فصلنامه ژئوپليتيک ت سال شانزدهم ،شماره دوم ،تا ستان 1399

صص 187 -216

هيدروپليتيک آبخوانهاي فرامرزي :بهسوي همکاريهاي کاربردي
رديا روغني  -دانشجوي دککري م ندسي محيطزيست ،دانشکدهي عمران ،دانشياه يرديس فني ت ران ،ايران.
محمد فرشتهپور  -محقق يسادککري ،گروه علوم و م ندسي آب ،دانشياه فردوسي مش د ،مش د ،ايران.
محمدعلي عليايي  -دککري م ندسي و مديريت منابع آب ،دانشکدهي عمران ،دانشياه يرديس فني ت ران ،ايران.
تاريخ دريافم1398/04/15:

تاريخ پذيرش1398/06/25 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چكيده
کاها پيوسته سطح آب زيرزميني در بسياري از مناطق دنيا مشکالت فراواني را بوجود آورده است .در همين
راستا ،منابع آبهاي فرامرزي به خصوص آبخوانها ،منابع مهمي در مناطق خشک و نيمهخشک ،محسوب
ميشوند .عليرغم بيا از يک دهه توجهات فني و سياسي در باالترين سطوح بينالمللي به آبخوانهاي فرامرزي،
پيشرفت بسيار کمي در ايجاد و پيشبرد موافقتنامهها در اين حوزه حاصل شده است .دانا علمي مربوط به
حدود  600آبخوان فرامرزي بسيار ضعيف است تا جايي که شناسايي حوضههاي در معرض چالا و مناقشه،
تنها به يک حدس کارشناسي محدود ميشوند .اين مقاله ،به مرور تعدادي از مهمترين توافقات انجام شده در
عرصه جهاني در قارههاي اروپا ،آفريقا و آمريکا پرداخته و تجربيات حاصل از هر کدام را بررسي ميکند .در
نهايت با توجه به نقاط قوت و ضعف موجود در فرآيند ايجاد و دوران حيات اين موافقتنامهها ،چارچوبي براي
تدوين موافقتنامههاي کاربردي ارائه شده که ميتواند بهخوبي در حل مسائل مربوط به آبخوانهاي فرامرزي
استفاده شود.
واژههاي کليدي :آبخوان فرامرزي ،هيدروپليتيک ،موافقتنامه ،همکاريهاي کاربردي.
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.1مقدمه
آبخوانهاي فرامرزي ( 1)TBASمنابع آبهاي زيرزميني فرامرزي هستند که بين دو يا چند
کشور مشترک هستند .اين منابع ،از گذشته نقا مهمي در تأمين آب آشاميدني و توليد مواد
غذايي داشتهاند و معيشت ميليونها نفر در سراسر جهان به آنها وابسته است؛ اما کماکان توجه
بسيار کمي به آنها در مقايسه با رودخانههاي فرامرزي ميشود( Puri et al,2001:9;Eckstein

 .)and Eckstein,2005:680;Puri and Aureli,2005:661طي يک مطالعهي پيوسته توسط مرکز
ارزيابي منابع آب زيرزميني بينالمللي) ، 2(IGRACتا کنون  592آبخوان شناسايي شدهاند که
مرزهاي سياسي کشورها را در مينوردند( .)IGRAC,2015از اين تعداد ،قارههاي اروپا ،آسيا و
اقيانوسيه ،آفريقا و آمريکا بهترتيب داراي  73 ،129 ،318و  72آبخوان مرزي هستند .بيا از 8
درصد از آبخوانهاي فرامرزي در سراسر جهان به دليل برداشت بيا از حد ،دچار تنا شدهاند؛
هرچند بسياري از آبخوانهاي فرامرزي در اروپا ،آسيا و آفريقا در حال حاضر دچار تنا نشدهاند،
اما به دليل افزايا وابستگي به آبهاي زيرزميني براي توليد مواد غذايي ،اين منابع در طي پنجاه
سال گذشته با نرخ بسيار زيادي به سمت تنا پيا رفتهاند( .)Wada and Heinrich,2013:1از
3

سال  2000ميالدي و پس از ايجاد کارگروه مديريت آبخوانهاي مشترک بينالمللي)(ISARM

 ،تالشهاي زيادي براي شناسايي آبخوانهاي مشترک در سراسر نقاط جهان و همچنين افزايا
آگاهي در خصوص اهميت اجتماعي و زيستمحيطي اين منابع ارزشمند انجام گرفت
( Eckstein and Eckstein, 2005: 679;Puri and Aureli, 2005: 662; Davies et al, 2013:
 .)321در مديريت همکارانه آبخوانهاي فرامرزي ،تفاوتهاي موجود بين کشورهاي ذيمدخل

(از قبيل توسعه اجتماعي-اقتصادي ،ظرفيتهاي مديريتي ،توسعهي زيرساختها ،گراياهاي
سياسي و همچنين حوزههاي حقوقي) باعث بروز اختالفاتي شده است .با اين وجود ،همين
تفاوتها فرصتهايي را براي ظرفيتسازي و همکاري در زمينههاي فني ،اجتماعي ،قانوني و
اقتصادي ايجاد ميکند( )UN Water,2008و نياز به تعريف نقا پررنگتري براي دولتها در
1.Transboundary Aquifers
2.International Groundwater Resources Assessment Centre
3.Internationally Shared Aquifer Resources Management
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بحث مديريت آبخوانهاي فرامرزي وجود دارد( .) Rivera and Candela ,2018:13به عنوان
مثال ،تغيير اقليم1منجر به بروز تأثيرات عمدهاي بر منابع آب خواهد شد؛ از جمله افزايا تناوب
و شدت سيل و خشکسالي ،تشديد کمبود آب ،فرسايا شديد و رسوبگذاري ،از بين رفتن
يخچالهاي طبيعي و مناطق پوشيده از برف ،افزايا سطح آب دريا  ،کاها کيفيت آب و
تخريب اکوسيستم .با اين حال ،همکاري بر روي حوضههاي فرامرزي مابين کشورهاي ذينفع
(هرچند که از لحاظ توسعهيافتگي داراي تفاوتهايي با يکديگر باشند) ،ميتواند به آنها کمک
کند تا با گسترش دانا مشترک و درک تأثيرات احتمالي اين پديده در مقياس حوضه ،دامنه
اقدامات موجود براي پيشگيري ،آمادگي و بازيابي را افزايا داده و با يافتن مقرون به صرفهترين
راه حلها ،با تغييرات اقليم سازگار شوند.
در کشور ايران ،بررسي سياستها و برنامههاي حفاظت از منابع آب حاکي از نارساييهاي
قابلتوجهي در اين حوزه است .بر اساس مطالعات مرکز پژوهاهاي توسعه و آيندهنگري
( ،)1397فقدان مديريت يکپارچه منابع آب ،ناديده گرفتن نقا مشارکتهاي مردمي در حفاظت
و بهرهبرداري از منابع آب و ضعف هماهنگي بين دستگاههاي مختلف در حوزههاي مرتبط با
آب تنها بخا کوچکي از مشکالت و نارساييهاي سياستگذاري براي حفاظت کمي و کيفي
منابع آب کشور است .اين نارساييها ،در حوضههاي فرامرزي اثرات نامطلوب بيشتري را در پي
دارد.
تاکنون توافقات و معاهدات زيادي بر سر منابع آب سطحي مشترک به دليل ملموس بودن اين
منابع و سادگي تخصيص و پايا آنها بين کشورها تصويب شده است .اما در عين حال که
منابع آب زيرزميني از اهميت بااليي در پايداري بسياري از جوامع برخوردار است ،بدليل
پيچيدگيهاي ذاتي سيستم آبخوانهاي مشترک ،هنوز پرداختن به مسائل فني آن در چارچوب
توافقنامهها و معاهدات در مقايسه با رودخانههاي مرزي توسعهي کمتري داشته است .با اين
حال ،بررسي تجربيات اندک و بعضاً موفقيتآميز در زمينهي مديريت منابع آب زيرزميني مشترک
در عرصهي جهاني ميتواند مقدمهاي براي غلبه بر چالاهاي پيارو در مناطق ديگر باشد.
1.Climate Change
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سؤال اصلي تحقيق حاضر اين است که تجربيات جهاني در خصوص وضع توافقات تا کنون
چه حد موفقيتآميز بوده است؛ به عبارت ديگر ،بايد بررسي شود که کشورهاي ذينفع تا چه حد
در پيوستن به موافقتنامه متمايل بوده و دوام و کارايي اين قرارداد به چه صورت بوده است.
همچنين ،بايد ديد که چگونه ميتوان از اين تجربيات براي حل چالاهاي پياروي آبخوانهاي
فرامرزي استفاده کرد .به عالوه با توجه به قرارگيري کشور ايران در موقعيت جغرافيايي خشک
و نيمه خشک و برخورداري از چندين حوضه آبريز فرامرزي ،تحت تأثير بهرهبرداريهاي بيرويه
در کشورهايي نظير افغانستان و ترکيه ،ضروري است تا چارچوبي منسجم پيرامون چگونگي
همکاريها ،نهادهاي مور نياز و نحوهي مشارکت تمامي ذينفعان داخلي و منطقهاي ارائه شود.
به عبارت دقيقتر ،در شمال شرق ايران ،دو کشور افغانستان(در موضع باالدستي) و ترکمنستان(در
موضع پاييندستي) قرار دارند که به دليل قرار گرفتن در منطقهي خشک و نيمهخشک ،دچار
کمآبي و نيازهاي مشابهي هستند .در اين منطقه رشد جمعيت،توزيع نامتناسب آب ،منابع آبي
مشترک ،سياستهاي نادرست کشاورزي ،فقدان مديريت صحيح و يکپارچه بر منابع آب ونبود
موافقتنامههاي بهرهبرداري مشکل را دوچندان کرده است .همچنين در بخا شمال غربي ،ايران
با سه کشور ارمنستان ،آذربايجان و ترکيه و در غرب با کشور عراق داراي آبخوانهاي مشترک
است و در بين اين کشورها ،ايران از لحاظ ميزان برداشت آب زيرزميني و سهم آن در کل آب
استحصالي در جايگاه اول قرار دارد .ليکن چارچوب پويشگرانهاي براي جلوگيري از بروز
هرگونه چالا آبي در منطقه مور نياز است .در اين مقاله سعي شده است که پس از بررسي
اجمالي مفاهيم و ويژگيهاي آبخوانهاي فرامرزي ،برخي از تجارب همکاري بين کشورهاي
ذيمدخل آبخوانها در قارههاي آمريکا ،آفريقا و اروپا بررسي و تحليل شده و نقاط ضعف و
قوت آنها استخراج شود .در گام بعد ،با توجه به درسآموختهها از موافقتنامههاي گذشته،
چارچوبي براي توسعهي همکاريها مابين کشور ايران و کشورهاي همسايه در زمينهي مديريت
منابع آبخوانهاي فرامرزي و تدوين موافقتنامههاي کاربردي ،ارائه ميشود.
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.2روش تحقيق
اين تحقيق در ادامه مطالعهي انجام شده توسط فرشتهپور و همکاران ( )1394تعريف شده و با
توجه به اهميت موضوع آبخوانهاي فرامرزي ،اولين گام براي ورود مباحث فني و جامعنگري
در تدوين موافقتنامهها پيرامون آبهاي زيرزميني مشترک محسوب ميشود .در اين مقاله ،از
روش توصيفي-تحليلي براي تجزيه و تحليل توافقنامههاي مهم منعقد شده پيرامون بهرهبرداري
از آبخوانهاي مرزي در سه قارهي مختلف دنيا استفاده شده است .اطالعات مورد استفاده در
اين تحقيق ،برگرفته از اسناد منتشر شده در ارتباط با چارچوب پژوها از قبيل کتب ،مجالت
و نشريات داخلي ،خارجي و جستجوي اينترنتي است.
 .3مباني نظري تحقيق
 .3-1مفاهيم و ويژگيهاي خوانهاي فرامرزي

آبخوانهاي فرامرزي بخشي از منابع آب هر کشور هستند که در واقع از مرزهاي سياسي
بينالمللي عبور کرده و مشابه ساير منابع آبي مشترک ،از آنها تبعيت نميکنند .کنوانسيون حقوق
استفاده از آبراههها در مصارف غيرکشتيراني 1که عموماً کنوانسيون آبراهههاي سازمان ملل متحد

2

ناميده ميشود ،در سال  1997توسط سازمان ملل متحد تصويب شده و به عنوان يک معاهدهي
الزام آور با هدف استفاده منصفانه و منطقي در جهت توسعهي پايدار شناخته ميشود .اين معاهده
از تاريخ  17آگوست  2014الزماالجرا شده و همانگونه که از ناما پيداست ،بر روي آبهاي
سطحي تمرکز دارد و آبهاي زيرزميني صرفاً در مفهوم کلي آبراههها گنجانده شده است .اين
تعريف ،ويژگيهاي خاص مانند شرايط هيدروژئولوژيکي آبخوانها را در نظر نگرفته است
( )Villar,2016:4در حالي که در تنظيم چارچوبهاي همکاري ،اين ويژگيها نقا مهمي ايفا
ميکنند .البته در سال  ،2008طرح  19مادهاي در چهار بخا مقدمه ،اصول کلي ،حراست،
حفاظت و مديريت و در نهايت مقررات متفرقه در جهت تکميل کنوانسيون  ،1997با تمرکز بر
1.The Convention on the Law of Non-Navigational Uses of International Watercourses
2.The UN Watercourse Convention
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آبخوانهاي فرامرزي1در سازمان ملل متحد تنظيم شد( .)McCffrey, 2009:27با اين حال اعتبار
کنوانسيون ملل متحد را ندارد .وارد کـردن زبان هيدرولوژي به ادبيات حقوق آبراهههاي
بينالمللي به طور قطع امر مطلوبي است و ايـن قابليـت را دارد تا توافقات ميان دولتهـا پيرامون
مباحث آبهـاي زيرزمينـي مشـترک را تحت تأثير قراردهد( .)Mccaffrey,2011:282الزم به
ذکر است که تصويب مقررات پيانويس بار ديگر در دستورالعمل مقدماتي جلسه هفتاد و
چهارم مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال  2019خواهد بود(.)UNGA,2016

آبخوانهاي فرامرزي باتوجه به پيچيدگيهاي که در شناسايي آنها وجود دارد ،به شا نوع
مختلف طبقهبندي شده اند شکل ( .)Eckstein and Eckstein,2005:681-685( )1در هر کدام از
اين مدلها ،اتصال يا عدم اتصال هيدروليکي به آبخوان ،باالدست و يا پاييندست بودن آنها و
همچنين محصور يا غيرمحصور بودن آبخوان ،شرايط و چالاهاي منحصر به فردي را ايجاد
ميکند که در نتيجه پيچيدگيِ مديريت و ارزيابي آنها را نيز افزايا ميدهد.
در مدل اول( ،)Aيک آبخوان آزاد که به يک رودخانه اتصال هيدروليکي دارد ،نشان داده شده
است که هر کدام در طول خط مرزي جريان مييابند(بدين معني که رودخانه مرز بين کشور را
مشخص ميکند) .به دليل اتصال هيدرولوژيکي آبخوان و رودخانه فرامرزي ،آب زيرزميني در
اين مدل مشمول کنوانسيون آبراههها  1997و اصول و قوانين حاکم در آن ميشود .به عنوان
نمونه ميتوان به آبخوان  Hueco Bolsonبين آمريکا و مکزيک اشاره کرد.
در مدل دوم( ،)Bيک آبخوان آزاد توسط يک مرز بينالمللي قطع شده و به صورت هيدروليکي
به يک رودخانه متصل است که آن هم توسط همين مرز قطع شده است .تفاوت اين مدل با مدل
اول در اين است که مرز سياسي هم رودخانه و هم آبخوان را قطع ميکند و در طول رودخانه
قرار ندارد .اين مدل نيز مشمول کنوانسيون آبراههها ميشود .در اين مدل ،گراديانهاي
1.Resolution adopted by the UN General Assembly: The Law of Transboundary Aquifers,
A/RES/63/124 (2008).
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هيدروليکي(مشخص کننده جهت حرکت آب) تعيين کنندهي اثرات فرامرزي هستند .به عنوان
نمونهاي براي اين آبخوان ،ميتوان به آبخوان حوضهي آبريز  San Pedroبين مکزيک و آمريکا
اشاره کرد.
در مدل سوم( )Cيک آبخوان آزاد در طول مرز سياسي جريان مييابد و بهصورت هيدروليکي
به يک رودخانه متصل است که تماماً در يکي از کشورها قرار دارد .همانطور که بيان شد،
خصوصيت فرامرزي يک سيستم رودخانه -آبخوان بايد در رودخانه وجود داشته باشد تا مشمول
کنوانسيون آبراههها قرار گيرد .لذا اين مدل را نميتوان مشمول اين قانون دانست .مثالي از اين
مدل ،آبخواني آزاد بين مکزيک و نيومکزيکو در اياالت متحده است که تنها توسط رودخانه
 Mimbersکه در اياالت متحده جريان دارد ،تغذيه ميشود.
در مدل چهارم( ،)Dيک آبخوان آزاد ،که کامالً در يک طرف مرز واقع شده است نشان داده شده
است که با رودخانهاي که از مرز عبور ميکند اتصال هيدروليکي دارد .در چنين حالتي هميشه
آبخوان در طرف پايين دست واقع ميشود .در اين مدل ،رودخانه ،بينالمللي است در حالي که
آبخوان بهطور جغرافيايي محلي محسوب ميشود .همان طور که بيان شد اين سيستم رودخانه-
آبخوان قطعاً مشمول کنوانسيون آبراههها ميشود .نمونهي اين مدل ،حوضه آبريز بينالنهرين

1

مرتبط با رودخانههاي دجله و فرات است.
در مدل پنجم( )Eيک آبخوان محصور ديده ميشود که اتصال هيدروليکي به يک پهنهي آب
سطحي ندارد مگر در محل تغذيه آبخوان .چنين آبخواني در محدوده کنوانسيون آبراههها قرار
نميگيرد .البته در محدوده پيانويس  2008ملل متحد ميگنجد( Hatami and Babaei,

 )2015:20نمونه اين نوع آبخوان ،آبخوان گواراني 2بين آرژانتين ،برزيل ،پاراگوئه و اروگوئه
است که  90درصد آن محصور است.
1.Mesopotamian
2.Guarani Aquifer
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مدل ش شم( ،)Fآبخواني را ن شان ميدهد که هيچگونه ارتباطي به پهنههاي آبي سطحي
ندارد و به چرخهي هيدرولوژيکي نيز متصــل نيســت و لذا هيچگونه تغذيهي معناداري
در اين آبخوان ان جام نميشـــود .به عنوان نمو نهاي از اين آبخوان ميتوان به آبخوان
ماسه سنگي نوبيان 1در چهار کشور ليبي ،چاد ،مصر و سودان اشاره کرد .در اينکه چنين
آبخواني شـــامل اصـــول و قوانين در کنوانســيون آبراههها شـــود ابهاماتي وجود دارد.
پيانويس  2008حقوق آبخوانهاي فرامرزي ،با جامعيت بي شتري چنين آبخوانهايي را
نيز در نظر ميگيرد(.)de Oliveira,2019:133
شكل( :)1انواع مدلها مفهومي در آبخوانهاي فرامرزي

مدل

مدل

B

مدل

D

1.Nubian Sandstone Aquifer

C
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F

)(Source: Ecstein and Eckstein,2005:681-685

 .4هيدروپليتيک آبخوانها :تجارب همكاريهاي بينالمللي
در جغرافيايي سيا سي ،روز به روز بر نقا و اهميت هيدروپليتيک افزوده مي شود .اين
علم ،با محوريت آب ،به برر سي رفتارهاي سيا سي ک شورهاي م شترک در يک پهنهي
آبي ميپردازد( .)Mokhtari Hashi,2013:53آب يکي از اصـــليترين عوا مل م حدود
کننده توســعه هر کشــوري بهشــمار ميرود که باعث ميشــود کشــورها ،بر اين مبنا
رويکردهاي مت فاوتي ات خاذ کن ند .در اين م يان عدم ت قارن قدرت ســـ ياســـي در بين
ک شورهاي م شترک در يک حو ضهي آبريز م سائلي نظير هيدروهژموني را پديد ميآورد
که ک شورهاي قويتر فارغ از موقعيت هيدرولوژيکي و جغرافيايي ،بي شتر از سهم خود
از حو ضه بردا شت ميکنند( .)Mokhtari Hashi and Ghaderi Hajat,2008:43لذا علم
هيدروپليتيک راه حل مناسبي را براي چنين مناقشاتي فراهم ميآورد.
در طي دهههاي گذ شته ،جامعهي بينالمللي به طور فزاينده در فرآيند شنا سايي و و ضع
قوانين حقوقي جهت فراهم نمودن مکانيزم هاي منصـــفانه و معقول براي ذي مدخالن
حاضــر در بحث مديريت منابع آبهاي زيرزميني مشــترک مشــارکت داشــته اســت.
پيانويس قانون بينالمللي براي آبخوانهاي فرامرزي در ســال 2008 1را ميتوان يکي
از اولين تالش ها براي تنظيم بهرهبرداري از آبخوان هاي فرامرزي دانســـت( Eckstein,
.)2011
1.Resolution adopted by the UN General Assembly: The Law of Transboundary Aquifers,
A/RES/63/124 (2008).

مدل

E
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ادب يات فني ب يان ميدارد که ت عداد م حدودي طرح مدير يت آبخوان هاي فرامرزي به
نگارش يک توافقنامهي رســمي بين کشــورها منجر شــدند ،که البته برخي از آنها نيز
ت صويب و يا اجرا ن شدند .در ادامه به ت شريح چند نمونه از همکاريهاي م شترک انجام
گرفته در سه قارهي آمريکا( شمالي و جنوبي) ،آفريقا و اروپا پرداخته شده و معاهدات
تدوين شده مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.
.4-1قارهي آمريكا (آمريكاي شمالي-آبخوانهاي مشترک بين کشور اياالت متحده و مكزيک)

يکي از مناطق مهم و پرمناق شه در زمينهي آب هاي فرامرزي در مرز م شترک بين اياالت
متحده و مکزيک واقع شده است .تاکنون در مجموع  36آبخوان در اين منطقه شناسايي
شــده اســت که از بين آنها فقط در مورد  16آبخوان ،اطالعات موجود نشــاندهندهي
فرامرزي بودن آن هاســـت .عدم وجود و يا م حدود بودن اطال عات در مورد ديگر
آبخوان هاي اين منط قه ،با عث اي جاد خالء در م کانيزم هاي ارز يابي و مدير يت اين
آبخوانهاي فرامرزي شـــده اســـت( .)Sanches and Eckstein,2017:495در مکزيک
مديريت منابع آب ،مبتني بر حو ضهي آبريز ا ست و از مرزهاي سيا سي تبعيت نميکند.
مرز آبخوانها در اين کشــور نيز لزوماً از مرز حوضــهي آبريز تبعيت نميکند .لذا فرايند
برنامهريزي در اين منطقه بواســطه دو مرز متفاوت هيدرولوژيکي و س ـياس ـي به چالا
کش ـيده ميشــود .بر خالف مکزيک ،در اياالت متحدهي آمريکا هر ايالت براي آبهاي
ســـطحي و زيرزميني مجموعه اختيارات قانوني در محدودهي قلمرو خود تعريف کرده
اســت .اين مســأله منجر به رژيم تنظيمي و مديريت متفاوتي در طرفين مرزها ميشــود.
براي مثال دو شهر سنديگو و امپريال ،بخاهايي از سي ستم آبخوان مشترک سنديگو-
تيخوانا1را در طرف آمريکا ت شکيل ميدهند .هر کدام از اين دو شهر به صورت م ستقل
بر آبهاي زيرزميني خود مديريت ميکنند .از طرف ديگر همين آبخوان در طرف مکزيک
به لحاظ مديريتي بخاهايي از يک حو ضهي هيدرولوژيکي مح سوب مي شود و تحت
قوانين مصــوب در شــواري آن حوضــه ،بهرهبرداري ميشــود .تاکنون نيز در مورد اين
1.Tijuana-San Diego
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آبخوان ،ســطح تعامالت بســيار پايين بوده اســت که متعاقباً کارايي مديريت در مقياس
آبخوان را محدود ميکند(.)Sanches and Eckstein,2017:497

بين اين دو کشور مثالهاي متعددي از توافقات محلي بين شهرهاي مرزي وجود دارد که
عمدتاً بر سر آبهاي سطحي ه ستند .اولين تالش رسمي صورت گرفته براي مديريت
آبخوانهاي فرامرزي بين دو کشــور ،صــورتجلســه  242به عنوان متمم قرارداد 1944
اســـت که در آن اســـتحصـــال آب زيرزميني بين دو ايالت آريزونا در اياالت متحده و
سونورا در مکزيک محدود شده است(.)IBWC/CILA,2017

در دههي  2000ميالدي ،سازمانهايي در اياالت متحده و مؤ سساتي از جمله مؤ سسات
تحقيقاتي منابع آب( )WRRIsتگزاس ،نيومکزيکو و آريزونا ،در يک سري از مباحث و
جل سات بين المللي در پا سخ به نياز فوري به مطالعه آبخوانهاي م شترک در امتداد مرز
آمريکا-مکزيک شـــروع به همکاري کردند .در نتيجه ،کنگرهي اياالت متحده در تاريخ
 22دســـامبر  )Alley,2013(2006قانون عمومي  ،448-109با عنوان قانون ارز يابي
آبخوانهاي فرامرزي اياالت متحده-مکزيک) 1(TAAرا تصـــويب کرد که به موجب آن
در طي يک دورهي  10ســـاله 50 ،ميليون دالر به اين امر اختصـــاص داده ميشـــود
( )IBWC,2009که البته تا سال  2017صرفاً حدود  3ميلون دالر آن فراهم شده ا ست
( .)Carter et al,2017:4مرحلهي بعدي درخواســـت از کشـــور مکزيک براي شـــروع
همکاري در اين مورد بود .بنابراين روند مذاکره ،تعامل و يادگيري متقابل آغاز شـــد که
در نهايت منجر به توافق رســمي بين دو کشــور در ســال  2009شــد تا امکان مطالعه
آبخوانهاي فرامرزي بين المللي را فراهم کند.
يکي از د ستاوردهاي قابل توجه اين موافقتنامه ،ام ضاي همکاريهاي دوجانبه تو سط
دو کشــور آمريکا و مکزيک بود که باعث شــکلگيري تيمهاي کاري دوجانبه و شــروع
فاز مطالعات فني دوجانبه شــد .در ضــمن اين برنامه ،شــکافهاي اطالعاتي ،از جمله
اطالعات و تجزيه و تحليل مورد نياز براي بروزرساني مدل عددي جريان آب زيرزميني،
1.Transboundary Aquifer Assessment
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شــناســايي شــد .البته تا قبل از ســال  ،2016ســوء برداشــتهاي متعدد ،باعث تأخير در
عملياتي شدن اين توافقنامه شده بود.
توجه به اين م سائل ميتواند تجربهاي گرانبها براي مديريت آبخوانها در سي ستمهاي
مشابه محسوب شود).( Callegary et al, 2018

چالاهاي بوجود آمده در اثر سوءبرداشت طرفين را در سه بخا دستهبندي ميکند.1 :
راههايي که از طريق آن ،کارهاي بينالمللي صـــورت ميپذيرد .2 ،پروتکلهايي که بايد
به کار بسته شوند و  .3تفسير کشورها از اصطالحات فني .سوء برداشت اول در اوايل
برنامه زماني رخ داد که بخش ـي از تيم اياالت متحده تصــور ميکرد که ميتواند به طور
م ستقيم با ايالتهاي مکزيک کار کند؛ بدون اينکه توافق دو طرفه سازماني الزم با شد.
نمونهاي از مورد دوم زماني رخ داد که تيم اياالت متحده پي شنهادات خود را براي شرح
وظايف بينالمللي پيا از جلسات کميته مشورتي دوجانبه ،ارسال نکرد و صرفاً آنها را
در طي خود جل سات معرفي کرد .اين امر منجر به رد اکثر وظايف پي شنهادي شد .يک
مثال از مورد ســوم نيز در زمان اســتفاده از اختصــار « »TAAPرخ داد .تا زماني پس از
امضــاي گزارش مشــترک ،تيم اياالت متحده از اين واژه زماني اســتفاده ميکرد که بنا
داشــت به پروژههايي اشــاره کند که منبع مالي آن ذيل قانون  TAAســال  2006تعريف
شـــده اســـت .درحالي که در طرف مکز يک ،اين واژه را براي ارجاع به کل برنامهي
دوجانبه ا ستفاده ميکردند .نتيجهي اين کار سردرگمي و در نهايت توقف چندين ساله
کارهاي دوجانبه در يکي از آبخوانها شد.
.4-2آبخوان گواراني (آمريكاي جنوبي):

در آمريکاي جنوبي  29آبخوان فرامرزي م شترک وجود دارد که در خ صوص ب سياري از
آنها اطالعات و دانا اندکي پيرامون ابعاد واقعي ،ويژگيهاي زمين شـــناســي ،ذخاير
آبي ،نرخ برداشـــت و نقا آنها در توســـعهي منطقهاي وجود دارد(.)Villar,2016:1

اگرچه آمريکاي جنوبي دسترسي بااليي به آبهاي سطحي دارد ،حدود  40تا  60درصد
از تقاضــاي آبي کشــورهاي اين منطقه از آبهاي زيرزميني تأمين ميشــود .اهميت اين
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مو ضوع در منطقهي فوق الذکر در ت ضاد با نحوهي مديريت مخاطره آميز آن بوده و در
ادبيات فني از آن به عنوان «جنون آب»1ياد ميشود(.)Villar,2016:1

در اين منطقه تنها يک توافق بينالمللي به ثبت رســيده اســت که به طور مشــخص به
بحث آبهاي زيرزميني ميپردازد؛ موافقتنامه آبخوان گواراني ،که در ســال  2010بين
آرژانتين ،برزيل ،اروگوئه و پاراگوئه به ام ضا ر سيد .اين موافقت نامه نخ ستين توافق در
حوزهي آبهاي زيرزميني فرامرزي بود که تحت تأثير قطعنامه  63/124ســـازمان ملل
متحد تبيين شد و تنها قطعنامهاي بود که بدون تنا و درگيري ،براي ا ستفاده از آبخوان
تأييد شد(.)Villar and Ribeiro,2011:1

آبخوان گواراني بزرگترين منبع آب زيرزميني در جهان است که حجمي معادل 45000
کيلومتر مکعب و مســـاحتي برابر با  1/2ميليون کيلومتر مربع را داراســـت( Newton,

 .)2013:1بياتر اين آبخوان در کشور برزيل قرار دارد که مصرفکنندهي اصلي آن نيز
است( 93/6درصد از کل آب استخراج شده) ( OAS,2009و  .)World Bank,2009الزم
به ذکر ا ست که اکثر آبخوان( )90٪به صورت مح صور 2بوده و تنها از طريق 124/650
کيلومترمربع امکان تغذيهي آبخوان وجود دارد(.)LEBAC/UNESP,2008

پروژه سي ستم آبخوان گواراني) 3 (GASدر روز بيست و سوم ماه مي سال  2003توسط
کشـــور هاي آرژانتين ،برز يل ،پاراگوئه و اروگوئه و با حما يت ســـازمان هاي مختلف
بينالمللي ،کليد خورد .اين پروژهي شـا سـاله ( 2003تا  )2009به طور عمده توسـط
سازمان ت سهيالت زي ستمحيطي 4جهاني تأمين مالي شد و بانک جهاني نيز به عنوان
آژانس اجرايي 5و ســازمان  6 OASبه عنوان مجري ،7آن را انجام دادند .در ســال ،2005
1.Hydroschizophrenia
2.Confined
3.Guarani Aquifer System
4.Global Environmental Facility
5.Implementing Agency
6.Organization of American States
7.Executive Agency
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پيانويس موافقتنامه آماده امضــاي طرفين شــد ،اما اختالفات عميق در مورد قوانين
حل و فصل اختالفات ،اجازه نهايي شدن کار را نداد .از سال  2005تا  ،2010مذاکراتي
بين اين کشـــورها صـــورت نگرفت اما در طي اين مدت در چارچوب پروژهي ،GAS
همکاريهاي مثبتي با يکديگر داشتند(.)Sindico et al,2018:5

يکي از نکات مثبت پيرامون آبخوان گواراني ،مشـــارکت کانون هاي تخصـــصـــي در
طبقـهبنـدي اين آبخوان بـه عنوان يـک منبع طبيعي مشـــترک بود( Borghetti etal,

 .)2011:36بدون اين دانا و همافزايي ،کشـــورها به طور قطع ماه يت اشـــتراکي اين
آبخوان را ناديده ميگرفتند .همچنين ،همافزايي دان شمندان کمک کرد تا ارتباطي در اين
خصــوص با ســازمانهاي بينالمللي شــکل بگيرد و کمک هزينههايي در اين مورد نيز
دريافت شود .از ديگر درسآموختههاي اين پروژه ،تجارب پروژههاي آزماي شي آن بود.
در اين آبخوان چهار پروژهي آزمايش ـي تعريف شــد که يکي از آنها پيرامون چگونگي
حل اختالف بر سر ا ستفاده از منابع آب در اين منطقه بود .در مورد آبخوانهايي و سيع
مانند گواراني ،اهميت مديريت منابع آب در سطح محلي بي شتر آشکار مي شود .اين نوع
آبخوانها اغلب داراي ويژگيهاي فيزيکي ،اجتماعي ،اقتصــادي و محيطي اســت که با
توجه به محل اســـتحصـــال آب ،اين ويژگي ها تغيير ميکنند .از همين رو ،اقدامات
مديريتي براي آبخوان هاي بزرگ فرامرزي با يد براي م ناطقي که در نزديکي مرز هاي
کشــور قرار دارند ،در ســطوح محلي انجام شــود( .)Kettelhut,2013بيشــتر مشــکالت
موجود بر سر راه دستيابي به اجماع سريع ميان کشورها ،مربوط به عدم وجود اطالعات
و دادههاي کافي منابع آبي مورد بحث اســت .در همين راســتا ،يکي ديگر از مهمترين
نکات مثبت در پروژهي  ،GASارائهي اطالعات و دادههاي کافي به کشـــورهاي منطقه
بود که به آنها اجازه داد ،بتوانند موافقتنامه مديريت مربوط به آبخوان گواراني را امضا
کنند.
اما بزرگترين مشــکل در خصــوص اين تعهدنامه ،عدم انجام اقدامات مشــترک مابين
کشــورهاي عضــو بوده اســت .از زمان امضــاي قرارداد در اوت  ،2010تنها آرژانتين و

_____________________هيدروپليتيک آبخوانهاي فرامرزي :بهسوي همكاريهاي کاربردي

201

اروگوئه اين موافقت نامه را ت صويب کردهاند .هيچ پروژهي م شترکي براي ادامه تحقيق
يا نظارت بر آبخوان وجود ندارد و زير ساختهاي سازماني توليد شده ،کارايي خود را
از دست دادهاند .همچنين سيستم اطالعاتي اختصاص داده شده به آبخوان گواراني هنوز
در دسترس نيست .الزم به ذکر است که فاز سوم پروژه که به نظر ميرسد از سال 2017
در حال شکلگيري ا ست ،به دليل عدم ت صويب نهايي توافقنامه آبخوان گوراني تو سط
پاراگوئه ،تاکنون عملياتي نشده است(.)Sindico et al,2018:6

.4-3آبخوان نوبيان (قاره آفريقا )

سي ستم آبخوان ما سه سنگي نوبيان (NSAS) 1داراي م ساحتي در حدود  2/2ميليون
کيلومترمربع ا ست که بزرگترين آبخوان ف سيلي شناخته شده در جهان ا ست( Ahmed,

 .)2013:114اين آبخوان در گوشهي شمال شرقي آفريقا واقع شده و در امتداد مرزهاي
ک شورهاي م صر ،ليبي ،سودان و چاد گ سترش يافته ا ست .حجم آب ذخيره شده در
آبخوان نوبيان در حدود  373000کيلومتر مکعب تخمين زده ميشـــود .اين آبخوان که
بزرگترين سيستم آب زيرزميني تجديدناپذير است ،يک منبع حياتي براي مصارف شرب
و کشاورزي کشورهاي مصر ،ليبي ،چاد و سودان محسوب ميشود که در  40سال اخير
بردا شت قابل توجهي از اين منبع به خ صوص تو سط ک شورهاي م صر و ليبي صورت
گرفته است(.)Nijsten et al,2018:26

در طول چهار دهه گذشته ،کشورهاي فوق الذکر تالشهايي را براي توسعه و بهرهبرداري
بياتر از آبخوان انجام دادند .در اوايل دههي  ،1970مصر و ليبي فرايندي را براي ايجاد
همکاري بين کشورهاي منطقه در خصوص مديريت آبخوان نوبيان آغاز نمودند .درسال
 ،1992اين همکاري با ايجاد يک تصــدي مشــترک براي مديريت آبخوان ،به صــورت
ر سمي درآمد .با اين حال تنها الزام براي اجراي اين توافقنامه در حقيقت قوانين داخلي
مجمع بود که ســـاخ تار و عملکرد دروني و نحوه تصـــميمگيري و بود جه مالي اين
ت شکيالت را تعيين ميکرد .پس از آن ،ک شور سودان در سال  1996و ک شور چاد در
1.The Nubian Sandstone Aquifer System


202فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال شانزدهم ،شماره دوم ،تابستان________________________ 1399

ســال  1999به اين معاهده پيوســتند .همچنين دو توافقنامه ديگر در ســال  2000بين
ک شورهاي م شترک در آبخوان صورت گرفت که نمايانگر پي شرفت در روند همکاري
ميان ک شورهاي آبخوان نوبيان بود و ن شان داد که الزمه ا ستفاده پايدار از منابع آبخوان،
پايا منظم و به روزر ساني و به ا شتراکگذاري دادهها ا ست که در اين زمينه ک شورها
در «بر نا مه توســـ عه يک اســـتراتژي منط قهاي براي اســـت فاده از  » NSASبر روي
اشـــتراکگذاري اطالعات توافق کردند( .)Nijsten et al,2018تأمين منابع مالي در اين
حوزه شــامل کمکهاي ســاالنهي کشــورهاي مشــترک در آبخوان و کمک هزينههاي
ار سالي از مو س سات ملي و بينالمللي مي شود .در واقع ک شورهاي م صر و ليبي ،%35
سودان  %20و چاد  %10از بودجه را تامين ميکنند(.)Quadri,2017:2

الزم به ذکر ا ست که اگرچه روند همکاري ک شورهاي حوزهي اين آبخوان روند کندي
داشته ،اما به صورت مداوم وجود داشته است .همچنين توافق نامه  SAPيا برنامه اقدام
استراتژيک1توسط ک شورهاي آبخوان نوبيان و مجمع م شترک در سال  2013منعقد شد
( )IAEA,2013و طرف هاي مختلف را به توافق در اب عاد بزرگتر ملزم و به مدير يت
پايدار آبخوان تشويق ميکرد(.)Nijsten et al,2018:30

به طور کلي اي جاد يک چارچوب مديريتي مشـــترک که در آن داده ها و اطالعات به
اشتراک گذاشته ميشود از نقاط قوت موافقتنامههاي اين آبخوان و عدم وجود الزامات
حقوقي در صورت عدم ايفاي وظايف تو سط يکي از طرفين ،از نقاط ضعف آن ا ست
که علت اصلي آن عدم پشتوانه الزم براي قوانين تصويب شده (عمدتاً در مجامع محلي)
است.
.4-4آبخوان ژنو (قاره اروپا)

يکي از مواردي را که ميتوان به عنوان يک تجر بهي موفق در زمي نهي مدير يت
آبخوانهاي مشــترک به حســاب آورد ،مربوط آبخوان ژنو 2اســت .اين آبخوان بين دو
1.Strategic action plan
2.Genevese transboundary aquifer
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ک شور سوئيس و فران سه قرار گرفته و براي تأمين آب آ شاميدني حدود  700هزار نفر
استفاده ميشود .حدود  80درصد از آب آشاميدني ژنو از درياچهي ژنو و بيست درصد
آن از چاههاي پمپاژ آبخوان ژنو تأمين ميشـــود( .)de los Cobos,2018:1البته الزم به
ذکر ا ست که تغذيه طبيعي اين آبخوان ،بي شتر از جريان نفوذي رودخانهي آرو 1صورت
ميگيرد که از کوههاي مونت بالن سرچ شمه ميگيرد و حدود  90در صد آن در خاک
فرانسه واقع است .در طي دهههاي شصت و هفتاد ميالدي ،سطح آبخوان به دليل پمپاژ
بيا از حد ،بيشــتر از  7متر افت کرده بود که منجر به نابودي حدود يک ســوم از کل
ذخيره آب زيرزميني در طي يک دوره  20ساله شد(.)de los Cobos,2018:1

در سال  ،1975فرانسه اعالم کرد که ديگر از اين آبخوان استفاده نخواهد کرد و به سراغ
ســـاير م نابع آب موجود در خاک خودش خوا هد ر فت ،ولي ت ما يل دارد که ام کان
مشــارکت در تغذيهي آبخوان و برداشــت از آن در آينده برايا حفظ شــود .در نهايت
ت صميم بر آن شد که فران سه ميتواند سهمي معادل دو ميليون متر مکعب به صورت
ساالنه از آبخوان برداشت کند .در همين راستا ،موافقتنامهي  30سالهاي در سال 1978
امضا شد(که به طور مداوم هر  5ساله تمديد مي شد مگر اينکه توسط هر يک از طرفين
با اطالع قبلي يک ســاله ،به پايان برســد) و پس از اتمام مدت زمان قرارداد ،مجدداً در
سـال  2007تجديدنظر و تصـويب شـد که گواه از موفقيت اين طرح مديريت مشـترک
داشت.
در اين موافقتنامه م سائلي از قبيل کميتهي بهرهبرداري(اع ضا ،هدف و نحوهي عملکرد
آن) ،برنامهي مديريت ساالنهي آبخوان ،تأ سي سات تغذيهي آبخوان ،ميزان حق بردا شت
آب ،قيمت آب(که متأثر از هزينههاي ساخت و بهرهبرداري از تأ سي سات جديد ساخته
شده بود) و مقررات متفرقه(مانند م سائل مربوط به کيفيت آب) ذکر شده بود .هر گونه
اختالف ناشـــي از اجراي اين طرح ،بايد به اطالع کميتهي محلي ترکيبي از فرانســـه و
سوييس ارجاع داده مي شد و در صورت عدم رفع م شکل ،مو ضوع بايد تو سط يک
1.Arve River
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کميته م شوررتي برر سي و حل مي شد .اين کميته ،پس از ت صويب توافق ،نقا نظارتي
بر بر مديريت برداشت آب از اين آبخوان نيز داشت.
با نگاهي به  30ســال اول اين توافقنامه و با تجربهاي که از طراحي پروژه و اجراي آن
حا صل شد ،مي توان اذعان دا شت که کليد موفقيت اين طرح ،حل م سئلهي منابع آب
فرامرزي در سطح محلي است و نه در سطح ملي .به عالوه خاطرنشان ميسازد که تمام
جن به هاي فني(از قب يل م طال عات ه يدروژئولوژيکي ،مدير يت ايســـت گاه هاي پم پاژ،
ارز يابيهاي ه يدرول يک محلي) همواره مشـــخص بودند و توســـط بازيگران محلي به
ا شتراک گذا شته مي شدند و سپس همين اطالعات به ت صميمگيرندگان در سطح محلي
انتقال داده مي شد .به عبارت ديگر ،نقا کميتهي ايجاد شده به عنوان مشارکت کنندهي
ا صلي ،در مرکز همه مباحث و جل سات ،براي نيل به اين موفقيت ب سيار حياتي بود( de
.)los Cobos,2018:9

.4-5جمعبندي نقاط قوت و ضعف موافقتنامهها

از مجموع بررســـيهاي انجام گرفته در مورد آبخوانها ميتوان دريافت که همکاري در
راســتاي رس ـيدن به اســتفاده پايدار از منابع آبخوانهاي فرامرزي نيازمند دو اصــل مهم
اســت :اول اينکه توافقنامههاي بين دو طرف ،بهصــورت تخصــصــي بر روي آبخوان
فرامرزي شکل گيرد و نه اينکه صرفاً يک توافق حاشيهاي قلمداد شود .دوم اينکه تأکيد
توافقنامهها بيشــتر بر روي رويکردهاي همکارانه باشــد تا قراردادهاي الزامآور در مورد
تخصيص حقآبهها(.)Eckstein,2011:284

زماني که توافقنامهها مبتني بر يک آبخوان خاص تهيه شــوند ،خصــوصــيات و عملکرد
خاص آنها مدنظر قرار ميگيرد .توافقنامههاي جامع عموماً يک چنين ويژگي را ندارند
و بدون توجه به مشــخصــات خاص آنها ،ممکن اســت به يک توافقنامه غيرمؤثر و يا
حتي مخرب تبديل شوند .لذا بايد نظامهاي مديريتي ،تخ صيص و حفاظتيِ م شخ صي
براي هر آبخوان ته يه شـــود .خصـــوصـــ يات مت فاوت هر آبخوان ميتوا ند از ح يث
م کانيزم هاي تخل يه ،م نابع ت غذ يه ،چارچوب هاي ه يدرولوژيکي و ژئومورفولوژيکي،
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مدنظر قرار گيرد .همچنين ميتوان براي هر آبخوان يک وضـــع يت خاص اجت ماعي،
فرهنگي و اقتصـــادي را درنظر گرفت .بررســـي ها ب يانگر اين اســـت که با يد فراي ند
تصــميمســازي ،از دولتهاي مرکزي به جوامع محلي و مديران آنها در دو طرف مرز،
واگذار شود تا به راه حل پايداري بتوان دست يافت.
يکي از پيچ يدگي هاي رســـ يدن به يک هم کاري موفق در آب هاي فرامرزي ،تعيين
حقآبههاي طرفين مرز اســـت .تحت قوانين بينالمللي ،هر دو طرف مجاز به اســـتفاده
من صفانه و منطقي از آبهاي فرامرزي ه ستند البته با اين شرط که به ساير ک شورهاي
م شترک آ سيبي وارد ن شود .با اين حال ،تعيين اينکه اين حقوق ا سا سي چه چيزهايي را
شـــامل ميشـــود ،مملو از اختالف نظرهاي فراواني اســـت و ميتواند مانع همکاري و
شکلگيري توافقنامه شود.
در مقابل ،مشارکت تحت يک رويکرد همکارانه ،توسط اکثريت کشورها تهديدي کم و
يا حتي بدون تهديد ن سبت به حاکميت مح سوب مي شود .چرا که چنين همکاري فقط
به تعهدات مربوط به اطالعات مربوط به آبهاي مشـــترک اعمال ميشـــود و در مورد
مالک يت و حقوق اين آبها دخالتي ندارد .اين مســـأله ميتواند به عنوان يک عامل مهم
براي شروع همکاري و اعتماد سازي قلمداد شود .در همکاري فرآيندي ،محور ا صلي
همکاري مبتني بر تبادالت منظم داده و اطالعاتي از قبيل زمين شنا سي ،هيدرولوژيکي،
آب و هوايي و اکولوژيکي ســيســتم آبخوان و پيابينيهاي مربوطه اســت .متأســفانه
ب سياري از پايگاه دادههايي که در ک شورها ايجاد مي شود به مرز سيا سي همان ک شور
ختم مي شود که از آن به سندروم نق شه خالي 1تعبير مي شود که ک شورها از جزييات
نقشــه در آن ســوي مرزهاي خود اطالعي ندارند .الزمهي تبادل اطالعات در همکاري
فرايندي ،هماهنگ کردن روش شنا سيها ،تکنيکها ،فرآيندها ،فر ضيهها و تکنولوژيها
است که در اين زمينه متاديتا يا فراداده محسوب ميشوند .به عبارتي ديگر ،بخا اصلي
کار بعد از عقد توافقنامه شروع مي شود .نقاط قوت و ضعف توافقنامههاي منعقد شده
1.Blank map syndrome
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مابين ذينف عان آبخوان هاي مورد م طال عه در اين پژوها در جدول( )1جمعب ندي و
خالصهسازي شده است.
جدول( :)1نقاط قوت و ضعف توافقنامههاي منعقد شده در آبخوانهاي مورد مطالعه
نام آبخوان

نقاط قوت
-شروع همکاري فرايندي و تشکيل پايگاه دادهاي

آمريکا-مکزيک

مشترک بدون تمرکز بر تخصيص
حقآبهها

نقاط ضعف
سوء برداشتهاي گوناگون از قراردادها
عدم هماهنگي حوضههاي مديريتي در دو کشور
غلبه مسائل امنيتي بر آبخوانداري در برخي
مناطق

مشارکت کانونهاي تخصصي که اين آبخوان رابه عنوان يک منبع طبيعي مشترک معرفي
کردند.
انجام پروژههاي آزمايشي (به عنوان مثال درخصوص چگونگي حل اختالف بر سر
استفاده از منابع آب در منطقه)
گواراني

-ارائهي اطالعات و دادههاي کافي به کشورهاي

عدم انجام اقدامات مشترک مابين کشورهايعضو براي حمايت از روند همکاري،
بعد از تصويب آن
عدم تصويب داخلي موافقتنامه توسط تماميدولتهاي کشورهاي حوزهي آبخوان
-عدم دسترسي به سيستم اطالعاتي (عدم

منطقه به منظور تسهيل تصميمگيري در

دسترسي به تمامي دادههاي جمعآوري

خصوص امضاي موافقت نامه

شده در طول پروژه براي انجام پروژه

ايجاد دو صندوق مالي به منظور مشارکت عموميدر اين پروژه از طريق دانشگاهها و
نمايندگان سازمانهاي غير دولتي

هاي بعدي)
عدم حمايت نهادي نهادهاي رسمي بينالمللياز پروژهي GASP

()NGOs
ايجاد يک چارچوب مديريتي مشترک توسط
نوبيان

کشورهاي آبخوان
به اشتراک گذاري اطالعات و دادههاي مرتبط با
آبخوان

عدم وجود الزام حقوقي در صورت عدم ايفاي
وظيفه توسط يکي از اعضا (قوانين
صرفا داخلي و در مجمع تصويب شده
است)

تمرکز و توجه به منابع آبي مشترک از طرف هر دو
کشور
ژنو

حل و فصل مسائل اداري و قانوني مربوط به
مديريت آبخوان در مقياس محلي
توانايي بلوک ژنو در مديريت مسائل فرامرزي به
طور مستقيم

فاقد نقطه ضعف عمده
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.5چارچوب پيشنهادي :به سمت همكاريهاي عملي
در زمينه حوضههاي آبريز مرزي کشور ايران مطالعات نسبتا جامعي صورت گرفته است.
براي مثال در گزارش مرکز پژوهاهاي توسعه و آيندهنگري( )1397با بررسي  5حوضه
آبريز مشترک آبي(دجله-فرات-اروندرود ،حوضه ارس ،حوضه اترک ،حوضه هيرمند و
حوضه هريرود) مشخص گرديد که از لحاظ کميت ،شاخص تنا آب و شاخص آلودگي،
در شرايط خطر بسيار زياد واقع شدهاند .طبق اعالم مرکز منابع آب زيرزميني بينالمللي،
کشور ايران داراي شا آبخوان فرامرزي در سمت شرقي و پنج آبخوان نيز در طرف
غرب است( .)Fereshtehpour et al,2015آبخوانهاي غربي کشور ايران داراي وسعت
بيشتري نسبت به آبخوانهاي شرقي هستند؛ با اين حال ،مناقشات مرزي در شرق کشور
به دليل اقليم خشک و نيمه خشکي که در اين مناطق حاکم است ،نمود بيشتري دارد
( .)Shahbazbegian et al,2016:170;Najafi and Vatanfada,2013:135باتوجه به
مطالب بيان شده و درسآموختهها از توافقنامههاي بينالمللي ،چارچوب زير براي
همکاري ايران با همسايگانا پيشنهاد ميشود.
بر اساس شکل( )2در ابتدا بايد تفاهمنامه اوليه مابين کشورهاي مشترک با آبخوان منعقد
شود و يک تأمين مالي اوليه به منظور اقدامات بعدي فني و اجرايي صورت گيرد .براي
اين منظور ميتوان از توان فني و مالي نهادهاي تخصصي بينالمللي نظير برنامه محيط
زيست سازمان ملل ،1برنامه عمران سازمان ملل ،2کميسيون اقتصادي اجتماعي سازمان
ملل آسيا و اقيانوسيه(اسکاپ)، 3کميسيون اقتصادي اجتماعي غرب آسيا(اسکوا) ،4شبکه
تابآوري بالياي آسيا و اقيانوسي ه 5و به خصوص اپدي م( 6مرکز منطقهاي مديريت
اطالعات باليا براي آسيا و اقيانوسيه) استفاده کرد.
1.United Nations Environment Programme
2.United Nations Development Programme
3.United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
4.United NationsEconomic and Social Commission for Western Asia
)5.APDRN(Asian Pacific Disaster Resiliance Network
)6.APDIM(Asian and Pacific Centre for the Development of Disaster Information Management
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شكل( :)2فلوچارت پيشنهادي براي همكاري ايران با همسايگانش در خصوص عقد توافقنامههاي مؤثر و کاربردي
پيرامون آبخوانهاي فرامرزي
چارچوب ييشن ادي براي مديريت آبخوانهاي مرزي ايران
تفاهم نامه اوليه ين کشورهاي ينف
چين

وزارتخانههاي نيرو ،ج اد
کشاورزي ،امورخارجه،
سازمان محيطزيست،
برنامهوبودجه

اوليه )شامل شناسايي اع اي تيم و
چين سازماني (

تامين مالي جداگانه در هر يک از کشورهاي
مشتر ا خوان
توسعه پاي اه داده مشتر
آمادهسازي زيرساختهاي الزم
براي راهاندازي يايياههاي مشکرک
ثبتداده

 ميزان برداشت ،تغذيه وتخليه
 ميزان آلودگي آبزيرزميني ميزان ارتباط آب سطحي وزيرزميني
تعيين اتصالت مرزي درمقياح محلي و منطقهاي

شناسايي خالهاي
اطالعاتي

بررسي سازگاري دادهها و
حذا دادههاي يرت

يک ارچهسازي اطالعاتي
سامانههاي مخکل

ارزيا ي فني
بررسي وضعيت آبخوان از
جنبههاي کمي و کيفي

تشخيص نوع وضعيت اجکماعي-
اقکصادي
آبخوان فرامرزي

کارگروه هاي مشتر
غير دولکي )سازمانهاي مردمي،
NGOها و دانشياهي(

دولکي

 ميزان تمرکز جمعيت ميزان وابسکيي بهآبزيرزميني
ميزان سرانهتجديديذير آبزيرزميني
...

فني )دانشياهي،
کارشناسي(

تنظيم قراردادهاي مشتر و
تامين مالي دوره اي
 نزديت کردن سازوکار حل وفصل مناقشات در کشورهاي حوضهي آبخوان شفااسازي ميزان اخکيارات ن ادهاي اجرايي ،سازگاري در اطالعات طرفين تشکيل کميکههاي همافزايي تشکيل کمبکه حل اخکالا با ع ويت نماينده مردم منطقهي تحت يوشش آبخوان براي مديريتمحلي آبخوان (شامل ن ادهاي محلي مسئول تامين آب به عنوان نماينده حاکميت و همچنين
انجمن هاي مردم ن اد به عنوان نماينده مسکقيم مردم )
تعيين سناريو بر اساح رفکارهاي مخکل طرا مقابل )بررسي اهرمهاي فشار( -ييش بيني الزامات حقوقي در صورت عدم انجام تع دات و تاخير در تصويب ملي چارچوب توافقي

روزرساني دوره اي

مرحله بعدي ،چينا ســـازماني نهادهاي مهم و تأثيرگذار اســـت .براي اين منظور ميتوان بر
اســاس پيشــنهاد مطرح شــده در مطالعات مرکز پژوهاهاي توســعه و آيندهنگري( )1397يک
«کميته ديپلماســي آب» تشــکيل داد .اعضــاي داخلِ ايران اين کميته ميتواند از وزارت نيرو،
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وزارت امور خارجه ،وزارت جهاد ک شاورزي ،سازمان برنامه و بودجه ک شور ،سازمان حفاظت
محيط زي ست ،سازمان هواشناسي کشور و کمي سيون آب و کشاورزي مجلس باشد تا بتوان با
ايجاد همافزايي بين توان تخ ص صي د ستگاههاي اجرايي داخل ک شور و توان ديپلما سي وزارت
امور خارجه ،به دســتاوردهاي قابل توجهي در راســتاي کنترل تأثيرات منفي ناشــي از کاها
سطح آبخوانهاي فرامرزي د ست يافت .وظيفه ا صلي اين کميته ،راهبري ،برنامهريزي ،پايا و
سياستگذاري در خصوص مسائل و چالاهاي آبخوانهاي فرامرزي است .رياست کميته بر
عهده وزير نيرو و دبيرخانه کميته نيز ميباي ستي در وزارت نيرو با شد .سازمان برنامه و بودجه
نيز ميباي ستي ن سبت به ارزيابي اثربخ شي و نظارت بر اقدامات انجام شده به صورت ساالنه
اقدام نمايد .در دو مرحله بعد(که جنبه فني دارند) بايد با ايجاد يک پايگاه اطالعاتي مشـــترک
بين ک شورهاي ذينفع اوالً خألهاي اطالعاتي شنا سايي شده و سپس سازگاري بين دادههاي
جمعآوري شده از منابع گوناگون برر سي و در صورت لزوم دادههاي پرت و نا سازگار حذف
گردد.
بعد از ايجاد پايگاه داده ،بايد ارزيابي دقيقي از آبخوانهاي فرامرزي موجود کشـــور با توجه به
معيارهاي مختلف کمي ،کيفي ،اجتماعي و اقت صادي صورت گيرد تا اولويتبندي کمي و کيفي
ميان آبخوانهاي مختلف براي اتخاذ اقدامات ا صالحي و تخ صيص بودجه انجام گيرد .در اين
مرحله همچنين ميباي ست(مطابق شکل  )1مدل و نوع آبخوان از حيث ات صال هيدروليکي به
رودخانهها ،محصور و غيرمحصور بودن آن مشخص گردد .در گام بعد کميتههاي مختلف فني،
اجرايي و مشــورتي ميبايســت تشــکيل گردد تا با انجام تحقيقات علمي بر دانا و اطالعات
موجود بيفزايند و بتوانند با آگاهســازي اجتماعي که توســط ســازمانهاي غيردولتي صــورت
ميگيرد ،بر رفتار مردم در اســـتفاده از اين منابع با ارزش آبي تأثير بگذارند .براي اين منظور
ميتوان از رســانههاي جمعي به منظور ارتقاي آگاهي و فرهنگ عمومي ،مشــارکتهاي فراگير
مردمي و توانمندسازي ذيمدخالن جهت حفاظت از منابع زيرزميني استفاده کرد.
بعد از انجام اين اقدامات ،ميتوان يک قرارداد جامع بين کشــورهاي مشــترک در آبخوان منعقد
نمود که براي کارامدي آن بايد نکات مهمي در آن لحاظ گردد .به طور مثال ک شورهاي حو ضه


210فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال شانزدهم ،شماره دوم ،تابستان________________________ 1399

آبخوان بعضاً امکان دارد ساختار تصميمگيري شان متفاوت باشد که الزم است تا حد امکان ساز
و کار حل مناق شات به يکديگر نزديک شود(مانند آبخوان فرامرزي آمريکا-مکزيک که در يکي
ساختار ايالتي و در ديگري ساختار حو ضه آبريز براي ت صميمگيري در حوزه منابع آب وجود
داشت) .عالوه بر اين ،تا حد امکان بايد سعي شود تعارضات و اختالفات در مقياس محلي حل
و فصـــل گردد و صـــرفاً در موارد خاص نهادهاي حاکميتي ورود کنند(همانند مطالعه موردي
آبخوان ژنو) .به عبارت ديگر ،کميتهها از نهادهاي محلي که مسـئوليت تامين آب سـاکنين را بر
عهده دارند ت شکلي شود همانند شرکتهاي آبمنطقهاي ،به عنوان نماينده حاکميت در محل
آبخوان به عنوان تصميم ساز و انجمنهاي مردمنهاد به عنوان نماينده مستقيم مردم ،جهت بهبود
تصميمها و با نقا مشورتي.
در اين قرارداد الزم اســـت وظايف و اقدامات طرفين در دورههاي زماني مختلف(براي کاها
برداشت از آبخوان فرامرزي) شفاف گردد و همچنين پيابينيهاي مختلف حقوقي براي اتخاذ
اقدامات الزم در صـورت عدم انجام تعهدات از سـوي يکي از طرفين صـورت گيرد .براي اين
کار ميتوان از اهرمهاي فشــار در ســاير زمينهها(مثل حوزههاي اقتصــادي) اســتفاده کرد؛ بدين
معني که همکاري در زمينههاي اقتصــادي منوط به انجام تعهدات شــود .اين قراردادها بايد در
دورهاي زماني منظم از لحاظ کارايي توسط نهادهاي حاکميتي(مانند کميته ديپلماسي آب) مورد
ارزيابي دقيق قرار گيرد و در صــورت لزوم اصــالح شــود .الزم به ذکر اســت که چارچوب
پيشنهادي قدمهاي اوليه را در جهت نيل به همکاريهاي کاربردي برميدارد.
 .6نتيجهگيري
جهان در حال پيشي گرفتن از ظرفيت تجديدپذيري منابع آبي است که اين پديده کمبود آب
گستردهاي را رقم ميزند .رقابت بر سر بهرهبرداري از منابع آب مشترک اگرچه ممکن است در
کوتاه مدت منافعي را براي کشورهاي باالدست به همراه داشته باشد ،ولي به طور قطع در
درازمدت تأثيرات منفي اين برداشتهاي بيرويه متوجه تمامي کشورهاي واقع در حوضههاي
مشترک خواهد شد .عدم توفيق بسياري از دولتها در کشورهاي در حال توسعه ،در اعمال
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سياستهاي محدود کردن بهرهبرداري از آبهاي زيرزميني ،چشمانداز نگرانکنندهاي را فراروي
اين دولتها و حتي جامعهي جهاني قرار داده است.
عليرغم وجود تجربيات فراوان و ارزشمندي از همکاري ذي مدخالن در زمينهي رودخانههاي
فرامرزي ،و با وجود بيا از يک دهه توجهات فني و سياسي در باالترين سطوح بينالمللي به
آبخوانهاي فرامرزي ،پيشرفت بسيار کمي در ايجاد و پيشبرد موافقتنامههاي مربوط به اين منابع
صورت گرفته است .دانا علمي مربوط به حدود  600آبخوان فرامرزي که تقريباً در هر کشوري
در جريان هستند ،بسيار ضعيف است تا جايي که شناسايي حوضههاي در معرض مناقشه ،آلودگي
آنها و  ....به يک حدس کارشناسي محدود ميشود .کمبود داده و دانا در اين زمينه باعث عدم
پاسخ به چالاهاي پيارو ميشود.
در اين مقاله پس از بررسي مدلهاي مفهومي آبخوانهاي فرامرزي ،که تفاوت قابل مالحظهي
آنها را با منابع آبهاي سطحي برجسته ميسازد ،به مطالعهي تعدادي از مهمترين تجربيات
موجود در عرصه جهاني در قارههاي اروپا ،آفريقا و آمريکا پرداخته شد و قراردادها و مديريت
برخي از مهمترين منابع آب زيرزميني مشترک آنها بررسي گرديد .نتايج نشان داد که در چهار
آبخوان مطالعه شده در تحقيق حاضر که که(جزو) مهمترين آبخوانهاي قارههاي آمريکا ،آفريقا
و اروپا هستند ،به جز آبخوان مشترک فرانسه-سوييس ،ساير موافقتنامهها به داليل مختلفي از
قبيل عدم تصويب داخلي موافقتنامه ،عدم حمايت مالي توسط نهادهاي رسمي و بينالمللي و
غيره ،نتوانستند به اهداف از پيا تعيين شده آنچنان که بايد ،دست يابند .بر همين اساس و با
توجه به درسآموختهها ،در تحقيق حاضر چارچوبي براي همکاري عملي ايران و همسايگانا
در خصوص عقد توافقنامههاي موثر و کاربردي پيرامون آبخوانهاي فرامرزي پيشنهاد شد .اين
چارچوب ،با تأکيد بر نقاط قوت و پوشا نقاط ضعف موافقتنامههاي بررسي شده ،ارائه شده
است.
چارچوب پيشنهادي شامل چهار بخا کلي است که در بخا اول بايستي تفاهمنامه اوليهاي ما
بين کشورهاي ذينفع به همراه فراهم کردن منابع مالي اوليه (از جمله استفاده از ظرفيت نهادهاي
بينالمللي) صورت گيرد .در بخا دوم نياز است تا کليه نهادهاي مهم و تأثيرگذار در قالب
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کميته ديپلماسي آب فعاليت کنند .در بخا سوم ميبايست با ايجاد ،هماهنگسازي و يکپارچه
کردن پايگاههاي اطالعاتي مختلف به ارزيابي جامعي از وضعيت آبخوانهاي فرامرزي کشور
پرداخت و در نهايت در بخا آخر ،با در نظر گرفتن ساختارهاي حکمراني مختلف کشورهاي
حوضه آبخوان ،مبادرت به انعقاد يک قرارداد جامع نمود .الزم به ذکر است که چارچوب
پيشنهادي ،داراي يک ساختار پويا بوده و پس از تنظيم موافقتنامهي مشترک ،فعاليتهاي مربوط
به بروزرساني دورهاي آن(از قبيل جمعآوري و تحليل دادههاي جديد ،تامين منابع مالي جديد و
غيره) کماکان ادامه مييابد .تحقيق حاضر گامهاي ابتدايي در جهت رسيدن به همکاريهاي
عملي را برداشته است و توسعهي هر چه بيشتر آن ،دستاوردهاي قابل قبولي را حاصل ميکند.
.7قدرداني
نگارندگان بر خود الزم ميدانند از جناب آقاي دکتر حجت ميانآبادي که با نظرات سازنده خود
به بهبود کيفيت و متن مقاله ،کمک شاياني کردند و همچنين هيأت تحريريه نشريه ژئوپليتيک
بهخاطر حمايتهاي معنوي و فراهم ساختن امکان انتشار اين پژوها قدرداني نمايند.
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