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واكاوی معیارهای خريد و انتقال آب از رودخانه فرامرزی 

 مرغاب بین دو كشور افغانستان و تركمنستان به ايران

 

 

 *0محمدرضا شهبازبگیان
 

 چکیده

های ای، انتقال آب از رودخانههای انتقال آب بین حوضهدر بین انواع طرح
یز، دارای رفرامرزی مشترک بین کشورها به دلیل ورود به یک فضای اقتدارگ

ایی به هباشد. با توجه به زمزمه اجرای چنین طرحهای بیشتری میپیچیدگی
ع پذیری به کاهش منابهای روی میز برای کاهش آسیبعنوان یکی از گزینه

گیری برای اینگونه طرحها آب در کشور، اهمیت واکاوی معیارهای تصمیم
ال نظر گرفتن طرح انتق رو با درشود. در این راستا تحقیق پیشدوچندان می

آب از رودخانه فرامرزی مرغاب مشترک بین دو کشور افغانستان و ترکمنستان 
سناد و تحلیلی و مطالعه ا -برای انتقال به ایران، با استفاده از روش توصیفی

پردازد. مدارک و تجربیات موجود به واکاوی طرح مزبور از ابعاد مختلف می
و نحوه  1مذاکره قابل تی خرید آب شامل آبمعیارهای حقوقی و عملیالذا 

، 2آب، نفر سوم فروش و خرید زمان محاسبه آن، معیار تداخل معاهدات، مدت
های محیطی، جبران خسارات خرید و فروش آب و مالحظات اجرایی ریسک

انتقال آب شامل ساخت و ساز در کشور مبدا، تعهدات زیست محیطی انتقال 
نتقال آب در طرح مزبور مورد مطالعه قرار گرفته آب و قراردادهای اجرایی ا
مورد نیاز برای انجام مطالعات خرید و معیارهای است. در پایان، نقشه راه 

انتقال آب از رودخانه فرامرزی مرغاب به ایران ترسیم گشته و از سه منظر و 
سناریو همکاری، شامل سناریو همکاری ایران با افغانستان، سناریو همکاری 

ن با ترکمنستان و سناریو همکاری ایران با هر دو کشور افغانستان و ایرا
ترکمنستان بلحاظ مزایا و معایب هریک مورد بحث و بررسی قرار گرفته 
است. بدین ترتیب ابعاد اصلی طرح خرید و انتقال آب از خارج از کشور با 

 گیری برای افرادواکاوی معیارهای مربوطه برای کمک به فرآیند تصمیم
 شود.   تر میمدخل روشنذی
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Abstract 
Among the various types of inter-basin water transferring 

projects, the water transfer from common transboundary rivers 

incorporates more complexity due to an anarchic atmosphere 

among riparian states. The emergence of such projects, as one 
of the alternatives in reducing water resources vulnerability in 

Iran, has led to an increased importance for examining and 

mapping the transbondary criteria and considerations. In this 

regard, considering water purchasing and tranfering from the 
Murghab transboundary river, flowing between Afghanistan 

and Turkministan, is being studied as a case study. 

Preliminary, paper adopts a descriptive-analytical method and 

studies documents as well as available experiences to examine 
the project from a variety of view points. Legal and operational 

considerations for water purchasing have been examined 

including criterias such as the negotiable water and how it can 

be calculated, the contract interference, the time of water 
purchasing, third parties criteria, the environmental risk and 

the compensation of damages caused due to water purchasing, 

as well as those criteria related to operational considerations 

such as the construction development in the riparian states, the 
environmental commitments of the water transferring and the 

types of water transferring executive contracts in the given 

project. After reviewing all alternatives as well as mapping the 

roadmap of the considerations of the project, three perspectives 
of cooperation among riparian states, including the 

cooperation of Iran and Afghanistan, the cooperation of Iran 

and Turkministan and cooperation of Iran with both states 

according to the advantages and disadvantages of each, have 
been explored. 
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 مقدمه  -0

ای و غیر قابل انکار روی میز برای تسکین های سازهیکی از گزینه
ی است. امشکل کم آبی، گزینه سیاستی مبتنی بر انتقال آب بین حوضه

ا ای انتقال آب از یک حوضه آبریز بطبق تعریف، انتقال آب بین حوضه
ز یمنابع آب زیاد و به تبع آن توان عرضه باالی آب، به یک حوضه آبر

 ,Küffner) باشددیگر با پتانسیل آبی کم ولی تقاضای باالی آب می

ی ااعمال گزینه سیاستی انتقال آب بین حوضه موارد زیادی از. (1993
آباد و سرشاخه آب از بهشت های انتقالدر داخل کشور، مانند طرح

ز ا رود به کاشان، از رودخانه دز به قمرود،رود، از زایندهکارون به زاینده
طرح مسد طالقان به دشت قزوین و از رودخانه سیروان به سر پل ذهاب 

 Abrishamchi and Tajrishi)برای مطالعات بیشتر به مرجع  اندشده

ی اهای انتقال آب بین حوضهطرح. بیشتر از آن، مراجعه گردد( (2005)
در خارج از کشور است و برای یک مطالعه جامع، به تحقیق انجام شده 

 173در تحقیق مزبور  شود.میارجاع  Sadeghi et al. (2016) طتوس
ای در کشورهای مختلف به لحاظ انتقال آب بین حوضه طرح

برای  اند. همچنینمطالعه قرار گرفته ، فنی و منابع آب مورداکولوژیکی
در دنیا  ایهای انتقال آب بین حوضهطرحترین مطالعه تفصیلی شاخص

 مطالعات صورت پذیرفته در کشورهای هند تواند به خواننده می
(Ghassemi and White, 2007; Bhaduri and Barbier, 2008; 

Gichuki and McCornick, 2008)، چین  

(Liu and Zheng, 2002،) آمریکا (Axthelm et al., 1972،)  سه
 ;Ghassemi and White, 2007) و کانادا و برزیل کشور استرالیا

Ross, 2009; De Carvalho and Magrini, 2006)  و آفریقای
 مراجعه نماید.   (Slabbert, 2007) جنوبی

 
نقطه اشتراک همه مطالعات مزبور اشاره به این موضوع است که برای 

ید مترصد ای، باانتقال آب بین حوضه بر اجرای گزینه سیاستی مبتنی
قصد و هم در حوضه آبریز م امدهای آن، هم در حوضه آبریز مبدأپی

از  مطالعات دیگر به انتقاد صریحبود. به همین دلیل نتایج بسیاری از 
سیاستی با تمرکز بر پیامدهای آن منتج شده است  اجرای این گزینه

 طرحتوان به پیتوک و همکاران اشاره نمود که که از آن جمله می
ا مشکالت  آبی در دنیای را عامل اصلی تشدید انتقال آب بین حوضه

 ,.Pittock et al) دانندزا میآن به سمت یک آینده تنشو سوق 

اشاره  (Gohari et al., 2013) توان بههمراستا با آن، می .(2009
ای ن حوضهانتقال آب بی طرحنمود که با تکیه بر اصول تفکر سیستمی، 

منطبق  "2های شکست خوردهراه حل"با نام  0را با الگوی سیستمی
انتقال آب بین  طرحناپذیر انجام یک نو پیامدهای جبرا نموده
ای را در یک منطقه مطالعاتی با استفاده از این الگوی سیاستی حوضه

 به تصویر کشیدند. 

حجم انتقادات وارده به این گزینه سیاستی کم نیست، اما رشد هرچند  
 میالدی در دنیا 93و  43های این گزینه سیاستی به خصوص در دهه

(Smakhtin et al., 2007 ) موجب شد تا به مجرد مطرح شدن پارادایم
توسعه پایدار، معیارهایی برای کاهش پیامدهای این گزینه سیاستی 

و این گزینه سیاستی نیز  (Gibbins et al., 2000) درنظر گرفته شود
سهمی در معیارهای مد نظر پارادایم توسعه پایدار برای خود ایجاد 

مطرح شدن معیارهای انتقال آب بین  نماید. مهمترین رویداد منجر به
دار، های عملیاتی توسعه پایتوان به انتشار یکی از نسخهای را میحوضه

 ,Shiklomanov) یونسکو در پاریس نسبت داد 1666منتج از نشست 

بندی نشست مزبور موضوعات و معیارهای مهمی در جمع(. 1999
یگزین انتقال آب های جاهمچون میزان اطمینان از ناکارآمدی گزینه

به حوضه مقصد، بررسی اطمینان از برطرف شدن مشکل کم آبی 
حوضه مقصد پس از انتقال آب در آینده، ارزیابی اثرات زیست محیطی، 

ز اطمینان ا ارزیابی پایداری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نهایتاً
در تقسیم کلیه منافع مادی و  اجرای عدالت بین حوضه مقصد و مبدأ

ای مطرح شد نوی مترتب بر اجرای طرح انتقال آب بین حوضهمع
توان به )همان منبع(. طرح معیارهای مزبور در نشست مزبور را می

نوعی چراغ سبز مدعیان پارادایم توسعه پایدار به اجرای این گزینه 
سیاستی ولی با در نظر گرفتن معیارهایی محسوب کرد. همین موضوع 

تی ای یک گزینه سیاسانتقال آب بین حوضهدهنده آن است که  نشان
نابع یت مروی مدیران و سیاستگذاران حوزه مدیرغیر قابل انکار پیش

نه خاستگاه اصلی آن را باید در استمرار آب بوده و هست که متاسفأ
غلبه پارادایم مدیریت عرضه آب بر مدیریت تقاضای آب، در دنیای 

 واقعی جستجو کرد. 
 

این اعتقاد است که کلیه مطالعات اشاره شده در فوق بر  نویسنده مقاله
های مستخرج از مطالعات و و به تبع آن کلیه معیارها و توصیه

ی اهای انتقال آب بین حوضههای علمی مزبور تنها برای طرحنشست
 باشند، این دردر درون مرزهای سیاسی یک کشور قابل استفاده می

ای بین هترین انواع انتقال آبلشحالیست که یکی از مهمترین و پر چا
 ای زمانی است که این انتقال آب بین کشورها انجام شودحوضه

(Mirumachi, 2007،) 4به این نوع انتقال آب، انتقال آب فرامرزی 
که هر کشور در مقام  . لذا در چنین فضای آنارشیکیشوداطالق می

 دد باشیا حوضه مقصد خود باید پاسخگوی عملکرد خو حوضه مبدأ
(Shahbazbegian et al., 2016،) به  هرچند توجه به الزامات مزبور

یری به آنها گسازی و تصمیمدر فرآیند تصمیم عنوان پشتیبان تصمیم
ولی هیچ سازمانی  (،Feng et al., 2007) نمایدکمک شایانی می

تضمینی در خصوص رعایت معیارهای مطروحه همچون اجرای عدالت 
و مقصد، بررسی صحت نیاز آبی حوضه  در حوضه مبدأ در تقسیم منافع

به حوضه مبدا و  غیره را نخواهد داد و  وارد نمودم ضررمقصد، عدم 
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بدین ترتیب کشورها بدون هیچ الزامی برای وارد شدن در چنین 
هایی به همان اندازه که مختارند به همان اندازه هم مسئول طرح

های انتقال آب عظیم بین طرح بینیخواهند بود. در این وادی، پیش
کشورها با توجه به روند رو به رشد جمعیت در جهان و مشترک بودن 

، (De Stefano et al., 2017) کشور 121رودخانه بین  219بیش از 

ام حقوقی کمبود نظنبود یا کار خیلی سختی نیست. این درحالیست که 
در سطح  واحد و پیچیدگی عملیاتی در مقوله خرید و انتقال آب

الملل حساسیت انجام مطالعات عملیاتی را در این باب دوچندان بین
نماید به خصوص آنکه ایران نیز از طرح گزینه سیاستی خرید و می

سازان و سیاستگذاران بی انتقال آب از خارج از کشور، توسط تصمیم
های همیشه روی میز برای کاهش نصیب نبوده و یکی از گزینه

های آبریز شرق و جنوب شرق کشور به کاهش ضهپذیری حوآسیب
ی به لالملبینای از یک حوضه آبریز منابع آب، انتقال آب بین حوضه

 ,Shahbazbegian and Sadeghi) مرزهای شرقی  کشور است

ورود تحقیقات داخلی در حوزه شناسایی معیارهای مورد نیاز (. 2018
ن خود شاهد اهمیت گیری در خصوص انتقال آب به ایرابرای تصمیم

 .  (DehghanTouranposhti, 2013) یافتن این موضوع است

 
 ای در سطح کشورها،های انتقال آب بین حوضهبه لحاظ عملیاتی طرح

یت آب به لحاظ کیف باشند. مثالًبندی میبه جهات مختلفی قابل طبقه
توان به دو نوع آب آبی )شامل منابع آب انتقالی بین کشورها می

و زیرزمینی( یا آب خاکستری )به صورت فاضالب، یا پساب(  سطحی
البته بیشترین حجم مطالعات (. Karamouz et al., 2009) اشاره نمود

بر روی انتقال آب آبی متمرکز  ایدر خصوص انتقال آب بین حوضه
باشند چرا که این نوع انتقال آب از حساسیت بیشتری نسبت به می

ار است )همان منبع(. همچنین به لحاظ انتقال آب خاکستری برخورد
بندی شامل انتقال آب به صورت نحوه انتقال آب دو نوع تقسیم

 شود و انتقال آبکه با حجم کم و کنترل شده انجام می 9بندیبسته
 هایها و تونلکانال ها،که به صورت انتقال آب در قالب لوله 7حجیم

  (.Johansen, 2001) پذیرد وجود داردعظیم انتقال آب صورت می
 

 طرحتوان به در منطقه خاورمیانه، میبرای انتقال آب در حالت اول 
این  ترین نوع تاریخیفروش آب از ترکیه به اسرائیل به عنوان شاخص

مزبور قرار بر  انتقال آب  طرح. در (Rende, 2007) مبادله اشاره نمود
ل البته به دالیبا تانکرهای بزرگ در فرآیند خرید آب بوده است که 

در خصوص انتقال آب در نوع دوم یا . )همان منبع( مختلف لغو گردید
کنون مذاکرات زیادی بین کشورها صورت پذیرفته تاانتقال آب حجیم، 

توان به مذاکرات به عنوان مثال می (.Dinar and Wolf, 1994) است
 1666مربوط به دو طرح انتقال آب از ایران به دو کشور قطر در سال 

جه ااشاره نمود که هر دو طرح با شکست مو 2330و کویت در سال 

از دیدگاه ژئوپلیتیک، . (Al-rashed and Sherif, 2000) گردیدند
شاید دلیل این امر را باید در ریسک باالی افزایش وابستگی کشور 

ی و به تبع آن افزایش وابستگ د به منابع آب ورودی از کشور مبدأمقص
تجو کرد چرا که بسیاری از تحقیقات در حوزه روابط به آن کشور جس

های مختلفی همچون تئوری الملل و ژئوپلیتیک در تئوریبین
 ود تئوری هیدروپلیتیک ،6بحرانی تئوری هیدروپلیتیک ،1هیدروهژمونی

به افزایش  ، صریحا11ًخودسامان هیدروپلیتیک تئوری اخیرا و 31لبه
کننده مینکشورهای تأ به 21کننده آبوابستگی کشورهای دریافت

در این راستا به  (.Shahbazbegian, 2015) انداشاره داشته 01آب
انتقال آب بین  طرحبضاعت کاوش این مقاله تاکنون هیچگونه 

ای به صورت انتقال آب عظیم خارج از حوضه آبریز در سطح حوضه
 کشورها اجرایی نشده است.

 
ی، ا قبول چنین گزینه سیاستدر کل و بدون هیچگونه قضاوتی در رد ی

باید گفت که با توجه مطرح بودن بسته سیاستی مبتنی بر خرید و انتقال 
المللی، انجام مطالعات با رویکرد عملیاتی های آبریز بینآب از حوضه

و از این ر رسد.ناپذیر به نظر میهایی اجتنابطرحبرای انجام چنین 
ر ایران، ترکمنستان و رو با فرض موافقت هر سه کشومقاله پیش

افغانستان برای اجرای طرح انتقال آب از رودخانه فرامرزی مرغاب 
-Payam) مشترک بین دو کشور ترکمنستان و افغانستان به ایران

Aftab magazin, 2012،) آب انتقال مالحظات تطبیقی مطالعه به 
اردادن سپس با محور قر و تحلیلی -توصیفی رویکرد با ایحوضه بین
حظات خرید و فروش آب و مالحظات انتقال آب، به بررسی مال

زد. پرداعملیاتی مطالعات مورد نیاز برای اجرای طرح فرضی مزبور می
بدین ترتیب در قسمت بحث و نتایج، نقشه راه انجام مطالعات و 

های مختلف همکاری برای اجرای طرح مزبور با دیدگاه عملیاتی سناریو
 رسد.  گیری به پایان میاله با نتیجهمق ارائه شده و نهایتاً

 

 هامواد و روش -0

 از آن در و است تحلیلی -توصیفی نوع از مقاله این در تحقیق روش
 بین آب انتقال هایطرح با مرتبط اجرایی و علمی مدارک و اسناد

. ستا شده استفاده حوزه این در نویسندگان تجربیات نیز و ایحوضه
 که شودمی اطالق رودی به فرامرزی رودملل البین حقوق دیدگاه از

 ندچ یا دو نماید؛ عبور کشور چند یا دو خاک از: باشد دارا را ویژگی سه
 Kliot et) باشد داشته اقتصادی اهمیت سازد؛ جدا یکدیگر از را کشور

al., 2001 .)رودخانه مرغاب مشترک بین دو کشور  ترتیب این به
ز اشود. انه فرامرزی محسوب میافغانستان و ترکمنستان یک رودخ

ی مرغاب که در شمال غربی افغانستان رودخانه نظر هیدرولوژیکی
دست خود پس از عبور از مرز مشترک افغانستان جاری است در پایین
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های آب یا ادامه مسیر حرکت خود در داخل کانال و ترکمنستان، در
ستان خشک قوم ترکمنرای قرههایماری )مرو( و تجن در صحریواحه

مرغاب آبریز هریرود  یحوضه در هارودخانه رژیم .(1)شکل  دشومی
 فیبر -بارانی های آبریز مورد مطالعه است،ی حوضهکه در برگیرنده

این  "های آبریز افغانستاناطلس حوضه" براساس. است( غیریخچالی)
کل جریان ساالنه  درصدی از 2 حوضه آبریز اصلی داری سهم کوچک

های این حوضه، هریرود که مهمترین رودخانه. باشدفغانستان میدر ا
های غربی کوهستانک و هبابا در ارتفاعات مرکزی سرچشمه ازشیب

گیرد، ترکستان نشأت می گیرد و مرغاب که از کوهستان تیربندی درمی
یدی در این حوضه در داخل مرزهای لتنها قسمتی از آب تو. باشندمی

 .رسدمی افغانستان به مصرف
 

 طرحمزبور در صورت اجرایی شدن، تنها  توان گفت طرحت میبه جرأ
ی به خارج از آن در المللبینخرید و انتقال آب از یک حوضه آبریز 

و به بضاعت تحقیقات نویسنده تاکنون هیچگونه سند  باشدجهان می
علمی و گزارش منسجم قابل دسترسی در خصوص معیارهای مورد 

د و انتقال آب به طریق مشابه وجود ندارد، لذا مطالعه و نیاز برای خری
بررسی معیارهای مزبور به صورت منسجم و با استناد به تجارب و 

المللی، برآوردی از حجم مطالعات مورد نیاز مراجع معتبر ملی و بین
برای ارزیابی اجرای طرح پیچیده و یگانه مزبور را برای خوانندگانی که 

ه بررسی گزینه سیاستی انتقال آب از خارج از کشور مند بهنوز عالقه
 سازد.باشند فراهم میبه ایران می

 

در منطقه ای مالحظات خريد و انتقال آب بین حوضه -9

 مطالعاتی

ای دو مقوله خرید و فروش آب به در هر طرح انتقال آب بین حوضه
 مطرحعنوان فاز نرم  و پس از آن انتقال آب به عنوان فاز سخت طرح 

به بررسی مالحظات عملیاتی بر اساس دو  در این تحیق ابتدااست. لذا 
 . شودپرداخته میمحور فوق 

 

 مالحظات خريد آب از رودخانه فرامرزی مرغاب -9-0

 جنبه حقوقی خريد و فروش آب  -9-0-0

ن ترییکی از پیچیده المللبینمبحث خرید و فروش آب در سطح 
بانک جهانی  (.Harris, 2002) است لالملبینمباحث حقوق تجارت 

 ای نزدیک، به یکبر این باور است که ارزش بالقوه بازار آب در آینده
و از همین روست که  (Curran, 2014) تریلیون دالر خواهد رسید

های چند ملیتی و صاحبان صنعت، امروزه تجارت آب را به شرکت
 ورندآک به شمار میهای آینده نزدیآورترین تجارتعنوان یکی از سود

(Maestu, 2012) . لذا در نگاه اول باید به مراجع معتبر در زمینه
مراجع در این خصوص چه آن رجوع کرد تا دید  المللبینتجارت 

و  هارویهتوان به بررسی موضعی خواهند داشت. برای این امر می
 نامه گاتمواففقتجهانی مانند  تهای تجارعملکرد سازمان

(14GATT)،  تجارت جهانیسازمان (15WTO) ا نفت(16NAFTA) 
 Barlow and) ی پول پرداختالمللبینبانک جهانی و صندوق 

Clarke, 2017 .) اما شواهد مطالعات حاکی از آن است که این مراجع
 کنند. کمک چندانی به روشن شدن موضوع خرید و فروش آب نمی

 

 
Fig. 1- The Murghab basin location shared between Afghanistan and Turkmenistan in north eastern Iran 

 دو كشور تركمنستان و افغانستان نسبت به ايراندر موقعیت حوضه آبريز مرغاب  -0شکل 

 

Murghab river 
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معنای به (GATT) اتگ نامهتوان به موافقتعنوان مثال می به

 در خصوص خرید NAFTAو  ،"نامه عمومی تعرفه و تجارتموافقت"
 یالمللبیندر قرارداد خدمات اگرچه . اشاره نمود و فروش آب در کانادا

موضوع آب در صدر دستور کار  ،)قرارداد برای تجارت خدمات( گات
قواعد   GATTولی بسته به تعریف آب و فروش آن، قرار دارد 

همچنین  (.Segerfeldt, 2005) مندی در این خصوص نداردنظام
دارد که آب تنها در صورتی که در راز مینیز اب NAFTA توافقنامه

 قالب بطری باشد یا با تانکر جابجا شود قابل تجارت است
(Maravilla, 2001.) های بزرگ که در این راستا برخی از شرکت

 ایندنمفعالیت می های مزبور برعهده دارندروشا به وظیفه انتقال آب ر
ی مللالبینو صندوق  بانک جهانی تجارت جهانی،سازمان )همان منبع(. 

ی سیاست لیبرالیزه کردن بازار جهانتنها اند که نهادهای مرکزی نیز پول
 به هاتوافقنامه این تمامی (Hoekstra, 2010) برندآب را پیش می

 زمینه در بعت به که بوده المللبین سطح در تجارت فرآیند تسهیل دنبال
 را آن آزاد رتتجا سیاست حجیم،آب  انتقال صورت به آب تجارت
 هیچیک که است حالی در این .(Shrybman, 1999) نمایندمی دنبال

 بآ خریدار و فروشنده کشورهای از هیچکدام در پایدار توسعه متضمن
 .(Barlow and Clarke, 2017) باشندنمی

 
ید و فروش آب بندی مطالعات مربوطه حاکی از آن است که خرجمع

روشن، شفاف و  تابع قوانین حقوقیو مقصد  برای هر دو طرف مبدأ
های الحاقی نیست. این امر موجب شده است که پروتکلفراگیری 

یلی ند نیز خزاپردنوعی به جنبه عملیاتی آن می قوانین مزبور که به
ایی هقابل اتکا نباشند.  لذا برای روشن شدن ابعاد اجرای چنین طرح

ه در ادامه بقرار گیرند باید معیارهای عملیاتی آن مورد بحث و واکاوی 
بررسی مالحظات علمیاتی و معرفی معیارهای مد نظر در مقوله خرید 

انتقال آب از رودخانه فرامرزی مرغاب به ایران و فروش آب برای طرح 
 شود. پرداخته می

 

 مالحظات عملیاتی خريد و فروش آب -9-0-0

 سناریوسه  کشور ایران ،انتقال آب از رودخانه مرغاببر اساس طرح 
رو خواهد داشت؛ خرید پیش آبریز مبدأ برای خرید آب از حوضهرا  کلی

، خرید کل آب مورد افغانستانکل آب مورد نیاز خود از حقآبه کشور 
و خرید کل آب مورد نیاز خود از   ترکمنستاننیاز خود از حقآبه کشور 

 سناریولذا معیارهای الزم برای سه  مزبور.حقآبه مشترک دو کشور 
 گیرند. مزبور در ذیل مورد بررسی قرار می

 

 مذاكره و نحوه محاسبه آن قابل معیار آب -9-0-0-0

 وه ـزنی در زمینه انتقال آب به شیقبل از هرگونه فرآیند مذاکره و چانه

مطروحه، مهمترین موضوع، تعیین حجم آب مورد مذاکره برای انتقال 
استناد  17قابل مذاکره به مفهومی تحت عنوان آبدر اینجا  باشد.می
( Shahbazbegian, 2015) توسطشود. مفهوم آب قابل مذاکره می

 در یک مطالعه در حوضه آبریز هیرمند بین دو کشور ایران و افغانستان
شامل ی المللبیندر یک حوضه آبریز  شد؛ تبیین و ارائه بدین ترتیب

ه در نمقدار حجم آب استحصالی ساالحداقل دو کشور ساحلی مشترک 
کشور باالدست که مورد نیاز آن کشور نبوده و قابلیت مذاکره برای 

دست را دارد آب قابل مذاکره اطالق جاری شدن به سمت پایین
 کسر نمودن حقابه شود. به لحاظ محاسبه کمی، آب قابل مذاکره ازمی

میزان نیاز واقعی کشور باالدست یا کشور مسلط  ودست کشور پایین
ر ثدر آن کشور که متأاستحصالی رامرزی، از میزان کل آب بر رودخانه ف

)همان  شودمحاسبه می باشدهای هیدرولوژیک میاز عدم قطعیت
دست مقدار آبی است که کشور پایینمنبع(. در واقع آب قابل مذاکره 

ره . افزایش آب قابل مذاکتواند با مذاکره به حقآبه خود تبدیل نمایدمی
بلکه  برای انتقال آن به کشور مقصد باشدد تضمینی توانبه تنهایی نمی

جاری شدن آن به سمت پایین دست یا کشور مقصد، به عوامل مختلف، 
تکنولوژیکی، حقوقی، سیاسی، توان دیپلماتیک کشورهای ساحلی 

در واقع رودخانه فرامرزی و غیره بستگی خواهد داشت )همان منبع(. 
 ی انتقال آب، مقدار کلالمللنبیترجمان آب قابل مذاکره در یک طرح 

قسمتی از روش که  باشدمی آب خرید در فرآیندآب مورد مذاکره 
های مرسوم در مدیریت منابع پایه روش محاسبه آب قابل مذاکره بر

 اتیعملی هایاست. یکی از راه منابع آب آب و منتج از دیدگاه مهندسی
دف هسازی است. مدلآوری تعیین مقدار آب قابل مذاکره استفاده از فن

تسریع و تسهیل  اعم از کیفی یا کمی، ،سازیاستفاده از مدلعمده 
وص . در خصها در شرایط فعلی و آینده استیادگیری رفتار سیستم

د ی نیز استفاده از فرآینالمللبینمحاسبه آب قابل مذاکره در سطوح 
 رفت از تشدیدثر و برونگیری مؤسازی برای ارزیابی تصمیممدل

ی در انماید. از این حیث تحقیقات گستردهاختالفات بسیار ضروری می
و کاربرد آن در  مشترک بین کشورها سازیخصوص استفاده از مدل

های تحقیقات نمونه ازهای فرامرزی انجام شده است. مدیریت آب
آب  سازی کیفیفرآیند مدلتوان به میمشابه انجام شده در این راستا 

-C با استفاده از مدل بین دو کشور پرتقال و اسپانیا نارودخانه گودیا

EQUAL (2008 ,Diogo et al.)18 مدلتلفیق سه  ؛WRYM، 
19WAFLEX 20 وWEAP  بین کشورهای ساحلی رودخانه اورنج در

 بین MBM مدل (؛Juízo and Líden, 2008) آفریقای جنوبی
 21ETRAB مدل (؛Gils, 1999) دانوب رودخانه ساحلی کشورهای

؛ (Kucukmehmetoglu, 2010) بین سه کشور عراق، ترکیه و سوریه
 Jayyousi and) بین دو کشور فلسطین و اردن 22WAS مدل

Almasri, 2010) مل در مفهوم آب قابل مذاکره، که با تأ اشاره نمود
سازی برای یکی از مهمترین راهکارهای شفاف دهند کهنشان می
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برای ایجاد مزبور های مذاکره بر سر آب قابل مذاکره استفاده از مدل
 زنی است. یک محیط مجازی جهت چانه

 

 معیار تداخل معاهدات -9-0-0-0

سوب ی محالمللبینی خرید و انتقال آب یک معاهده المللبینهر طرح 
(، Slatter, 2006) شود که آثاری مترتب بر آن وجود خواهد داشتمی

لذا بررسی وجود معاهدات یا قراردادهای حقوقی دیگر به لحاظ تداخل 
خرید  اریوسنآثار مترتب بر آنها از جمله مسائلی است که بسته به نوع 

ستان افغانآب باید مورد توجه قرار گیرند. به عنوان مثال اگر دو کشور 
مشترک دیگری غیر از  های/رودخانهبر سر رودخانه و ترکمنستان

ونه انعقاد هرگ ای داشته باشند، قطعاًبا یکدیگر معاهدهمرغاب ودخانه ر
و هرکدام از کشورهای برای انتقال آب قابل مذاکره به ایران  معاهده
 تاس که در معاهده دخالت داده نشده کشوریای را برای انگیزهمزبور، 

 عنماید. همین موضوگذاری بر روی آب قابل مذاکره ایجاد میاثر برای
های مختلف بین سه کشور مزبور مطرح سناریوتواند به صورت می

 باشد.
 

 بر  قساب شوروی و افغانستان بین که دارد آن از نشان تاریخی اسناد
 مربوط سند اولین. دارد وجود همکاری معاهده دو تنها مرغاب آب سر
 سیلم ساخت و تنظیم برای شوروی تکنولوژیکی و مالی هایکمک به

 متخصصان معاهده این طبق. باشدمی 1613 سال در مرغاب رودخانه
 تقویت و ترمیم به سابق شوروی جماهیر اتحاد کمک با افغانی
 در هایشهرک و هاجاده همچنین پرداخته، مرغاب رودخانه هایکانال

 هرودخان مسیر تغییر  از ناشی عوارض معرض در یا و سیالب معرض
 .فتگر خواهند قرار میترم مورد مرغاب

 
 و سوسیالیستی شوروی جماهیر اتحادیه بین پروتکل بعدی معاهده

 مدیریت سیستم یک از استفاده مورد در 1612 سال در افغانستان
 و ترمیم که باشدمی آمودریا رودخانه خصوص در آب منابع یکپارچه
 از ثرمتأ هایسازه ساماندهی و مرغاب رودخانه مسیل مجدد بازسازی

. در نظر گرفته است شوروی جماهیر دولت ظایفو عنوان به آن را
 مرغاب آب انتقال طرح بر ثرمؤ طور به مذکور معاهدات از هیچکدام

 .داشت نخواهند ثیرتأ
 

 معاهدات و اسناد خصوص در گرفته صورت مطالعات براساس
 و افغانستان بین که گفت توانمی مرغاب، رودخانه یالمللبین

 حقوقی معاهده هیچگونه تاکنون( رویشو فروپاشی از پس) ترکمنستان
 ایران به مرغاب فرامرزی رودخانه از آب لذا انتقال .است نداشته وجود

 دوجو بر مبنی ایطرفه دو معاهده هیچگونه که شودمی انجام حالی در

 .ندارد وجود ساحلی کشور سه برای مرغاب فرامرزی رودخانه از حقابه
 نهرودخا از آب انتقال لهمسأ به ورود برای ایران نیاز مورد مالحظات لذا

 جارتت ذیل قوانین) المللبین تجارت قوانین چارچوب در باید مرغاب،
 ساز و ساخت قوانین ذیل) بیگانه کشور در ساز و ساخت قوانین و( آب
 .پذیرد صورت( یالمللبین
 

 معیار مدت زمان خريد و فروش آب -9-0-0-9

ان آب قابل مذاکره خریداری شده از با توجه به وابستگی ایران به میز
رودخانه فرامرزی مرغاب در آینده، یکی از مهمترین مسائل در این 

 هب توجه با و خصوص این زمینه، مدت زمان قرارداد خرید آب است. در
 برف ذوب از مرغاب رودخانه آب جریان از درصد 13 از بیش آنکه
 ورکش از آب خرید ن،ایرا برای لذا شودمی مینتأ افغانستان هایکوه

 درصد 13 از بیش کنترل توانایی و آن بودن باالدست دلیل به افغانستان
 ریدخ به نسبت بیشتری پایداری از( سد احداث صورت در) آب جریان

مدت زمان مربوطه باید بر  .است برخوردار ترکمنستان کشور از آب
اشد که بتوسط ایران تعیین شده  ریزی تقاضای آب قبالًاساس برنامه

بستگی تام به نیازهای داخل کشور  و نیز توافق طرفین داشته و به 
های حقوقی خرید آب تغییر زیادی نخواهد سناریولحاظ حقوقی با تغییر 

 داشت. 
 

 09معیار نفر سوم -9-0-0-4

نفر سوم به دو صورت رسمی و غیر رسمی بر معاهدات آبی خرید  معیار 
اثر گذارخواهد بود. در حالت اول، طبق ی المللبینو فروش آب در سطح 

ی المللبینیک سازمان  ی، نفر سوم که معموالًالمللبینعرف معاهدات 
است به منظور تضمین بقاء قرارداد تا مدت زمان قرارداد نقش ایفا 

تواند سازمان مزبور می (.Kondlo and Saunders, 2014) نمایدمی
ه تناسب تواند بشدند بوده یا میتر معرفی هایی که پیشیکی از سازمان

ای باشد. در نوع دوم یا نقش غیر های منطقهمنطقه یکی از سازمان
های مرزی از آن تحت عنوان بازیگر سوم یا که در ادبیات آبی رسم
 معیاراین  (،De Stefano et al., 2009) شودران نفر سوم یاد میپیش

 گذارثیروضه آبریز ولی تأد کشور خارج از حدر قالب یک یا چن معموالً
گذارد. لذا نقش نفر سوم در این ثیر میبر روی مهار آب قابل مذاکره تأ

حقوقی خرید آب و نیز در طول زمان تغییر خواهد  سناریوحالت با تغییر 
در تحقیق ( Shahbazbegian et al., 2017)نمود. به عنوان مثال 

کره در افغانستان خود به نقش ایاالت متحده در کاهش آب قابل مذا
الت و نقش ایا یک ایران و افغانستان اشاره کردهدر روابط هیدروپلیت

سازی تبیین متحده را در کاهش آب قابل مذاکره طبق تئوری دولت
 نمودند.
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 های محیطی معیار ريسک -9-0-0-1

همچون سیل یا خشکسالی  به لحاظ تأثیر بر های اقلیمی وقوع پدیده 
ی در قراردادهای خرید و فروش آب در تأثیر بسزایآب قابل مذاکره، 

از آنجا که بحث خرید آب بر فرض . خواهند داشت المللبینسطح 
های است لذا با کاهش آن به واسطه ریسکوجود آب قابل مذاکره 
کشورهای ساحلی در رهاسازی و انتقال آب  محیطی، اولویت رعایت

در صورت بروز آنکه  با فرض .حائز اهمیت خواهد بودخریداری شده 
کشور فروشنده آب اولویت اول را تامین حقآبه  کم آبی یا خشکسالی،

 1 به صورت جدول برای ایرانسه حالت مختلف  خود قرار دهد، لذا
 .قابل تصور خواهد بود

 
لذا بهتر است ایران در تنظیم قرارداد خرید آب، اولویت خود را در 

در نگاه اول  شایدید. های طبیعی مشخص نماصورت بروز بحران
 های منتج از درنظرساده به نظر برسند ولی عدم قطعیت حاالت مزبور

اهد در پی خو برای ایراننگرفتن آنها پیامدهای بسیار سنگینی را 
اکثر معاهدات آبی از جمله کلیه دلیل آنکه در  رسدبه نظر میداشت. 

 افیایی بهاز یک نقطه جغر معاهدات آبی ایران با کشورهای همسایه
ین دو ، حقآبه ببرای تعیین حقآبه گیری آببعد به عنوان نقطه اندازه

ر گرفته شده است همین موضوع باشد در نظ 43-43کشور به صورت 
ر های مندرج دعدم قطعیتدیگر نیازی به تحلیل صورت در آن  چراکه

 نخواهد بود. 1جدول 
 

 معیار جبران خسارت خريد و فروش آب -9-0-0-8

صوص مبحث خسارات منتج از خرید و فروش آب، دو نوع خسارت در خ
 نوع خسارتشد.  توان متصوررا در مبدا و مقصد طرح انتقال آب می

ال انتق منابع آب در کشور یا کشورهای مبدأبه پیامدهای کاهش  اول
ع محیط نفو همچنین هرگونه ذی ترکمنستانو  افغانستانآب، در اینجا 
آنجا که قرارداد تجارت آب پس از توافق  گردد. اززیستی برمی

ود، شنفع و پس از تعیین میزان آب قابل مذاکره بسته میکشورهای ذی
 خت و ساز در کشور میزبان که بیشترینلذا بر خالف مسائل حقوقی سا

گذار خارجی است، در این حالت سرمایه متوجهجبران خسارت  حجم
ه مسئولیتی در خصوص کشور خریدار پس از عقد قرارداد، هیچگون

ش کاه آن پیامدهای منفی ناشی از فروش آب قابل مذاکره و به تبع
نخواهد داشت. به عبارت دیگر کشور فروشنده  مبدأ کشورهایآب در 

خسارات احتمالی خود را مد نظر داشته باشد. در این حال  آب باید حتماً
که  وارد قرارداد نماید حق شرطی به این صورت ایرانممکن است 

انتقال آب، پیش از مرحله اجرای قرارداد خرید آب و در  کشور مبدأ
هنگام عقد قرارداد خرید آب خود باید پاسخگوی خسارات مذکور باشد. 
خسارت نوع دوم به کاهش میزان حقآبه کشور خریدار آب برگشته که 

ار ب است. لذا برآورد ریسک خسارات مذکور این ایراندر اینجا  متوجه 
ه ب به دقت انجام شده و در معاهده ذکر گردد. ذیالً ایرانتوسط باید 

گانه خرید آب بر اساس خسارات مزبور پرداخته های سهسناریوبررسی 
 شود: می
؛ در  این حالت پس از محاسبه ایرانحقوقی خرید آب از  سناریو ·

آب قابل مذاکره در کشورهای ساحلی، مقدار آب قابل مذاکره به 
جاری خواهد شد. از آنجا  ایرانشده و به سمت حقآبه تبدیل 

بیشترین حجم آب تولید شده در بیالن ساالنه حوضه آبریز و در 
عدم قطعیت کاهش حقآبه به  سناریوباشد، لذا در این می ایران

تنها  ایرانرسد و به حداقل می ایراندالیل انسانی و طبیعی برای 
هد بود. اما در این با یک کشور برای قرارداد خرید آب طرف خوا

یا مسائل زیست محیطی آن  ایرانحالت مبحث کاهش حقآبه 
مطرح است که به منظور پایداری هیدروپلیتیکی حوضه آبریز 

حاظ ل این مورد حتماً ترکمنستانو  افغانستانمزبور، باید بین 
 نیز تنها موضوع ایرانو بین افغانستان  ،سناریوگردد. در این 

 اهش حقآبه مطرح خواهد بود. خسارت نوع اول یا ک

 یرانا؛ در این حالت ترکمنستانحقوقی خرید آب از کشور  سناریو ·
مذاکره خواهد  ترکمنستاناز حقآبه  خرید آب قابل مذاکره برای

 تانترکمنسدست بودن اگرچه در این حالت به دلیل پاییننمود. 
ای هو درگیر بودن آن در این همکاری، ریسک و ضمان مسئولیت

کاهش خواهد افغانستان و ایران ست محیطی برای دو کشور زی
عیت با دو نوع عدم قط آن با دو نوع رفتار و به تبع ایران یافت ولی

در محاسبه آب قابل مذاکره مواجه خواهد شد. اول عدم 
 انافغانستهای کاهش آب قابل مذاکره منتج از رفتارهای قطعیت
  . ترکمنستانی رفتارها های مربوط بهعدم قطعیت و دوم

 
Table 1- The possible priority of meeting water right among concerned countries under water shortage 

condition 

 حقآبه بین سه كشور درگیر طرح در شرايط كم آبیتخصیص حاالت ممکن اولويت  -0جدول 
Third priority Second priority First priority purchasing water from Conditions 

T I A A 1 

I T A A 2 

- I T T 3 
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ی لالملبیندر این حالت وجود یک تضمین در قالب یک قرارداد 
قآبه ، مبنی بر تعیین حافغانستان و ترکمنستانبین کشورهای 

 خواهد کاست. ایرانهای مزبور برای ، از عدم قطعیتایران

افغانستان و شترک کشور حقوقی خرید آب از سهم م سناریو ·
درصورت عقد قرارداد خرید آب به این صورت به  ترکمنستان؛

ر فرآیند د افغانستان و ترکمنستاندلیل درگیر شدن هر دو کشور 
احتمال به وجود آمدن مدعی به واسطه  بروز  ،ایران فروش آب به

پایین  به عنوان کشورترکمنستان خسارت محیط زیستی در کشور 
نه فرامرزی یا بروز خسارت منتج از کاهش آب دست رودخا

فروخته شده )منتج از رفتارهای کشور باالدست( بسیار ضعیف 
 ناریوساز پایداری بیشتری نسبت به دو  سناریواین ظاهرا بوده و 

است که باید در  ایراندیگر برخوردار است. در این حالت این 
هش آب ت ناشی از کااقرارداد خرید آب، دغدغه لحاظ خسار

 دو کشور مذاکره شده یا نواسانات ایجاد شده منتج از رفتارهای
اط ت مزبور ارتبارا داشته باشد. خسار افغانستان و ترکمنستان

ی خریداربه کاهش آب  ایرانپذیری مستقیمی با میزان آسیب
در این حالت عدم قطعیت کاهش آب قابل  دارد. طبیعتاً شده

 لت اول و کمتر از حالت دوم است. بیشتر از حا ایرانمذاکره برای 

 

 مالحظات اجرايی انتقال آب  -9-0

 داری شده از آبـپس از مشخص شدن حقآبه یا همان مقدار آب خری
ای مربوط به طرح انتقال قابل مذاکره، در این مرحله مالحظات سازه

سه  2 گیرد. برای این منظور بر اساس شکلآب مورد مطالعه قرار می
ریزی منابع آب در برای ساخت و ساز مخزن برنامهموقعیت فرضی 

کشور مبدا همانند سه حالت مد نظر برای خرید آب و چهار مسیر فرضی 
 در نظر گرفته شده است.  2 برای انتقال آب به شرح شکل

نه شش گزی های حقوقی خرید آب مجموعاًبا در نظر گرفتن سناریو لذا
رید و انتقال آب از کشور خ-1ن برای خرید و انتقال آب شامل: ممک

خرید آب از  -0خرید و انتقال آب از کشور ترکمنستان؛  -2افغانستان؛ 
خرید آب از ترکمنستان  -2 افغانستان و انتقال آن از کشور ترکمنستان؛

خرید آب از سهم مشترک دو کشور  -4 و انتقال آن از افغانستان؛
خرید آب  -9 انستان؛افغانستان و ترکمنستان و انتقال آن از کشور افغ

 از سهم مشترک افغانستان و ترکمنستان و انتقال آن از ترکمنستان؛ 

 روی ایران خواهد بود.پیش

 

 معیار ساخت و ساز در كشور مبدأ  -9-0-0

پس از مشخص شدن مختصات و چارچوب قرارداد خرید آب به عنوان 
در  آب فاز نرم طرح انتقال آب، نوبت به مطالعه فاز سخت یا انتقال

رسد. برای این منظور می 2یکی از مسیرهای مشخص شده در شکل 
ع آب همچون مخازن ریزی منابهای برنامهمبحث ساخت و ساز سازه

قال آب در مسیر انتقال آب از های توزیع و انتو سازه آب در کشور مبدأ
این مرحله تصرف در خاک  باشد. اولین گام درتا مقصد مطرح می مبدأ

ریزی است، چون برای ساخت و ساز مخزن آب جهت برنامه دأکشور مب
در این خصوص طبق اصل حاکمیت سرزمینی مطلق هیچ کشور 

ای حق دخل و تصرف در کشور میزبان بدون مجوز آن را نخواهد بیگانه
باید مالحظات مربوط به  لذا در این خصوص (،Hull, 1872) داشت

 در نظر گرفته شوند. کشور مبدأ
 

ثر از اصل حاکمیت سرزمینی و حقوق مربوط به وه انتقال آب متألذا شی
 آن است که مهمترین قسمت آن کسب مجوزهای مربوطه از کشور

 (.Hull, 1872) های مزبور استطرحمیزبان برای اجرای 

 

 

Fig. 2- Schematic of the possible sites and routes of water transfering from the Murghab transboundary 

river to Iran 
 ها و مسیرهای ممکن انتقال آب از رودخانه فرامرز مرغاب به ايرانشماتیک ساختگاه -0شکل 

N 
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ی در  اجرای المللبیناگر از مالحظات مربوط به نوع قرارداد اجرایی 
 رارمورد بحث ق )که البته در ادامه مفصالً بگیریم معیارچنین طرحی 

گونه هر برای که مشابه مالحظاتی است گیرد( مالحظات مزبور عیناًمی
شود با این های آبی در هر کشور در نظر گرفته میساخت سازه طرح

و  کشور مبدأ تعهداتتفاوت که در این حالت دو نوع تعهد شامل 
عهد ت تعهدات کشور مقصد نسبت به یکدیگر به آن افزوده خواهند شد.

ه بوده ک مبدأین امنیت ساخت و ساز طرح در کشور ماول درخصوص تأ
تامین شود. در این خصوص بهتر است که  بایست توسط کشور مبدأمی

ی المللبینهای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محاسبات ریسک
نفع اصلی چنین طرحی انجام شود. توسط کشور مقصد به عنوان ذی

 ساخت و ساز در کشور مبدأمنتج از  نوع دوم تعهدات تامین خسارت
مانند خسارات منتج از کاهش منابع آب، خسارات زیست محیطی و 

های آبی در آن کشور است. لذا استفاده شدن برخی از سازههزینه بال
مهمترین قسمت در این فاز تهیه یک سند حل دعاوی بین کشورها در 

در ربوطه به واسطه تصرف صورت عدم رعایت هر کدام از تعهدات م
نقشه  طبقدر خصوص شیوه انتقال آب باشد. انتقال آب می کشور مبدأ

و از  چهار مسیر  ال آب از سه ساختگاه در کشور مبدأ، انتق2 شکل
ای های سازهشود. در این خصوص انواع مختلفی از روشانجام می

 های انتقالطرحتوانند مطرح باشند ولی از آنجا که در انتقال آب می
 Wang et) آوردترین مسیر ممکن را فراهم مینل کوتاهآب، حفر تو

al., 1999،) رسد که به لحاظ امنیتی به واسطه عبور از لذا به نظر می
های هباالتری نسبت به ساز کشورهای بیگانه از ضریب امنیت نسبتاً

فر حاز سوی دیگر به لحاظ تکنیکی،  دیگر انتقال آب برخوردار باشد.
 تها استرین انواع حفاری تونلیکی از مشکل های انتقال آبتونل

(Wang et al., 1999)ا هکه در این نوع تونل تکنیکی . از جمله موارد
باید به دقت مورد توجه قرارگیرد، خطر هجوم آب زیرزمینی به درون 
تونل در مناطق کارستی، گسلی و خرد شده و در زیر تراز آب زیرزمینی 

همچنین اجرای تونل در کشور  (.Hassanpour et al., 2010) است
بیگانه، به لحاظ وجود توانایی بالقوه تونل انتقال آب در تسهیل فرآیند 

تری برای یشنقل و انتقاالت کاالهایی غیر از آب، از حساسیت امنیتی ب
نال و لوله انتقال آب نسبت به دو مورد کا  هردو کشور مقصد و مبدأ

احتمال تجاوز به سرحدات  لیکن به لحاظ حقوقی .برخوردار است
کشورهای بیگانه در این گزینه صفر نبوده و با توجه به نیاز به حفر مقار 

، های حفر تونلدر طول مسیر تونل برای تعمیرات احتمالی دستگاه
بسته به نوع ژئوتکنیک منطقه نیاز به حضور در در خاک کشور بیگانه 

حظات مطالعاتی خواهد بود. به همین دلیل انجام این گزینه مال
های مورد نیاز برای حفر مقار را در کنار کسب ژئوتکنیکی و مکان

طلبد. لذا مالحظات حقوقی مربوط به مجوزهای دیگر اجرای تونل می
حفر احتمالی مقار در کشور بیگانه و نیز مالحظات مهندسی انجام آن 

یوه شهای انتقال آب به این الزم و ملزوم یکدیگر بوده که از پیچیدگی
  باشد.می
 

 معیار تعهدات زيست محیطی انتقال آب -9-0-0

دو  گذاریانتقال آب در موقعیت فرضی این مقاله، یک معاهده سرمایه
شود و از آنجا که در معاهدات دو جانبه طرفه محسوب می

بان در کشور میزگذاری خارجی گذاری، بیشتر به حقوق سرمایهسرمایه
است لذا باید یک مطالعه برای سنجش  کید شدهو نه تکالیف آن تأ

های زیست محیطی و گذاری خارجی با ظرفیتمیزان انطباق سرمایه
گذاری خارجی انجام داد. برای این منظور یکی از تعهدات سرمایه

اصل مسئولیت  ،محیط زیست المللبیناصول حقوق  مهمترین
مفهوم  از این اصل (.Davies et al., 1992) است مشترک اما متفاوت

ت گرفته است و بر مسئولیت مشترک أمیراث مشترک بشریت نش
کشورها برای حفاظت از محیط زیست و در عین حال تعهدات متفاوت 

ورها کش یط و اوضاع و احوال متفاوت و خاصآنها با در نظر گرفتن شرا
ان شهای فنی و اقتصادیدر ایجاد مشکالت زیست محیطی و توانایی

 Davies et) کید داردأشکالت زیست محیطی تبرطرف کردن م برای

al., 1992) ازمان ی و توافقات سالمللبین. این اصل در بسیاری از اسناد
اگر چه هنوز تبدیل به یک قاعده  و تجارت جهانی به کار رفته است

ی نشده است اما نقش مهم و کلیدی آن در توسعه و المللبینعرفی 
از طریق منصفانه کردن تعهدات محیط زیست  المللبیناجرای حقوق 

معاهداتی و کمک به توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه، قابل توجه 
ان به توتناد برای این منظور میهمچنین از دیگر اصول قابل اس .است

 گذاری؛های سرمایهمشوق مقررات زیست محیطی کشور میزبان؛
اصول  ؛وسعه اقتصادیــان همکاری و تــازمــاصول راهنمای س

ت ه محیط زیسـع بــبیست و یکم کنفرانس سازمان ملل متحد راج
 1662ورد محیط زیست ــو در مــاصل دوم اعالمیه ری و یــانسان

(Smakhtin et al., 2007 .اشاره نمود ) با توجه به طرح فرضی انتقال
 -1: شاملچهار نوع تعهد آب در این مقاله، بسته به گزینه انتقال آب 

ط مین آب خریداری شده توسر یا کشورهای مبدأ نسبت به تأکشوتعهد 
وسعه پایدار کشور یا کشور مقصد به حفظ ت تعهد -2 کشور مقصد؛

کشورها نسبت به  تعهد -0 حین ساخت و ساز طرح؛ کشورهای مبدأ
به غیر حین احداث  وارد نمودن ضرریکدیگر در قبال اطمینان از عدم 

سازنده توسط کشور یا نیت کشور مین امتأ تعهد -2 و اجرای طرح؛
لذا تعهدات قابل طرح خواهند بود.  حین ساخت و ساز کشورهای مبدأ

، بلی()در بخش ق گانه انتقال آبهای ششبین کشورها، بر اساس گزینه
 باشند:قابل ارائه می 2 بر اساس جدول
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Table 2- Pledge of involved countries to each other about the water transferring project based on the four 

obligations 

 نسبت به يکديگر در طرح انتقال آب بر اساس تعهدات چهارگانه ی درگیرتعهد كشورها -0جدول 

The commitment of involved countries to each other 

(Pledged Country, pledging to, type of pledge) 

Water Transferring 

Options 
(Afghanistan, Iran,1), (Afghanistan,Turkministan,3) ,(Iran, Afghanistan,2), (Afghanistan, Iran,4) 1 

(Afghanistan, Iran,1), (Turkministan, Iran,1), (Iran, Afghanistan,2), (Iran, Turkministan,2) 2 
(Afghanistan, Iran,1), (Turkministan,C,1), (Iran, Afghanistan,2), (Iran, Turkministan,2), (Turkministan, Iran,4) 3 

(Turkministan, Iran,1), (Iran, Turkministan,2), (Turkministan, Iran,4)  4 
(Turkministan, Iran,1), (Afghanistan, Iran,4), (Iran, Afghanistan,2), (Afghanistan, Turkministan,1) 5 

(Afghanistan, Iran,1), (Turkministan, Iran,1), (Iran, Turkministan,2), (Turkministan, Iran,4) 6 

 معیار قراردادهای اجرايی انتقال آب  -9-0-9

در خصوص نحوه اجرای طرح انتقال آب بین سه کشور مزبور، به لحاظ 
ارداد ترین نوع قرتوان به مرسومی واگذاری اجرا میالمللبیننوع قرارداد 

 پذیرفته هایروش از یکی روش ایناشاره نمود.  BOTی با نام المللبین
 در زیربنایی هایطرح توسعه در خصوصی بخش مشارکت جهت شده

 روش یک بعنوان روش این از مختلف هایدولت. باشدمی جهان سطح
 که زیربنایی هایطرح سریع ساخت و گذاریسرمایه برای مناسب
(. Shen et al., 2007د )کننمی استفاده تاس جامعه نیاز مورد بشدت

قراردادهای مزبور بین کشورها به صورت شش حالت بدین صورت 
ر مقصد یا هرکدام ساخت طرح توسط کشو -BOT1قابل انجام است: 
 انتقال طرح به کشور ، اجاره طرح به دیگری و نهایتاًاز کشورهای مبدأ

ر مقصد یا وساخت توسط کش -BOT2 ؛سازنده پس از مدتی معین

اری بردکشور سازنده و بهره با، مالکیت طرح هرکدام از کشورهای مبدأ
ر مقصد یا هرکدام از ساخت توسط کشو -BOT3 ؛طرح با دیگری
برداری از طرح توسط سازنده و فروش ، مالکیت و بهرهکشورهای مبدأ

ور مقصد یا هرکدام ساخت توسط کش -BOT4 ؛دیگریآب به 
برداری توسط سازنده و انتقال طرح لکیت و بهره، ماازکشورهای مبدأ

ر مقصد ساخت توسط کشو -BOT5 ؛به دیگری پس از یک مدت معین
برداری توسط سازنده، انتقال طرح ، بهرهیا هرکدام از کشورهای مبدأ

ساخت توسط کشور مقصد،  -BOT6 ؛به دیگری پس از مدتی معین
توافق  برداری طبقبهره برداری توسط همان کشور با قابلیت تمدیدبهره

لذا انواع مختلف قرارداد ساخت . با کشور یا کشورهای مبدا انتقال آب
 0 جدول ، به صورتمعرفی شده BOTو ساز طبق شش نوع قرارداد 

 :قابل تصور خواهند بود

 
Table 3- Types of conventional BOT contracts among involved countries 

 بین كشورهای درگیر طرح  BOTمرسومدهای انواع قراردا -9جدول 
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 بحث و نتايج -9

بر اساس کلیه مطالعات صورت پذیرفته تا کنون، نقشه راه معیارهای 
طرح انتقال آب از رودخانه فرامرزی مرغاب در  رایبایران  ورود اصلی
 ترسیم شده است. 0شکل 

 با شامل همکاری صرف ایران سناریو همکاری سه ترتیب بدین
ا هر ب ایران همکاری و ترکمنستان با ایران صرف همکاری ،نستانافغا

به آنها پرداخته  که ذیالً بود خواهند بررسی قابلدو کشور مزبور 
 شود.می

 

 
 

Fig. 3- The roadmap of water purchasing and transferring from the Murghab transboundary river to Iran 
 مرغاب به ايرانت خريد و انتقال آب از رودخانه فرامرزی نقشه راه مطالعا -9شکل 
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  بررسی سناريو همکاری ايران با افغانستان -4-0

هم مقوله حقوقی خرید آب و هم مقوله حقوقی تحویل  سناریودر این 
ای هپذیرد. با توجه به اهمیت بسزای بحثصورت می افغانستانآن از 
ار بر این اصل استو سناریواین های انتقال آب، طرحزیستی در محیط

 ایران دست است ومسئول رعایت حقابه پایین افغانستانخواهد بود که 
ندارد.  انافغانستهیچگونه مسئولیت یا تعهد حقوقی در این خصوص به 

 بسته خواهد شد. افغانستانلذا هم قرارداد خرید آب و هم انتقال آب با 
 غانستان یا ترکمنستانافاگرچه خرید آب به عنوان یک کاال از 

هیچگونه تفاوتی به لحاظ حقوقی نخواهد داشت اما به دلیل خصوصیت 
در رودخانه فرامرزی، هرچه  افغانستانژئوگرافی و باالدست بودن 

تعهدات مربوط به خرید آب با کشور باالدست تنظیم شود معاهده به 
نسبت از پایداری بیشتری برخوردار است، چراکه در صورت کاهش 
منابع آب هیچ کشوری نه به لحاظ حقوقی و نه به لحاظ مدیریتی 

 مینآب خود )آب غیر قابل مذاکره( و تأحاضر به کاهش سهم حیاتی 
حقآبه شرط شده در یک معاهده نیست. لذا این موضوع از مزایای 

 ید.آبه حساب می افغانستانبه همکاری با  ایران حقوقی ورود سناریو
 

ه ب ترکمنستاندخیل نکردن  سناریوده به این مهمترین ایرادات وار
 انتقال طرحمحیطی اجرای نفع پیامدهای زیستعنوان مهمترین ذی

ر انتقال آب د طرحای و امنیتی آب و نیز وجود ضعف در ضمانت بیمه
باشد. فارغ از مالحظات و می افغانستانفاز اجرایی و ساخت سازه در 

تنها از  و و ترکمنستانایران بین  یالمللبینهای سیاسی و روابط جنبه
ی محیطجنبه حقوقی، بر این اساس در صورت بروز پیامدهای زیست

به  ، آن کشور با استنادترکمنستاندر پایاب رودخانه فرامرزی در کشور 
انتقال  رحطزا برای محیطی، عاملی بالقوه تنشی زیستالمللبینقوانین 

 آید. آب به حساب می
 

 ريو همکاری ايران با تركمنستانبررسی سنا -4-0

، هر دو ترکمنستانبا تنها  ایران همکاری سناریومطابق آنچه گفته شد 
در این  گیرد.را در بر می ترکمنستانمقوله حقوقی خرید و انتقال آب از 

 تانافغانسای در اقناع هیچگونه وظیفه ایرانبه لحاظ حقوقی  سناریو
مین ی تأخود پاسخگو آن کشوره و نداشت ترکمنستانبرای تامین حقآبه 

خواهد بود. آنچه مسلم  ایرانحقآبه خود و به تبع آب شرط شده به 
و  ستانافغاناست آنست که با توجه به نبود هیچگونه قراردادی بین دو 

یز به ن ترکمنستان، کشور مرغاب بر سر رودخانه فرامرزی ترکمنستان
ی المللنبیدات و قوانین لحاظ حقوقی جز استناد به اصول پنجگانه معاه

های قضایی مشابه در این خصوص، هیچگونه تضمینی برای یا رویه
عان نفندارد. از آنجا که یکی از مهمترین ذی ایرانتامین حقآبه خود و 

هایی بخش محیط زیست بخصوص در پایین دست رودخانه طرحچنین 

ای هکمک به سزایی در تخفیف تنش سناریوباشد، این فرامرزی می
 ستانترکمناحتمالی ناشی از الزامات محیط زیستی خواهد داشت چراکه 

 طرحنفعان نفع اصلی بحث محیط زیست، خود از ذیبه عنوان ذی
 انتقال آب بر طرحشود. البته در صورت انجام انتقال آب محسوب می

ه لحاظ ب ترکمنستانو  ایرانرو،  وابستگی دو کشور پیش سناریواساس 
 افزایش افغانستانبه  ،مرغاب منابع آب رودخانه فرامرزی استفاده از

، افغانستاندست از سوی یافته و در صورت کاهش جریان به پایین
زنی خود بر قدرت چانه طرحنفع بودن در این به لحاظ ذی ترکمنستان

، از اصول پنجگانه مرسوم "به غیر وارد نمودن ضررعدم "اساس اصل 
ا از دست خواهد داد و دیگر توانایی جلوگیری در تنظیم معاهدات آبی ر

را نخواهد داشت.  ایرانمین حقآبه خود و داری معاهده به لحاظ تأاز ناپای
 ناریوسناپایدارترین  سناریوتوان اظهار داشت که این می همچنین قویاً

شابه نیز م سناریوشود. در این محسوب می ایران حقوقی انتقال آب به
ه بحث خرید آب ب افغانستانبه همکاری با  ایران حقوقی ورود سناریو

 باشد. عنوان یک کاالی تجاری مطرح می
 

  بررسی سناريو همکاری ايران با افغانستان و تركمنستان -4-9

و  انافغانستبا  ایران همکاری سناریوتر گفته شد همانطور که پیش
است.  ماجرایی قابل تقسی -حقوقی سناریوخود به چهار زیر  ترکمنستان

است.  انترکمنستو تحویل آن از  افغانستانخرید حقآبه از  سناریواولین 
ا به همکاری ب ایرانحقوقی ورود  سناریواین حالت ضمن حفظ مزیت 

به لحاظ درجه اطمینان از تامین حقآبه خریداری شده، با  افغانستان
، به لحاظ مقوله تحویل آب، موجب طرحدر  ترکمنستاندخیل نمودن 

بسیاری از مالحظات و تمهیدات مورد نیاز در خصوص تخفیف حذف 
محیطی خواهد شد. در این حالت های ناشی از پیامدهای زیستتنش

های مورد نیاز در فاز تحویل آب در صورت نیاز به ساخت سازه
و تابع قوانین ساخت و ساز در آن کشور خواهد بود که از  ترکمنستان

 ت.برخوردار اس افغانستانی نسبت به تداوم و ضمانت اجرایی باالتر
 تانافغانسو تحویل آن از  ترکمنستان، خرید حقآبه از سناریودومین 

و  افغانستانبه لحاظ دخیل نمودن دو کشور  سناریواست. این 
 افغانستان، سناریومناسب بوده ولی در این  طرحدر  ترکمنستان

د. ندار رانایو  ترکمنستانهیچگونه تعهدی در قبال تامین حقآبه 
اخت ای سهمچنین تضمین حفظ امنیت و نیز ضمانت اجرایی و بیمه

به منظور تحویل حقآبه مورد نیاز بسیار پایین  افغانستانسازه در خاک 
تحویل  و ترکمنستانو  افغانستانسوم با خرید حقآبه از  سناریواست. 
بت ساز پایداری بیشتری ن سناریوگیرد. این شکل می افغانستانآن از 

دوم برخوردار است ولی همچنان در سایه معایب و  سناریوبه 
با  یوسنارباشد. این می افغانستانهای ساخت و ساز در کشور استرس

، در خصوص حقآبه ترکمنستانو  افغانستاندرگیر نمودن دو کشور 
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خواهد نمود.  ایران مین حقآبه را نصیبضمانت بیشتری در خصوص تأ
ل آن از و تحوی ترکمنستانو  افغانستانحقآبه از چهارم با خرید  سناریو

ری سوم از س سناریومشابه  سناریوشود. این محقق می ترکمنستان
 تانترکمنسو  افغانستانبه همکاری با  ایران حقوقی ورودهای سناریو

بوده با این تفاوت که معایب آن در خصوص ساخت و ساز یا احداث 
با دخیل نمودن دو کشور  سناریو سازه برای تحویل آب را ندارد. این

ین حقابه مدر خصوص حقآبه، ضمانت اجرایی تأ ترکمنستانو  افغانستان
های ساخت و ساز در کشور را افزایش داده و از سوی دیگر از استرس

سناریو پیچیدگی همزمان مالحظات کاهد. از معایب این می افغانستان
  باشد.می نترکمنستاو  افغانستانلیتیکی دو کشور هیدروپ

 

 گیرینتیجه -1

مالحظات اجرای طرح خرید و انتقال آب از رودخانه فرامرزی مرغاب 
رفت. ایران، مورد مطالعه قرار گ بهبین دوکشور افغانستان و ترکمنستان 

به دنبال تجزیه و تحلیل طرح مزبور، فاز نرم طرح شامل مالحظات 
ابعاد مختلف  خرید آب و فاز سخت شامل مالحظات انتقال آب، از

بررسی شدند. بدین ترتیب سه حالت برای خرید آب، چهار حالت برای 
انتقال آب و شش حالت برای خرید و انتقال آب با مالحظات مربوطه 
تجزیه و تحلیل شدند. در نهایت و براساس مطالعات صورت پذیرفته 

انتقال آب از رودخانه  طرحنقشه راه مالحظات مربوطه برای اجرای 
رزی مزبور به کشور ترسیم شد. بدین ترتیب یک ارتباط منسجم فرام

 خرید و طرحهای مختلف مطالعات با محوریت مند بین قسمتو نظام
انتقال آب از رودخانه فرامرزی مرغاب ایجاد شد. با تسهیل فرآیند 

شامل  سناریو همکاری سههای مربوطه، تحلیل و بررسی گزینه
 اریهمک و ترکمنستان با ایران همکاری ،افغانستان با همکاری ایران

برای اجرای طرح مزبور مورد تجزیه و  افغانستان و ترکمنستان با ایران
 تحلیل قرار گرفتند.  

 

 پیشنهادات -8

رو تنها از آن جهت نگاشته شده است تا معیارهای اصلی تحقیق پیش
 مند و منسجم درمورد نیاز را برای بررسی طرح مزبور به صورت نظام

قال مند به مطالعه بسته سیاستی خرید و انتاختیار کسانی که هنوز عالقه
 مطالعه باشند بگذارد. به همین دلیل، قطعاًآب از خارج از کشور می

سازی آنها برای ارزیابی دقیق الزامات و دقیق معیارهای مزبور و کمی
های انتقال آب تحقیق دیگری است که در اثر بخشی بلندمدت طرح

 شود.ه این مقاله توصیه میادام
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