمه      انـه گـدار خـوش (از ایـران بـه عـراق):       رودخ
شـود. از   یابـد و بـه خـاك عـراق منتهـی مـی       گیرد، در جهت شرق به غـرب جریـان مـی    می

هم پیوسـتن    شود ولی پس از به کشاورزي می ههاي این رود در مسیر جریانشان، استفاد شعبه
گدارخوش، این رود به بستر عمیقی وارد و از دسترس کشاورزان خـارج   هتشکیل رودخانو 
هـاي پمپـاژ بـراي آبیـاري، تنهـا راه اسـتفاده از آب ایـن         شود. از ایـن رو ایجـاد ایسـتگاه    می

http://www.wikipg.com
http://www.wikipg.com


  105    اي مشترك هاي رودخانه محیطی ایران و همسایگان در حوزه آب زیستهاي  مبانی و مکانیزم همکاري

    .)http://www.wikipg.comرودخانه است (
هاي سـیوان در جنـوب ایـالم سرچشـمه      از کوه ران به عراق):چم (از ای انه کنجانرودخ

کیلومتر از خط مرزي ایـران   12گرفته و در جهت شمال شرقی به جنوب غربی، پس از طی 
آبـاد   پیوندد. این رود پس از عبور از بخش صالح و عراق در نزدیکی مهران به رودگاوي می

ریزد. طول این رود تـا مـرز ایـران و     دجله در کشور عراق می هو شهرستان مهران به رودخان
چـم احـداث شـده اسـت      کیلومتر است. روي این رودخانه، سـد انحرافـی کنجـان    90عراق 

)http://www.wikipg.com(.  
هـاي غربـی کبیرکـوه سرچشـمه      ایـن رود از دامنـه   رودخانه گاوي (از ایران به عراق):

آن عبارتند از: چشمه دره، بالشک آب گـالل میرمحمـد    هدهند هاي تشکیل هگیرد و شعب می
  میرمحمد. مسیر این رودخانه از شرق به غرب است.   هیا رودخان

کیلومتري جنـوب   40رود چنگوله، از آب بیوره،  :رودخانه چنگوله (از ایران به عراق)
یابـد. پـس از    یـان مـی  گیرد و از شمال شرقی به جنوب غربـی جر  شرقی ایالم، سرچشمه می

شـود و بـه دجلـه     عبور از محلی به نام دوآب، رودخانه در مسـیري پهـن از مـرز خـارج مـی     
ــی ــ  م ــدد. طــول رود از مب ــراق  پیون ــه ع ــران ب ــا محــل خــروج از ای ــومتر اســت.  84 دأ ت کیل

)http://www.wikipg.com.(  
ایـن   گیـرد.  رود سده از ارتفاعات بولی سرچشمه مـی رودخانه سده (از ایران به عراق): 

کنـد. رود   هایی با خاك مرغـوب، عبـور مـی    می است و در مسیر خود از دشترودخانه دای
متـر از   225مهـم آن در دشـتی بـه ارتفـاع      ههاي بسیاري است که دو شـاخ  سده داراي شعبه

شـود. طـول ایـن     پس از طی دشت مزبور از کشور خارج مـی  پیوندند و سطح دریا به هم می
  کیلومتر است.   200رود تا مرز 

این رودخانه که از کبیرکـوه در محـل سـراب میمـه،     رودخانه میمه (از ایران به عراق): 
اللـه نیـز بـه آن     هکیلومتري شـرق مهـران، سرچشـمه گرفتـه اسـت و آب چشـم       72واقع در 

هـاي آب   ریان دارد و رودهاي آن تختان، گرازان، و چشمهپیوندد، از شمال به جنوب ج می
  پیوندند.  گوگردي نیز به آن می

ایـن رود از ارتفاعـات بـولی، زنگیـان،      (از ایـران بـه عـراق):    1لخاب شماره رودخانه ت
کیلـومتر طـول دارد و در    500گیرد، و حدود  لو سرچشمه می خوجلگان، هوز کیلو و سرچم

  گذرد.  ستعدي میهاي م مسیر خود از زمین

http://www.wikipg.com
http://www.wikipg.com
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کـوه   این رود از ارتفاعات چنال زر، سـیاه (از ایران به عراق):  2لخاب شماره رودخانه ت
یابـد و در مـرز    جریـان مـی   1 هگیرد و به موازات تلخـاب شـمار   و نوراب کوه سرچشمه می

هـاي   توانـد در مسـیر خـود زمـین     رود. این رودخانـه مـی   زاري فرو می ایران و عراق به ریگ
    .)http://www.wikipg.comرا آبیاري کند ( زیادي
ایـن رودخانـه از حـوالی کـوه الونـد در همـدان        ودخانه سیمره (از ایـران بـه عـراق):    ر

هایی از مالیـر، تویسـرکان و نهاونـد بـه کرمانشـاه       گیرد و پس از دریافت شعبه سرچشمه می
سـو بـه آن و مشـروب سـاختن کرمانشـاه، بـا        آب یا قـره  الحاق سیاهرسد. در آنجا پس از  می

شـود و پـس از    هایی چون رودماهی دشت، هلـیالن و کرنـد وارد لرسـتان مـی     دریافت شعبه
آباد و... در مسیر خود با عبور از  رود، هرو، خرم هایی مانند کشکان، زال، غزال دریافت شعبه

چنـاره، سـراب کـالن، سـراب زنجیـره، گـردو،        هایی چون استان ایالم، ضمن دریافت شعبه
رود. قسـمتی از آب آن، در غـرب    خوزسـتان پـیش مـی    هسوي جلگ گنجه، کلم و سیکان به

یابـد، ولـی قبـل از     سـوي دجلـه جریـان مـی      رسد و بقیه بـه  خوزستان، به مصرف آبیاري می
ه در مسـیر  شـود. ایـن رودخانـ    هاي شرق دجله یا هورالعظیم مـی  رسیدن به آن، جذب باتالق

گیرد، در قسـمت علیـا (بـاال) بـه      هاي مختلف به خود می خود، از سرچشمه تا خوزستان، نام
گاماساب یا گاماسیاب، در قسمت میانی بـه سـیمره، و در قسـمت سـفال (پـایین) بـه کرخـه        

    .)http://www.wikipg.comکیلومتر است ( 755موسوم است. طول رود سیمره 
کیلـومتري   42این رودخانه از دامنه کوه اناران در دخانه نصریان (از ایران به عراق): رو

هاي بـرك کـروي و    از دره میان کوه هلران سرچشمه گرفته و پس از گذشتنشمال غربی د
کیلومتري شمال غربی دهلران از مرز خارج شده و به خاك عـراق وارد   49باریک آب در 

  کیلومتر است.   25د. طول این رودخانه تا مرز عراق شو می
در جنـوب دریاچـه   ازون (از ایـران بـه عـراق):     د و قزلرو رود، مهابادرود، زرینه سیمینه

رود  رود، مهابادرود، زرینـه  هاي اصلی سیمینه ارومیه و در نواحی مرتفعی که سرچشمه شاخه
هـا از یـک    شود. ایـن رودخانـه   جاري میطرف دریاچه ارومیه  باشد، رودها به ازون می و قزل

دلیـل جهـت برخـی از      شود و از سوي دیگر در قسمت مهاباد بـه  سو وارد دریاچه ارومیه می
    .)http://vista.irشود ( طرف عراق سرازیر می هاي سردشت به کوه

هـاي ذاب و   هـاي بـا آبـدهی زیـاد رودخانـه      در بخش رودخانه: هاي با آبدهی زیاد رودخانه
میلیــارد  4-3هــا مجموعـا آورد متوســط سـالیانه حــدود    سـیروان قــرار دارنـد. ایــن رودخانـه   

http://www.wikipg.com
http://www.wikipg.com
http://vista.ir


  107    اي مشترك هاي رودخانه محیطی ایران و همسایگان در حوزه آب زیستهاي  مبانی و مکانیزم همکاري

بـرداري از آب آنهـا بـا     گونه پروتکلی جهت بهره مترمکعب را از کشور خارج کرده و هیچ
    .)http://daneshnameh.roshd.irکشور مقابل وجود ندارد (

ایــن رود پــس از پیوســتن رودهــاي قشــالق و  :رودخانــه ســیروان (از ایــران بــه عــراق)
هاي مهم و فرعی دیگـر رود سـیروان، آزاد رود و رود پـاوه     آید. شاخه گاورود به وجود می

ریزند. سـیروان خروشـان پـس از دریافـت آب چشـمه       باشند که در طول مسیر به آن می می
ضـافه شـدن رود پـاوه    شود و در ادامه مسیر خود پس از ا معدنی ِبل وارد استان کرمانشاه می

شود. سـیروان در   به آن در منطقه نوسود از مرزهاي کشور خارج شده، وارد کشور عراق می
  .)http://tapo.blogfa.comشود ( سوي رود دجله روان می  ادامه مسیر خود به

هـاي شـمال غـرب     غیر از کـوه صـ » زاب«اي از  شاخه رودخانه زاب (از ایران به عراق):
هـایی ماننـد    گیرد. همچنـین آب شـعبه   متر) سرچشمه می 3578پیرانشهر (سیاه کوه با ارتفاع 

ریـزد. ایـن رود    و جانـداران بـه تنگـه گـرژال محـل عبـور آن مـی       » چم بادین«، »چم الوین«
کیلـومتري سردشـت و در پــیچ و خـم کوهسـتان جریـان دارد و بــا       6در » کلـوي «دردشـت  

هاي دیگري به آن مانند چم، شلماش و زرگـه، مـرز بـین ایـران و عـراق را در       ستن شعبهپیو
وارد خاك عراق شده و بـا رودهـاي دیگـر    » چم تیت«پدید آورده و از طریق » آالن«منطقه 

   .)http://seeiran.irپیوندد ( رسد و بعد به دجله می عراق می» دوکان«به دریاچه 

  هاي جنوب غرب رودخانه

هـاي   غربی رشته کوه کرخه از مناطق میانی و جنوبرودخانه : کرخه (از ایران به عراق)رود 
زاگرس در نواحی غرب و شمال غرب کشـور سرچشـمه گرفتـه و پـس از طـی مسـافتی در       

بـه  عـراق  و ایـران  در مرز مشـترك  کیلومتر در امتداد شمال به جنوب، سرانجام  900حدود 
، همــدانهــاي  ه آبریــز رودخانــه کرخــه شــامل اســتانرســد. حوضــ مــرداب هــورالعظیم مــی

سـوي    اسـت. رودخانـه کرخـه از شـمال بـه      خوزسـتان و  لرستان، ایالم، کردستان، کرمانشاه
سـوي غـرب تغییـر مسـیر      جنوب جریان دارد و پس از گذر از کنـار آثـار شـوش باسـتان بـه     

شـود.   کیلومتري شمال اهواز مسیر آن دوباره تغییـر کـرده و وارد عـراق مـی     40دهد. در  می
ــه رودخانــه پیونــدد.  اي کــه از پیوســتن دجلــه و فــرات پدیــد آمــده مــی  کرخــه در عــراق ب

هــاي اصــلی کرخــه، ســیمره، کشــکان، قــره ســو، گاماســیاب و چــرداول هســتند    سرشــاخه
   .)1388(مالحسینی، 
ایـران  ست که تنهـا در داخـل    ترین رودي ا یلومتر طوالنیک 950کارون با طول : رود کارون

http://daneshnameh.roshd.ir
http://tapo.blogfa.com
http://seeiran.ir
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قــرار دارد. کــارون از یــک طــرف در خرمشــهر از طریــق مصــب خــود بــه ارونــد رود کــه  
شـود و از طـرف    ریزنـد وصـل مـی    نیز به آن مـی عراق هاي دجله و فرات از کشور  رودخانه

کیلـومتر   190شـود. طـول ایـن مسـیر حـدود       فارس و اقیانوس هند مرتبط مـی  دیگر به خلیج
استان چهـار  هاي اصلی کارون (ارمند و بازفت)، زردکوه بختیاري در  است. سرچشمه شاخه

  است. این رود، پس از عبور از مناطق کوهستانی و پر پیچ و خم، در منطقهمحال و بختیاري 
شـود. رود کـارون در شـمال شوشـتر بـه دو شـاخه تقسـیم         گتوند وارد دشت خوزسـتان مـی  

تـرین شـاخه فرعـی کـارون،      شوند. مهـم  شود که در جنوب شوشتر به یکدیگر متصل می می
شود. رود کارون در مرز ایران و عراق،  ت که در شمال اهواز به کارون ملحق میرود دز اس

) رود کـارون در هـر   1388شـود. (مالحسـینی،    به اروندرود پیوسته و روانه خلیج فارس مـی 
: 1388ریـزد (جعفـري ولـدانی،     متر مکعب آب را به اروندرود می 750طور متوسط  ثانیه به

45.(  
 هاي مرزي ایران رکت آببندي و جهت ح نقشه بلوك
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  هاي همجوار یا مرزي جمهوري اسالمی ایران و همسایگان رودخانه -2-3

  آذربایجان -هاي مشترك مرزي ایران رودخانه )الف

  رودخانه ارس 

هاي آرارات تغذیـه   کوه ترکیه و رشتهارس از دو شاخه مجزا، یکی از ارمنستان و دیگري از 
غربـی ایـران کـه مـرز مشـترك ایـران و         الیه شـمال   شود و در محل زنگنه واقع در منتهی می

کنند. از آن پس، رودخانه ارس تا محلی  هم تالقی می جمهوري آذربایجان و ترکیه است با
یابـد.   ذربایجان امتداد میعنوان مرز مشترك دو کشور ایران و جمهوري آ تپه، به  به نام بهرام

دهـد.   المللی را تشـکیل مـی   نوار مرزي بین کیلومتر آن 410متر طول این رود، کیلو 1072از 
ــران و    12 ــاك ای ــه ارس از خ ــه از    34درصــد آب رودخان ــه و بقی ــاك ترکی درصــد از خ

جزیـره   805شـود. در بسـتر رودخانـه ارس     هاي آذربایجان و ارمنسـتان تـأمین مـی    جمهوري
گوینـد.   مـی » شـام «و بزرگ خالی از سکنه وجود دارد کـه بـه زبـان محلـی بـه آن       کوچک

جزیـره بـه جمهـوري آذربایجـان تعلـق       382جزیره به ایـران و   427براساس قرارداد مرزي، 
انـد.   قابـل اسـتفاده    ها، تنها براي چراي حیوانات سـاکنان اطـراف رودخانـه    دارند. این جزیره

بـرداري از   ) بهـره http://vista.ir/content/110264رق اسـت ( جریان رود ارس از غرب به شـ 
بـین ایـران و کشـورهاي همسـایه تقسـیم شـده        50 -50آب رودخانه ارس به نسبت مساوي 

هاي ماکو، اهـر، مرنـد و گرمـی در     ارس از شهرستان .)http://daneshnameh.roshd.irاست (
  ).http://arasriver.blogfa.comکند ( هاي آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل عبور می استان

  رودخانه آستارا چاي 

کیلومتر طول اسـت کـه    36رودخانه مرزي آستارا چاي در منطقه آستارا واقع شده و داراي 
دهـد. ایـن    کیلومتر آن مرز مشترك دو کشور ایران و آذربایجـان را تشـکیل مـی    30حدود 

ودخانه از ارتباطات مشترك در کشور ایران و آذربایجان در شمال غربی ایـران سرچشـمه   ر
ریـزد.   آوري و بـه دریـاي خـزر مـی     میلیون مترمکعب را جمع 70گرفته آورد سالیانه حدود 

برداري از آب آن بـین دو کشـور منعقـد نشـده      تاکنون نیز پروتکل رسمی در خصوص بهره
  .)http://daneshnameh.roshd.irاست (
  

http://vista.ir/content/110264
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  بالهارود

دهـد.   بالهارود بخشی از مرز کشورهاي جمهوري اسالمی ایران و آذربایجان را تشـکیل مـی  
گیـرد تالقـی    هاي کوچکی که از جمهوري آذربایجان سرچشمه می این رودخانه با سرشاخه

سوار جریان یافته سـپس وارد خـاك آذربایجـان     بیلهپیدا نموده و در امتداد مرز دو کشور تا 
) بالهارود در شرق شهرستان گرمی جاري است و این شهرسـتان را  http://seyfar.irشود ( می
کند و از پیوند چنـدین رود   و جلیل آباد جمهوري آذربایجان جدا می شهرستان یاردیملیاز 

  ).http://fa.wikipedia.orgفصلی تشکیل شده است (

  ارمنستان -هاي مشترك ایران رودخانه )ب

  رودخانه ارس

اشاره شد این رودخانه عالوه بر آذربایجان مرز مشترك ایران و ترکمنستان را  طور که همان
کیلومتر است که کل مرز  48دهد. طول مرز مشترك ایران و ارمنستان حدود  نیز تشکیل می

) رود ارس در مسـیر خــود  http://marzha.blogfa.comدهــد. ( را رودخانـه ارس تشــکیل مـی  
دهـد. سـپس بـه مـرز      کیلومتر تشکیل می 100طول   هتان را بابتدا مرز مشترك ترکیه و ارمنس

ایـن رودخانـه در    سد کـه بخـش عمـده   ر مشترك ایران با ارمنستان و ایران با آذربایجان می
همین منطقه قرار دارد (مرز مشترك ایران با ارمنسـتان و ایـران بـا آذربایجـان) طـول بخـش       

برخـی   کیلـومتر کـه البتـه در    910ن کیلومتر و طـول سرتاسـري آ   475مرزي ارس در ایران 
  ).http://arasriver2013.blogfa.comکیلومتر نیز بیان شده است ( 1072منابع 

  ترکمنستان -هاي مشترك مرزي ایران رودخانه )ج

کیلومتر مرز خشکی و  798کیلومتر شامل حدود  1205طول مرز ایران و ترکمنستان حدود 
هاي مرزي ایران و ترکمنسـتان   باشد. رودخانه اي) می کیلومتر مرز آبی (رودخانه 407 حدود

کیلــومتر)، رود ســومبار در اســتان  195عبارتنــد از: رود اتــرك در اســتان گلســتان (حــدود 
کیلومتر)، رود تجن (هریرود) در استان خراسان رضوي (حـدود   45خراسان شمالی (حدود 

هاي خروجی  ) که با توجه به اینکه جزو رودخانهhttp://marzha.blogfa.comکیلومتر) ( 167
  شوند در بخش قبلی به آنها پرداخته شد.  کشور نیز محسوب می

http://seyfar.ir
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 افغانستان -هاي مرزي ایران رودخانه )د

کیلـومتر مـرز    709کیلـومتر شـامل حـدود     945طول مرز مشترك ایران و افغانستان حـدود  
کیلومتر، رود هیرمنـد   157متر مرز آبی متشکل از هریرود حدود کیلو 236خشکی و حدود 

باشـد. بـا توجـه بـه اینکـه       کیلومتر می 24کیلومتر و دریاچه هامون حدود  20و پریان حدود 
هاي ورودي کشور مورد بررسی قرار گرفتند، در اینجا فقط  هریرود و هیرمند در بخش آب

  گردد.  رودخانه پریان معرفی می
  یان رودخانه پر

شـود. رودخانـه    کیلومتر مرز ایران و افغانستان را شامل می 20رود پریان مشترك که حدود 
شـود یکـی رود پریـان مشـترك کـه       هیرمند در هنگام ورود به ایران به دو شاخه تقسیم مـی 

شود. این شاخه پس از جریـان در نـوار    کیلومتر مرز ایران و افغانستان را شامل می 20حدود 
هاي شیردل، نیاتک، سیلک و نهراب، وارد خـاك افغانسـتان شـده و     عاب شاخهمرزي و انش

  ).http://www.ghatreh.comریزد ( نهایتًا به دریاچه هامون می

  پاکستان -هاي مشترك مرزي ایران رودخانه ) ه

کیلومتر مرز خشـکی و   751کیلومتر شامل حدود  978پاکستان حدود  مرز مشترك ایران و
کیلومتر و رود نهنگ حدود  93کیلومتر مرز آبی متشکل از (رود تلخاب حدود  227حدود 

  باشد. می )کیلومتر 11کیلومتر و رود ماشکید حدود  123
  رودخانه ماشکید (ماشکل) 

گیـرد و از   کیلـومتري غـرب سـراوان سرچشـمه مـی      98هاي بیـرك در   این رودخانه از کوه
شود. در طول مسـیر رودهـاي متعـددي بـه      سوي جنوب شرق روان می  طریق بخش زابلی به

کیلومتري جنوب روستاي کوهک به مرز ایـران و پاکسـتان    5پیوندد و در نهایت در  آن می
کیلومتري شرق کوهـک   8کیلومتر است. ماشکید در  8شود. طول این مسیر مرزي  وارد می

 240رچشـمه  شود. طـول ایـن رودخانـه از س    از مرز خارج شده و به کشور پاکستان وارد می
هاي اصلی این رودخانه عبارتند از سیمیش، روتک و ماشـکید کـه هـر     کیلومتر است. شاخه

ــد       ــراوان نقــش دارن ــی و شــهر س ــیب، ســوران، زابل ــاطق س ــادي من ــه نحــوي در آب یــک ب
)http://www.iran.ir(.    

http://www.ghatreh.com
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  رودخانه سیانجان (تلخ آب) 

کیلـومتري شـرق زاهـدان     15ز کـوه پاچنشـاهی واقـع در میرجـاوه در     این رودخانه مـرزي ا 
سـوي جنـوب شـرقی جریـان      گیرد و به موازات راه آهن زاهدان به میرجاوه، به سرچشمه می

یابد. ایـن رود در محـدوده شهرسـتان خـاش، خـط مـرزي ایـران و پاکسـتان را تشـکیل           می
کیلـومتري شـرق خـاش از     135 دهد و پس از مخلوط شدن با رودهاي الدیز و گـزو در  می

هاي آن در مراتع سیالبی بـه هـامون ماشـکل واقـع در خـاك       خط مرزي خارج و مازاد آب
کیلـــومتر اســـت  250شـــود. طـــول ایـــن رودخانـــه از سرچشـــمه  پاکســـتان ســـرازیر مـــی

)http://www.iran.ir.(  
  رودخانه نهنگ

حوضـه آن دریـاي    می بـوده و انشهر قرار داشته و دایهاي سراوان و ایر این رود در شهرستان
کیلومتر بـوده و در مسـیرکلی    120باشد. طول این رودخانه تا مرز ایران و پاکستان  عمان می

جنوب غربی درحرکت است. این رود قسمتی از مرز دهستان ایرافشان با کشور پاکسـتان را  
کیلــومتري جنــوب شــرقی ســراوان  140کیلــومتر). نهنـگ از   30دهــد (حــدود  تشـکیل مــی 

سـوي   گردد و رو به مغرب و سپس رو به گیرد به مرز ایران و پاکستان وارد می رچشمه میس
سـوي جنـوب غربـی     یابد و با پیوستن بـه رودخانـه شـاهی کـور، بـه      جنوب غربی جریان می

سـوي جنـوب روان و    گردد و پـس از مخلـوط شـدن بـا رودخانـه کـوه پسـت بـه         متوجه می
شـود و سـرانجام بـه خلـیج      کشور پاکسـتان داخـل مـی   گردد و به  سرانجام از مرز خارج می

  ).http://baloch2010.blogfa.comریزد ( ُگواْتْر می

  ترکیه -هاي مشترك مرزي ایران رودخانه )و

هــ. ش   1310بهمـن   2مرزهاي کنونی براساس قرارداد تعیین خط سـرحدي ایـران و ترکیـه    
ارتبـاط بـا نحـوه     ) تحدید حدود گردیده است. مـتن ایـن قـرارداد کـًال در    1932ژانویه  23(

باشد که از ملتقـاي رود ارس و رود قـره سـو میلـه      عبور خط مرز مشترك ایران و ترکیه می
جانبه (واقع در مرز مشترك ایران و ترکیه و شوروي سابق یا جمهوري آذربایجـان فعلـی    سه

قله کوه داالمپـرداغ بـه مـرز مشـترك      جمهوري خود مختار نخجوان) شروع و دردر بخش 
طـورکلی طـول مـرز     بـه  .)http://marzha.blogfa.comگـردد (  ایران و ترکیه و عراق ختم می

http://www.iran.ir
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حـدود   کیلومتر مرز خشکی و 545کیلومتر شامل حدود  580مشترك ایران و ترکیه حدود 
 10کیلـومتر، رود نازلوچـاي حـدود     25کیلومتر مرز آبی متشکل از (رودخانـه قـره سـو     35

که رودخانـه قـره    ) که با توجه به اینhttp://schoolmaster6.blogfa.comباشد.) ( کیلومتر می
  شود.   رودخانه نازلوچاي معرفی می سو در بخش پیشین معرفی شد در اینجا صرفًا

  رودخانه نازلوچاي

هـاي مـرزي و ارزیـن چـاي، سـلطانی،       این رود از به هم پیوستن انشعابات سروچاي از کـوه 
) http://vista.irریـزد (  ارومیـه مـی    آید و به دریاچه هاي ترکیه به وجود می از کوه  کتول داغ

ه غربـی حوضـ   رتفاعـات شـمالی و شـمال   ز اسه شاخه قصریگ، رود صوفیان و چم کدران ا
نـام  ه جنوب صوفیان به یکـدیگر پیوسـته و بـ    هاي نظر سرچشمه گرفته و در دره آبخیز مورد

لو از یابند. شاخه اصـلی دیگـر بـا نـام نـاز      سمت جنوب جریان می رود به چاي یا گنبد دریگ
و از جنـوب بـه    مرز مشترك ایران و ترکیه سرچشمه گرفتـه  هاي  رش و ارتفاع هاي برده کوه

یابد. این دو شاخه به هم پیوسته و شاخه اصـلی یعنـی نازلوچـاي را تشـکیل      شمال جریان می
شـیب   سمت شرق تغییر مسیر داده و پس از عبور از آبادي نازلو در اراضـی کـم   دهند و به می

شـود.   ور آبیـاري تقسـیم مـی   منظـ   هاي متعـددي در دشـت ارومیـه بـه     جریان یافته و به شاخه
)http://www.urmia-ag.irبـرداري از آب آنهـا بـین کشـور      هایی در خصوص بهره ) پروتکل

ایران و ترکیه وجود دارد، ولی همواره بر سر اجـراي آنهـا اختالفـاتی بـا کشـورهاي مقابـل       
    .)http://daneshnameh.roshd.irوجود داشته است (

  عراق  -شترك مرزي ایرانهاي م رودخانه )ز

  رودخانه اروندرود

هـاي مـرزي    شهر و آبادان جاري اسـت و یکـی از رودخانـه   هاي خرم د در شهرستانرواروند
کیلـومتر اسـت. ارونـدرود کـه بـه       84ي رودخانـه  ایران و عراق اسـت. درازاي بخـش مـرز   

به نام قرنـه، در   اي هاي دجله و فرات در نقطه العرب نیز معروف است، از تالقی رودخانه شط
سوي جنـوب خـاوري از کنـار     شود و رو به کیلومتري شمال باختري آبادان تشکیل می 110

هـاي خرمشـهر و    شود. سپس شهرسـتان  گذرد و سپس به داخل عراق وارد می شهر بصره می
ریـزد. در شـهر    کنار به خلیج فارس میکیلومتري جنوب اروند 8کند و در  آبادان را طی می

http://schoolmaster6.blogfa.com
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شود. این رود از همریزش رودهاي دجلـه،   شاخه باختري رود کارون مخلوط می خرمشهر با
فرات و سپس کارون تشکیل شده است. دجله و فرات پیش از پیوسـتن بـه کـارون در شـهر     

  ).http://hamshahrionline.irپیوندند ( کیلومتري جنوب بغداد به هم می 375قرنه در 

  هاي مشترك ایران و کشورهاي همسایه در خصوص رودخانه هاي توافق. 4
هاي خاورمیانه در وهله نخست آبیاري و  ترین کارکرد اقتصادي آبراه با توجه به اینکه اصلی

بـه   چنـد اسـتثنا، معاهـدات دو جانبـه الزم االجـرا      زجـ  ه بعد از آن تولید نیروي برق است، بـ 
هـاي دوجانبـه ابـران و     تـرین موافقتنامـه   انـد. مهـم   ها نپرداخته از آبراههاي دیگر استفاده  گونه

  باشد:  یل میذهمسایگان به شرح 
موافقتنامه ایران و عراق درباره مقررات کشتیرانی در شط العرب یـا ارونـد رود مـورخ     −

  ) 1354(دي ماه  1975دسامبر  26
جمهــوري اتحــادي ) ایــران و1299(اســفند  1921فوریــه  21عهدنامــه دوســتی مــورخ  −

  اشتراکی روسیه  
) ایران و شوروي (سـابق) مربـوط بـه    1336مرداد  20( 1957اوت  11موافقتنامه مورخ  −

  رودهاي مرزي (ارس و ترکیه)  
آباد بین اتحاد جماهیر شوروي (سابق)  ) عشق1304(اسفند  1926فوریه  20 کنوانسیون −

و ایران در مورد شش آبراه کالت چاي، آرچینیان (ارچنگان)، مهنه، چانـدر، چهچهـه   
  و الئین سو.  

) بغداد بین ایران و عراق در خصوص چهار 1354(دي ماه  1975دسامبر  26موافقتنامه  −
هاي زاگرس در ایـران   هاي بناوا، سوته، کنگیر و قورتو که از کوه آبراه کوچک به نام

  گیرند.  سرچشمه می
  ) پاریس در مورد هیرمند  1216( 1837معاهده  −
  ) تقسیم آب هیرمند1351(اسفند  1973معاهده  −
) در خصـوص  1293( 1914صورتجلسه هیئت تحدید حدود ایران و عثمـانی در سـال    −

  ) 1374هاي الوند، گنجان چم، دویرج و میمه (ممتاز،  مازاد آب
بیشتر مربوط به تقسیم آب میان طـرفین بـوده و بـه     ها اشاره شد این توافق ور کهط همان

تـوان گفـت بـا     ها توجهی نشده است. به همین دلیل مـی  مسائلی مانند محیط زیست رودخانه
هـاي   هـاي غیـر کشـتیرانی از آبـراه     توجه به اینکه امروزه عهدنامه حقوق مربـوط بـه اسـتفاده   

http://hamshahrionline.ir
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 توانـد بـه   شـود، مـی   ترین منبع در این زمینه محسـوب مـی   مجدیدترین و مه 1997المللی  بین
هاي  هاي مربوط به رودخانه عنوان منبع اصلی قوانین و اصول ناظر بر ابعاد محیط زیستی آب 

ایـن کنوانسـیون مـورد    محیطـی   زیسـت مشترك ایران و همسایگان تلقی شود. در ادامه ابعاد 
  گیرد.  بررسی قرار می

المللی  هاي بین برداري از آبراه اجع به حقوق بهرهکنوانسیون نیویورك ر. 5
   1997 براي مقاصد غیرکشتیرانی

ترین منبع در زمینه حقـوق حـاکم بـر     این عهدنامه جدیدترین و مهم طور که اشاره شد همان
المللــی محســوب شــده کــه بــه تبیــین  هــاي بــین المللــی و از جملــه رودخانــه هــاي بــین هاآبــر

هـاي شـیرین    هاي غیر کشتیرانی از منابع مشترك آب استانداردهاي اساسی حاکم بر استفاده
طـور کلـی، مقـررات      ها کمـک کـرد. بـه    این قبیل آبمحیطی  زیستهاي  از جمله در زمینه

ول کلـی  اصـ  باشـند: یکـی   و طبقه قابـل تفکیـک مـی   به د حقوقی مطرح شده در این معاهده
للـی کـه در   الم هاي بـین  قواعد مربوط به حفظ، نگهداري و مدیریت آبراه حقوقی و دیگري

  گیرند.  ه این نوشته مورد بررسی قرار میادامه و بر مبناي فرضی

  اصول کلی حقوقی . 1-5

بـرداري و اسـتفاده منطقـی و     بهـره «در این کنوانسیون بسیاري از اصول حقوقی از قبیل اصل 
» ممنوع بودن وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت دیگـر «، اصل »منصفانه از منابع

  تدوین گردیده است. » المللی همکاري بین«و اصل 

   برداري و استفاده منطقی و منصفانه از منابع اصل بهره

المللـی بایسـتی از    هاي بین ها و آبراه هاي ساحلی دریاچه این کنوانسیون، دولت 5مطابق ماده 
برداري نماینـد. مـاده    منابع واقع شده در قلمرو سرزمینی خود به گونه منطقی و منصفانه بهره

نماید. بر اساس این مـاده   در راستاي اعمال این اصل حقوقی چند روش و راه کار ارائه می 6
هـا و خصـایص    المللی بایستی با رعایت ویژگی هاي بین ها و آبراه هاي ساحلی دریاچه دولت

هاي متفـاوت از منـابع    طبیعی، نیازهاي اقتصادي و اجتماعی و درنظر گرفتن تأثیرات استفاده
المللـی حفاظـت    هـاي بـین   ها و دریاچه آبراهمحیطی  زیستمشترك با سایر کشورها از منابع 

ممنوع بودن وارد آوردن خسـارت بـر قلمـرو سـرزمینی     «بر اصل  7ین در ماده نمایند. همچن
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  کند.  تصریح می» دولت دیگر

  المللی  اصل همکاري بین

بـرداري   هـا، تمامیـت ارضـی و بهـره     با رعایت برابري حاکمیت میـان دولـت   این اصل اساسًا
المللـی مشـترك    هاي سـاحلی دریاچـه یـا آبـراه بـین      هاي موجود در دولت متقابل از ظرفیت

هـا   گیرد. براي تحقق این اصل در یک فضاي مشـترك، تبـادل اطالعـات و داده    صورت می
المللـی   هـاي بـین   دریاچـه یـا آبـراه   محیطـی   زیستدرباره وضعیت آب و هوایی، آبشناسی و 

   .)1384مشترك نقش مهم و اساسی دارد (پورهاشمی، 

  المللی  هاي بین قواعد مربوط به حفظ، نگهداري و مدیریت آب .2-5

این کنوانسیون مطرح شـده   26تا  20در مواد محیطی  زیستمربوط به حفاظت مسائل  اصوالً
  است:  

  تعربف آلودگی

آور به ترکیـب یـا    المللی شامل هرگونه تغییرات خسارت دگی یک آبراه بینآلو 21در ماده 
هـاي انسـانی    الیـت شـود کـه ناشـی از فع    المللی مـی  هاي واقع در یک آبراهه بین کیفیت آب

ها موظفند که از پدید آوردن هرگونـه آلـودگی    مستقیم یا غیرمستقیم باشد. از این رو دولت
  المللی خودداري نمایند.  هاي بین در آبراه

  هاي الزم در جهت حفاظت از منابع مشترك آبی بینی و پیشگیري نگهداري، پیش

هـاي الزم را در   هـا و پیشـگیري   یکنـد کـه پـیش بینـ     هاي ساحلی را ملزم مـی  دولت 22ماده 
جهت حفاظت از منابع مشترك آبی به انجام رسانند تا موجب وارد آوردن ضرر و زیـان بـه   

اساسا به مسئله حفاظت و نگهداري  23تر ماده  صریح طور دقیق و  دیگر کشورها نگردند. به
دارد کـه   مقرر می 23المللی اختصاص پیدا کرده است. ماده  هاي بین از آبزیان واقع در آبراه

  المللی حفاظت و نگهداري نمایند.  هاي بین ها بایستی از آبزیان واقع در آب دولت
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  »عاقالنه«و » منطقی«برداري و استفاده  بهره

مشـاهده   24تـوان در مـاده    هاي حقوقی کنوانسـیون نیویـورك را مـی    یکی دیگر از نوآوري
المللـی   هـاي بـین   از آبـراه » عاقالنـه «و » منطقـی «بـرداري و اسـتفاده    کرد. در این ماده بر بهره

ها نه تنها  از این منابع تأکید شده است. دولتمحیطی  زیستعنوان روشی برتر در حفاظت  به
آور از منابع مشترك آبی دارند بلکـه ملزمنـد تـا از منـابع      الزام حقوقی در عدم استفاده زیان

ــ بهــره» عاقالنــه«و » منطقــی«آبــی خودشــان بــه گونــه  . )1384رداري نماینــد (پورهاشــمی، ب
  عبارتند از:   1997طورکلی قواعد مندرج در کنوانسیون  به

  برداري منصفانه و معقول بهره

خانه کـه در سـرزمین آنهـا قـرار     باید از آن بخش از رود یعنی کشورهاي حاشیه رودخانه می
المللی بایـد توسـط    بینویژه یک رودخانه  د به روشی منصفانه و عقالنی استفاده نمایند. بهدار

بـرداري و   اي از دیدگاه رسیدن به استفاده بهینه توسعه یافتـه و مـورد بهـره    کشورهاي حاشیه
  حفاظت قرار گیرد.  

  دم آسیب رساندن جدي (به دیگران)تعهد به ع

اي مـورد   المللـی را بـه گونـه    هـاي بـین   اي بایـد رودخانـه   به این معنی که کشـورهاي حاشـیه  
ر دهند که آسیب قابل توجهی به دیگر کشـورهاي حاشـیه رود وارد نیـاورد.    برداري قرا بهره

  ) 1384(پورهاشمی، 
ترغیـب   1997هاي نیویورك  شود یکی از اهداف کنوانسیون آبراه چنانچه مالحظه می

 24مـاده   2به استفاده پایدار و بهینه از منابع براي نسل حاضر و آینده اسـت. بخـش اول بنـد    
ریـزي توسـعه    اي است که در بیان مـدیریت، بـه برنامـه    تنها ماده 1997ك کنوانسیون نیویور

طور کـامًال واضـح از اصـطالح توسـعه پایـدار       کند و به المللی اشاره می هاي بین پایدار آبراه
هـاي خـود    بینـی  کند. کنوانسیون آبراه نیویورك، به مسائل محیط زیستی در پیش استفاده می

ها و جمعیـت وابسـته بـه     ي و اجتماعی کشورهاي ساحلی آبراهتوجه کرده و نیازهاي اقتصاد
ترین فرصت براي توسعه منافع اقتصادي همـراه بـا حفـظ     ها را در نظر گرفته است. مهم آبراه

شود کـه یکـی از اصـول     ها در اصل استفاده منصفانه و معقوالنه دیده می محیط زیست آبراه
  ).Fitzmaurice, 2010ها است ( الملل آبراه اساسی و پذیرفته شده حقوق بین
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  گیري نتیجه
ویژه در منطقه خاورمیانـه    بینی تداوم و تشدید روند آن در آینده به کاهش منابع آب و پیش
تشـدید رونـد آلـودگی     آن هـاي غیـر اصـولی و در کنـار     بـرداري  از یک سو و افزایش بهره

ایـران در   هاي جدي به محیط زیست از یـک سـو و قـرار گـرفتن     ها و وارد شدن آسیب آب
ت سیاسـی و اقتصـادي و   متفـاوت از جهـا   هـا و شـرایط کـامالً    تیـ عمیان همسایگانی بـا موق 

هاي متعدد مشترك اعم از همجوار و یا متوالی بـا اکثـر ایـن     هیدروپلتیکی و داشتن رودخانه
محیطـی   زیستویژه از منظر   اي را به هاي رودخانه ضرورت توجه به موضوع آبهمسایگان 

  اجتناب ناپذیر نموده است. 
هـاي   هاي فزاینده تکنولوژي در دوره معاصـر سـبب خسـارت    رشد اقتصادي و پیشرفت

الملـل   هـا حقـوق بـین    اساسی به محیط زیست شده است. در پاسخ به این نیازهـا و ضـرورت  
ها را پایبنـد بـه حفاظـت از     المللی، دولت رده است تا با تدوین قوانین و مقررات بینتالش ک

را » المللـی کـردن حفاظـت محـیط زیسـت      بین«توان  محیط زیست نماید. در همین راستا می
الملل معاصر به شمار آورد. در این رهیافت با تکیه  عنوان یک رهیافت نوین در حقوق بین به

المللـی از   المللی از یک طرف و قواعد و مقـررات بـین   هاي بین ها و ارگان بر دو پایه سازمان
عنـوان یـک ارزش مشـترك     کند تا مسئله حفـظ محـیط زیسـت را بـه     طرف دیگر تالش می

  بشریت مورد شناسایی قرار دهد.  
هـاي   هاي غیر کشتیرانی از آبـراه  راجع به حقوق استفاده 1997بر این اساس کنوانسیون 

کوشــد بــا طــرح و تـدوین قواعــد و مقــررات جدیــد در جهــت حفاظــت از   مــیالمللــی  بـین 
المللی گام بردارد. بـا ایـن وجـود، یکـی از موانـع اساسـی توسـعه         هاي بین ها و آبراه دریاچه

ها به تفویض حاکمیت یا از دست دادن آن  الملل محیط زیست عدم تمایل دولت حقوق بین
المللـی اسـت. از سـوي دیگـر، رویـارویی و       ینهاي محیط زیستی در سـطح بـ   به نفع سازمان

هـا) در خصـوص حفاظـت محـیط      الملـل (دولـت   تضاد منافع میان بازیگران سنتی حقوق بین
باشـد. ایـن    الملـل مـی   زیست یکی دیگر از موانع اساسی در راه توسعه و گسترش حقوق بین

ز این رو، چهار عامـل  شد. ا. بامنافع سیاسی، اقتصادي، تجاري و..تواند شامل  تضاد منافع می
صلح، آزادي و حفاظت محیط زیست بایستی با هم مورد مالحظه قرار گیرند و ایـن  توسعه، 

در یک محیط زیسـت سـالم دارنـد. در    » حق بر زندگی«عوامل رابطه تنگاتنگی براي تأمین 
»  معقـول و منصـفانه  «دل به مسـئله آب و بـراي تـرویج تعـا    محیطی  زیستچارچوب رویکرد 
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آب شـیرین  روش مـدیریت منـابع   یـک   ـ  عنوان یک اصل حقـوقی حـاکم    هب  ـ  دولتمنافع 
عنـوان    به نام تئوري منابع مشترك یا مدیریت مشترك. این نه تنها به المللی ایجاد گردید بین

عنـوان    یک رویکرد جدید و متفاوت در مدیریت منـابع آب در نظـر گرفتـه شـد، بلکـه بـه      
اکمیت و یا تمامیـت محـدود سـرزمینی گردیـد و تکلیـف      مجدد اصل حاحیاي وسیله براي 

بـرداري منطقـی از منـابع مشـترك آب مقـرر       صریحی بر مشارکت فعاالنه در توسعه و بهـره 
  کرده است.  

المللـی،   این نظریه بر این اصل استوار است که کلیه کشورهاي ساحلی یک آبراهه بین
المللـی   و یـک رودخانـه بـین   نسبت به آن رودخانـه داراي حـق حاکمیـت مشـترك هسـتند      

گـردد کـه منـابع آن متعلـق بـه تمـام کشـورهاي         عنوان یک واحد اقتصادي، محسوب می به
هاي  کردن سیاست المللی براي تدوین و اجرا سم بینساحلی است. همراه با ایجاد یک مکانی

تواند توسط  مشترك مدیریتی، حفاظتی و توسعه حوضه آبریز. این مدیریت مشترك که می
الملـل عرفـی و    تواند باعث تقویت وضعیت هنجاري حقوق بین ک معاهده ایجاد گردد میی

اي  یا عمومی، قوانین مختلف در بـر دارنـده تعهـد بـه همکـاري شـود. انعقـاد چنـین معاهـده         
  باشد.   نیازمند یک توافق داوطلبانه کشورهاي ساحلی در این زمینه می

کرد مـدیریتی مشـکالت و مسـائل آب    بنابراین اصل مدیریت مشترك، بیشتر یک روی
الملل و توسـط   المللی. این اصل مورد تأیید جامعه بین است تا یک اصل هنجاري حقوق بین

الملـل و   الملل در ایـن زمیتـه ماننـد مؤسسـه حقـوق بـین       کننده حقوق بین هاي تدوین سازمان
تـدوین   الملـل در زمـان   طـوري کـه کمیسـیون حقـوق بـین       الملـل. بـه   کمیسیون حقوق بـین 

هـاي   کشـتیرانی از آبـراه  هـاي غیر  برداري بوط به حقوق بهرهکنوانسیون سازمان ملل متحد مر
مشـارکت  «المللی را تشویق به انجام  هاي بین ، فعاالنه دول ساحلی آبراه1997 المللی سال بین

کـرده   اجـراي اصـل اسـتفاده منصـفانه دارد     ) که ارتباط نزدیکـی بـا  2، بند 5(ماده » منصفانه
اي  این کنوانسیون ماهیت و محدوده نقـش بـالقوه   24است. که براي اجرایی کردن آن ماده 

  ). McCaffrey, 2007دهد ( شود را نشان می هاي مشترك بازي می که توسط مکانیسم
کنون حتی یک کنوانسیون یا  ها در خاورمیانه به گونه دوجانبه بوده و تا همه موافقتنامه
نگرفتـه   مشـترك صـورت   هاي آبی هبرداري از آب حوض نبه در مورد بهرهموافقتنامه چندجا

مانده و تـاکنون هیچگـاه کشـورها ایـن      است. به همین دلیل قواعد عرفی در حد تئوري باقی
اند که توانایی خـود را در حـل مسـائل چندجانبـه در زمینـه آب بیازماینـد. از        امکان را نیافته
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المللـی و ایجـاد تشـکیالت حقـوقی مناسـبی کـه        ات بـین کنون در زمینه ترتیبـ  سوي دیگر تا
المللی در خاورمیانه بتواند به گونه فراگیر مسـائل مربـوط بـه     عنوان یک مرجع حقوقی بین به

هاي آبگیر مشترك میان چند کشور را بررسـی و حـل    هبرداري از آب حوض چگونگی بهره
  و فصل کند، اقدام جدي به عمل نیامده است. 

می ایران از نظر موقعیت هیدروپلتیکی در شرایط کامال متفـاوتی نسـبت   جمهوري اسال
هـاي مشـترك    دلیل قرار داشتن سرچشمه رودخانه  به همسایگان خود قرار دارد. در غرب به

در شـرق در   قـرار دارد و » بـاال دسـتی  «با همسـایگان غربـی در سـرزمین خـود در موقعیـت      
هـاي دو یـا چنـد     نامـه  ر شرایط فقـدان موافقـت  است. لذا د قرار گرفته» دست پایین«وضعیت 

جانبه میان جمهوري اسالمی ایران و همسـایگان خـود در زمینـه حفاظـت از محـیط زیسـت       
هـا   هاي مشترك و همچنین ناقص بودن توافقات موجود، توجه به مکـانیزم  هاي رودخانه آب

ت مشـترك منـابع   لـه مـدیری  از جم 1997المللی و از جمله کنوانسـیون   و اصول و قواعد بین
نماید. شرایط امنیتی و  یر میاي مشترك با همسایگان را گریزناپذه زیست آبراه آبی و محیط

هاي اکثر کشورهاي همسـایه و الزامـات حسـن     سیاسی حاکم بر منطقه و مسلمان بودن ملت
همجواري و از جمله ضرورت اتخاذ مواضع یکسـان در برخـورد بـا کشـورهاي همسـایه بـا       

لتیکی ایران نسـبت بـه همسـایگان خـود، ضـرورت      پمتفاوت هیدرو وقعیت کامًاله به مـتوج
عنـوان مبنـاي رفتـار بـا ایـن کشـورها را دو چنـدان          قرار دادن کنوانسیون و مکانیزم فوق بـه 

  کند.   می
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  منابع  فهرست 
  الف) منابع فارسی

رودهاي مرزي ایران و عراق و ). استفاده از منابع آب 1388. اصغر جعفري ولدانی (بهار و تابستان 1
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