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 آبهای رودخانه ای مشترک حوزهدر   محیطی ایران و  همسایگان زیست هایمبانی و  مکانیزیم همکاری

 

 فرزاد پیلتن

 میرابراهیم صدیق بطحایی اصل

 چکیده 

وجود رودخانه های متعدد و مشترک مرزی میان ایران و همسایگان از یک سو و کاهش منابع آبی      

و زمینه تبدیل آن به بین المللی سطح آبها در این  موجب اهمیتسوی دیگر،  از آبو آلودگی های 

حقوق بین الملل در  را فراهم نموده است.دینفع در آینده یکی از منابع اختالف و تنش میان کشورهای 

اخیر در کنار تالش برای نظام مند نمودن بهره برداری از آبهای مشترک بین المللی، در صدد  دهه های

بعنوان  واعدی برای جلوگیری از کاهش آلودگی و محافظت از آبهای بین المللیتدوین اصول و ق

گامی مهم و اساسی در توسعه  1997تصویب کنوانسیون  بوده است. بخشی از محیط زیست منظقه ای

بسیاری از اصول حقوقی مطرح درحقوق بین  آمده وحقوق بین الملل محیط زیست معاصر به شمار 

ممنوع » ، اصل «بهره برداری و استفاده منطقی و منصفانه از منابع» الملل محیط زیست، از قبیل اصل 

تدوین « همکاری بین المللی » و اصل « بودن وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت دیگر

به نظر میرسد این کنوانسیون چارچوب و چند جانبه  نبه توافق های دو جا نبوددر  وارائه گردیده است.

ری از یمناسبی برای همکاری میان ایران و کشورهای همسایه در زمینه حفاظت، مدیریت و جلوگ

بعنوان یکی از در چارچوب رویکرد حقوقی بر اساس نظریه مدیریت مشترک آلودگی این آبها 

 را فراهم نموده است.سایگان یان ایران و همهمکاری زیست محیطی م محورهای 

حقوق بین الملل محیط زیست، کنوانسیون رودخانه های مشترک ایران و همسایگان،  واژگان کلیدی :

 ، آبراههای بین المللی 1997ویورک ین

 

 

  مقدمه
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تنوع ها و کاهش ها از تخریب اکوسیستم تا توسعه زیرساختالمللی با طیف وسیعی از چالشهای بینآبراهه     

از اندازه از برداری بیشها، و از تصادفات ناشی از کشتیرانی تا بهرهزیستی، از ورود آلودگی تا تخریب تاالب

های کشتیرانی ذخیره آبزیان مواجه هستند. همه این تغییرات با تاثیر بر کشاورزی و آبیاری، ماهیگیری و فرصت

های شیرین به صورت کامالً نابرابر در ه دسترسی به آبعالوبه  گذراند.بر جمعیت کشورهای ساحلی تاثیر می

برداری بیشتر از منابع آبی سراسر کره زمین پراکنده شده است و همین امر باعث افزایش رقابت برسر بهره

های سیاسی و بعضاً مساله سبب ایجاد اختالف، تضاد و تنشاین مشترک بین دو یا چند کشور گردیده است و 

استفاده و بهره برداری از  از اینرو (1394،73)شیرازیان و خطیبی، .از مناطق دنیا گردیده استنظامی در برخی 

و مهم حقوق بین الملل معاصر  در زمره مسائلآلودگی و حفاظت زیست محیطی از آن  ،منابع واقع در آبراهها

ای و المللی اعم از منطقهالمللی یکی از دغدغه های مهم بین های بینراهزیست آبمدیریت و حفاظت محیط

بین المللی بودن آبراههای بین المللی مسائلی از قبیل تقسیم منابع حیاتی و زیست محیطی،  جهانی بوده است.

آلودگی آبها ، استفاده های کشتیرانی و غیره را مطرح می سازد. از طرفی دیگر، کمیابی منابع آبی در عصر حاضر، 

 راه حل های با ارائهملل محسوب می گردد که حقوق بین الملل در صدد است بحرانی بالقوه در روابط بین ال

اختالفات احتمالی را ضمن کاهش آثار این بحران، از بروز اختالف میان کشورها جلوگیری و یا حقوقی مناسب 

   نماید.حل و فصل 

 نزدیک و همسایه کشور 15 با کیلومتر 8755 حدود مرز طول با آسیا غربی جنوب در ایران اسالمی جمهوری    

برخی  .میدهند تشکیل بزرگ و کوچک رودخانه 26 را کشور مشترکهای مرز از( کیلومتر 1918) درصد 22 به

که یا از ایران سرچشمه گرفته و وارد کشورهای  هستند همجوار و برخی نیز متوالی یا پیاپیاز این رودخانه ها 

از کشورهای  و یا بالعکسایران کشور باالدستی محسوب میشود مانند رودخانه های غرب کشور همسایه شده 

همسایه سرچشمه گرفته و وارد ایران میشوند و ایران کشور پایین دستی به شمار میرود مثل رودخانه های شرق 

ه و نسبت به هر یک از کشور در هر منطقهیدروپلیتیکی تعدد این رودخانه ها و متفاوت بودن موقعیت کشور . 

در زمینه نحوه مواجهه با  راو یا حداقل متفاوتی و به نظر متناقضی شرایط کم و بیش پیچیده ای  ،همسایگان

فراهم فراروی کشور این رودخانه ها ابعاد زیست محیطی در مورد بهره برداری، مدیریت و همچنین همسایگان 

 است.آورده 
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رودخانه های مشترک میان جمهوری اسالمی ایران و  معرفیضمن ت در این نوشته تالش شده اس      

زیست محیطی  -و راهکارهای حقوقیحاکم بر این دسته از آبها مشترک قوانین و مقررات  ، به بررسیهمسایگان

چه اصول و حقوقی بر که پرسش در پاسخ به این  بنابراین .پرداخته شودزیست محیطی آنها ابعاد بویژه در زمینه 

مبنای تجزیه تحلیل این آبهای این رودخانه ها بویژه در زمینه ابعاد زیست محیطی حاکم است؟ این فرضییه 

یا چند جانبه در خصوص میان ایران و همسایگان توافقات دوجانبه تاکنون با توجه به اینکه نوشته است که 

منعقد نشده است، کنوانسیون  آنهافاظت از محیط زیست بویژه در زمینه ححقوق حاکم بر این رودخانه ها، 

پس ارائه مقدمات نظری  و حقوقی بحث مهمترین منبع در این خصوص تلقی میشود.بر این اساس بعنوان  1997

نگرشهای مختلف در خصوص آب و ارائه تعریف و انواع رودخانه های مشترک و همچنین منابع و بررسی 

توافقات همچنین ایران و همسایگان و انواع رودخانه های مشترک به ، بین المللی حقوق حاکم بر رودخانه ها ی

و راهکار   1997به بررسی ابعاد زیست محیطی کنوانسیون فوق فیمابین اشاره شده و در نهایت بر اساس فرضییه 

 پرداخته خواهد شد.بر اساس آن  های موجود

     

 تمهیدات نظری و حقوقی  -1

 در خصوص آب نگرش های مختلف -1-1

دارای ابعاد مختلف و متفاوتی از جمله اقتصادی، سیاسی، امنیتی،  -ه کمبود آنژبوی –از آنجا که مساله آب     

این رویکرد ها به شرح ذیل با رویکردهای مختلفی مواجه هستیم. مطالعه آب نیز در است،  تکنولوزیکی و ...

 میباشند :

 

 رویکرد امنیتی -1

در این رویکرد محققان آب معتقدند آب یک منبع قدرت است و کمبود آب یک معضل استراتژیک و      

حیاتی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی است که ملت ها را تحت تاثیر قرار داده و در پی آن قدرت سیاسی 

ان پیش بینی میکنند که آنها تهدید میکند. این محققان با رویکرد رئالیستی به معضل کمبود آب، با اطمین

کشورها برای تامین مستمر آب برای رفع نیازهای کنونی و آینده اشان خود را برای جنگ با یکدیگر در آینده 

 (Gleick,1991,47) آماده میکنند.
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 رویکرد اقتصادی -2

در این رویکرد آب کاالیی است مانند سایر کاالهای مورد نیاز برای برطرف کردن احتیاجات زندگی. از       

نظر اقتصاددانان مسئله آب به راحتی حل شدنی است، چون آب یکی از منابع قابل تجدید و قابل بازیافت 

هزینه احیاء را بپردازند.از این است و در سطح جهان بیش از اندازه در دسترس است، مشروط بر آنکه مردم 

منظر، تبدیل آب به کاال تنش بر سر آن را کاهش میدهد و کاهش تنش بر سر آب نیز به نوبه خود کشمکش 

 (1389،53)دولتیار و گری،مصرف کننده ها را در سطح محلی، ملی و بین المللی کاهش میدهد. 

 

 رویکرد حقوقی -3

از این منظر پیش نیاز الزم برای اعمال تدابیر اقتصادی در خصوص مساله کمبود آب، وجود یک محیط    

قانونی است و در این میان قانونگذاری مناسب برای پایه ریزی حقوق آب در سطوح ملی و بین المللی 

آب را شرح میدهد و بنابراین آنچه الزم است، قوانینی است که حقوق مربوط به  ضروری ترین عنصر است.

شرایط واگذاری این حقوق را مشخص میکند. در حال حاضر فقدان سازو کارهای قانونی مناسب، اسراف و 

فقدان توافقات بین المللی مربوط به حقوق آبی هر "کالرکروبین  "سوء استفاده را ترغیب میکند. به گفته 

ه است، احتمال جنگ را افزایش کشور ساحلی، که یکی از مسایل رایج کشورهای در حال توسع

در زمینه بهره متفاوت و متناقضی نظریه های حقوقی بر اساس این رویکرد  (1389،70میدهد..)دولتیاروگری،

  ارائه شده است. آبهای شیرین مشترک از برداری

    

   حاکمیت سرزمینی مطلقنظریه  -3 -1

 آبهای عنوان به دارد جریان کشور دو سرزمین در  که المللی بین رود از قسمت آنریه ظن  این موجب به        

 بداند ضروری که صورت هر به یا و سازد منحرف را آب جریان تواند  می مذکور دولت و شود می تلقی داخلی

 دولتها بین روابط در است معروف نیز«هارمون دکترین»به که مطلق حاکمیت اصل. نماید  دخالت رودخانه در

 انتقاد مورد  جهت همین به و بوده انصاف و عدالت برخالف اصل این آن، بر عالوه .کند می ومرج هرج ایجاد

به دلیل منافعی که این دکترین برای کشورهای باالدست  (1388،76)جعفری ولدانی،.است گرفته قرار حقوقدانان
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ات آبی به این اصل ها و اختالفرودخانه های مشترک وجود دارد، بدیهی است که کشورهای باالدست در تنش

نمایند.این نظریه دیگر نه در رویه های بین المللی بکار برده شده و نه توسط رویه های قضایی تایید استناد می

 (1390،26)پاپلی یزدی، شده است.

  

 نظریه تمامیت مطلق سرزمینی -3 -2

وضع طبیعی کشور خود  توانند تغییرات جدی را در ها نمیکشورهای ساحلی رودخانه نظریهبراساس این     

به طوری که سبب تغییرات و اثرات منفی مهمی در سایر کشورها گردد، زیرا این تغییرات بر ؛ ایجاد نمایند

تمامیت ارضی کشورهای پایین دست اثر خواهد گذاشت. در واقع در چارچوب این نظریه کشورهای پایین 

             از کشورهای باال دست دارا  ت رادست حق تقاضای یک جریان طبیعی آب از لحاظ سرعت و کیفی

این اصل، در تضاد کامل با اصل دکترین هارمون است. چراکه نیازمند توافق قبلی کشورهای پایین  می باشند.

دست برای هر گونه تغییر در رژیم آبراهه بین المللی می باشد. اگرچه این اصل مانند دکترین هارمون بر پایه 

این وجود، اصل  با ر است اما بنظر میرسد بر پایه اصل برابری دولتها نیز استوار باشد.اصل حاکمیت استوا

 بدون است، آب از کاملی جریان حق مدعی دست پایین  تمامیت سرزمینی مطلق ناعادالنه می باشد. زیرا دولت

عالوه بر این،  ق وتو که باعث فلج شدن هر توسعه هیدرولیکی در باالدست می شود.ح یک و تعهدی استرداد

در شرایطی که اگر دولت پایین دست استفاده بهینه ای از آب را  "این عمل نامعقول و بی معنی خواهد بود 

 (1394،80)شیرازیان و خطیبی،نداشته باشد، چون این عمل مسلما منجر به اتالف این نوع از منابع است.

 

 

 

نظریه تمامیت مبتنی بر این فرض است که این     سرزمینی محدود  نظریه حاکمیت و یا تمامیت -3 -3

برداری از رودخانه های بین المللی جاری در کشور خودش را هر کشور ساحلی حق استفاده و بهره

ها و کشورهای دارد، به شرطی که این استفاده سبب وارد آمدن خسارت بر قلمروی سرزمینی دولت

رک آب، نسبی و مشروط است. کلیه دول همجوار دیگر نگردد. در این مورد، حاکمیت بر منابع مشت
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نسبت به بهره برداری از آب آبراههای مشترک از تکالیف و حقوق متقابلی بر خورد هستند.این اصل بر 

اساس این ایده استوار است که رودخانه ها بین المللی منابع مشترکی هستند که توسط آنها یک 

شکل میگیرد. وجود یک اجتماع منافع مشترک نیازمند  بین تمام دول ساحلی« اجتماع منافع مشترک»

 منافع دولت، که پاسخگوی نیازها و استفاده هر یک ازآنهاست، می باشد. "معقول و منصفانه"تعادل 

 (1390،26)پاپلی یزدی، .نظریه در حیطه حقوق بین الملل کامال پذیرفته شده استاین 

 

 تئوری منابع مشترک یا مدیریت مشترک -4-3

این نظریه بر این اصل استوار است که کلیه کشورهای ساحلی یک آبراهه بین المللی، نسبت به آن رودخانه       

دارای حق حاکمیت مشترک هستند و یک رودخانه بین المللی به عنوان یک واحد اقتصادی، محسوب میگردد 

کانیسم بین المللی برای تدوین و که منابع آن متعلق به تمام کشورهای ساحلی است. همراه با ایجاد یک م

این مدیریت مشترک میتواند توسط  اجرای کردن سیاست های مشترک مدیریتی، حفاظتی و توسعه حوضه آبریز.

باعث تقویت وضعیت هنجاری حقوق بین الملل عرفی و یا عمومی، قوانین مختلف  و یک معاهده ایجاد گردد 

چنین معاهده ای نیازمند یک توافق داوطلبانه کشورهای ساحلی در  انعقاد در بر دارنده تعهد به همکاری شود.

بنابراین اصل مدیریت مشترک، بیشتر یک رویکرد مدیریتی مشکالت و مسائل آب است تا  می باشد. این زمینه

این اصل مورد تایید جامعه بین الملل و سازمانهای تدوین کننده حقوق  یک اصل هنجاری حقوق بین المللی.

، فعاالنه دول ساحلی آبراههای 1997به طوری که کمیسیون حقوق بین الملل در زمان تدوین  استبین الملل 

ده ( که ارتباط نزدیکی با اجرای اصل استفا2، بند 5)ماده  "مشارکت منصفانه"بین المللی را تشویق به انجام 

این کنوانسیون ماهیت و محدوده نقش بالقوه ای که  24منصفانه دارد، کرده است. که برای اجرایی کردن آن ماده 

 (1394،81)شیرازیان و خطیبی، توسط مکانیسمهای مشترک بازی می شود را نشان می دهد.

 

 رویکرد تکنولوژیکی -4

د دارد و بر خالف اقتصاددانان معتقدند که کمبود این رویکرد بر مهارت ها و نوآوری های تکنولوزیکی تاکی     

آب مربوط به مسئله تخصیص است نه عرضه و به توانایی دانش و تکنولوزی و ابتکار انسان در رفع نیازهای  
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آبی مردم معتقدند و تاکید میکنند وقتی تقاضا رشد میکند، مردم مهارتها و روشهای مناسبی را برای حل معضل 

یکنند. همچنین اعتقاد دارند هیچ مکانی آنقدر خشک و دور از منابع آبی قرار ندارد و اگر در کمبود آب پیدا م

ظاهر بحران شدید محلی وجود دارد به دلیل ضعف فناوری و یا مدیریت نامناسب است. به عبارت دیگر مساله 

ریتی یمهارت های مداصلی کمبود آب نیست،بلکه کمبود سرمایه گذاری برای تسهیالت فن آوری و یا کمبود 

 (1389،76است که استفاده فراگیرتر و کارآمدتر از منابع موجود را ناممکن می سازد.)دولتیاروگری،

 

 رویکرد زیست محیطی -5

طرفداران این رویکرد معتقدند زمین سیاره ای متناهی با منابع و ظرفیت های محدود است که استفاده ما را     

فراتر از تواناییهای محیط زیست برای بازیابی و ذخیره مجدد، محدود میکند. از این دیدگاه با توسل به فن 

دسی محور به توسعه منابع آبی نمیتواند آوری نمی توان به رشدی غیرمحدود و پایدار رسید و رویکرد مهن

بحران آب را حل کند و برای غلبه بر این مساله باید راهبرد و راهکار جدیدی اتخاذ شود و آن توسعه پایدار 

توسعه پایدار رویکرد کامال جدیدی به رشد اقتصادی دارد.این رویکرد ما را به سمت تقسیم عادالنه  .است

از منابع و توسعه فناوری هایی که مخرب محیط زیست نیستند،سوق میدهد.این  منابع محدود، استفاده موثر

رویکرد از ما میخواهد که اهداف اقتصادی و رشد صنعتی را با معیارهای اکولوژیکی هماهنگ کنیم و اهداف و 

رممکن بحث اساسی تر این رویکرد این است که توسعه پایدار غی اولویتهایمان را بر این اساس تعدیل کنیم.

است، مگر اینکه عناصر و اجزای سازنده محیط زیست یعنی خاک، آب، جنگل ها و حیات وحش و غیره به 

  (1389،86دولتیاروگری،.)شکل پایدار و سالمی ادامه حیات دهند

 را کشورها المللی بین مسئولیت شد ایجاد طبیعی منابع  توسعه پایدار که به منظور استفاده پایدار کشورها از   

 تحت مهمی فاکتورهای زیست محیط و اقتصادی اجتماعی، مهم عنصر سه .آورد خود همراه به زمینه این در

 ایناز اینرو  منابع طبیعی را تسهیل کنند. بهتر مدیریت و حفاظت توانندمی که هستند پایدار توسعه مفهوم

-بین هایآبراه جمله از طبیعی منابع از حفاظت برای المللیبین حقوقی رژیم توسعه در را مهمی نقش مفهوم

 (Kaya، 2003 ).کندمی ایفا المللی
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 تعریف و انواع رودخانه -2-1

 در ادبیات حقوق بین الملل رودخانه های بین المللی در چارچوب آبراههای بین المللی قرار میگیرند.از       

 آب و ها یخچال ها، دریاچه ها، رودخانه برای «المللی بین های آبراهه»  عنوان الملل بین حقوق کمیسیوننظر 

 کشتیرانی غیر های برداری بهره کنوانسیون در مفهوم اینهمچنین  .شد گرفته نظر در المللی بین زمینی زیر های

 فیزیکی ارتباط واسطه به که است زیرزمینی و سطحی های آب از ای شبکه معنای به المللی بین آبراههای از

 کلی طور به بنابراین. شوند می منتهی مشترک پایانه یک به معموالً و میدهند تشکیل را واحدی مجموعه خود،

 که زیرزمینی های آب و( رود های شاخه ها، دریاچه ها، رودخانه) سطحی آبهای شامل المللی بین آبراههای

        رودخانه  ( Shirazian, 2013) ند، است.کشور چند یا دو میان مشترک و هستند فیزیکی ارتباط دارای

 .است که قسمت های مختلف آن در قلمرو چند کشور واقع شده است آبراهی نیز از دیدگاه محققان بین المللی

 که  "یا پیاپیمتوالی "رودخانه های بین المللی یا مشترک به دو نوع تقسیم میشوند.  رودخانه هایاز این نطر 

قلمرو دو یا چند کشور را از که  "یا مرزی همجوار"های  انهو رودخعبور میکنند کشور یا چند دو از قلمرو 

 (1389،341)ضییایی بیگدلی،.یکدیگر جدا میسازند

    

 رودخانه های بین المللیحاکم بر حقوق اصول و  -3-1

یکی اینکه مورد استفاده کشتیرانی سایر کشورها قرار میگیرند و  رودخانه ها دارای دو ویژگی مشترک هستند.   

 قلمرو سرزمینی کشور یا کشورهایی هستند که از داخل آنها عبور میکنند. لذا دو اصل اینکه بخش الینفک دیگر

بر عالوه  آبراه بین المللی هر .بر آنها حاکم است "اصل آزادی ارتباطات"و"سرزمینی کشور ساحلی حاکمیت"

تابع نظام خاص آن است که توسط یک یا چند سند معاهده ای  تبعیت از اصول و نظام عام حقوق بین الملل،

 (    1389،340)ضییایی بیگدلی، است. مشخص شده

 

 محیط زیست آبهای بین المللیو سابقه شکل گیری حقوق حاکم بر  آب زیست محیطیابعاد  -4-1

 ابعاد زیست محیطی آب -1
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زیست محسوب میشود.به نحوی که هرگونه آب در کنار زمین و هوا از جمله محورهای اصلی محیط       

 توسعه به مربوط های فعالیت و یا تغییر در این حوزه اثر مستقیمی بر روی محیط زیست خواهد داشت. فعالیت

 ضمن در آب، منابع توسعه های سیستم محیطی زیست اثرات. دارد بدنبال زیست محیط در را تغییراتی آب منابع

 نیز و رودخانه گیر سیل بستر از هائی بخش اغلب ها سد مخازن مثال برای. باشند هم مضر تواند می بودن، مفید

 از بعضی ترتیب این به و آورند می بوجود ای دریاچه دیگر طرف از در حالیکه نمایند می تخریب را آبریز حوزه

  .میرود دست از آبریز های حوزه در ها رودخانه این اکولوژی و محیطی زیست خصوصیات

(http://www.parsethylene-kish.comاز )  بر  آب یکی از عناصر توسعه پایدار به شمار می رود. سوی دیگر

تواند به عنوان توسعه منابع آب با یک روش خاص المللی میهای بینتوسعه پایدار در حقوق آبراهاین اساس 

های آینده هم اکوسیستم آبراه را برای مصارف نسل باشد که هم باعث حفظ ذخیره کافی از آب با کیفیت شود و

حق  -1تواند شناسایی شود:حفظ کند. بنابراین عناصر شاخص توسعه پایدار منابع آب را به صورت زیر می

دیدگاه  -4 داری از جریان آبحفاظت و نگه -3 جلوگیری از تخریب منابع آبی حفاظت، -2  استفاده از آب

المللی های بینحقوق آبراه.از این دیدگاه اجرایی جهت دسترسی به توسعه پایدار آب عناصر -5 اکوسیستم مبنا

مفهوم توسعه پایدار نقش  بر پایه تنها با هدف حل مشکالت میان کشورهای ساحلی ایجاد نشده است بلکه 

 ,Pichyakorn ).دالمللی ایفا می کنهای بینفعال خود را به عنوان مبنای منطقی برای گسترش حوزه حقوق آبراه

2002) 

 

  سابقه شکل گیری حقوق حاکم بر محیط زیست آبهای بین المللی -2

       مؤسسه حقوق » حقوق بین الملل محیط زیست دریاچه ها و آبراههای بین المللی با تدوین قطعنامه      

گام نخست را  غیر کشتیرانیراجع به استفاده از آبراههای بین المللی در مقاصد  سالزبورگ 1961در «  بین الملل

برداشت. گام بعدی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست دریاچه ها و آبراههای بین المللی با تدوین 

برداشته شد.. این مجموعه قواعد  1966در سال «انجمن حقوق بین الملل » توسط « قواعد هلسینکی» مجموعه 

د و دولتهای مربوطه را ملزم می کند تا با بکارگیری مکانیسم بر کاهش آلودگی آبراههای بین الملل تأکید میکن

 های الزم از پدید آمدن آلودگی های جدید جلوگیری نمایند و حتی آلودگی های موجود را کاهش دهند.

بین الملل     مؤسسه حقوق» ، توسط  1970توسعه حقوق بین الملل محیط زیست آبراههای بین المللی در دهه 
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آلودگی »           با عنوان 1979سپتامبر  12ین مؤسسه با صدور قطعنامه ای در اجالس آتن در دنبال شد. ا« 

ممنوع بودن وارد کردن » ضمن تأکید بر اصول حقوقی سابق، بر اصل  «رودها و دریاچه ها و حقوق بین الملل 

تصریح نمود. این قطعنامه قاعده حقوقی جدیدی را مطرح ساخت که پس از  «خسارت بر سرزمین دولت دیگر

 آن همواره مرجع کنوانسیون ها و قراردادهای بین المللی درباره حفظ محیط زیست قرار گرفته است. 

ز برخی ا ،عالوه بر تالشهای بین المللی برای تدوین حقوق استفاده های غیر کشتیرانی از آبراههای بین المللی   

 متون حقوقی در سطح منطقه ای نیز در صدد تدوین قواعد حقوقی در این باره بر آمده است. 

کنوانسیون هلسینکی راجع به حفاظت و استفاده از آبراههای فرامرزی و "روشن ترین این تالشها، تصویب     

کنوانسیون هلسینکی  می باشد. یکی دیگر از ویژگی های برجسته 1992در سال " بین المللی   دریاچه های 

می باشد که بایستی دولتها از آن در بهره برداری از منابع   «بهترین تکنولوژی قابل دسترس» کاربست اصطالح 

حقوق بین الملل محیط زیست دریاچه ها و با وجود اینکه زیست محیطی و معدنی مشترک  بکار گیرند.

رد در حقوق بین قواعد و اصول حقوقی منحصر به ف تحول ودچار  1990تا  1960آبراههای بین المللی از دهه  

تخریب زیست محیطی و آلودگی دریاچه ها و آبراههای بین اما  تدوین شد ،این دوره  الملل محیط زیست در

کمیسیون » مجمع عمومی سازمان ملل متحد  گردید.به همین دلیلالمللی با توسعه تکنولوژی و صنعتی عمیق تر 

را مأمور تدوین حقوق استفاده های غیر کشتیرانی از دریاچه ها و آبراههای بین المللی نمود. «  حقوق بین الملل

این کمیسیون پس از سالها تالش سرانجام گزارش نهایی خود را به مجمع مذکور اعالم داشت و مجمع در سال 

های بین المللی برای مقاصد کنوانسیون حقوق بهره برداری از آبراه»  کنوانسیون مربوطه را با عنوان  1997

این کنوانسیون جدیدترین و کاملترین و در عین حال  (1384،38 پورهاشمی،) به تصویب رساند.« غیرکشتیرانی 

مشترک از جمله در زمینه  رودخانه هایاستفاده های غیر کشتیرانی از حاکم بربین المللی حقوقی  مهمترین منبع

 میشود. تلقیابعاد زیست محیط اینگونه آبها 

 مشترک جمهوری اسالمی ایران و همسایگان های ودخانهر -2

 یا پیاپی جمهوری اسالمی ایران و همسایگانرودخانه های متوالی  -1-2
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یا پیاپی جمهوری اسالمی ایران و همسایگان به دو دسته تقسیم میشوند. رودخانه های رودخانه های متوالی     

همسایه سرچشمه گرفته و وارد سرزمین جمهوری اسالمی ایران می شوند ورودی کشور که از سایر کشورهای 

 و رودخانه های خروجی کشور که از ایران سرچشمه گرفته و وارد کشورهای همسایه میشوند.

  رودخانه های ورودی به کشور -الف

  )از افغانستان به ایران(رودخانه هیرمند -1

در  "هندوکش"کیلومتری غرب کابل از رشته کوه  40در  "بابا"های  کوهاز بلندیهای یا هلمند  هیرمند     

در حال حاضر  .شود. می "هامون"دریاچه کیلومتر وارد  1100گیرد و پس از مسافت  سرچشمه می افغانستان

میلیون مترمکعب در سال  800 مترمکعب در ثانیه با حدود 26سهم ایران از آب رودخانه هیرمند حدود 

 ( http://fa.wikipedia.org).است

 

  )از افغانستان به ایران(رودخانه هریرود -2

های  گیرد و با گذر از والیت ( سرچشمه میهندوکش) افغانستانرود،رودی است که از کوههای مرکزی  هَری    

 ترکمنستانگذرد و وارد شنزارهای کشور  می ایراندر افغانستان، از مرز مشترک افغانستان و  هراتو  غور

رودخانه که حدود  این.دارد % آب را50ن توافق انجام شده، کشور ایران حق استفاده از طبق آخریشود.  می

شاخه کشف رود از ایران  پس از دریافت ،را تشکیل می دهد ترکمنستان کیلومتر از مرز مشترک ایران و112

 http://daneshnameh.roshd.ir)). خارج میشود

  ( )از ترکیه به ایران(قرناوه) رودخانه ساری سو -3

یاریم قیه "ای به نام بلیک گلو در خاک ترکیه سرچشمه گرفته و از طریق تاالب  این رودخانه از دریاچه   

به رودخانه زنگبار منتهی  "رند"شود و پس از عبور از روستای  بازرگان در نزدیکی بازرگان وارد ایران می

  (http://www.westadoe.ir)گردد. می

 

 )از ترکیه به ایران( رودخانه قره سو -4

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/
http://www.westadoe.ir/
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های آرارات و  سو از دامنه قره د.قرار دار ترکیه کشور ایران و در غرب کشور و در مرزنیز  این رودخانه   

گیرد و مرز ایران و ترکیه را تشکیل  چشمه خودجوش بنام چشمه ثریا واقع در مرز ایران و ترکیه سرچشمه می

این رودخانه در طی مسیر تاالب مرزی بوراالن را تشکیل  پیوندد. دهد و در دیم قشالق به رودخانه ارس می می

بین کشور ایران و  های مشترک    برداری از آب ی در خصوص بهرهیپروتکلها  (  http://www.westadoe.ir ).میدهد

 ( http://daneshnameh.roshd.ir).توجود داشته اس اختالفاتی ترکیه وجود دارد، ولی همواره بر سر اجرای آنها

 

  رودخانه های خروجی از کشور -ب

  شمال استان خراسانرودخانه های  -ب -1

میلیون  120سرچشمه گرفته و با آورد سالیانه حدود  ها عمدتا به صورت متوالی از ایران این رودخانه       

 (http://daneshnameh.roshd.ir) .مترمکعب از کشور خارج می شوند

  )از ایران به ترکمنستان(رودخانه اترک -1

شود.  محسوب می المللی بین و دائمی رودهای جزء و بوده جاری ایران شمال و شرقی شمال اترک در      

 طول به جمعاً خزر دریای تا خراسان شمالی در جهان شاه کوههای در آن شاخه های سر از اترک رودخانه طول

 و میآمیزند هم به سومبار رود با چات روستای در اترک داخلی رود و اصلی است. سرشاخه های کیلومتر 535

 شهرستان اطراف از که داخلی میشود. اترک تشکیل کیلومتر 190 طول به و ترکمنستان ایران مرز نقطه این از

 و گرگان دشت وارد بجنورد، شیروان قوچان، حوضه شهرستانهای از عبور از پس میگیرد سرچشمه قوچان

از  پس و وارد ترکمنستان خاک درون به گمیشان منطقه از خود مسیر انتهای و در شده صحرا ترکمن مناطق

 طرفهای با آمده به عمل میزان توافقات محلی .میریزد مازندران دریای به نهایتاً کیلومتر 33حدود مسیری

 از نیمی که نموده اعالم میلیون مترمکعب440را ساالنه اترک رودخانه از شیرین آب استحصال برای ترکمنستانی

 (.www.Iran Rivers, 2010/1/10 )..میباشد ترکمنستان به دیگرمتعلق نیمی و ایران به متعلق آن

  

  )تجن()از ایران  به ترکمنستان(رودخانه هریرود -2

گیرد  ( سرچشمه میهندوکش) افغانستانرود،رودی است که از کوههای مرکزی  همانطور که اشاره شد هَری     

گذرد و وارد شنزارهای  می ایراندر افغانستان، از مرز مشترک افغانستان و  هراتو  غورهای  و با گذر از والیت

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 این .دارد % آب را50طبق آخرین توافق انجام شده، کشور ایران حق استفاده از شود.  می ترکمنستانکشور 

شاخه  پس از دریافت ،را تشکیل می دهد ترکمنستان کیلومتر از مرز مشترک ایران و112رودخانه که حدود 

پس  .کیلومتر مرز مشترک ایران و ترکمنستان را تشکیل می دهد 11 7تجن  از ایران خارج می شود.کشف رود 

 (http://daneshnameh.roshd.ir).از خروج از مرز در دشت قره قوم پخش و در حوالی شهر تجن محو می شود

 

 رودخانه سومبار -3

تشکیل شده است. شاخه غالمان از  چندیرو  غالمانکیلومتر از دو شاخه اصلی  75به طول  سومباررودخانه    

 ترکمنستانو  ایرانکیلومتر در مرز مشترک  28بی غالمان در خاک ایران سرچشمه گرفته و حدود های جنو دامنه

های متعددی در خاک  ها و چشمه شود که پس از اتصال شاخه جریان داشته و سپس به طرف شمال منحرف می

سرچشمه  بافلقشاخه چندیر در خاک ایران از ارتفاعات . ترکمنستان، شاخه اصلی سومبار را بوجود می آورد

کیلومتر به مرز ایران و ترکمنستان می رسد و پس از اتصال به  50گرفته است که پس از طی مسافتی حدود 

داخلی ملحق شده و اترک  اترکبه  چات رودخانه سومبار در.شاخه غالمان، رودخانه سومبار را تشکیل می دهد

 (http://fa.wikipedia.org ). مشترک را بوجود می آورد

 

 رودخانه درونگر  -4

گیرد و پس از عبور از شمال درگز و آبیاری اراضی  های شمالی هزار مسجد سرچشمه می رودخانه از دامنهاین   

 ).باشد های فصلی استان می شود. این رود از نوع رودخانه به خاک کشور ترکمنستان وارد میمنطقه، 

http://www.wikipg.com) 

 

  رودخانه های غرب کشور -ب -2

دسته رودخانه های با آبدهی کم تا متوسط و رودخانه های با  این رودخانه ها را به طور کلی می توان به دو  

 :کرد آبدهی زیاد تقسیم بندی

 

 رودخانه های با آبدهی کم تا متوسط -ب -1-2

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%84%D9%82&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/
http://www.wikipg.com/
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و ... وجود دارند که عموما از ایران کنگیر، میمه ، دویرج  تو،قوره بخش رودخانه هائی چون این در      

 50 - 50آبها اغلب به میزان  باشند. پروتکلهای موجود بهره برداری از متوالی می سرچشمه گرفته و به صورت

 .می باشد

 

 )از ایران به عراق(قوره تورودخانه  -1

میشود و در سرپل ذهاب از حدود تنگ حمام وارد  سرچشمه این رودخانه کوه سه سر و کوه آهنگران است.   

 .طول خود همه جا مرز ایران و عراق محسوب میگردد

 

 )از ایران به عراق(رودخانه الوند  -2

پس از مشروب نمودن دشت ذهاب، به و  این رودخانه از کوه داالهو در شمال غربی کرند سرچشمه گرفته      

شود.  شود و در محل دوآب خانقین وارد دیاله می طرف قصرشیرین جریان یافته و نهایتاً وارد خانقین عراق می

شعبه آن در بخش سرپل ذهاب است و تقریباً از وسط بخش میگذرد. شهر قصرشیرین در قسمت  سرچشمه و

نیاز شهر از آن رودخانه گرفته میشود.رودخانه شیرین در حدود شمالی رودخانه مذکور بنا شده و آب مورد 

آبادی تنگ آب نو از کشور ایران خارج شده وارد کشور عراق میگردد و قصبه خانقین و قراء تابعه آن را 

 (http://www.wikipg.com) مشروب مینماید.

 

 )از ایران به عراق( دیورج  -3

شور نیز به  گل و رود دره از سراب آبدانان، سرچشمه گرفته است و آب گل کیلومتر 188دویریج به طول       

شود و در این  کیلومتری شهرستان دهلران، وارد بخش موسیان می 18پیوندند. این رود پس از عبور از  آن می

رج، یوپیوندد. رود د اب نیز به آن میمحل به نهرعنبر معروف است. شعبۀ دیگری از آب مورموری به نام جیخ

های محلی آن  نام .ریزد که از شمال به جنوب جریان دارد، پس از عبور از موسیان به دجله، در خاک عراق می

 (http://www.wikipg.com ).باشند زی می رود آبدانان و رود تله

 

 به عراق( )از ایرانرودخانه گدار خوش -4

http://www.wikipg.com/
http://www.wikipg.com/
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یابد و به خاک عراق منتهی  گیرد، در جهت شرق به غرب جریان می این رودخانه از غرب ایالم سرچشمه می   

هم پیوستن و تشکیل  شود ولی پس از به های این رود در مسیر جریانشان، استفادۀ کشاورزی می شود. از شعبه می

از این رو ایجاد . شود سترس کشاورزان خارج میرودخانۀ گدارخوش، این رود به بستر عمیقی وارد و از د

 (http://www.wikipg.com)تنها راه استفاده از آب این رودخانه است. های پمپاژ برای آبیاری، ایستگاه

 

 )از ایران به عراق(چم رودخانه کنجان -5

گرفته و در جهت شمال شرقی به جنوب غربی، پس از طی های سیوان در جنوب ایالم سرچشمه  از کوه      

پیوندد. این رود پس از عبور از بخش  کیلومتر از خط مرزی ایران و عراق در نزدیکی مهران به رودگاوی می 12

 90ریزد. طول این رود تا مرز ایران و عراق  آباد و شهرستان مهران به رودخانۀ دجله در کشور عراق می صالح

 (http://www.wikipg.com .)چم احداث شده است ت. روی این رودخانه، سد انحرافی کنجانکیلومتر اس

 

 )از ایران به عراق(رودخانه گاوی -6

دهندۀ آن عبارتند از: چشمه دره،  های تشکیل گیرد و شعبه های غربی کبیرکوه سرچشمه می این رود از دامنه   

  بالشک آب گالل میرمحمد یا رودخانۀ میرمحمد.مسیر این رودخانه از شرق به غرب است.

 

 )از ایران به عراق(رودخانه چنگوله -7

گیرد و از شمال شرقی به جنوب  ی ایالم، سرچشمه میکیلومتری جنوب شرق 40رود چنگوله، از آب بیوره،  

شود و به  یابد. پس از عبور از محلی به نام دوآب، رودخانه در مسیری پهن از مرز خارج می غربی جریان می

 (http://www.wikipg.com )کیلومتر است. 84طول رود از مبدأ تا محل خروج از ایران به عراق، . پیوندد دجله می

 

 )از ایران به عراق(رودخانه سده -8

هایی با  گیرد. این رودخانه دائمی است و در مسیر خود از دشت رود سده از ارتفاعات بولی سرچشمه می   

های بسیاری است که دو شاخۀ مهم آن در دشتی به ارتفاع  کند. رود سده دارای شعبه خاک مرغوب، عبور می

http://www.wikipg.com/
http://www.wikipg.com/
http://www.wikipg.com/
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شود. طول این رود تا مرز  پیوندند و پس از طی دشت مزبور از کشور خارج می از سطح دریا به هم میمتر  225

  کیلومتر است. 200

 

 )از ایران به عراق(رودخانه میمه -9

کیلومتری شرق مهران، سرچشمه گرفته است و  72این رودخانه که از کبیرکوه در محل سراب میمه، واقع در    

های  ، و چشمه پیوندد، از شمال به جنوب جریان دارد و رودهای آن تختان، گرازان آب چشمۀ الله نیز به آن می

  پیوندند. آب گوگردی نیز به آن می

 

 ران به عراق()از ای1رودخانه تلخاب شماره  -11

کیلومتر  500گیرد، و حدود  لو سرچشمه می این رود از ارتفاعات بولی، زنگیان، خوجلگان، هوز کیلو و سرچم  

 .گذرد های مستعدی می طول دارد و در مسیر خود از زمین

 

 )از ایران به عراق(2رودخانه تلخاب شماره  -11

جریان  1گیرد و به موازات تلخاب شمارۀ  رچشمه میکوه و نوراب کوه س این رود از ارتفاعات چنال زر، سیاه 

های زیادی  تواند در مسیر خود زمین رود. این رودخانه می زاری فرو می یابد و در مرز ایران و عراق به ریگ می

 (http://www.wikipg.com).را آبیاری کند

 

 )از ایران به عراق( رودخانه سیمره -12

هایی از مالیر،  گیرد و پس از دریافت شعبه این رودخانه از حوالی کوه الوند در همدان سرچشمه می   

سو به آن و مشروب ساختن  آب یا قره رسد. در آنجا پس از الحاق سیاه تویسرکان و نهاوند به کرمانشاه می

و پس از دریافت  شود یالن و کرند وارد لرستان میهلهایی چون رودماهی دشت،  کرمانشاه، با دریافت شعبه

آباد و ... در مسیر خود با عبور از استان ایالم، ضمن دریافت  رود، هرو، خرم هایی مانند کشکان، زال، غزال شعبه

هایی چون چناره، سراب کالن، سراب زنجیره، گردو، گنجه، کلم و سیکان به سوی جلگۀ خوزستان پیش  شعبه

یابد،  رسد و بقیه به سوی دجله جریان می قسمتی از آب آن، در غرب خوزستان، به مصرف آبیاری میرود.  می

این رودخانه در مسیر خود، از  .شود های شرق دجله یا هورالعظیم می ولی قبل از رسیدن به آن، جذب باتالق

http://www.wikipg.com/
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گاماساب یا گاماسیاب، در  گیرد، در قسمت علیا )باال( به های مختلف به خود می سرچشمه تا خوزستان، نام

 .استکیلومتر  755طول رود سیمره  قسمت میانی به سیمره، و در قسمت سفال )پایین( به کرخه موسوم است.

(http://www.wikipg.com) 

 

 

 )از ایران به عراق( نصریان رودخانه -13

کیلومترى شمال غربى دهلران سرچشمه گرفته و پس از گذشته از  42کوه اناران در  این رودخانه از دامنه    

از مرز خارج شده و به خاک کیلومترى شمال غربى دهلران  49هاى برک کروى و باریک آب در  دره میان کوه

 .کیلومتر است 25شود. طول این رودخانه تا مرز عراق  عراق وارد مى

 

 )از ایران به عراق(ازون رود و قزل ینهرود، مهابادرود، زر سیمینه -14

رود، مهابادرود،  هاى اصلى سیمینه ارومیه و در نواحى مرتفعى که سرچشمه شاخه در جنوب دریاچه   

ها از یک سو وارد  رودخانهشود. این  باشد، رودها به طرف دریاچه ارومیه جارى مى ازون مى رود و قزل زرینه

هاى سردشت به طرف  شود و از سوى دیگر در قسمت مهاباد به دلیل جهت برخى از کوه ارومیه مى دریاچه

                        (http://vista.ir )شود. عراق سرازیر مى

      

 رودخانه های با آبدهی زیاد -ب -2-1

رودخانه ها مجموعا آورد .این رودخانه های ذاب و سیروان قرار دارند در بخش رودخانه های با آبدهی زیاد  

برداری  میلیارد مترمکعب را از کشور خارج کرده و هیچگونه پروتکلی جهت بهره 4-3سالیانه حدود  متوسط

 (http://daneshnameh.roshd.ir ).از آب آنها با کشور مقابل وجود ندارد

 

 عراق(رودخانه سیروان)از ایران به  -1

این رود پس از پیوستن رودهای قشالق و گاورود به وجود می آید. شاخه های مهم و فرعی دیگر رود     

سیروان خروشان پس از دریافت آب   سیروان، آزاد رود و رود پاوه می باشند که در طول مسیر به آن می ریزند.

مسیر خود پس از اضافه شدن رود پاوه به آن وارد استان کرمانشاه می شود و در ادامه ی چشمه ی معدنی بِل 

http://www.wikipg.com/
http://daneshnameh.roshd.ir/
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ی کشور خارج شده ، وارد کشور عراق می شود. سیروان در ادامه ی مسیر خود به در منطقه ی نوسود از مرزها

 (http://tapo.blogfa.com .)سوی رود دجله روان می شود

      

 عراق()از ایران به رودخانه زاب -2

متر( سرچشمه می  3578صغیر از کوه های شمال غرب پیرانشهر )سیاه کوه با ارتفاع « زاب»شاخه ای از     

محل عبور آن        و جانداران به تنگه گرژال « چم بادین»، «چم الوین»همچنین آب شعبه هایی مانند  گیرد.

یچ و خم کوهستان جریان دارد و با پیوستن کیلومتری سردشت و در پ 6در « کلوی»می ریزد. این رود دردشت 

از  وپدید آورده « آالن»شعبه های دیگری به آن مانند چم، شلماش و زرگه، مرز بین ایران و عراق را در منطقه 

عراق می رسد و بعد به دجله می « دُوکان»وارد خاک عراق شده و با رودهای دیگر به دریاچه « چم تیت»طریق 

  ( http://seeiran.ir .)پیوندد

 

 رودخانه های جنوب غرب -ب-3  

 )از ایران به عراق(رود کرخه  -1

های زاگرس در نواحی غرب و شمال غرب کشور  غربی رشته کوه کرخه از مناطق میانی و جنوبرودخانه    

کیلومتر در امتداد شمال به جنوب، سرانجام در مرز  900سرچشمه گرفته و پس از طی مسافتی در حدود 

، همدانهای  حوزه آبریز رودخانه کرخه شامل استان رسد. به مرداب هورالعظیم میعراق و ایران مشترک 

است.رودخانه کرخه از شمال به سوی جنوب جریان دارد و پس  خوزستانو  لرستان، ایالم، کردستان، کرمانشاه

کیلومتری شمال اهواز مسیر آن  40در  دهد. از گذر از کنار آثار شوش باستان به سوی غرب تغییر مسیر می

ه و فرات پدید آمده ای که از پیوستن دجل کرخه در عراق به رودخانه شود. دوباره تغییر کرده و وارد عراق می

 (1388)مالحسینی،.های اصلی کرخه، سیمره، کشکان، قره سو، گاماسیاب و چرداول هستند سرشاخه .پیوندد می

 

 رود کارون -2

کارون از یک طرف  .قرار دارد ایران ست که تنها در داخل  ترین رودی ا کیلومتر طوالنی 950با طول  کارون   

ریزند  نیز به آن میعراق های دجله و فرات از کشور  در خرمشهر از طریق مصب خود به اروند رود که رودخانه

http://tapo.blogfa.com/
http://www.hamshahrionline.ir/details/79367
http://www.hamshahrionline.ir/details/45054
http://www.hamshahrionline.ir/details/29951
http://www.hamshahrionline.ir/details/25492
http://www.hamshahrionline.ir/details/45140
http://www.hamshahrionline.ir/details/45140
http://www.hamshahrionline.ir/details/45130
http://www.hamshahrionline.ir/details/38633
http://www.hamshahrionline.ir/details/26611
http://www.hamshahrionline.ir/details/23255
http://www.hamshahrionline.ir/details/45054
http://www.hamshahrionline.ir/details/29951
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 190. طول این مسیر حدود شود شود و از طرف دیگر به خلیج فارس و اقیانوس هند مرتبط می وصل می

استان چهار محال و های اصلی کارون )ارمند و بازفت(، زردکوه بختیاری در  سرچشمه شاخه کیلومتر است.

گتوند وارد دشت خوزستان   این رود، پس از عبور از مناطق کوهستانی و پر پیچ و خم، در منطقه .استبختیاری 

شود که در جنوب شوشتر به یکدیگر متصل  شود.رود کارون در شمال شوشتر به دو شاخه تقسیم می می

رود کارون در  شود. فرعی کارون، رود دز است که در شمال اهواز به کارون ملحق می ترین شاخه شوند. مهم می

رود کارون در هر ثانیه  (1388، مالحسینی ).شود ج فارس میمرز ایران و عراق، به اروندرود پیوسته و روانه خلی

 (45، 1388.)جعفری ولدانی،ریزد متر مکعب آب را به اروندرود می 750طور متوسط  به

 

 آبهای مرزی ایرانو جهت حرکت  نقشه بلوک بندی                                               

 
 99،ص1390فرجام، ،نیک خضری عزتی،منبع: 

 

 

 

 

 

http://www.hamshahrionline.ir/details/43216
http://www.hamshahrionline.ir/details/43216
http://www.hamshahrionline.ir/details/43216
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 مرزی جمهوری اسالمی ایران و همسایگانهمجوار یا رودخانه های  -2-3

 آذربایجان -ایرانرودخانه های مشترک مرزی  -الف

  رودخانه ارس -1

شود و در  هاى آرارات تغذیه مى کوه ارس از دو شاخه مجزا، یکى از ارمنستان و دیگرى از ترکیه و رشته      

غربى ایران که مرز مشترک ایران و جمهورى آذربایجان و ترکیه است باهم  الیه شمال در منتهىمحل زنگنه واقع 

تپه، به عنوان مرز مشترک دو کشور ایران و   کنند. از آن پس، رودخانه ارس تا محلى به نام بهرام تالقى مى

المللى را  ر آن، نوار مرزى بینکیلومت 410کیلومتر طول این رود،  1072از . یابد جمهورى آذربایجان امتداد مى

هاى  درصد از خاک ترکیه و بقیه از جمهورى 34درصد آب رودخانه ارس از خاک ایران و  12دهد.  تشکیل مى

جزیره کوچک و بزرگ خالى از سکنه وجود  805در بستر رودخانه ارس .شود آذربایجان و ارمنستان تأمین مى

جزیره به  382جزیره به ایران و  427یند. براساس قرارداد مرزى، گو مى« شام»دارد که به زبان محلى به آن 

قابل   ها، تنها براى چراى حیواناتِ ساکنان اطراف رودخانه جمهورى آذربایجان تعلق دارند. این جزیره

بهره برداری از آب رودخانه   (http://vista.ir/content/110264).اند. جریان رود ارس از غرب به شرق است استفاده

   (http://daneshnameh.roshd.ir ).ایران و کشورهای همسایه تقسیم شده است بین 50 -50ارس به نسبت مساوی 

 ).ارس از شهرستان های ماکو، اهر، مرند و گرمی در استان های آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل عبور می کند
http://arasriver.blogfa.com) 

  چایرودخانه آستارا  -2

کیلومتر  30حدود  کیلومتر طول است که 36رودخانه مرزی آستارا چای در منطقه آستارا واقع شده و دارای    

این رودخانه از ارتباطات مشترک در کشور . آن مرز مشترک دو کشور ایران و آذربایجان را تشکیل می دهد

را جمع  میلیون مترمکعب 70در شمال غربی ایران سرچشمه گرفته آورد سالیانه حدود  آذربایجان ایران و

آن بین دو کشور  تاکنون نیز پروتکل رسمی در خصوص بهره برداری از آب آوری و به دریای خزر می ریزد.

 (http://daneshnameh.roshd.ir).منعقد نشده است

 

 

 

 

 

http://arasriver.blogfa.com/
http://arasriver.blogfa.com/
http://daneshnameh.roshd.ir/
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 بالهارود -3

ین رودخانه با ا.دهد بالهارود بخشی از مرز کشورهای جمهوری اسالمی ایران و آذربایجان را تشکیل می     

گیرد تالقی پیدا نموده و در امتداد مرز دو کشور  های کوچکی که از جمهوری آذربایجان سرچشمه می سرشاخه

بالهارود در شرق شهرستان گرمی  (http://seyfar.ir)شود وارد خاک آذربایجان میسوار جریان یافته سپس  تا بیله

و جلیل آباد جمهوری آذربایجان جدا می کند و از پیوند  شهرستان یاردیملیجاری است و این شهرستان را از 

 (http://fa.wikipedia.org)چندین رود فصلی تشکیل شده است.

 

 ارمنستان -رودخانه های مشترک ایران  -ب 

 رودخانه ارس -1

همانطور که اشاره شد این رودخانه عالوه بر آذربایجان مرز مشترک ایران و ترکمنستان را نیز تشکیل  

 تشکیل ارس رودخانه را مرز کل کهاست  کیلومتر 48 حدود ارمنستان و ایران مشترک مرز طولمیدهد.

کیلومتر  100رود ارس در مسیر خود ابتدا مرز مشترک ترکیه و ارمنستان را بطول  (http://marzha.blogfa.com).میدهد

تشکیل میدهد. سپس به مرز مشترک ایران با ارمنستان و ایران با آذربایجان می رسد که بخش عمدۀ این 

منطقه قرار دارد )مرز مشترک ایران با ارمنستان و ایران با آذربایجان(طول بخش مرزی ارس  رودخانه در همین

کیلومتر نیز بیان شده  1072  کیلومتر که البته دربرخی منابع 910کیلومتر و طول سرتاسری آن  475در ایران 

 (http://arasriver2013.blogfa.com .)است.

 

 ترکمنستان -ایرانرودخانه های مشترک مرزی   -ج

 407کیلومتر مرز خشکی و حدود 798کیلومتر شامل حدود  1205طول مرز ایران و ترکمنستان حدود       

رودخانه های مرزی ایران و ترکمنستان عبارتند از : رود اترک در استان  کیلومتر مرز آبی )رودخانه ای( میباشد.

رود تجن )هریرود (  ،کیلومتر( 45استان خراسان شمالی )حدود رود سومبار در  ،کیلومتر(  195گلستان )حدود 

که با توجه به اینکه جزو رودخانه  (http://marzha.blogfa.com) کیلومتر( 167در استان خراسان رضوی )حدود 

 شد.های خروجی کشور نیز محسوب میشوند در بخش قبلی به آنها پرداخته 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/
http://marzha.blogfa.com/
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 افغانستان -رودخانه های مرزی ایران -د

 236کیلومتر مرز خشکی و حدود  709کیلومتر شامل حدود  945طول مرز مشترک ایران و افغانستان حدود    

کیلومتر و دریاچه هامون  20حدود  پریانرود هیرمند و ، کیلومتر 157کیلومتر مرز آبی متشکل از هریرود حدود 

با توجه به اینکه هریرود و هیرمند در بخش آبهای ورودی کشور مورد بررسی قرار کیلومتر میباشد. 24حدود 

 گرفتند،در اینجا فقط رودخانه پریان معرفی میگردد.

 

 رودخانه پریان  -1

رودخانه هیرمند در هنگام  .شود میافغانستان را شامل  کیلومتر مرز ایران و 20رود پریان مشترک که حدود      

افغانستان را  کیلومتر مرز ایران و 20شود یکی رود پریان مشترک که حدود  ایران به دو شاخه تقسیم می ورود به

های شیردل، نیاتک، سیلک و نهراب،  این شاخه پس از جریان در نوار مرزی و انشعاب شاخه .شود شامل می

 (http://www.ghatreh.com ).ریزد تاً به دریاچه هامون میوارد خاک افغانستان شده و نهای

 

 پاکستان –رودخانه های مشترک مرزی ایران  -ه

کیلومتر  227کیلومتر مرز خشکی و حدود  751کیلومتر شامل حدود  978مرز مشترک ایران وپاکستان حدود    

 11کیلومتر و رود ماشکید حدود  123رود نهنگ حدود و کیلومتر  93مرز آبی متشکل از )رود تلخاب حدود 

 کیلومتر میباشد.(

 

 ودخانه ماشکید )ماشکل(ر -1

گیرد و از طریق بخش زابلی به  کیلومتری غرب سراوان سرچشمه می 98های بیرک در  این رودخانه از کوه 

کیلومتری  5پیوندد و در نهایت در  شود. در طول مسیر رودهای متعددی به آن می سوی جنوب شرق روان می

کیلومتر است. ماشکید در  8 شود. طول این مسیر مرزی جنوب روستای کوهک به مرز ایران و پاکستان وارد می

شود. طول این رودخانه از سرچشمه  کیلومتری شرق کوهک از مرز خارج شده و به کشور پاکستان وارد می 8

های اصلی این رودخانه عبارتند از سیمیش، روتک و ماشکید که هر یک به نحوی در  کیلومتر است. شاخه 240

 (http://www.iran.ir .)نقش دارند آبادی مناطق سیب، سوران، زابلی و شهر سراوان

http://www.iran.ir/
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 رودخانه سیانجان )تلخ آب(  -2

گیرد و  کیلومتری شرق زاهدان سرچشمه می 15این رودخانه مرزی از کوه پاچنشاهی واقع در میرجاوه در     

د. این رود در محدوده شهرستان یاب به موازات راه آهن زاهدان به میرجاوه، به سوی جنوب شرقی جریان می

 135دهد و پس از مخلوط شدن با رودهای الدیز و گزو در  خاش، خط مرزی ایران و پاکستان را تشکیل می

های آن در مراتع سیالبی به هامون ماشکل واقع در خاک  کیلومتری شرق خاش از خط مرزی خارج و مازاد آب

  (http://www.iran.ir).کیلومتر است 250سرچشمه  شود. طول این رودخانه از پاکستان سرازیر می

 

 رودخانه نهنگ -3

 می باشد. دریاى عمان آن  ، حوضهبوده و  دایمى قرار داشته و  شهرستانهاى سراوان و ایرانشهراین رود در   

این درحرکت است. جنوب غربى مسیرکلى در  وبوده  کیلومتر 120تا مرز ایران و پاکستان  این رودخانه طول

 140کیلومتر(. نهنگ از  30دهد )حدود  رود قسمتى از مرز دهستان ایرافشان با کشور پاکستان را تشکیل مى 

گردد و رو به مغرب و  گیرد به مرز ایران و پاکستان وارد مى  سرچشمه مى کیلومترى جنوب شرقى سراوان

کور، به سوى جنوب غربى  یابد و با پیوستن به رودخانه شاهى سپس رو به سوى جنوب غربى جریان مى 

گردد و پس از مخلوط شدن با رودخانه کوه پست به سوى جنوب روان و سرانجام از مرز خارج  متوجه مى 

 (http://baloch2010.blogfa.com).ریزد و سرانجام به خلیج گُواتْرْ مى شود گردد و به کشور پاکستان داخل مى مى

 

 ترکیه –رودخانه های مشترک مرزی ایران  -و

( 1932ژانویه 23هـ .ش) 1310بهمن  2مرزهای کنونی براساس قرارداد تعیین خط سرحدی ایران و ترکیه    

ترکیه می باشد متن این قرارداد کالً درارتباط با نحوه عبور خط مرز مشترک ایران و است. تحدید حدود گردیده 

که از ملتقای رود ارس و رود قره سو میله سه جانبه )واقع در مرز مشترک ایران و ترکیه و شوروی سابق یا 

جمهوری آذربایجان فعلی در بخش جمهوری خود مختار نخجوان( شروع و درقله کوه داالمپرداغ به مرز 

طول مرز مشترک ایران و ترکیه بطورکلی   ( http://marzha.blogfa.com.)مشترک ایران و ترکیه و عراق ختم می گردد

کیلومتر مرز آبی متشکل از )رودخانه  35کیلومتر مرز خشکی و حدود  545کیلومتر شامل حدود  580حدود 

http://baloch2010.blogfa.com/post-86.aspx
http://marzha.blogfa.com/
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که با توجه به  (http://schoolmaster6.blogfa.com) کیلومتر می باشد.( 10رود نازلوچای حدود ،کیلومتر 25قره سو 

 اینکه رودخانه قره سو در بخش پیشین معرفی شد در اینجا صرفا رودخانه نازلوچای معرفی میشود.
 

 نازلوچاىرودخانه  -1

هاى  از کوه  کتول داغ و ارزین چاى، سلطانى،هاى مرزى  این رود از به هم پیوستن انشعابات سروچاى از کوه  

رود صوفیان و چم کدران  سه شاخه قصریگ، (http://vista.ir ) ریزد ارومیه مى  به دریاچهو  آید ترکیه به وجود مى

های در جنوب صوفیان به غربی حوزه آبخیز موردنظر سرچشمه گرفته و در درهاز ارتفاعات شمالی و شمال

یابند. شاخه اصلی دیگر با نام نازلو از رود به سمت جنوب جریان میچای یا گنبدبنام دریگیکدیگر پیوسته و 

یابد. رش و ارتفاعات مرز مشترک ایران و ترکیه سرچشمه گرفته و از جنوب به شمال جریان میکوههای برده

ت شرق تغییر مسیر داده دهند و به سمو شاخه اصلی یعنی نازلوچای را تشکیل می این دو شاخه به هم پیوسته

های متعددی در دشت ارومیه به منظور کم شیب جریان یافته و به شاخه و پس از عبور از آبادی نازلو در اراضی

ایران و برداری از آب آنها بین کشور  ی در خصوص بهرهیپروتکلها( http://www.urmia-ag.ir)آبیاری تقسیم میشود.

 .اختالفاتی با کشورهای مقابل وجود داشته است ترکیه وجود دارد، ولی همواره بر سر اجرای آنها

(http://daneshnameh.roshd.ir) 
 

     عراق -رودخانه های مشترک مرزی ایران -ز

 رودخانه اروند رود    

رودخانه های مرزی ایران و عراق  است و یکی از اروند رود در شهرستان های خرم شهر و آبادان جاری      

کیلومتر است. اروند رود که به شط العرب نیز معروف است، از تالقی  84است. درازای بخش مرزی رودخانه 

 کیلومتری شمال باختری آبادان تشکیل می شود و 110فرات در نقطه ای به نام قرنه، در  رودخانه های دجله و

سپس شهرستان  .بصره می گذرد و سپس به داخل عراق وارد می شودرو به سوی جنوب خاوری از کنار شهر 

خلیج فارس می ریزد. در شهر  کیلومتری جنوب اروند کنار به 8های خرمشهر و آبادان را طی می کند و در 

این رود از همریزش رودهای دجله، فرات و سپس . خرمشهر با شاخه باختری رود کارون مخلوط می شود

http://schoolmaster6.blogfa.com/
http://www.urmia-ag.ir/
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کیلومتری جنوب بغداد  375ست. دجله و فرات پیش از پیوستن به کارون در شهر قرنه در کارون تشکیل شده ا

 (http://hamshahrionline.ir ).پیوندند. به هم می

 در خصوص رودخانه های مشترک توافقات ایران و کشورهای همسایه -4

کارکرد اقتصادی آبراههای خاورمیانه در وهله نخست آبیاری و بعد از آن تولید اصلی ترین  با توجه به اینکه    

جراء به گونه های دیگر استفاده از آبراهها بجر چند استثناء، معاهدات دو جانبه الزم اال ،نیروی برق است

 مهمترین موافقت نامه های دوجانبه ابران و همسایگان به شرح دیل می باشد:. نپرداخته اند

)  1975دسامبر  26 مورخ اروند رود یا العرب  عراق درباره مقررات کشتیرانی در شط موافقتنامه ایران و -

 (  1354دی ماه 

 ( ایران وجمهوری اتحادی اشتراکی روسیه 1299)اسفند  1921فوریه  21عهدنامه دوستی مورخ  -

( ایران و شوروی )سابق( مربوط به رودهای مرزی )ارس  1336مرداد  20) 1957اوت  11موافقتنامه مورخ  -

 و ترکیه ( 

در مورد سابق( و ایران )( عشق آباد بین اتحاد جماهیر شوروی 1304)اسفند  1926فوریه  20کنوانسیون  -

 .  الئین سو ارچنگان(، مهنه، چاندر، چهچهه و)شش آبراه کالت چای،آرچینیان 

چهار آبراه کوچک به  در خصوص( بغداد بین ایران و عراق 1354)دی ماه  1975دسامبر  26موافقتنامه  -

 .نامهای بناوا، سوته، کنگیر و قورتو که از کوههای زاگرس در ایران سرچشمه می گیرند

  هیرمنددر مورد  ( پاریس1216) 1837معاهده  -

 سیم آب هیرمندقت(  1351)اسفند  1973عاهده م  -

مازاد آبهای در خصوص ( 1293) 1914صورتجلسه هیأت تحدید حدود ایران و عثمانی در سال   -

 (1374)ممتاز،دویرج و میمه  الوند،گنجان چم،

همانظور که اشاره شد این توافقات بیشتر مربوط به تقسیم آب میان طرفین بوده و به مسائلی مانند محیط     

 حقوق عهدنامه امروزه با توجه به اینکه .به همین دلیل میتوان گفت زیست رودخانه ها توجهی نشده است

 زمینه این در منبع مهمترین و رینجدیدت 1997 المللی بین آبراههای از کشتیرانی غیر های استفاده به مربوط

آبهای مربوط به  یمحیط زیستابعاد قوانین و اصول ناظر بر میتواند بعنوان منبع اصلی شود،  می محسوب

http://hamshahrionline.ir/
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در ادامه ابعاد زیست محیطی این کنوانسیون مورد بررسی  رودخانه های مشترک ایران و همسایگان تلقی شود.

 قرار میگیرد.

 

  1997غیرکشتیرانی مقاصد برای المللی بین آبراههای از برداری بهره حقوق به راجع نیویورک کنوانسیون -5

حقوق حاکم بر آبرههای بین  زمینه در منبع مهمترین و جدیدترین عهدنامهاین همانطور که اشاره شد    

 استفاده بر حاکم اساسی استانداردهای تبیین به شده که محسوبالمللی و از جمله رودخانه های بین المللی 

 کمکاز جمله در زمینه های زیست محیطی این قبیل آبها  شیرین آبهای مشترک منابع از کشتیرانی غیر های

 -یکی  :باشند می تفکیک قابل طبقه دو به معاهده این در شده مطرح حقوقی مقررات کلی، طور به. کرد

که در ادامه  المللی بین آبراههای مدیریت و نگهداری حفظ، به مربوط قواعد -دیگری و  حقوقی کلی اصول

 و بر مبنای  فرضییه این نوشته مورد بررسی قرار میگیرند.

  حقوقی کلی اصول -1-5

 منابع از منصفانه و منطقی استفاده و برداری بهره»  اصل قبیل از حقوقی اصول از بسیاری کنوانسیون این در    

«  المللی بین همکاری»  اصل و «دیگر دولت سرزمینی قلمرو بر خسارت آوردن وارد بودن ممنوع»  اصل ،«

  .است گردیده تدوین

  منابع از منصفانه و منطقی استفاده و برداری بهره  اصل -

 شده واقع منابع از بایستی المللی بین آبراههای و ها دریاچه ساحلی دولتهای ، کنوانسیون این 5 ماده مطابق      

 اصل این اعمال راستای در 6 ماده. نمایند برداری بهره منصفانه و منطقی گونه به خود سرزمینی قلمرو در

 بین آبراههای و ها دریاچه ساحلی دولتهای ماده این اساس بر. نماید می ارائه کار راه و روش چند حقوقی

 تأثیرات گرفتن درنظر و اجتماعی و اقتصادی نیازهای طبیعی، خصائص و ها ویژگی رعایت با بایستی المللی

 المللی بین های دریاچه و آبراهها محیطی زیست منابع از کشورها سایر با مشترک منابع از متفاوت های استفاده

 دولت سرزمینی قلمرو بر خسارت آوردن وارد بودن ممنوع»  اصل بر 7 ماده در همچنین. نمایند حفاظت

 .کند می تصریح«دیگر
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  المللی بین همکاری  اصل -

 ظرفیتهای از متقابل برداری بهره و ارضی تمامیت ، دولتها میان حاکمیت برابری رعایت با اساسا اصل این     

 یک در اصل این تحقق برای. گیرد می صورت مشترک المللی بین آبراه یا دریاچه ساحلی دولتهای در موجود

 یا دریاچه محیطی زیست و آبشناسی هوایی، و آب وضعیت درباره ها داده و اطالعات تبادل مشترک، فضای

 (1384، پورهاشمی.)دارد اساسی و مهم نقش مشترک المللی بین آبراههای

 

  المللی بین آبهای مدیریت و نگهداری ، حفظ به مربوط قواعد  -2-5

 است: شده مطرح کنوانسیون  این 26 تا 20 مواد در محیطی زیست حفاظت به مربوط مسائل اصوال  

 

 آلودگی تعربف -

 واقع آبهای کیفیت یا ترکیب به آور خسارت تغییرات گونه هر شامل المللی بین آبراه یک آلودگی 21 ماده در   

 دولتها رو این از. باشد غیرمستقیم یا مستقیم انسانی فعالیتهای از ناشی که شود می المللی بین آبراهه یک در

 .نمایند خودداری المللی بین آبراههای در آلودگی  هرگونه آوردن پدید از که موظفند

 

 آبی مشترک منابع از حفاظت جهت در الزم های پیشگیری و بینی پیش نگهداری، -

 منابع از حفاظت جهت در را الزم های پیشگیری و ها بینی پیش که میکند ملزم را ساحلی دولتهای 22 ماده    

 و دقیق طور به. نگردند کشورها دیگر به زیان و ضرر آوردن وارد موجب تا رسانند انجام به آبی مشترک

 پیدا اختصاص المللی بین آبراههای در واقع آبزیان از نگهداری و حفاظت مسأله به اساسا 23 ماده صریحتر

 نگهداری و حفاظت المللی بین آبهای در واقع آبزیان از بایستی دولتها که میدارد مقرر 23 ماده. است کرده

 .نمایند

 « عاقالنه»  و« منطقی» استفاده و برداری بهره -

 بهره بر ماده این در. کرد مشاهده 24 ماده در توان می را نیویورک کنوانسیون حقوقی نوآوریهای از دیگر یکی   

 زیست حفاظت در برتر روشی عنوان به المللی بین آبراههای از«  عاقالنه»  و«  منطقی» استفاده و برداری
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 آبی مشترک منابع از آور زیان استفاده عدم در حقوقی الزام تنها نه دولتها. است شده تأکید منابع این از محیطی

 پورهاشمی)  .نمایند برداری بهره«  عاقالنه»  و«  منطقی» گونه به خودشان آبی منابع از تا ملزمند بلکه دارند

  :از عبارتند 1997 کنوانسیون در مندرج قواعد طورکلی( 1384،

 .معقول و منصفانه برداری بهره  -

 روشی به دارند قرار آنها سرزمین در که رودخانه از بخش آن از باید می رودخانه حاشیه کشورهای یعنی     

 دیدگاه از ای حاشیه کشورهای توسط باید المللی بین رودخانه یک بویژه. نمایند استفاده عقالنی و منصفانه

 .گیرد قرار حفاظت و برداری بهره مورد و یافته توسعه بهینه استفاده به رسیدن

 (.دیگران به)جدی رساندن آسیب عدم به تعهد -

 قرار برداری بهره مورد ای گونه به را المللی بین های رودخانه باید ای حاشیه کشورهای که معنی این به     

 (1384، پورهاشمی) .نیاورد وارد رود حاشیه کشورهای دیگر به توجهی قابل آسیب که دهند

ترغیب به استفاده پایدار و بهینه  1997یکی از اهداف کنوانسیون آبراههای نیویورک  چنانچه مالحظه میشود    

تنها ماده ای است  1997کنوانسیون نیویورک  24ماده  2از منابع برای نسل حاضر و آینده است. بخش اول بند 

کند و به طور کامالً واضح از المللی اشاره میهای بینریزی توسعه پایدار آبراهکه در بیان مدیریت، به برنامه

های خود بینیکند. کنوانسیون آبراه نیویورک، به مسائل محیط زیستی در پیشاصطالح توسعه پایدار استفاده می

ها را در نظر ها و جمعیت وابسته به آبراهو اجتماعی کشورهای ساحلی آبراه نیازهای اقتصادی  و توجه کرده

ها در اصل استفاده مهمترین فرصت برای توسعه منافع اقتصادی همراه با حفظ محیط زیست آبراهگرفته است. 

.          ها است الملل آبراهشود که یکی از اصول اساسی و پذیرفته شده حقوق بینمنصفانه و معقوالنه دیده می

(Fitzmaurice, 2010)  

 نتیجه گیری

از یک سو و افزایش بویژه در منطقه خاورمیانه تشدید روند آن در آینده  کاهش منابع آب و پیش بینی تداوم و  

و وارد شدن آسیبهای جدی به محیط زیست از  روند آلودگی آبها بهره برداریهای غیر اصولی و در کنار تشدید

و در میان همسایگانی با موقیعت ها و شرایط کامال متفاوت از جهات سیاسی ایران یک سو  و قرار گرفتن 
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این ضرورت مشترک اعم از همجوار و یا متوالی با اکثر متعدد داشتن رودخانه های  اقتصادی و هیدروپلتیکی و

 اجتناب ناپذیر نموده است. بویژه از منظر زیست محیطی توجه به موضوع آبهای رودخانه ای را

رشد اقتصادی و پیشرفتهای فزاینده تکنولوژی در دوره معاصر سبب خسارتهای اساسی به محیط زیست شده    

است . در پاسخ به این نیازها و ضرورتها حقوق بین الملل تالش کرده است تا با تدوین قوانین و مقررات بین 

بین المللی کردن حفاظت » تا می توان المللی ، دولتها را پایبند به حفاظت از محیط زیست نماید. در همین راس

را به عنوان یک رهیافت نوین در حقوق بین الملل معاصر به شمار آورد. در این رهیافت با تکیه « محیط زیست 

بر دو پایه سازمانها و ارگانهای بین المللی از یک طرف و قواعد و مقررات بین المللی از طرف دیگر تالش می 

 زیست را به عنوان یک ارزش مشترک بشریت مورد شناسایی قرار دهد. کند تا مسأله حفظ محیط 

راجع به حقوق استفاده های غیر کشتیرانی از آبراههای بین المللی می کوشد  1997کنوانسیون بر این اساس    

با با طرح و تدوین قواعد و مقررات جدید در جهت حفاظت از دریاچه ها و آبراههای  بین المللی گام بردارد. 

، یکی از موانع اساسی توسعه حقوق بین الملل محیط زیست عدم تمایل دولتها به تفویض حاکمیت  وجوداین 

یا از دست دادن آن به نفع سازمانهای محیط زیستی در سطح بین المللی است. از سوی دیگر، رویارویی و تضاد 

ظت محیط زیست یکی دیگر از موانع منافع میان بازیگران سنتی حقوق بین الملل )دولتها ( در خصوص حفا

اساسی در راه توسعه و گسترش حقوق بین الملل می باشد. این تضاد منافع می تواند شامل منافع سیاسی ، 

اقتصادی ، تجاری و .... باشد. از این رو ، چهار عامل توسعه ، صلح ، آزادی و حفاظت محیط زیست بایستی با 

در یک محیط زیست «حق بر زندگی » عوامل رابطه تنگاتنگی برای تأمین هم مورد مالحظه قرار گیرند و این 

منافع  "معقول و منصفانه"برای ترویج تعادل و  زیست محیطی به مساله آبدر چارچوب رویکرد سالم دارند. 

به نام تئوری  روش مدیریت منابع آب شیرین بین المللی ایجاد گردید، -بعنوان یک اصل حقوقی حاکم - دولت

این نه تنها به عنوان یک رویکرد جدید و متفاوت در مدیریت منابع آب در  ابع مشترک یا مدیریت مشترک.من

و  محدود سرزمینی گردید نظر گرفته شد، بلکه به عنوان وسیله برای احیاء مجدد اصل حاکمیت و یا تمامیت

 مشترک آب مقرر کرده است. تکلیف صریحی بر مشارکت فعاالنه در توسعه و بهره برداری منطقی از منابع

این نظریه بر این اصل استوار است که کلیه کشورهای ساحلی یک آبراهه بین المللی، نسبت به آن رودخانه       

دارای حق حاکمیت مشترک هستند و یک رودخانه بین المللی به عنوان یک واحد اقتصادی، محسوب می گردد 

ی است. همراه با ایجاد یک مکانیسم بین المللی برای تدوین و اجرای که منابع آن متعلق به تمام کشورهای ساحل
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کردن سیاست های مشترک مدیریتی، حفاظتی و توسعه حوضه آبریز.این مدیریت مشترک که می تواند توسط 

یک معاهده ایجاد گردد می تواند باعث تقویت وضعیت هنجاری حقوق بین الملل عرفی و یا عمومی، قوانین 

انعقاد چنین معاهده ای نیازمند یک توافق داوطلبانه کشورهای  ر دارنده تعهد به همکاری شود.مختلف در ب

 می باشد. ساحلی در این زمینه

بنابراین اصل مدیریت مشترک، بیشتر یک رویکرد مدیریتی مشکالت و مسائل آب است تا یک اصل      

ملل و توسط سازمانهای تدوین کننده حقوق بین هنجاری حقوق بین المللی.این اصل مورد تایید جامعه بین ال

الملل در این زمیته مانند موسسه حقوق بین الملل و کمیسیون حقوق بین الملل. به طوری که کمیسیون حقوق 

الملل در زمان تدوین کنوانسیون سازمان ملل متحد مربوط به حقوق بهره برداری های غیر کشتیرانی از  بین

 "مشارکت منصفانه"، فعاالنه دول ساحلی آبراههای بین المللی را تشویق به انجام 1997لآبراههای بین المللی سا

( که ارتباط نزدیکی با اجرای اصل استفاده منصفانه دارد، کرده است. که برای اجرایی کردن آن 2، بند 5)ماده 

بازی می شود را نشان  این کنوانسیون ماهیت و محدوده نقش بالقوه ای که توسط مکانیسمهای مشترک 24ماده 

 (. McCaffrey, 2007می دهد. )

نامه چندجانبه  ها در خاورمیانه به گونه دوجانبه بوده و تاکنون حتی یک کنوانسیون یا موافقت همه موافقتنامه    

 به همین دلیل قواعد عرفی در حد تئوری باقی است.  های آبی مشترک پا نگرفته برداری از آب حوزه در مورد بهره

اند که توانایی خود را در حل مسائل چندجانبه در زمینه آب  امکان را نیافته  مانده و تاکنون هیچگاه کشورها این

  تاکنون در زمینه ترتیبات بین المللی و ایجاد تشکیالت حقوقی مناسبی که به عنوان یکاز سوی دیگر  .بیازمایند

برداری از آب  بهره  نه فراگیر مسائل مربوط به چگونگیمرجع حقوقی بین المللی در خاورمیانه بتواند به گو

 .کند،اقدام جدی به عمل نیامده است  های آبگیر مشترک میان چند کشور را بررسی و حل و فصل حوزه

جمهوری اسالمی ایران از نظر موقعیت هیدروپلتیکی در شرایط کامال متفاوتی نسبت به همسایگان خود       

در غرب به دلیل قرار داشتن سرچشمه رودخانه های مشترک با همسایگان غربی در سرزمین خود در  قرار دارد.

فقدان لذا در شرایط قرار گرفته است.  "پایین دست"قرار دارد و در شرق در وضعیت  "باال دستی"موقعیت 

ینه حفاظت از محیط موافقت نامه های دو یا چند جانبه میان جمهوری اسالمی ایران و همسایگان خود در زم

توجه به مکانیزمها و اصول و قواعد  ،همچنین ناقص بودن توافقات موجود زیست آبهای رودخانه های مشترک و

از جمله مدیریت مشترک منابع آبی و محیز زیست آبراههای مشترک با  1997و از جمله کنوانسیون  بین المللی
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مسلمان بودن ملتهای اکثر و سیاسی حاکم بر منطقه و  امنیتی را گریزناپدیر می نماید. شرایطهمسایگان 

ضرورت اتخاذ مواضع یکسان در برخورد با کشورهای  و از جملهکشورهای همسایه و الزامات حسن همجواری 

همسایه با توجه به موقعیت کامال متفاوت هیدرولتیکی ایران  نسبت به همسایگان خود، ضرورت قرار دادن 

 وق بعنوان مبنای رفتار با این کشورها را دو چندان میکند.فو مکانیزم کنوانسیون 
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