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های حاكم بر ريزی منابع آب بر اساس دكترينبرنامه

)مطالعه موردی: حوضه آبريز  های مرزیتسهیم آب

 هريرود(

 
 1و جالل عطاری *8علی مريدی، 0علیرضا مشفق

 
 چکیده

میانه رقابت و های آبریز مرزیِ خاورجمعیت در حوضه 99وجود بیش از %
منازعاتی را برای استفاده از منابع آبی مشترک سبب شده است. نیمه شرقی 

بخش اعظم آب آن از سد دوستی رو و مشهد که ایران با کمبود شدید آب روبه
شود، وابسته به جریانات ورودی از رودخانه هریرود از سوی تأمین می

باشد. در این تحقیق تأثیر ساخت سد سلما بر روی جریان افغانستان می
ای هورودی به سد دوستی در قالب سناریوهای مختلف بر اساس دکترین

شده  دست پرداختهایینهای مرزی بین کشورهای باالدست و پتسهیم آب
نامه در برداشت آب از رودخانه مشترک است. با توجه به عدم وجود تفاهم

ری پذیهای اطمینانهریرود، حقآبه ایران و افغانستان با استفاده از شاخص
صورت  سازی درپذیری ارزیابی شده است. نتایج شبیهحجمی و شاخص آسیب

میان کشورهای حوضه و برقراری نامه احداث سد سلما، عدم وجود تفاهم
 39دکترین حاکمیت سرزمینی مطلق حاکی از کمبود نیاز کشاورزی به مقدار 

درصد نسبت به دکترین تمامیت  49درصد و کمبود آب شرب مشهد به میزان 
باشد. مبنا قراردادن دکترین تمامیت ارضی محدود شده ارضی محدود شده می

حوضه با توجه به منابع آب محدود حوضه به تأمین نیاز هر یک از کشورهای 
 کند. آبریز کمک می
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Abstract 
In the Middle East, 50 percent of the population are living in 
the boundary Basins and this has caused competition and 
debates over the use of conjoint water resources. The eastern 
part of Iran faced with a severe shortage of water and the city 
of Mashhad, with most of its water supplied from the Dusti 
dam, is dependent on the flow of the Harirood River from 
Afghanistan. In this research, the inflow into the Dusti Dam is 
studied under the condition that Salma Dam is constructed and 
in different scenarios based on the doctrines of conjoint 
transboundary waters between the upstream and downstream 
countries. Due to the lack of a memorandum of understanding 
(agreement) on water usage (access) from the Harirood shared 
river, Iran and Afghanistan right of water are assessed using 
volume reliability indicators and vulnerability indicators. 
Simulation results in the case that Salma Dam is operational, 
no memorandum of understanding is running between the 
countries of the basin, and the absolute territorial sovereignty 
doctrine is established, indicated the a shortage of 35 percent 
in the agricultural needs and 40 percent in Mashhad drinking 
water compared to the results from the limited territorial 
integrity doctrine. The basis of the limited territorial integrity 
doctrine helps to meet the water needs of each country in the 
basin with respect to the limited water resources of the basin. 
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 مقدمه -0

ار المللی قرهای آبریز مشترک بینهای جهان در حوضهاز خشکی %49
ای و حوضه دریاچه 826. بیش از (Wolf et al., 1999) دارند

های ها با چالشای مرزی در جهان وجود دارد که بیشتر آنرودخانه
بزرگی به سبب رشد مداوم جمعیت، شهرنشینی، صنعتی شدن و 

. زندگی (TWSST, 2016) رو هستندهیدرولوژیکی روبهتغییرات 
 المللی وابسته استهای بینمردم دنیا به رودخانه 49%بیش از 

(Swain, 2004) در بین نقاط مختلف دنیا، بحران آب در مناطق .
یر تر از ساتر و وخیممراتب خطرناکخشک خاورمیانه، بهخشک و نیمه

های آبریز ت این منطقه در حوضهاز جمعی 99% نقاط دنیاست. بیش از
 کنند که این منطقه رقابت و منازعاتی را مشترک زندگی می

برای استفاده هر چه بیشتر از این منابع محدود به دنبال دارد 
(Mokhtari & Ghaderi, 2008). 

 
لید توو کشاورزی،  تأمین آب جهت شرب، المللیهای بینآلودگی آب

ه جمل از المللیوحش بین ریت حیاتانرژی برقابی، شیالت و مدی
قرار گرفتن در باشند. می های آبریز مرزیحوضهمهم  هایچالش

شدت متغیر های بههای فصلی با جریانمناطق خشک، وجود رودخانه
ی های سیاسو نامنظم، شرایط اقتصادی کشورهای منطقه، وجود تنش

 میانه را نسبتجمله عواملی هستند که بحران آب در خاور در منطقه از
نازعات کلیدی در م یعنوان عاملو آب را به ترپیچیدهبه سایر نقاط دنیا 

 .(Korkutan, 2001) منطقه تبدیل کرده است

 
حیه رو و میزان بارندگی این نابهنیمه شرقی ایران با کمبود شدید آب رو

ده آب در کننترین مصرفنسبت به سایر نقاط ایران کمتر است. بزرگ
باشند. بخش اعظم شرق کشور شهر مشهد و دشت کشف رود میکل 

شود و وابسته به جریانات آب شهر مشهد از سد دوستی تأمین می
باشد. سد دوستی در ورودی از رودخانه هریرود از سوی افغانستان می

سازی مرز مشترک ایران و ترکمنستان و با اهداف مهمی از قبیل ذخیره
ین آب شرب مشهد، تأمین آب کشاورزی و تنظیم آب رودخانه، تأم

دشت سرخس و ترکمنستان بر روی هریرود احداث شده است. 
هدف توسعه و آبیاری دشت هرات و تأمین انرژی  افغانستان نیز با

برقابی اقدام به ساخت سد سلما بر روی هریرود کرده است. 
و احداث سد سلما، آورد هریرود به سد دوستی های اخیر سالیخشک

رودخانه هریرود مشترک بین سه کشور  حقآبهکاهش داده است.  را
های مهم مرزی شرق جمله چالش افغانستان، ایران و ترکمنستان از

های متفاوتی در مورد حقوق کشورها در باشد. دکترینایران می
های مرزی مطرح گردیده است. در این تحقیق اثر برداری از آببهره

د با ساخت سد سلما در افغانستان بر، توسعه باالدست حوضه هریرو
های سازی بر مبنای دکترینهای شبیهآورد سد دوستی با ایجاد سناریو

بررسی قرارگرفته است. هدف از این  های مرزی موردتسهیم آب
بع آب ها به زبان مدیریت مناسازی تبدیل ساختار حقوقی دکترینشبیه

باشد. برای ریز هریرود میها بر حوضه آبو بررسی اثرات هر یک از آن
شده و شاخص  استفاده WEAPسازی حوضه از مدل شبیه

ده ها بررسی شپذیری در سناریوپذیری تأمین نیاز و آسیباطمینان
 است.

 
ایجاد هماهنگی بین کشورهایی که دارای منابع آبی مشترک هستند و 

بی که به اکوسیستم طبیعی آسیطوریتخصیص عادالنه این منابع، به
ر قرن المللی دهای نهادها و قوانین بینترین چالشنرساند، یکی از مهم

 .(McCaffery, 2007) حاضر خواهد بود

 
Korkutan (2001) ساز در ای مشکللهعوامل مهمی که آب را مسأ

بررسی قرارداده است. ایشان حوضه  بین کشورها مطرح کرده مورد
میان کشورهای ترکیه، سوریه  های دجله و فرات و روابطآبریز رودخانه

 المللی و اصولی که در این قوانین استفادهو عراق را از منظر قوانین بین
 اند.بررسی و تطبیق قرار داده جمله قانون هلسینکی مورد اند ازشده

 
تواند میسازی نی سنتی و مدل شبیهسازنهیبهی هیپاتخصیص آب بر 

مناقشه بین چند ذینفع با مقاصد مختلف را حل نموده و الزم است 
 موردمدل حل مناقشه با رویکردهای جدید برای منابع آب مرزی 

وی با توجه به  .(Ganoulis et al., 2011)قرار گیرد  استفاده
 1A(MCD( گیری چند معیاره، تحلیل تصمیممسائلچندوجهی بودن 

گیری برای کشورهای مختلف عنوان یک روش پشتیبان تصمیمبه
بین کشورهای  Nestas-Mestaپیشنهاد نمودند و آن را برای رودخانه 

 .بردند کاریونان و بلغارستان به 

 
Zarezadeh et al. (2016)  برای تعامالت ایران و افغانستان در

ای ـهازیـو ب هایازـبی از تئوری ریگبهرها ــوضه هیرمند بـح
ترکیبی ظرفیت تعدادی از اقدامات در کاهش سطح زیر کشت -ترتیبی

د. انخشخاش و افزایش ورودی هیرمند به ایران را مورد بررسی قرار داده
اقدامات بررسی شده تغییر الگوی کشت )مانند کمک به کاشت  جمله از

 رباشد. نتایج تحقیق مذکوزعفران( و ارتقاء عملکرد محصوالت می
نشان از وابستگی زیاد موفقیت این تعامل با قیمت خشخاش دارد 

که با افزایش قیمت، انگیزه افغانستان برای همکاری کم طوریبه
توجه  های دیگری در ترکیب با آب موردخواهد شد و نیاز است تا گزینه

 قرار گیرند. 
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Sade et al. (2016) های آب شیرین وبه بررسی پایداری اکوسیستم 
که میان  Kinnertهای انسانی در حوضه آبریز مرزی دریاچه عالیتف

د، باشسه کشور سوریه، لبنان و رژیم اشغالگر قدس مشترک می
های جوالن، دره ، بلندیHermonهای اند. در این مطالعه کوهپرداخته
Hula هایکوهو رشته Galilee لحاظ تأثیرپذیری که از دریاچه  از

Kinnert  اقلیمی دارند با استفاده از ابزارهای متنوع و تغییرات
، محاسبات تعادل آب WEAPسازی سازی شامل یک مدل شبیهمدل

های باران مصنوعی بر پایه ابزار تولید بارش تصادفی دریاچه و سری
اند. سناریوهای مختلف در مطالعه فوق اجرا و بررسی و مقایسه شده

ا مورد مقایسه قرارگرفته هدر آن Kinnertکاهش حجم ذخیره دریاچه 
های پذیر بودن بلندیتوان به آسیباست. از نتایج مطالعه مذکور می

اشاره  Hulaجوالن به تغییر اقلیم در بخش کشاورزی نسبت به دره 
 کرد. 

 
های خود به این نافع و اولویتهر کشور سعی دارد که با توجه به م

برداری از منابع . در خصوص نحوه حاکمیت و بهرهکندله نگاه مسأ
 هایها و روشهای مرزی، دکترینخصوص رودخانهطبیعی مشترک به

 :(Mianabadi, 2016) تئوریک کلی به شرح زیر وجود دارد

 3هارمون یا دکترین 8دکترین حاکمیت سرزمینی مطلق 

 4دکترین تمامیت ارضی مطلق 

  دکترین استفاده مشترک کشورهای ساحلی از منابع آبی
 9المللیبینی رودخانه

 6دکترین تمامیت ارضی یا حاکمیت سرزمینی محدودشده 

از این بین، تنها دکترین تمامیت ارضی یا حاکمیت سرزمینی 
المللی آب را تشکیل ی قوانین مدرن بینمحدودشده، اساس و پایه

 دهد.می

 
Avarideh et al. (2017) 1558ی حقوقی کنوانسیون هاجنبه 

به اجرا درآمده است را با رویکرد  8914سال سازمان ملل را که در 
ی برای تخصیص منابع آب مرزی بررسی اشدهکپارچهتکنیکی ی

مدلی مفهومی را برای تعریف مقررات کنوانسیون به  هاآن. اندکرده
لحاظ تسهیم آب عادالنه و معقول در حوضه آبریز سیروان دیاله 

 ازجملهفاکتور  8. انددادهمشترک میان کشورهای ایران و عراق توسعه 
اقتصاد  اجتماعی و یازهاینی طبیعی حوضه، هایژگیوشامل مورد 

، جمعیت وابسته به آب در هر کشور، پتانسیل استفاده از آب و کشورها
 ازهاینی مدیریتی هانهیگز. اندشده یبررسبرای رویکرد مذکور  غیره

موارد  نعنوابهشامل افزایش راندمان آبیاری و حذف کشت ثانویه 
 اند.مناسب برای کاهش صدمات مطرح شده

Ghandhary et al. (2016) لیتیک سه کشور ایران، وهیدروپ
ترکمنستان و افغانستان در حوضه آبریز هریرود را بر اساس تئوری 

 اند.سازی کردهبازی همکارانه با استفاده از روش ارزش شاپلی مدل
رای تواند بیشترین سود را بمیدهند همکاری سه کشور نتایج نشان می

ها فراهم کند. بر اساس نتایج نظریه بازی، همکاری ایران با آن
افغانستان و ترکمنستان در زمینه تبادل آب با گاز و مشتقات نفتی 

رسد. ایجاد یک رابطه نزدیک بین سه کشور و ضروری به نظر می
  د.ینه خواهد کرایجاد تفاهم پایدار و بلندمدت منافع همه کشورها را به

 
 Mianabadi (2016)آب و  المللینبود آشنایی مناسب با قوانین بین

طور برداری از منابع آب مشترک مرزی را بهاصول مختلف بهره
ای هبرداری غیر بهینه از رودخانهمدیریت و بهره یچشمگیری در سو

 امنیت ملی را تشریح کرده مسائلو ارتباط آب و  مؤثر دانسته مرزی
زدایی از قوانین موجود، المللی آب، ابهاماست. تدوین جامع حقوق بین

زمان منافع تمامی کشورهای ذی مدخل در حوضه در نظر گرفتن هم
های مردمی و نهادهای اجتماعی المللی و افزایش مشارکتآبریز بین

 د.باشنجمله راهکارهای ارائه شده می در مدیریت منابع آب مشترک از

 
ع آب در ــی منابزــیربرنامهی هیدرولوژی و سازمدلی نهیزم در

رق ـدر ش ژهــیوبهی ادهـــارزنرزی تحقیقات ـی آبریز مهاحوضه
  ;Ghaffari Moghadam, 2012) تـــاس دهـــش امــانجکشور 

Ahani and Mousavi Nadoushani, 2015;  

Hajihoseini et al., 2015a; Hajihoseini et al., 2015b; 

Shahbazbegian and Bagheri, 2016 .) در تحقیقات ذکر شده
ی هاهجنبکمتر به مباحث حقوقی و ارتباط بین مدیریت منابع آب و 

 است.  شدهپرداختهی مرزی هاآبحقوقی تقسیم 
 

وجه های مرزی با تهای حاکم بر تسهیم آبدر تحقیق پیش رو دکترین
اند. هشد سازی تعریفای شبیهبه منابع و نیازها به شکل سناریوه

 ی تسهیمهانیدکتری حقوقی هاجنبهسناریوها با در نظر گرفتن 
ها بر تقسیم و اثری که هر یک از دکترین شده جادیای مرزی هاآب

دهند و از شاخص منابع آب در حوضه آبریز هریرود را دارد نشان می
تفاده ها اسآنپذیری برای مقایسه میان پذیری حجمی و آسیباطمینان

 شده است. 
 

 روش تحقیق و مطالعه موردی -8

هدف از انجام این تحقیق بررسی تغییرات آورد رودخانه هریرود به 
شدن سد سلما و توان تأمین نیازهای داخلی ایران  ایران بعد از ساخته

ا هبا توسعه باالدست حوضه آبریز هریرود و برداشت آب توسط آن
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و سناریوهای توسعه و عدم توسعه  WEAPگیری از مدل است. با بهره
 پذیری نیازِ هر یک از کشورهای مشترک در حوضه مورداطمینان

هدف کاهش کمبود نیازها در بخش  بررسی قرارگرفته است. در ادامه با
 درصد برسیم. 29کشاورزی نیاز مربوطه  را کم کرده تا به اعتمادپذیری 

 

 مطالعاتیمحدوده  -8-0

های مرکزی هریرود از رودهای مهم و بزرگ حوضه آمو است که از کوه
متریِ ارتفاعات لعل و  4999افغانستان، هندوکش و ارتفاع تقریباً 

کیلومتر  1999گیرد. رودخانه هریرود به طول سرجنگل سرچشمه می
گیرد و مرز ایران و افغانستان و ترکمنستان از افغانستان سرچشمه می

 شود.  این رودسازد و سپس از سرخس وارد خاک ترکمنستان میمیرا 
ترین رود مشترک بین ایران و ترکمنستان است. بر اساس پر آب

اطالعات منتشر شده توسط سازمان جهانی فائو، میانگین جریان 
کیلومترمکعب  89/1 ورودی به مرز ایران توسط این رودخانه برابر با

حوضه آبریز  .(Favre & Monowar Kamal, 2004) در سال است
باشد. طبق مطالعات فائو سهم مساحت کیلومترمربع می 24328هریرود 

درصد و  49درصد، سهم افغانستان  39ایران از حوضه آبریز هریرود 
سد دوستی در مرز ایران و  باشد.درصد می 89سهم ترکمنستان 

تان کیلومتری شهرس 89کیلومتری شهر مشهد،  129ترکمنستان در

کیلومتری باالدست پل خاتون در شمال شرق خراسان  4سرخس، 

عرض شمالی و  35° 96' 99"اییــات جغرافیــوی و مختصــرض

طول شرقی احداث شده است. در باالدست سد دوستی  °61 5' 42"

 34° 15' 91"سد سلما توسط افغانستان در مختصات جغرافیایی 

طول شرقی قرار دارد. با توجه به اینکه  63° 45' 31"عرض شمالی و 

درصد پتانسیل آب حوضه در باالدست سد سلما وجود دارد، ساخت  69
 آن باعث کاهش شدید آورد رودخانه ورودی به سد دوستی خواهد شد

.(Favre & Monowar Kamal, 2004)   
 

 WEAPريزی و ارزيابی سیستم برنامه -8-8

از زیست استکهلم برای ارزیابی نی توسط انستیتو محیط WEAPمدل 
ده های مدیریت منابع آب توسعه داده شآبی، اثرات تغییر اقلیم و سناریو

ی اطالعات تأمین و نیاز عنوان پایگاه دادهتواند بهمی WEAPاست. 
مثال آب  عنوانبینی برای برآورد منابع آب )بهعنوان ابزار پیشآبی و به

ی، )تعریف شده توسط کاربر، صنعت ب(، نیازسطحی، زیرزمینی، انتقال آ
مصرف آب  WEAPآشامیدنی و کشاورزی( و ذخیره عمل کند. مدل 

کند می سازیریزی خطی بهینهدر حوضه را با استفاده از الگوریتم برنامه
و  55تا  1ها از ختلف تخصیص یابد، اولویتتا آب به محل نیازهای م

.(SEI, 2001) اندتعریف شده 1شروع اولویت بیشتر از 

 

 
Fig. 1- Study area of Harirud River 

 محدوده مطالعاتی حوضه آبريز رودخانه هريرود -0شکل 
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WEAP های معادله تعادل جرم آبی را برای هر گره اتصال در گام
سازی بر اساس آن انجام کند. دوره زمانی که مدلزمانی محاسبه می

 شده ماهانه بوده و جز برای مخزن، هر ماه مستقل از ماه قبلی است. 
 

 شوند:ه شامل موارد زیر میشوند کبرای هر ماه معادالتی حل می
 تقاضای ساالنه و تأمین نیاز ماهانه برای هر تقاضا ●

های ورودی و خروجی آب برای هر گره در سیستم با محاسبه جریان ●
برداشت آب از منابع ذخیره برای تأمین نیاز و آب ارسالی مخازن به 

شود که حل می 8ریزی خطیآید. این مرحله توسط برنامهدست می
شده و نیازهای جریان را بر اساس اولویت نیازها، نیازهای تأمین

 سازی کند.ها بهینهارجحیت منابع، تعادل جرم و سایر محدودیت

 
تقاضای ماهانه طبق معادله زیر برابر سهم ماهانه از تقاضای ساالنه 

 :(SEI, 2001) تنظیم شده است

(1)     MD =MVF ×AADDS,m DS,m DS   
AADکه در آن ,MVF ,MD

DS DS,m DS,m
به ترتیب تقاضای  

 باشند.ماهانه، سهم هر ماه از تقاضای ساالنه و تقاضای ساالنه می
 

های سازی سیستمدر رویکرد یکپارچه در شبیه WEAPمزیت اصلی 
در  WEAPباشد. ها میگیری آن در راستای سیاستآبی و جهت

مربوط به نیاز شامل الگوهای مصرف آب، راندمان  مسائلمعادالت خود 
 مسائلمگام با ها و تخصیص را هتجهیزات، استفاده مجدد، هزینه

های زیرزمینی، مخازن های سطحی، آبمربوط به منابع شامل جریان
 .(SEI, 2001) و انتقال آب لحاظ کرده است

 

 پذيری حجمیشاخص اطمینان -8-1

ترین و ع آب قدیمیـرداری منابــببهره پذیری در یک سیستماطمینان
 های منابع آبن معیار ارزیابی برای تحلیل سیستمـتریکاربردی

دهنده احتمال وقوع حالت موفق ری نشانـذیــپاشد. اطمینانـبمی
کننده نوعی تعریف مقابل ریسک است که بیان وده و بهـسیستم ب

منابع آب  ریتـدیـم پذیری درباشد. اطمینانتناوب شکست سیستم می
 گیرداستفاده قرار می وردـانی مــت حجمی و زمه دو صورـب
(Kundzewicz & Kindler, 1995.) 

 
ای است بین مصرف و نیاز واقعی در مقیاس ساالنه این شاخص مقایسه

اندازه در سیستم باشد و  از دهنده مصرف بیشتواند نشانکه هم می
با آن را نشان دهد. رابطه زیر نحوه  های آبی مواجهتواند تنشهم می

جم کننده نسبت حدهد. این رابطه بیانمحاسبه این شاخص را نشان می
 باشد.شده به حجم کل نیاز آبی میآب تأمین

 (8) 
 

Qکه در آن  (t),Q (t),RIs vD ی رـذیــپرتیب شاخص اطمینانـه تــب

است  tشده در زمان ه درواقع آب تأمینــحجمی، حجم آب مصرفی ک
 ,Kundzewicz & Kindler) باشندمی tو حجم تقاضا در زمان 

1995).  
 

 8پذيریشاخص شدت آسیب -8-1

دهنده شدت و یا بزرگی شکست سیستم است. پذیری نشانآسیب
(1982 )Hashimoto et al. پذیری کلی سیستم معیاری برای آسیب

انتظار برای یک رویداد موقت در  ترین شکست قابلعنوان بزرگبه
یک مجموعه در شرایط نامطلوب ارائه کرده است. در این روش تأکید 

ترین شدت )چگونگی بد بودن حالت( برای هر شرایط بر روی بزرگ
افتد، اتفاق بی ترین شدتکه شکست با بزرگنامطلوب و احتمال این

ترین مقدار صورت بزرگپذیری بهشده است. معیاری برای آسیب
 برداری تعریف کرده است.کمبود در تأمین آب در دوره بهره

Kundzewicz et al. (1995) پذیری را با استفاده از معکوس آسیب
دیگر این  اند. به بیانیداده استفاده قرار میانگین بیشترین کمبودها مورد

 گردد:اده از رابطه زیر محاسبه میخص با استفشا

(3                                       )                      
 

t
TX -X

t
1

Vul =x n



  

Xt نآ که در
Tارزش مطلوب در سری زمانی، 

X  برابر حد آستانه  و

n باشد.دهد میبرابر تعداد دفعاتی که مقدار نامطلوبی رخ می 
 

 نتايج و تحلیل نتايج -1

 سازیسناريوهای شبیه -1-0

 برداری از منابعهای متفاوتی در خصوص نحوه بهرهها و نگرشتئوری
نافع و آبی مشترک وجود دارد. هر کشور سعی دارد که با توجه به م

. در خصوص نحوه حاکمیت و کندله نگاه های خود به این مسأاولویت
های مرزی، خصوص رودخانهبرداری از منابع طبیعی مشترک بهبهره

. در این (Mianabadi, 2016) های تئوریک کلی وجود داردروش
های مرزی های حاکم بر تسهیم آبتحقیق با توجه به دکترین

 رفته شده است:سناریوهای مختلف زیر در نظر گ

T
min(Q (t),Q (t))dts0 D

Re =v T
Q (t)dt0 D
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 موجب این دکترین، آن  دکترین حاکمیت سرزمینی مطلق: به
المللی که در سرزمین هر کشور جریان های بینقسمت از رودخانه

و هر شده است  های داخلی آن کشور در نظر گرفتهآب ءدارد، جز
 داند،یم یکه ضرور یبه هر صورت یمنبع آب نیاز ا تواندیکشور م

 د.کشورها استفاده کن گریآن بر د یامدهایپ فتنبدون در نظر گر
های آبی به این اصل استناد کشورهای باالدست در تنش

 که بر اساس این دکترین تعریف شده است Bدر سناریو کنند. می
باالترین اولویت تأمین نیازها به ترتیب نیاز کشاورزی افغانستان، 

اشد. با میمحیطی پایاب سلمپر شدن مخزن سلما و نیاز زیست
ای شرب هدست به ترتیب با اولویتسپس تأمین نیازهای پایین

ایران و ترکمنستان، کشاورزی ایران و ترکمنستان، پر شدن 
محیطی پایاب دوستی مدنظر قرارداده مخزن دوستی و نیاز زیست

 شده است.
  دکترین تمامیت ارضی مطلق: بر اساس آن کشورهای ساحلی

تغییرات جدی را در وضع طبیعی کشور خود توانند ها نمیرودخانه
که سبب تغییرات و آثار منفی مهمی در دیگر طوریایجاد کنند، به
 یکشورها یارض تیبر تمام راتییتغ نیا رایز کشورها شود

 دست خواهان بهکشورهای پاییناثر خواهد گذاشت.  دستنییپا
که  Cالمللی بودند. در سناریو رسمیت شناختن آن در قوانین بین

بر اساس این دکترین تعریف شده است، اولویت تأمین نیازها به 
ترتیب به نیاز شرب ایران و ترکمنستان، کشاورزی ایران و 

محیطی پایاب ترکمنستان، پر شدن مخزن دوستی، زیست
زی افغانستان، پر شدن مخزن سلما و دوستی، کشاور

 محیطی پایاب سلما اختصاص داده شده است.زیست
  دکترین استفاده مشترک کشورهای ساحلی از منابع آبی

المللی: این دکترین بر این اصل استوار است که ی بینرودخانه

عنوان واحد المللی بهی بینتمامی کشورهای ساحلی رودخانه
د که منابع آن متعلق به تمام کشورهای شواقتصادی محسوب می

 ساحلی است.
 شده: بر اساس این اصل، هر کشور  دکترین تمامیت ارضی محدود

المللی های بینبرداری از رودخانهساحلی حق استفاده و بهره
جاری در کشور خودش را دارد، به شرطی که این استفاده سبب 

کشورهای دیگر ها و وارد آمدن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت
 یاصل استفاده منصفانه، عاقالنه منابع آب ن،یکترد نیدر ا نشود.

 ینیوارد آمدن خسارت بر قلمرو سرزم تیمشترک و ممنوع
با توجه به این  Dسناریو  دارد. ییبسزا تیاهم گرید یکشورها

های شرب ایران و ترکمنستان، دکترین و با اولویت
محیطی پایاب سلما و دوستی، کشاورزی افغانستان، زیست

های دوستی و کشاورزی ایران و ترکمنستان و پر شدن مخزن
 سلما تعریف شده است.

مربوط  Aنیز تعریف شده است. سناریو  Eو  Aدر این تحقیق دو سناریو 
ها به باشد که در آن اولویت تأمین نیازتوسعه باالدست می به قبل از

ترتیب به کشاورزی افغانستان، شرب ایران و ترکمنستان، کشاورزی 
 محیطی پایابایران و ترکمنستان، پر شدن مخزن دوستی و زیست

با نظر گرفتن کاهش نیازهای  Eدوستی اختصاص یافته است. سناریو 
درصد تعریف  29پذیری دن به اطمینانتا رسی Bکشاورزی در سناریو 

ات یصورت دقیق و با جزینیازها را به مقادیر اولویت 1شده است. جدول 
 دهد.تر نشان میکامل

 

طور پذیری بهبرای سناریوهای مذکور شاخص اعتمادپذیری و آسیب
محیطی در ایران، زیستجداگانه برای نیازهای شرب، کشاورزی و 

شده است. افغانستان و ترکمنستان محاسبه

 
Table 1- Priority of demands in scenarios 

 اولويت نیازها در هر يک از سناريوها -0جدول 
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Priority of Demands 

-- -- 1 4 5 3 2 A 

2 3 1 6 7 5 4 B & E 

6 7 5 3 4 2 1 C 

5 2 3 5 2 4 1 D 

IRN = Iran, TRK=Turkmenistan, AFG=Afganistan 

 



 

 

 

 0163، زمستان 1چهاردهم، شماره  تحقیقات منابع آب ايران، سال

Volume 14, No. 4, Winter 2019 (IR-WRR) 

58 

 

مشهد و ترکمنستان با توجه به اولویت باالیی که برای ایران  نیاز شرب
دهند. و ترکمنستان دارند بیشتر آب سد دوستی را به خود اختصاص می

نیاز کشاورزی برای  از دیگر اهداف ساخت سد دوستی تأمین آب مورد
دشت سرخس در ایران و کشاورزی ترکمنستان بوده است. نتایج حاصل 

 8 صورت جداولی از منابع و مصارف در شکلبهاز اجرای سناریوها 
صورت شماتیک کل حوضه آبریز هریرود به 8آورده شده است. شکل 

 دست حوضه در کشورهایرا از باالدست در کشور افغانستان تا پایین
دهد. راهنمای اعداد و سناریوها در ایران و ترکمنستان را نمایش می

 داده شده است. سمت راست و در قسمت باالیی شکل نشان

 
 برداری از منابع آبکشورها با در نظر گرفتن منافعشان اقدام به بهره

نظریه کلی وجود دارد که  4کنند. در مورد تسهیم منابع آب مرزی می
نتایج د. انقرارگرفتهبررسی  نظریه در قالب سناریوهای منابع آب مورد 3
اختالف زیادی میان تأمین  ،8 شکلدر آمده از اجرای سناریوها  دستبه

ها در هر یک از سناریوها وجود دارد. نیازها با توجه به اولویت تأمین آن
سد سلما ساخته نشده و نیاز کشاورزی افغانستان از  Aدر سناریو 

اینکه برداشت آب برای تأمین  ن حالت باـشود. در ایرودخانه تأمین می
ود، مقادیر ـشمی های کشاورزی در افغانستان انجامآب زمین

به -پذیری در بخش شرب و کشاورزی ایران و ترکمنستان اطمینان
است. در بخش افغانستان تأمین نیاز کشاورزی  -درصد 28و  24ترتیب 

میلیون  59/58 شود و تنهاپذیری انجام میدرصد اطمینان 44با 
)احداث سلما و تسهیم  Bشود. در سناریو مترمکعب از نیاز تأمین می

ب بر اساس دکترین حاکمیت سرزمینی مطلق( نیاز کشاورزی با آ
شود. در این سناریو مقادیر درصد تأمین می 25پذیری اطمینان
پذیری نیازهای شرب و کشاورزی ایران و ترکمنستان به اطمینان

یاری بس مسائلتواند کاهش یافته است که می درصد 61و  63ترتیب به 
مشهد با توجه به رشد روزافزون آن  خصوص در تأمین آب شربرا به

که دکترین تمامیت ارضی مطلق را در  Cشهر پدید آورد. در سناریو 
درصد  31گیرد، مقدار اعتمادپذیری نیاز کشاورزی افغانستان به برمی

کرده است و مقادیر اعتمادپذیری نیاز شرب ایران و  کاهش پیدا
خش کشاورزی ایران یافته است. در بدرصد افزایش 51ترکمنستان به 

آمده که نشان از مناسب  دستدرصد به 25اعتمادپذیری تأمین این نیاز 
دست بودن دکترین تمامیت ارضی محدود شده به سود کشورهای پایین

که بر اساس اصل تمامیت ارضی محدود  Dحوضه است. در سناریو 
عنوان باالدست و هم شده استوار است، هم نیازهای افغانستان به

ر دست مدنظعنوان کشورهای پایینیازهای ایران و ترکمنستان بهن
درصد  164قرارگرفته شده است. افزایش تأمین نیاز افغانستان به میزان 

درصدی تأمین نیاز نسبت به  33و البته کاهش  Cنسبت به سناریو 
مشاهده شده است. در این سناریو نیاز شرب ایران و  Bسناریو 

درصد افزایش یافته  39به میزان   Bناریو ترکمنستان نسبت به س
 را شامل شده است. C درصدی نسبت به سناریو 19که کاهش درحالی

 

پذیری که احتمال بزرگی یک شکست در سیستم را شاخص آسیب
کند در سناریوهای مختلف مورد مقایسه قرارگرفته است. بررسی می

ستم پذیری سیتر باشد آسیبهر چه این شاخص به مقدار صفر نزدیک
منابع آب حوضه در مقابل تقاضا کمتر است. با توجه به نتایج 
سناریوهای اجرا شده در اکثر موارد هر چه نیاز اولویت بیشتری برای 

پذیری کمتری دارد. در بخش کشاورزی تأمین داشته باشد آسیب
که دهد هنگامینتایج نشان می Cو  Aافغانستان و مقایسه دو سناریو 

مخزن سلما ساخته شده است در مقایسه با زمانی که این مخزن ساخته 
تر از نیازهای کشاورزی ایران و شده اما اولویت تأمین این نیاز پایین

 Dو  Cپذیری بیشتری دارد. در دو سناریو ترکمنستان است، آسیب
و  89 ستان به ترتیبپذیری تأمین نیازهای شرب ایران و ترکمنآسیب

درصد کاهش خواهد یافت. این کاهش در بخش کشاورزی دو  98
 درصد است.  31و  62کشور به ترتیب 

 

 29% برای رسیدن به اعتمادپذیری حجمی تأمین نیاز به میزان حداقل
یک از نیازهای کشاورزی در سناریوهای مختلف، مقادیر نیاز  برای هر

 مطلوب تأمین نیاز حاصل گردد. در جدولمرور کاهش یافته تا مقدار به
 دستها و اعتمادپذیری که درنتیجه این کاهش بهمقادیر این کاهش 8

 آمده، ارائه شده است:

 

درصد، در صورت  29پذیری برای تأمین اطمینان 8با توجه به جدول 
و برقرار بودن دکترین حاکمیت سرزمینی مطلق  Bاجرا شدن سناریو 
درصد  5/55 ن باید مقدار نیازهایشان را به مقدارایران و ترکمنستا

اجرا و دکترین  Cکه سناریو کاهش دهند. برای افغانستان درصورتی
 درصدی داریم. 199تمامیت ارضی جاری شود نیز کاهش نزدیک به 

 
باشد. این درصد می 33سهم ایران از کل آب هریرود  Aدر سناریو 

 34به   Cیابد و در سناریو میدرصد کاهش  81به  B مقدار در سناریو
 درصد است. 85سهم ایران D رسد. در سناریو درصد می

 
 شود با ساختآمده در سناریوها، مشاهده می دستبا مقایسه مقادیر به

درصدی خواهد  49سد سلما آورد هریرود در محل سد دوستی کاهش 
کند. یم روداشت و تأمین نیازهای ایران و ترکمنستان را با مشکل روبه

با توجه به نبود معاهده و یا قوانین بازدارنده، افغانستان دکترین حاکمیت 
سرزمینی مطلق را مبنا قرارداده و تا جای ممکن از آب هریرود بهره 

 الی است که ایران و ترکمنستان بایستی به دنبال ـــبرد. این در حمی
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Fig. 2- Configuration of the watershed 

 بندی حوضهپیکره -8شکل 
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Table 2- Reliability and reduced values of demands 

 پذيری نیازهامقادير كاهش و اطمینان -8جدول 

 

سازی اصول حاکم بر دکترین تمامیت ارضی محدود شده که در پیاده
 شود، باشند.صورت منطقی تأمین میآن نیاز کلیه کشورها به

 

 بندیجمع -1

ایران از رودخانه هریرود که بین سه کشور افغانستان،  حقآبهمیزان 
های مهم مرزی در ایران و ترکمنستان مشترک است، ازجمله چالش

دف ه باشد. سد دوستی در مرز ایران و ترکمنستان باشرق ایران می
تخصیص آب شرب برای شهر مشهد دومین شهر بزرگ ایران، توسعه 

و کشاورزی ترکمنستان  کشاورزی دشت سرخس و تأمین نیاز شرب
شده است. در باالدست سد دوستی کشور افغانستان اقدام به  ساخته

برداری از این سد، ورودی سد احداث سد سلما نموده است. با بهره
درصدی داشته است. با توجه به توسعه کشاورزی  49دوستی کاهش 

های کشاورزی در استان غور در کشور افغانستان دشت هرات و زمین
مقدار آبدهی هریرود کاهش بیشتری داشته و رشد روزافزون مشهد 

 تر از گذشته خواهد کرد.اهمیت سد دوستی را پررنگ

 
رزی های ممختلف تسهیم آب در این تحقیق به بررسی سه دکترین

شده است. تسهیم  ها پرداختهدر قالب ایجاد سناریوهای مرتبط با آن
که حق  -Bسناریو -ی مطلقآب بر اساس دکترین حاکمیت سرزمین

 89حاکی از کاهش دهد، استفاده از منابع آبی را به کشور باالدست می
- نسبت به سناریو عدم توسعههای سد دوستی درصدی تأمین نیاز

که بر اساس دکترین تمامیت ارضی  C. سناریو باشدمی -Aسناریو 
ت دسمطلق ایجاد شده، استفاده از منابع آب را حق کشورهای پایین

درصدی  39درصدی تأمین نیاز شرب و افزایش  49دانسته و افزایش 
دهد. تسهیم آب را نشان می Bتأمین نیاز کشاورزی نسبت به سناریو 

که درصورتی -Dسناریو - بر اساس دکترین تمامیت ارضی محدود شده

استفاده از منابع آب سبب وارد آمدن خسارت به دیگر کشورها نشود، 
 Dدهد، سناریو ز منابع در هر کشور را به آن کشور میحق استفاده ا

 6و  8 درصدی تأمین نیاز کشاورزی افغانستان، کاهش 888افزایش 
در پی دارد.  Aایران را نسبت به سناریو  درصدی نیاز شرب و کشاورزی

نامه بین کشورهای مشترک در در حال حاضر با توجه به نبود تفاهم
درصدی تأمین  89کاهش باشد. تر میلمحتم Bحوضه، اجرای سناریو 

های اخیر و نیز رشد روزافزون شهر مشهد سالینیازها با توجه به خشک
ته تواند اثرات زیانباری را داشعنوان شهر مذهبی و توریستی ایران میبه

نیاز دشت سرخس باعث خشک  باشد. در ضمن عدم تأمین آب مورد
از منطقه مربوطه خواهد  های کشاورزی و افزایش مهاجرتشدن زمین

ها های مرزی و مقایسه نتایج آنشد. با توجه به سناریوهای تسهیم آب
نسبت به  -Dسناریو- استفاده از دکترین تمامیت ارضی محدود شده

های مرزی بیان شده، نتایج بهتری را برای دیگر سناریوهای تسهیم آب
ی رد. با بررسهر سه کشور ایران، افغانستان و ترکمنستان در پی دا

انه تر آب رودخاسبهای همکاری بین سه کشور برای تسهیم منزمینه
شود با تری را به دست آورد. پیشنهاد میتوان نتایج مناسبمی هریرود

 های مختلف حل مناقشه اثر این راهکارها را مورداستفاده از روش
 بررسی دقیق قرار داد.

 

 هانوشتپی

1- Multi Criteria Decision Analysis 

2- Absolute Territorial Sovereignty 

3- Harmon Doctrine 

4- Absolute Territorial Integrity 

5- The Community of Co-Riparian States in the Waters 

of an International River 

6- Limited Territorial Integrity or Limited Territorial 

Sovereignty 
7- Linear Programming 

D C B Scenarios 
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85 138.51 560 85 0.000445 560 -- -- -- 
Agriculture 

of Afghanistan 

86 162.34 277.5 -- -- 277.5 90 0.17 277.5 
Agriculture 

of Iran 

86 161.86 277.5 -- -- 277.5 88 0.16 277.5 
Agriculture 

of Turkmenistan 
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8- Vulnerability Index  
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