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 چكيده
 نيرا بوجود آورده است. در هم يمشکالت فراوان اياز مناطق دن ارييدر بس ينيرزميسطح آب ز وستهيکاها پ

محسوب  خشک،مهيدر مناطق خشک و ن يها، منابع مهمخوانبه خصوص آب يفرامرز يهاراستا، منابع آب

 ،يفرامرز يهابه آبخوان يالمللنيسطوح ب نيدر باالتر ياسيو س يدهه توجهات فن کياز  ايب رغمي. علشونديم

مربوط به  يحوزه حاصل شده است. دانا علم نيها در انامهموافقت شبرديو پ جاديدر ا يکم اريبس شرفتيپ

در معرض چالا و مناقشه،  يهاحوضه ييکه شناسا يياست تا جا فيضع اريبس يآبخوان فرامرز 600حدود 

توافقات انجام شده در  نيتراز مهم يمقاله، به مرور تعداد ني. اشونديمحدود م يحدس کارشناس کيتنها به 

. در کنديم يحاصل از هر کدام را بررس اتيربپرداخته و تج کايو آمر قاياروپا، آفر يهادر قاره يعرصه جهان

 يبرا يها، چارچوبنامهموافقت نيا اتيو دوران ح جاديا نديبا توجه به نقاط قوت و ضعف موجود در فرآ تينها

 يفرامرز يهادر حل مسائل مربوط به آبخوان يخوببه توانديکه م شدهارائه  يکاربرد يهانامهموافقت نيتدو

 استفاده شود.
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 .مقدمه1

چند  ايدو  نيب که هستندهاي زيرزميني فرامرزي آبمنابع  1 (TBAS) يفرامرز يهاخوانآب

مواد  ديو تول يدنيآب آشام نيمأدر ت يگذشته نقا مهم از منابع، نياکشور مشترک هستند. 

اما کماکان توجه  است؛ وابسته هاآن بهها نفر در سراسر جهان ونيليم شتيو مع اندداشته ييغذا

 Puri et al,2001:9;Eckstein)شوديم يفرامرز يهابا رودخانه سهيها در مقاآن به يکم اريبس

and Eckstein,2005:680;Puri and Aureli,2005:661.) توسط مرکز  وستهيپ يمطالعه کي يط

اند که شده ييآبخوان شناسا 592تا کنون  ، IGRAC(2(يالمللنيب ينيرزميمنابع آب ز يابيارز

و  اياروپا، آس هايقاره ،تعداد نياز ا (.IGRAC,2015)نوردنديکشورها را در م ياسيس يمرزها

 8 از ايبهستند.  يمرزآبخوان  72و  73، 129، 318 يدارا بيترتبه کايو آمر قايآفر ه،يانوسياق

 اند؛شده تنا دچار ،از حد ايب برداشت ليدل بهدر سراسر جهان  يفرامرز يهاآبخوان از درصد

، اندنشده تنا دچاردر حال حاضر  قايو آفر ايدر اروپا، آس يفرامرز يهاآبخواناز  ياريبس هرچند

پنجاه  يطدر  منابع نيا ،ييمواد غذا ديتول يبرا ينيرزميز يهابه آب يوابستگ ايافزا ليدل هاما ب

از  (.Wada and Heinrich,2013:1)اندرفته ايبه سمت تنا پ ياديز ارينرخ بس باسال گذشته 

  ISARM(3(يالمللنيب مشترک يهاخوانآب تيريکارگروه مد جادياو پس از  يالديم 2000سال 

 ايافزا نيچنهم و جهان نقاط سراسر در مشترک يهاآبخوان ييشناسا يبرا ياديز يهاتالش ،

 گرفت انجام ارزشمند منابع نيا يطيمحستيز و ياجتماع تياهم خصوص در يآگاه
(Eckstein and Eckstein, 2005: 679;Puri and Aureli, 2005: 662; Davies et al, 2013: 

 مدخلذي هايکشور بين موجود هايتفاوت ي،فرامرز هايآبخوانهمکارانه  يريتمد در (.321

 هايگرايا ها،ساختزير يتوسعه يريتي،مد هايظرفيت ي،اقتصاد-اجتماعي هتوسع قبيل از)

 همين وجود، اين با. است شده تي( باعث بروز اختالفاحقوقي هايحوزه همچنين و سياسي

 و قانوني اجتماعي، فني، هايينهدر زم يهمکار و سازيظرفيت براي را هاييفرصت هاتفاوت

 درها دولت يبرا تريپررنگنقا  يفبه تعر نيازو  (UN Water,2008)کندمي ايجاد اقتصادي

                                                           

1.Transboundary Aquifers 

2.International Groundwater Resources Assessment Centre 

3.Internationally Shared Aquifer Resources Management 
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به عنوان  (.Rivera and Candela ,2018:13 )دارد وجود فرامرزي يهاخوانآب يريتبحث مد

 تناوب اياز جمله افزا ؛بر منابع آب خواهد شد ياعمده راتيتأثبروز به منجر  1قليما رييتغمثال، 

 از بين رفتن، گذاريو رسوب ديشد ايکمبود آب، فرسا تشديد، يو خشکسال ليو شدت س

آب و  تيفيککاها ،  ايسطح آب در ايبرف، افزا مناطق پوشيده ازو  يعيطب يهاخچالي

هاي ذينفع مابين کشور يفرامرز يهاحوضه يبر رو يمکارهبا اين حال،  .ستمياکوس بيتخر

کمک ها به آنتواند يمهايي با يکديگر باشند(، يافتگي داراي تفاوت)هرچند که از لحاظ توسعه

حوضه، دامنه  اسيدر مق اين پديده ياحتمال راتيو درک تأثمشترک کند تا با گسترش دانا 

 نيترمقرون به صرفه افتنبا يو داده  ايافزارا  يابيو باز ي، آمادگيريشگيپ ياقدامات موجود برا

 سازگار شوند. اقليم راتييها، با تغراه حل

 هاييياز نارسا يحفاظت از منابع آب حاک هايو برنامه هاياستس يبررس يران،کشور ا در

 نگرييندهتوسعه و آ هايحوزه است. بر اساس مطالعات مرکز پژوها يندر ا توجهيقابل

اظت در حف يمردم هايرکتگرفتن نقا مشا يدهمنابع آب، ناد يکپارچه يريت(، فقدان مد1397)

مرتبط با  هايمختلف در حوزه هايدستگاه ينب ياز منابع آب و ضعف هماهنگ برداريو بهره

 يفيو ک يحفاظت کم يبرا گذاريياستس هاييياز مشکالت و نارسا يآب تنها بخا کوچک

 يرا در پ ييشترنامطلوب ب اثرات يفرامرز يهادر حوضه ها،يينارسا ينا .منابع آب کشور است

 دارد. 

 نياملموس بودن  ليدل همشترک ب يآب سطح منابع سر بر ياديز معاهدات و توافقات تاکنون

ل که حا نياست. اما در ع شده بيتصوکشورها  نيها بآن ايو پا صيتخص يمنابع و سادگ

 ليدلب ،از جوامع برخوردار است ياريبس يداريدر پا ييباال تياز اهم ينيرزميمنابع آب ز

ارچوب در چ آن يفن مسائل به پرداختن هنوز مشترک، يهاآبخوان ستميس يذات يهايدگيچيپ

 نياست. با ا داشته يمترک يتوسعه يمرز يهارودخانه با سهيمقاها و معاهدات در توافقنامه

مشترک  ينيزمريمنابع آب ز تيريمد ينهيدر زم زيآمتياندک و بعضاً موفق اتيتجرب يحال، بررس

 .باشد گريدر مناطق د روايپ يهاغلبه بر چالا يبرا يامقدمه توانديم يجهان يدر عرصه
                                                           

1.Climate Change 
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 کنون تا توافقات وضعخصوص  در يجهان اتياست که تجرب نيحاضر ا قيتحق ياصل سؤال 

هاي ذينفع تا چه حد است؛ به عبارت ديگر، بايد بررسي شود که کشور بوده زيآمتيموفق حد چه

 بوده و دوام و کارايي اين قرارداد به چه صورت بوده است.نامه متمايل در پيوستن به موافقت

 يهاآبخوان يروايپ يهاچالا حل يبرا اين تجربيات از توانيچگونه مهمچنين، بايد ديد که 

خشک  ييايجغراف تيدر موقع رانيکشور ا يريگبا توجه به قرار عالوه بهاستفاده کرد.  يفرامرز

 هيرويب يهايبرداربهره ريثأتحت ت ،يفرامرز زيحوضه آبر نياز چند يخشک و برخوردار مهيو ن

پيرامون چگونگي منسجم  ياست تا چارچوب يضرور، هيافغانستان و ترک رينظ ييدر کشورها

ارائه شود. اي نفعان داخلي و منطقهي مشارکت تمامي ذيهاي مور نياز و نحوهها، نهادهمکاري

)در ( و ترکمنستاني)در موضع باالدستدو کشور افغانستان ،رانيدر شمال شرق اتر، به عبارت دقيق

دچار  خشک،مهيخشک و ن يقرار گرفتن در منطقه لي( قرار دارند که به دليدستنييموضع پا

 ينامتناسب آب، منابع آب عيت،توزيمنطقه رشد جمع نيهستند. در ا يمشابه يازهايو ن يآبکم

بر منابع آب ونبود  کپارچهيو  حيصح تيريفقدان مد ،يکشاورز درستنا يهااستيمشترک، س

 رانيا ،يدر بخا شمال غربهمچنين مشکل را دوچندان کرده است.  يبرداربهره يهانامهموافقت

مشترک هاي آبخوان يو در غرب با کشور عراق دارا هيو ترک جانيبا سه کشور ارمنستان، آذربا

و سهم آن در کل آب  ينيرزميبرداشت آب ز زانياز لحاظ م رانيا ،کشورها نيا نيدر ب و است

اي براي جلوگيري از بروز شگرانهيپو . ليکن چارچوباول قرار دارد گاهيدر جا ياستحصال

 يپس از بررس که است شده يسع مقاله نيا درمور نياز است. در منطقه  آبيچالا هرگونه 

 يکشورها نيب يهمکار جاربت از يبرخ ،يفرامرز يهاآبخوان يهايژگيو و ميمفاه ياجمال

 و ضعف نقاطشده و  ليو تحل يبررس اروپاو  قايآفر کا،يآمر يهاقاره در هاآبخوان مدخليذ

گذشته،  يهانامهموافقت از هاآموختهدرس به توجه با بعد، گام در. شود استخراج هاآن قوت

 تيريمد ينهيدر زم هيهمسا يکشورهاو  رانيا کشور نيبما هايهمکار يتوسعه يبرا يچارچوب

 .شوديم ارائه ،يکاربرد يهانامهموافقت نيو تدو يفرامرز يهاخوانمنابع آب
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 قيتحق روش.2
 باو  شده تعريف (1394پور و همکاران )فرشته توسطانجام شده  يمطالعه ادامه در تحقيق اين

 ينگرامعو ج يورود مباحث فن يگام برا اولين فرامرزي، هايآبخوان موضوع اهميت به توجه

از  مقاله، اين در. شوديمشترک محسوب م يرزمينيز يهاآب پيرامونها موافقتنامه يندر تدو

 برداريبهره مونپيرا شده منعقد مهم هايتوافقنامه يلو تحل يهتجز يبرا يليتحل-يفيروش توص

تفاده در اطالعات مورد اس .است شده استفاده يامختلف دن يقاره سه در مرزي هايآبخوان از

مجالت  کتب، قبيل ازبرگرفته از اسناد منتشر شده در ارتباط با چارچوب پژوها  يق،تحق ينا

 است. ينترنتيا يو جستجو يخارج ي،داخل ياتو نشر

 مباني نظري تحقيق  .3

 يفرامرز يها  خوان هاييژگيو و مفاهيم .3-1

 ياسيس يهاواقع از مرز درهستند که  کشور هراز منابع آب  يبخش يفرامرز يهاآبخوان

کنوانسيون حقوق  .کنندينم تيتبع هاآن ازمشترک،  يآب منابع ريسا مشابهکرده و  عبور يالمللنيب

 2سازمان ملل متحد يهاآبراهه ونيکنوانس که عموماً  1ها در مصارف غيرکشتيرانياستفاده از آبراهه

 يمعاهده کيبه عنوان  سازمان ملل متحد تصويب شده وتوسط  1997سال  درشود، ناميده مي

 معاهده نيا. شوديمشناخته  داريپا يدر جهت توسعه يالزام آور با هدف استفاده منصفانه و منطق

 يهاآب يروبر  داست،يکه از ناما پ همانگونه و شده االجراالزم 2014 آگوست 17 خيتار از

 نيها گنجانده شده است. اآبراهه يمفهوم کل در صرفاً ينيزمريز يهاو آب داردتمرکز  يسطح

 است گرفتهرا در نظر ن هاآبخوان يکيدروژئولوژيه طيخاص مانند شرا يهايژگيو ف،يتعر

(Villar,2016:4) فايا ينقا مهم هايژگيو نيا ،يهمکار يهاچارچوب ميتنظ در که يحال رد 

حراست،  ،يچهار بخا مقدمه، اصول کلاي در ماده 19، طرح 2008البته در سال  .کننديم

، با تمرکز بر 1997در جهت تکميل کنوانسيون  مقررات متفرقه تيو در نها تيريحفاظت و مد

                                                           

1.The Convention on the Law of Non-Navigational Uses of International Watercourses 

2.The UN Watercourse Convention 
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با اين حال اعتبار  .(McCffrey, 2009:27)در سازمان ملل متحد تنظيم شد 1هاي فرامرزيآبخوان

هاي هحقوق آبراه اتيبه ادب درولوژييوارد کـردن زبان هکنوانسيون ملل متحد را ندارد. 

 رامونيپهـا دولت انيرا دارد تا توافقات م ـتيقابل ـنيو ا است يامر مطلوب قطع طور به يالمللنيب

به  الزم (.Mccaffrey,2011:282)قراردهد ريتأث تحت را مشـترک ينـيرزميهـاي زآب مباحث

جلسه هفتاد و  يدر دستورالعمل مقدمات گريد بار سينوايمقررات پ بيتصوذکر است که 

 (.UNGA,2016)خواهد بود 2019سازمان ملل متحد در سال  يچهارم مجمع عموم

شا نوع  هب دارد، وجود هاآن ييشناسا در که يهايدگيچيپ به باتوجه يفرامرز يهاآبخوان

ر هر کدام از د(. Eckstein and Eckstein,2005:681-685) (1) شکلاند  شده يبندمختلف طبقه

 وها بودن آن دستنييپا ايباالدست و  ،به آبخوان يکيدروليعدم اتصال ه اياتصال  ،هامدل نيا

 جاديرا ا يفرد به منحصر يهاچالا و طيشرابودن آبخوان،  رمحصوريغ ايمحصور  نيهمچن

 .دهديم ايافزا زين راها آن يابيو ارز تيريمد يِدگيچيپ جهينت درکه  کنديم

ه شده نشان داد ،دارد يکيدروليرودخانه اتصال ه کيکه به  آزادآبخوان  کي (،A)اول مدل در

شور را ک نيکه رودخانه مرز ب يمعن ني)بدابندييم انيجر ياست که هر کدام در طول خط مرز

در  ينيزمريآب ز ،يآبخوان و رودخانه فرامرز يکيدرولوژياتصال ه ليدل هب(. کنديمشخص م

 عنوان به. شوديحاکم در آن م نياصول و قوان و 1997ها آبراهه ونيمدل مشمول کنوانس نيا

 اشاره کرد. کيو مکز کايآمر نيب Hueco Bolsonبه آبخوان  توانيم نمونه

 يکيدروليقطع شده و به صورت ه يالمللنيمرز ب کيآبخوان آزاد توسط  کي (،B)دوم مدل در

مدل با مدل  نيمرز قطع شده است. تفاوت ا نيرودخانه متصل است که آن هم توسط هم کيبه 

و در طول رودخانه  کنديهم رودخانه و هم آبخوان را قطع م ياسياست که مرز س نياول در ا

ي هاانيگرادمدل،  نيا در. شوديم هاآبراهه ونيکنوانس مشمول زين مدل نياقرار ندارد. 
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هستند. به عنوان  ياثرات فرامرز يکننده نييتع (آب حرکت جهت)مشخص کننده يکيدروليه

 کايو آمر کيمکز نيب San Pedro زيآبر يبه آبخوان حوضه توانيم ،آبخوان نيا يبرا يانمونه

 اشاره کرد.

 يکيدروليصورت هو به ابدييم انيجر ياسيآبخوان آزاد در طول مرز س کي (C)سوم مدل در

شد،  انياز کشورها قرار دارد. همانطور که ب يکيرودخانه متصل است که تماماً در  کيبه 

در رودخانه وجود داشته باشد تا مشمول  ديآبخوان با -رودخانه ستميس کي يفرامرز تيخصوص

 نياز ا يمثالنون دانست. قا نيمشمول ا توانيمدل را نم ني. لذا ارديها قرار گآبراهه ونيکنوانس

دخانه متحده است که تنها توسط رو االتيدر ا کويومکزيو ن کيمکز نيآزاد ب يمدل، آبخوان

Mimbers شوديم هيدارد، تغذ انيمتحده جر االتيکه در ا  . 

طرف مرز واقع شده است نشان داده شده  کيآبخوان آزاد، که کامالً در  کي(، D)چهارم مدل در

 شهيهم يحالت نيدارد. در چن يکيدروليه اتصالکند از مرز عبور ميکه  يارودخانهاست که با 

که  ياست در حال يالمللنيمدل، رودخانه، ب ني. در اشوديدست واقع م نييآبخوان در طرف پا

-رودخانه ستميس نيشد ا انيکه ب طور . همانشوديمحسوب م يمحل ييايطور جغرافآبخوان به

 1نيالنهرنيب زيآبر حوضه مدل، نيا ينمونه. شوديها مآبراهه ونيآبخوان قطعاً مشمول کنوانس

 دجله و فرات است. يهامرتبط با رودخانه

 آب يپهنه کيبه  يکيدروليکه اتصال ه شوديم دهيآبخوان محصور د کي (E)پنجم مدل در

ها قرار آبراهه ونيدر محدوده کنوانس يآبخوان نيآبخوان. چن هيندارد مگر در محل تغذ يسطح

 ,Hatami and Babaei)گنجدملل متحد مي 2008نويس البته در محدوده پيا .رديگينم

پاراگوئه و اروگوئه  ل،يبرز ن،يآرژانت نيب  2ينوع آبخوان، آبخوان گواران نيا نمونه( 2015:20

 درصد آن محصور است.  90است که 
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شان م  يآبخوان (،F)ششم   مدل              يسطح  يآب يهابه پهنه يارتباط گونهچيکه ه دهديرا ن

ــتيمتصــل ن زين يکيدرولوژيه يبه چرخه ندارد و   يدارمعنا يهيتغذ گونهچيو لذا ه س

جام نم  نيدر ا ــوديآبخوان ان نه  به . شـ  آبخوانبه   توانيآبخوان م نياز ا ياعنوان نمو

 نيچن نکهيا در. کرد اشاره  سودان  و مصر  چاد، ،يبيل کشور  چهار در  1انينوب يسنگ ماسه 

. داردوجود  يها شـــود ابهاماتآبراهه ونيدر کنوانســـ نيشـــامل اصـــول و قوان يآبخوان

 را ييهاآبخوان نيچن يشتر يب تيجامع با ،يفرامرز يهاآبخوانحقوق  2008 سينوايپ

 (.de Oliveira,2019:133)رديگيم نظر در زين
 هاي فرامرزيها مفهومي در آبخوانانواع مدل (:1)شكل
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 Bمدل 
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(Source: Ecstein and Eckstein,2005:681-685) 

 الملليهاي بينريها: تجارب همكاآبخوانهيدروپليتيک  .4           

س يس  ييايجغراف در            نيا. شود يم افزوده کيتيدروپليه تياهم و نقا بر روز به روز ،يا

س  به آب، تيمحور با علم، س يس  يرفتارها يبرر شورها  يا شترک  يک   يپهنه کي در م

ــل يکي آب (.Mokhtari Hashi,2013:53)پردازديم يآب حدود      نيترياز اصـ مل م عوا

ــور  ــعه هر کش ــمار مبه يکننده توس ــوديم باعث که روديش ــورها، ش   مبنا نيا بر کش

فاوت  يکردها يرو خاذ  يمت ند  ات ــ     اني م نيا در. کن قدرت سـ قارن  ــي عدم ت  نيدر ب ياسـ

شورها  شترک در   يک سائل  زيآبر يحوضه  کيم  آورديم ديرا پد يدروهژمونيه رينظ يم

شورها  سهم خ  شتر يب ،ييايو جغراف يکيدرولوژيه تياز موقع فارغ تريقو يکه ک ود از 

شت م   ضه بردا (. لذا علم Mokhtari Hashi and Ghaderi Hajat,2008:43)کنندياز حو

 . آورديفراهم م يمناقشات نيچن يرا برا يراه حل مناسب کيتيدروپليه

شته،  يهادهه يط در          سا   نديفرآ در ندهيبه طور فزا يالمللنيب يجامعه گذ ضع   و ييشنا و

فانه و معقول    يها زميمکان  نمودن فراهمجهت   يحقوق نيقوان ــ   مدخالن يذ يبرامنصـ

ــر ــترک ينيزمريز يهاآب منابع تيريمددر بحث  حاض ــت.    مش ــته اس ــارکت داش مش

ــال يفرامرز يهاآبخوان يبرا يالمللنيقانون ب سينوايپ  يکي توانيم را 2008  1در س

ــت يفرامرز يها از آبخوان يبرداربهره ميتنظ يها برا تالش نياول از  ,Eckstein)دانسـ

2011.) 
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عداد  که  دارديم اني ب يفن اتي ادب           حدود  ت يت آبخوان  طرح  يم به  هاي فرامرزي  مدير

ــمينامهتوافقنگارش يک  ــورها نيب ي رس ــدند منجر کش   زيها ننآ از يبرخ البته که، ش

صو  شر  .ندشد ناجرا  ايو  بيت شترک  يهايهمکاراز  نمونهچند  حيدر ادامه به ت   انجام م

  عاهداتمو  شده  پرداخته اروپاو  قايآفر ،(يو جنوب يشمال )کايآمر يقاره سه  درگرفته 

 .رديگيم قرار يو بررس بحث مورد شده نيتدو

 (  کيو مكز تحدهم االتيا کشور نيب مشترک يهاآبخوان-يشمال يكايآمر) كايآمر يقاره.4-1        

شه  و مهم مناطق از يکي          شترک  مرز در يفرامرز يها آب ينهيزم در پرمناق   االتيا نيب م

  ييشناسا   منطقه نياآبخوان در  36 مجموع در تاکنونواقع شده است.    کيمتحده و مکز

ــت که   ــده اس ــان 16ها فقط در مورد آن نيب ازش   يدهندهآبخوان، اطالعات موجود نش

عدم وجود     بودن آن يفرامرز حدود بودن   اي  وهاســـت.  عات م  گريد مورد در اطال

قه،  نيا يها آبخوان عث    منط کان  در خالء جاد يا با  نيا تي ريمد  و يابي ارز يها زميم

ــده يفرامرز يها آبخوان ــت شـ   کي مکز در (.Sanches and Eckstein,2017:495)اسـ

ست  زيآبر يحوضه  بر يمبتن آب، منابع تيريمد س يس  يمرزها از و ا . کندينم تيتبع يا

  نديفرا لذا. کندينم تيتبع زيآبر يحوضــه مرز از لزوماً زين کشــور نيا در هاآبخوان مرز

چالا   به ياســيســو  يکيدرولوژيدو مرز متفاوت ه بواســطه منطقه نيا در يزيربرنامه

  يهاآب يبرا التيا هر کايآمر يمتحده االتيادر  ک،ي. بر خالف مکزشــوديم دهيکشــ

ــطح  کرده فيتعر خود قلمرو يمحدوده در يقانون اراتياخت مجموعه ينيرزميز و يسـ

. شــوديمرزها م نيطرف در يمتفاوت تيريو مد يميتنظ ميمســأله منجر به رژ نيا .اســت

-گويدسن  مشترک  آبخوان ستم يس  از ييهابخا ال،يامپر و گويدسن  شهر  دو مثال يبرا

شک  کايطرف آمر دررا  1خوانايت ستقل  صورت  به شهر  دو نيا از کدام هر. دهنديم ليت  م

  کيمکز طرف در آبخوان نيهم گريد طرف از. کننديم تيريمد خود ينيرزميز يآبها بر

ضه  کي از ييهابخا يتيريمد لحاظ به   تحت و شود يم محسوب  يکيدرولوژيه يحو

ــوار در مصــوب نيقوان ــوديم يبرداربهره حوضــه، آن يش  نيدر مورد ا زي. تاکنون نش
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ــ ــطح تعامالت بس ــت که متعاقباً کارا نييپا اريآبخوان، س   اسيدر مق تيريمد ييبوده اس

 (. Sanches and Eckstein,2017:497)کنديآبخوان را محدود م

 که دارد ودوج يمرز يشهرها نيب يمحل توافقات از يمتعدد يهامثال کشور دو نيا نيب         

  تيريمد يصورت گرفته برا  يتالش رسم  ني. اولهستند  يسطح  يهاآب سر  بر عمدتاً

  1944 قرارداد متمم عنوان به 242 جلســهدو کشــور، صــورت نيب يفرامرز يهاخوانآب

 و متحده االتيا در زونايآر التيدو ا نيب ينيرزمياســـت که در آن اســـتحصـــال آب ز

 (.  IBWC/CILA,2017)است شده محدود کيمکز در سونورا

سسات    ؤاز جمله م يسسات  ؤمتحده و م االتيا در ييها، سازمان يالديم 2000 يدههدر           

از مباحث و  يسر  کيدر  زونا،يو آر کويومکزيتگزاس، ن (WRRIs)منابع آب يقاتيتحق

سات ب  سخ به ن  يالملل نيجل شترک در امتداد   يهاخوانبه مطالعه آب يفور ازيدر پا   مرزم

ــروع کي مکز-کا يآمر   خيمتحده در تار   االتي ا يکنگره جه، يدر نت. کردند  يهمکار به   شـ

قانون ارز  با ، 448-109 يقانون عموم  (Alley,2013)2006دســـامبر  22   يابي عنوان 

ــو را  TAA(1(کيمکز-متحده االتيا يمرزفرا يهاآبخوان که به موجب آن  کرد بيتصـ

ــاله،   10 يدوره کي  يدر ط ــاص داده  امر نيا به دالر  ونيليم 50سـ ــوديماختصـ   شـ

(IBWC,2009)   سال ست      3صرفاً حدود   2017که البته تا  شده ا ميلون دالر آن فراهم 

(Carter et al,2017:4 .)شـــروع يبرا کيدرخواســـت از کشـــور مکز يبعد يمرحله 

که  شـــدمتقابل آغاز  يريادگيروند مذاکره، تعامل و  ني. بنابرابود مورد نيا در يهمکار

ــم همنجر ب تينها در ــال  دو  نيب يتوافق رس ــور در س ــد تا امکان مطالعه   2009کش ش

 را فراهم کند.  يالملل نيب يفرامرز يهاآبخوان

ستاوردها  يکي          ضا  نامه،موافقت نياقابل توجه  ياز د سط    يهايهمکار يام دوجانبه تو

دوجانبه و شــروع   يکار يهاميت يريگبود که باعث شــکل کيو مکز کايدو کشــور آمر

ــد.  يفاز مطالعات فن ــمن ا دردوجانبه ش ــکاف نيض ، از جمله ياطالعات يهابرنامه، ش

  ،ينيرزميآب ز انيجر يمدل عدد يرسانروزب يبرا ازيمورد ن ليو تحل هياطالعات و تجز
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 در ريتأخ باعث ،متعدد يهابرداشــت ســوء، 2016قبل از ســال  تا البتهشــد.  ييشــناســا

 شده بود. نامهتوافق نيا شدن ياتيعمل

سائل  نيبه ا توجه            س آبخوان تيريمد يگرانبها برا ياتجربه توانديم م   يهاستم يها در 

 .) (Callegary et al, 2018مشابه محسوب شود

 .1: کنديم يبنددسته  بخارا در سه   نيبرداشت طرف بوجود آمده در اثر سوء  هايچالا         

 ديبا که ييهاپروتکل .2 رد،يپذيم صـــورت يالمللنيب يکارها ،آن قيکه از طر ييهاراه

 ليدر اوا اول برداشت  سوء . يکشورها از اصطالحات فن   ريتفس  .3و  شوند  بسته  کار به

تواند به طور يکرد که ميمتحده تصــور م االتيا مياز ت يرخ داد که بخشــ يبرنامه زمان

ستق  سازمان  نکهيبدون ا ؛کار کند کيمکز يهاالتيبا ا ميم شد.   يتوافق دو طرفه  الزم با

 شرح  يخود را برا شنهادات يمتحده پ االتيا ميرخ داد که ت ياز مورد دوم زمان يانمونه

آنها را  صرفاً  و رددوجانبه، ارسال نک  يمشورت  تهياز جلسات کم  ايپ يالمللنيب فيوظا

س  خود يدر ط  کي. شد  يشنهاد يپ فياکثر وظا رد به منجرامر  نياکرد.  يمعرف اتجل

ــوم موردمثال از  ــار  زمان در زين س ــتفاده از اختص پس از  يزمان تارخ داد.  «TAAP»اس

ــا ــترک، ت يامض ــتفاده م يواژه زمان نيامتحده از  االتيا ميگزارش مش که بنا  کردياس

  فيتعر 2006 ســال TAAقانون  ليآن ذ ياشــاره کند که منبع مال ييهاداشــت به پروژه

ــت. درحال   ــده اسـ   يبرنامه   کل  به  ارجاع  يواژه را برا نيا ک،ي مکز طرفکه در   يشـ

ستفاده  دوجانبه سردرگم  نيا يجهي. نتکردنديم ا ساله   نيچندتوقف  تيو در نها يکار 

 ها شد.از آبخوان يکي در دوجانبه يکارها

 (:يجنوب يكايآمر) يگواران آبخوان.4-2          

شترک وجود دارد   يفرامرز آبخوان 29 يجنوب يکايمرآدر          س    در کهم صوص ب از  ياريخ

 ريذخا ،يشـــناســـ نيزم يهايژگي، ويابعاد واقع رامونيپ ياندکها اطالعات و دانا آن

ــتنرخ  ،يآب ــعه  و نقا آن برداشـ  .(Villar,2016:1)دارد وجود يامنطقه  يها در توسـ

درصد   60تا  40حدود  دارد، يسطح يهاآب به ييباال يدسترس يجنوب يکايمرآاگرچه 

 نيا تيد. اهمشــويم نيتأم ينيرزميز يهاآب از منطقه نيا يهاکشــور يآب ياز تقاضــا
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ضوع  ضاد با   يمنطقه در مو آن بوده و در  زيمخاطره آم تيريمد ينحوهفوق الذکر در ت

 (.,2016:1Villar)شوديم ادي 1«آبجنون » عنوان به آن از يفن اتيادب

ــ به يالمللنيتوافق ب کيمنطقه تنها  نيا در           ــت که به طور مشــ  دهيثبت رس  بهخص اس

ــال ينامه آبخوان گوارانموافقت ؛دپردازيم ينيرزميز يهاآب بحث  نيب 2010، که در س

س    اروگوئه ل،يبرز ن،يآرژانت ضا ر ست  نيا. ديو پاراگوئه به ام  درتوافق  نيموافقت نامه نخ

ــازمان ملل   124/63قطعنامه    ريثأبود که تحت ت    يفرامرز ينيرزميز يها آب يحوزه   سـ

ستفاده از  يبرا ،يريدرگ وبود که بدون تنا  ياقطعنامهشد و تنها   نييتبمتحد  آبخوان  ا

 (.Villar and Ribeiro,2011:1)شد دييأت

  45000 معادل يحجم که است  جهان در ينيزمريز آب منبع نيتربزرگ يگواران آبخوان          

ــاحت و مکعب  لومتريک ــت را مربع مترلويک ونيليم 2/1 با  برابر يمسـ  ,Newton)داراسـ

  زينآن  ياصل  يکنندهکه مصرف  دارد قرار ليآبخوان در کشور برز  نيا ترايب (.2013:1

  الزم(. World Bank,2009و  OAS,2009)درصد از کل آب استخراج شده(  6/93)است

ست که اکثر آبخوان    650/124 قيطر ازو تنها  بوده  2صور مح صورت به( 90٪)به ذکر ا

 (. LEBAC/UNESP,2008)آبخوان وجود دارد يهيتغذ امکانمربع لومتريک

توسط    2003 سال  يماه م بيست و سوم  در روز   GAS( 3(يارانوگ آبخوان ستم يپروژه س           

ــور ــازمان  تي پاراگوئه و اروگوئه و با حما      ل،ي برز ن،يآرژانت يها کشـ مختلف   يها سـ

( به طور عمده توسـط  2009تا  2003شـا سـاله )   يپروژه ني. اخورد ديکل ،يالمللنيب

سه  سازمان  به عنوان   زين يشد و بانک جهان  يمال نيتأم يجهان  4يطيمحست يز التيت

،  2005را انجام دادند. در ســال  آن ، 7يمجربه عنوان   OAS 6و ســازمان   5يياجرا آژانس

                                                           

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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  نيقواندر مورد  قيعم، اما اختالفات شــد نيطرف يامضــاآماده  نامهموافقت سينوايپ

  ي،  مذاکرات2010تا  2005. از سال نداد را کار شدن يينهااجازه  ،حل و فصل اختالفات

 ،GAS يمدت در چارچوب پروژه نيا يطها صـــورت نگرفت اما در کشـــور نيا نيب

 (.Sindico et al,2018:5)شتنددا گريکدي با يمثبت يهايهمکار

ــارکت   ،يگواران آبخوان رامونيپ مثبت  نکات  از يکي          ــ يها کانون مشـ ــصـ  در يتخصـ

ـ  نيا يبنـد طبقـه  ــترک  يعيمنبع طب کيـ عنوان  هآبخوان ب  ,Borghetti etal)بودمشـ

ــور ،ييافزاهمدانا و  نيبدون ا (. 2011:36 ــتراک تي ماه به طور قطع   ها کشـ  نيا ياشـ

شمندان کمک کرد تا ارتباط  ييافزاهم ن،ي. همچنگرفتنديم دهيناد راآبخوان   نيا در يدان

ــوص ــازمان خص ــکل يالمللنيب يهابا س   زين مورد نيا در ييهانهيهز کمک و رديبگ ش

آن بود.  يش يآزما يهاپروژه، تجارب پروژه نيا يهاآموختهدرس گريد. از دوش  افتيدر

 يچگونگ رامونيپ هااز آن يکيکه  شــد فيتعر يشــيآزما يآبخوان چهار پروژه نيدر ا

ستفاده از منابع آب در ا    سر ا س  ييهامنطقه بود. در مورد آبخوان نيحل اختالف بر    عيو

نوع  ني. اشود يآشکار م  شتر يب يسطح محل  درمنابع آب  تيريمد تياهم ،يمانند گواران

ــاد ،ياجتماع ،يکيزيف يهايژگيو يدارا اغلب هاآبخوان ــت که با  يطيو مح ياقتص اس

ــا     ــتحصـ به محل اسـ ند يم رييتغ ها يژگيو نيل آب، اتوجه  مات     نيهم از. کن قدا رو، ا

ناطق  يراب دي با  يبزرگ فرامرز يها آبخوان يبرا يتيريمد    يها مرز يکيکه در نزد  يم

 مشــکالت شــتريب (.Kettelhut,2013)شــود انجام يمحل ســطوح درکشــور قرار دارند، 

مربوط به عدم وجود اطالعات   ها،کشور  انيم عيسر  اجماع به يابيدست  راه سر  بر موجود

  نيترمهم از گريد يکيراســتا،  نيدر هم .مورد بحث اســت يآب منابع يکاف يهادادهو 

ــور به  يکاف  يها داده و اطالعات  يارائه  ،GAS يپروژه در مثبت  نکات    منطقه  يها کشـ

  امضا را يگواران آبخوان مربوط به تيريمد نامهموافقت وانندبت داد، اجازه هاکه به آن بود

 .  کنند

ــکل  نيتربزرگ اما           ــوص درمش ــترکاقدامات  انجامعدم  نامه،تعهد نيا خص  نيبما مش

و  ني، تنها آرژانت2010در اوت  قرارداد ي. از زمان امضــااســت بوده عضــو يهاکشــور
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صو  نياروگوئه ا شترک  يپروژه چياند. هکرده بيموافقت نامه را ت   قيادامه تحق يبرا يم

ساخت ينظارت بر آبخوان وجود ندارد و ز اي  را خود ييکارا ،شده  ديتول يسازمان  يهار

هنوز  ياختصاص داده شده به آبخوان گواران ياطالعات ستميس ني. همچناندداده دست از

  2017سال  ازرسد يکه به نظر م پروژهفاز سوم  که است ذکر به الزم. ستيدر دسترس ن

ست، به دل  يريگشکل  حال در صو  ليا سط  يگوران آبخوان توافقنامه يينها بيعدم ت   تو

 (.Sindico et al,2018:6)است نشده ياتيعمل تاکنون ،پاراگوئه

 ( قايآفر قاره) انينوب آبخوان.4-3           

سه  آبخوان ستم يس             ساحت  يدارا  )NSAS(  1انينوب يسنگ  ما   ونيليم 2/2در حدود  يم

ست  مربعلومتريک س  نيکه بزرگتر ا ست     يليآبخوان ف شده در جهان ا  ,Ahmed)شناخته 

  يهامرز امتداد در و شده  واقع قايآفر يشرق  شمال  يگوشه آبخوان در  نيا (.2013:114

شور  صر،  يهاک سترش  چاد و سودان  ،يبيل م ست  افتهي گ شده در   رهيآب ذخ حجم. ا

ــوديمزده  نيمکعب تخم  مترلويک 373000 حدود  در اني نوب آبخوان  که  آبخوان نيا. شـ

  شرب مصارف يبرا ياتيح منبع کي است، ريناپذديتجد ينيرزميز آب ستميس نيبزرگتر

  رياخ سال  40 در که شود يم محسوب  سودان  و چاد ،يبيل مصر،  يهاکشور  يکشاورز  و

شت  صوص  به منبع نيا از يتوجه قابل بردا سط  خ شورها  تو صر  يک   صورت  يبيل و م

  (. Nijsten et al,2018:26)است گرفته

  يبردارو بهره توسعه يبرا را ييهاتالش الذکر فوق يکشورها گذشته، دهه چهار طول در        

  جاديا يبرا را ينديفرا يبيل و مصر ،1970 يدهه لياوا در. دادند انجام آبخواناز  ترايب

آغاز نمودند. درسال   انيآبخوان نوب تيريمد خصوص  در منطقه يهاکشور  نيب يهمکار

ــد کي جاديا با يهمکار نيا ،1992 ــترک برا يتص ــورت به آبخوان، تيريمد يمش   ص

سم   يداخل نيقوان قتيحق در نامهتوافق نيا ياجرا يبرا الزام تنها حال نيا با .درآمد ير

ــاختار   که  بود مجمع ــم نحوه و يدرون عملکرد و سـ  نيا يمال  بودجه  و يريگميتصـ

شک  شور  آن، از پس. کرديم نييتع را التيت شور   1996سال   در سودان  ک  در چادو ک
                                                           

1.The Nubian Sandstone Aquifer System 
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 نيب 2000 ســال در گريد نامهتوافقدو  ني. همچنوســتنديمعاهده پ نيبه ا 1999ســال 

شورها  شترک  يک   يهمکار روند در شرفت يپ انگرينما که گرفت صورت  آبخوان در م

شورها  انيم ستفاده پا    انينوب آبخوان يک شان داد که الزمه ا از منابع آبخوان،  داريبود و ن

سان  به و منظم ايپا شتراک  به و يروزر ست ها داده يگذارا شورها    نهيزم نيکه در ا ا ک

مه  »در  نا عه  بر ــ ــتراتژ کي  توسـ قه  ياسـ فاده  يبرا يامنط ــت  يبر رو«  NSAS از اسـ

ــتراک  نيا در يمال  منابع  نيتأم  (.Nijsten et al,2018)اطالعات توافق کردند   يگذار اشـ

ــامل کمک حوزه ــاالنه يهاش ــور يس ــترک يهاکش   يهانهيهز کمک و آبخواندر  مش

سال  سات    از يار س شور  واقع در. شود يم يالمللنيب و يمل مو صر  يهاک ، %35 يبيل و م

 (.Quadri,2017:2)کننديم نيتام را بودجه از %10 چاد و %20 سودان

ست  ذکر به الزم           شور  يهمکار روند اگرچه که ا   يکند روندآبخوان  نيا يحوزه يهاک

برنامه اقدام   اي SAPنامه  توافق ني. همچناست  داشته  وجود مداوم صورت  به اما داشته، 

ستراتژ    منعقد شد  2013و مجمع مشترک در سال    انينوب آبخوان يتوسط کشورها   1کيا

(IAEA,2013) عاد بزرگتر ملزم    يها و طرف به توافق در اب مد   ومختلف را    تي ريبه 

 (.Nijsten et al,2018:30)کرديم قيتشو آبخوان داريپا

ــترک يتيريمد  چارچوب  کي  جاد يا يکل طور به             به  اطالعات  و ها داده آن در که  مشـ

  الزامات وجود دمع و آبخوان نيا يهانامهموافقت قوت نقاط از شوديم گذاشته اشتراک 

صورت عدم ا  يحقوق سط   فيوظا يفايدر  ضعف آن   ن،ياز طرف يکيتو ست از نقاط    ا

(  يحلدر مجامع م شده )عمدتاً بيتصو نيقوان يبرا الزم پشتوانه عدم آن ياصل علت که

 .است

 (اروپا قارهژنو ) آبخوان.4-4        

به  کي به عنوان   توانيم که  را يموارد از يکي             تي ريمد  ينه يدر زم موفق يتجر

ــترک  يهاآبخوان ــاب بهمش ــت.   2ژنو آبخوان مربوط آورد، حس دو  نيب آبخوان نيااس

                                                           

1.Strategic action plan 

2.Genevese transboundary aquifer 
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سوئ    شور  سه قرار گرفته و برا  سيک شام  نيتأم يو فران هزار نفر   700 حدود يدنيآب آ

 درصد  ست يب و ژنو ياچهيدر از ژنو يدنيآشام  آب از درصد  80 حدود. شود يم استفاده 

ــوديم نيتأم  ژنو آبخوان پمپاژ  يها چاه  از آن  به  الزم البته (. de los Cobos,2018:1)شـ

ست  ذکر صورت    1آرو يخانهرود ينفوذ انيجراز  شتر يب آبخوان، نيا يعيطب هيکه تغذ ا

شمه   مونت بالن  يهاکه از کوه رديگيم صد  90 حدودو  رديگيم سرچ   خاک در آن در

  پمپاژ ليدل به آبخوان سطح  ،يالديم هفتاد و شصت   يهادهه يط در. است  واقعفرانسه  

ــتريب حد، از ايب ــوم کي حدود ينابود به منجر که بود کرده افت متر 7 از ش  کل از س

  (.de los Cobos,2018:1)شد ساله 20 دوره کي يط در ينيرزميز آب رهيذخ

  سراغ رد و به کاستفاده نخواهد   خوانآب نيااز  گرياعالم کرد که د ه، فرانس 1975در سال           

ــا نابع   ريسـ هد    آبم خاک خودش خوا ما  يول، رفت موجود در  کان  که دارد  لي ت   ام

  تينها در. شــود حفظ ايبرا ندهيآ درآن  از برداشــتو  آبخوان يهيتغذمشــارکت در 

صم  شد که   ميت سه بر آن    صورت  بهمتر مکعب  ونيليدو م معادل يسهم  توانديم فران

  1978سال   در ياساله  30 ينامهموافقت راستا،  نيهم در. کند برداشت  آبخوان از نهساال 

  نيفاز طر کيتوسط هر   نکهيشد مگر ا يم ديتمد هسال  5 هر)که به طور مداوم شد امضا  

ــاله، به پا کي يبا اطالع قبل ــد(  انيس  دردداً مج قرارداد،مدت زمان  اتمامپس از  وبرس

  مشـترک  تيريمد طرح نيا تيشـد که گواه از موفق  بيو تصـو  دنظريتجد 2007سـال  

 .داشت

سائل  نامهموافقت نيا در           ضا،  يبرداربهره يتهيکم ليقب از يم عملکرد   ينحوه و هدف)اع

س آبخوان،  يساالنه  تيريمد يبرنامهآن(،  شت    زانيمآبخوان،  يهيتغذ سات يتأ حق بردا

س از  يبرداربهره و ساخت  يهانهيهز از متأثر)که آب متيقآب،    ساخته  ديجد سات يتأ

سائل )مانند ( و مقررات متفرقهبود شده  . هر گونه بود شده  ذکر( آب تيفيک به مربوط م

ــ ــهاز  يبيترک يمحل يتهيکم اطالعبه  دي طرح، با نيا ياز اجرا ياختالف ناشـ و  فرانسـ

شکل،  رفع عدم صورت  درو  شد يم داده ارجاع سييسو  ضوع با  م سط   ديمو  کيتو
                                                           

1.Arve River 
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شور  تهيکم س  يرتم صو  ته،يکم نيا. شد يم حل و يبرر   ينظارت نقا ،توافق بيپس از ت

 .  داشت زينآبخوان  نيآب از ا برداشت تيريمدبر بر 

آن  ياجرا وپروژه  يکه از طراح ياو با تجربه نامهتوافق نياســال اول  30به  يبا نگاه          

شد، م    صل  شت که   اذعانتوان  يحا سئله  حل طرح، نيا تيموفق ديکلدا منابع آب  يم

که تمام   سازد يم نشان خاطرعالوه  به. ينه در سطح مل  واست   يمحل سطح در  يفرامرز

به  عات ه    لي قب از)يفن يها جن طال گاه يا تي ريمد  ،يکيدروژئولوژي م ــت پاژ،   يها  سـ پم

ــخص همواره( يمحل کي درولي ه يها يابي ارز ــط باز   مشـ  به  يمحل گرانيبودند و توسـ

شتراک  شته  ا سپس   شدند يم گذا صم  نيهمو  سطح محل  رندگانيگمياطالعات به ت   يدر 

  يشده به عنوان مشارکت کننده   جاديا يتهيکم نقا گر،يد عبارت به. شد يم دادهانتقال 

صل  سات، برا ابمدر مرکز همه  ،يا س  تيموفق نيبه ا لين يحث و جل  de)بود ياتيح اريب

los Cobos,2018:9). 

  هانامهموافقت ضعفو  قوت نقاط يبندجمع.4-5           

ــ از           در يهمکار که  افتي در توانيها مانجام گرفته در مورد آبخوان   يهايمجموع بررسـ

 مهم اصــل دو ازمندين يفرامرز يهاآبخوان منابع از داريپا اســتفاده به دنيرســ يراســتا

ــت ــورتبه طرف، دو نيب يهاتوافقنامه نکهيا اول: اس ــصــ  ص  آبخوان يرو بر يتخص

  ديتأک نکهيا دوم. شود  قلمداد ياهيحاش  توافق کي صرفاً  نکهيا نه و رديگ شکل  يفرامرز

ــتريها بتوافقنامه ــد تا  همکارانه يکردهايرو يرو بر ش  مورد در آورالزام يقراردادهاباش

 (.Eckstein,2011:284)هاآبهحق صيتخص

ــ  هيآبخوان خاص ته کيبر  يها مبتنکه توافقنامه يزمان          ــوص ــوند، خص و عملکرد   اتيش

را ندارند     يژگيو نيچن کي جامع عموماً    يها . توافقنامه  رديگيها مدنظر قرار م  خاص آن 

ــخصــات خاص آن ــت به و بدون توجه به مش  ايو  رمؤثريتوافقنامه غ کيها، ممکن اس

ص  ،يتيريمد يهانظام ديبا لذاشوند.   ليمخرب تبد يحت ص    يِو حفاظت صيتخ شخ   يم

ــود.  هي هر آبخوان ته يبرا ــشـ ــوصـ فاوت  اتي خصـ ند يم آبخوان هر مت  ثي ح از توا

کان  نابع  ه،ي تخل يها زميم غذ  م   ،يکيژئومورفولوژ و يکيدرولوژي ه يها چارچوب  ه،ي ت
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ــع کي  آبخوان هر يبرا توانيم نيچنهم. رديگ قرار مدنظر  ماع  خاص  تي وضـ  ،ياجت

ــاد و يفرهنگ ــگرفت  درنظر را ياقتصـ ــت که با   نيا انگري ب ها ي. بررسـ   ند يفرا دي اسـ

ــازميتصــم  مرز، طرف دوها در آن رانيو مد يبه جوامع محل يمرکز يهااز دولت ،يس

 .افتي دست بتوان يداريپا حل راه به تا شود واگذار

ــ يها يدگي چياز پ يکي            کار  کي به   دني رسـ ها  يهم  نييتع ،يفرامرز يموفق در آب

ــتمرز  نيطرف يها آبه حق  ــتف    ،يالمللنيب ني. تحت قوان اسـ اده  هر دو طرف مجاز به اسـ

صفانه  ستند البته با ا  يفرامرز يهااز آب يمنطق و من ش  ريسا شرط که به   نيه   يورهاک

شترک  س  م شود. با ا  يبيآ س   نيا نکهيا نييحال، تع نيوارد ن سا  را ييزهايچ چه يحقوق ا

و  يمانع همکار تواندياســـت و م يفراوان يهامملو از اختالف نظر شـــود،يم شـــامل

 شود.  نامهتوافق يريگشکل

 و کم يديکشورها تهد  تيتوسط اکثر  همکارانه، کرديرو کي تحت مشارکت در مقابل،           

سبت به حاکم  ديبدون تهد يحت اي سوب م  تين فقط  يهمکار نيچن که چراشود.  يمح

ــترک اعمال م  يبه تعهدات مربوط به اطالعات مربوط به آبها       ــود و ديمشـ مورد  رشـ

ــأله  نياندارد.   يآبها دخالت   نيو حقوق ا تي مالک  عامل مهم    کي به عنوان   تواند يم مسـ

ساز  يشروع همکار  يبرا شود.   يو اعتماد صل  محور ،ينديآفر يهمکار درقلمداد    يا

س    نيزم ليقب از ياطالعات و داده منظم تبادالت بر يمبتن يهمکار  ،يکيدرولوژيه ،يشنا

ــ يکيو اکولوژ ييهوا و آب ــتميس ــفانه    يهاينيبايآبخوان و پ س ــت. متأس مربوطه اس

س  شورها ا  ييهاداده گاهياز پا ياريب س  شود يم جاديکه در ک س يبه مرز  شور   يا همان ک

شه     شود يختم م سندروم نق شورها از جز  شود يم ريتعب  1يخالکه از آن به    اتييکه ک

ــو  ــه در آن س   يتبادل اطالعات در همکار يندارند. الزمه يخود اطالع يمرزها ينقش

س   هماهنگ کردن روش ،ينديفرا ض  ها،نديآفر ها،کيتکن ها،يشنا   هايو تکنولوژ هاهيفر

  يبخا اصل  گر،يد ي. به عبارتشوند يم محسوب  فراداده اي تايمتاد نهيزم نياست که در ا 

منعقد شده  هاي نامهتوافق. نقاط قوت و ضعف  شود يم شروع  نامهکار بعد از عقد توافق

                                                           

1.Blank map syndrome 
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عان آبخوان مابين ذي  عه در ا    يها نف طال جدول  نيمورد م ند جمع (1)پژوها در   و يب

 .است شده يسازخالصه
 مطالعه مورد يهاآبخوانمنعقد شده در  يهانامهتوافق: نقاط قوت و ضعف (1)جدول

 ضعف نقاط قوت نقاط آبخوان نام

 کيمکز-کايآمر

 ياهداد گاهيپا ليتشک و ينديفرا يهمکارشروع -

 صيتخص بر تمرکز بدون مشترک

 هاآبهحق

 قراردادها از گوناگون يهابرداشت سوء

 کشور دو در يتيريمد يهاحوضه يهماهنگ عدم

 يبرخ در يدارآبخوان بر يتيامن مسائل غلبه

 مناطق

 يگواران

 راآبخوان  نيکه ا يتخصص يهامشارکت کانون-

 يمعرفمشترک  يعيمنبع طب کيبه عنوان 

 .کردند

)به عنوان مثال در  يشيآزما يهاپروژهانجام -

حل اختالف بر سر  يخصوص چگونگ

 استفاده از منابع آب در منطقه(

 يهابه کشور يکاف يهااطالعات و داده يارائه-

 در يريگميتصم ليتسه منظور بهمنطقه 

 هنام موافقت يامضا خصوص

 يبه منظور مشارکت عموم يدو صندوق مال جاديا-

 و هادانشگاه قيپروژه از طر نيدر ا

 يدولت ريغ يهاسازمان ندگانيمان

(NGOs) 

 يهاکشور نيباقدامات مشترک ما انجامعدم -

 ،ياز روند همکار تيحما يعضو برا

 آن بيتصو از بعد

 يتوسط تمام نامهموافقت يداخل بيعدم تصو-

 آبخوان يحوزه يهاکشور يهادولت

)عدم  ياطالعات ستميبه س يعدم دسترس-

 يآورجمع يهاداده يبه تمام يدسترس

انجام پروژه يشده در طول پروژه برا

 (يبعد يها

 يالمللنيب يرسم يهانهاد ينهاد تيعدم حما-

 GASP ياز پروژه

 انينوب

 توسط مشترک يتيريمد چارچوب کي جاديا

 آبخوان يکشورها

 با مرتبط يهاداده و اطالعات يگذار اشتراک به

 آبخوان

 يفايا عدم صورت در يحقوق الزام وجود عدم

 ني)قوان اعضا از يکي توسط فهيوظ

 شده بيتصو مجمع در و يداخل صرفا

 (است

 ژنو

مشترک از طرف هر دو  يتمرکز و توجه به منابع آب

 کشور

مربوط به  يو قانون يحل و فصل مسائل ادار

 يمحل اسيآبخوان در مق تيريمد

به  يمسائل فرامرز تيريبلوک ژنو در مد ييتوانا

 ميطور مستق

 نقطه ضعف عمده فاقد
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 هاي عملي.چارچوب پيشنهادي: به سمت همكاري5 

گرفته است.  صورت يمطالعات نسبتا جامعکشور ايران  يمرز زيآبر يهاحوضه نهيزم در          

 حوضه 5 سيبرر با( 1397)نگريآينده و توسعه هايپژوها مرکزمثال در گزارش  يبرا

و  رمنديارس، حوضه اترک، حوضه ه هحوضاروندرود، -فرات-)دجلهآبي مشترک آبريز

 ،يشاخص تنا آب و شاخص آلودگ ت،يکم لحاظ از که ديگرد مشخص( روديحوضه هر

 ،يالمللنيب ينيرزميز آب منابع مرکز اعالم طبقاند. واقع شده اديز اريخطر بس طيدر شرا

 طرفدر  زين آبخوان پنج و يشرق سمت در يفرامرز آبخوان شا يدارا رانيا کشور

وسعت  يدارا رانيکشور ا يغرب يهاآبخوان (.Fereshtehpour et al,2015)است غرب

 شورک شرق در يمرز مناقشات حال، نيا با هستند؛ يشرق يهانسبت به آبخوان يشتريب

 دارد يشترينمود ب است، حاکم مناطق نيا در که يخشک مهين و خشک مياقل ليدل به

(Shahbazbegian et al,2016:170;Najafi and Vatanfada,2013:135.) به باتوجه 

 يبرا ريچارچوب ز ،يالمللنيب يهانامهتوافق از هاآموختهدرس و شده انيب مطالب

 . شوديم شنهاديپ گانايبا همسا رانيا يهمکار

 منعقد آبخوان با مشترک يکشورها نيماب هياول نامهتفاهم ديبا ابتدا در (2)شکل اساس بر        

 يبرا. رديگ صورت يياجرا و يفن يبعد اقدامات منظور به هياول يمال نيتأم کي و شود

 طيبرنامه مح رينظ يالمللنيب يتخصص يهانهاد يو مال يفن توان از توانيم منظور نيا

سازمان  ياجتماع ياقتصاد ونيسي، کم 2ملل سازمان، برنامه عمران  1سازمان ملل ستيز

شبکه ،  4)اسکوا(ايآسغرب  ياجتماع ياقتصاد ونيسيکم،  3)اسکاپ(هيانوسيو اق ايملل آس

 تيريمد يا)مرکز منطقه 6ميخصوص اپد هو ب  5هيانوسيو اق ايآس يايبال يآورتاب

 . کرد استفاده( هيانوسيو اق ايآس يبرا اياطالعات بال

                                                           

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) 



208 1399تابستان دوم،دهم، شماره شانزفصلنامه ژئوپليتيک ـ سال   ________________________

 يثر و کاربردؤم يهانامهدر خصوص عقد توافق گانشيبا همسا رانيا يهمكار يبرا يشنهادي: فلوچارت پ(2)شكل

  يفرامرز يهاآبخوان رامونيپ

هاي مرزي ايران چارچوب ييشن ادي براي مديريت آبخوان    

تامين مالي جداگانه در هر يک از کشورهاي 
مشتر   ا   خوان 

توسعه پاي اه داده مشتر 

ها و  بررسي سازگاري داده
هاي يرت  حذا داده

شناسايي خالهاي 
اطالعاتي

هاي الزم  سازي زيرساخت آماده
هاي مشکرک  اندازي يايياه براي راه

داده ثبت

سازي اطالعاتي  يک ارچه
هاي مخکل  سامانه

ارزيا ي فني

-وضعيت اجکماعي
اقکصادي

بررسي وضعيت آبخوان از 
هاي کمي و کيفي  جنبه

هاي مشتر  کارگروه

دانشياهي، (فني 
)کارشناسي

دولکي
هاي مردمي،  سازمان(غير دولکي 
NGOها و دانشياهي(

تنظيم قراردادهاي مشتر  و 
تامين مالي دوره اي

 روزرساني دوره اي 

آبخوان ي وفصل مناقشات در کشورهاي حوضه نزديت کردن سازوکار حل -
سازي ميزان اخکيارات ن ادهاي اجرايي، سازگاري در اطالعات طرفين شفاا -

افزايي هاي هم تشکيل کميکه -
تحت يوشش آبخوان براي مديريت  ي تشکيل کمبکه حل اخکالا با ع ويت نماينده مردم منطقه -

شامل ن ادهاي محلي مسئول تامين آب به عنوان نماينده حاکميت و همچنين )محلي آبخوان 
( انجمن هاي مردم ن اد به عنوان نماينده مسکقيم مردم

)هاي فشار بررسي اهرم(تعيين سناريو بر اساح رفکارهاي مخکل  طرا مقابل -
بيني الزامات حقوقي در صورت عدم انجام تع دات و تاخير در تصويب ملي چارچوب توافقي ييش -

تفاهم نامه اوليه  ين کشورهاي  ينف 

ميزان تمرکز جمعيت -
ميزان وابسکيي به  -

آب زيرزميني
ميزان سرانه -

زيرزميني  تجديديذير آب
...

ميزان برداشت، تغذيه و  -
تخليه

زيرزميني ميزان آلودگي آب -
ميزان ارتباط آب سطحي و  - 

زيرزميني
تعيين اتصالت مرزي در -

اي مقياح محلي و منطقه

شامل شناسايي اع اي تيم و (چين  اوليه 
)چين  سازماني

هاي نيرو، ج اد  وزارتخانه
کشاورزي، امورخارجه، 

زيست،  سازمان محيط
وبودجه برنامه

تشخيص نوع 
آبخوان فرامرزي

 
 

ــازمان  نايچ ،يبعد  مرحله  ــت رگذار يثأمهم و ت  يها نهاد  يسـ بر  توانيمنظور م نيا ي. برااسـ

 کي( 1397)ينگرندهيآ و توســعه يهاپژوها مرکز مطالعاتمطرح شــده در  شــنهاديپاســاس 

ــيد تهيکم» ــک «آب يپلماس ــاداد.  ليتش  رو،يوزارت ن از تواندمي يتهکم نيا رانيا داخلِ ياعض
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شاورز  سازمان حفاظت     بودجهسازمان برنامه و   ،يوزارت امور خارجه، وزارت جهاد ک شور،  ک

شناس    ست، يز طيمح تا بتوان با  باشد مجلس  يآب و کشاورز  ونيس يکشور و کم  يسازمان هوا

ستگاه  يتوان تخصص   نيب ييافزاهم جاديا شور و توان د  يياجرا يهاد س يداخل ک وزارت  يپلما

ــتاورد خارجه،امور  ــتا يقابل توجه يهابه دس ــ يمنف راتيثأت کنترل يدر راس از کاها   يناش

صل  فهي. وظافتي دست  يفرامرز يهاآبخوان سطح  و  ايپا ،يزيربرنامه ،يراهبر ته،يکم نيا يا

بر  تهيکم است ي. راست  يفرامرز يهاآبخوان يهادر خصوص مسائل و چالا   يگذاراست يس 

شد  رويدر وزارت ن يست يبايم زين تهيکم رخانهيو دب روين ريعهده وز سازمان برنامه و بودجه  با  .

سبت به ارز  يست يبايم زين ش  يابين صورت     ياثربخ شده به    ساالنه و نظارت بر اقدامات انجام 

ــترک   ياطالعات  گاه يپا  کي  جاد يبا ا  دي دارند( با   ي)که جنبه فن  مرحله بعد  . در دو دي اقدام نما   مشـ

شورها  نيب سا    ياطالعات يخألها اوالً نفعيذ يک   يهاداده نيب يسازگار  سپس  و شده  ييشنا

س  گوناگون منابع از شده  يآورجمع سازگار  و پرت يهاداده لزوم صورت  در و يبرر   حذف نا

 .گردد

ــور با توجه به  يفرامرز يهااز آبخوان يقيدق يابيارز ديبا داده، گاهيپا جادياز ا بعد موجود کشـ

صاد  ياجتماع ،يفيک ،يمختلف کم يارهايمع  يفيو ک يکم يبندتيتا اولو رديصورت گ  يو اقت

صالح  يمختلف برا يهابخوانآ انيم ص  ياتخاذ اقدامات ا  ني. در ارديگ انجامبودجه  صيو تخ

شکل  ست يبايم نيمرحله همچن صال  ثيح( مدل و نوع آبخوان از 1)مطابق  به  يکيدروليه ات

 ،يفن مختلف يهاتهيکم بعد گام درگردد.  مشخص بودن آن  رمحصور يمحصور و غ  ها،رودخانه

ــورت و يياجرا ــتيبايم يمش ــک س   اطالعات و دانا بر يعلم قاتيتحق انجام با تا گردد ليتش

ــازآگاه با بتوانند و نديفزايب موجود ــط که ياجتماع يس ــازمان توس ــورت يردولتيغ يهاس   ص

ــتفاده  در مردم رفتار  بر رد،يگيم   منظور نيا يبرا. بگذارند   ريثأت  يآب ارزش با  منابع  نيا از اسـ

ــانه از توانيم ــارکت ،يو فرهنگ عموم يآگاه يارتقا منظور به يجمع يهارس   ريفراگ يهامش

 استفاده کرد.  ينيرزمياز منابع ز حفاظتجهت  مدخالنيذ يسازو توانمند يمردم

  منعقد آبخوان مشــترک در يکشــورها نيب جامع قرارداد کي توانيم اقدامات، نيا انجام از بعد

شورها  مثال طور به. گردد لحاظ آن در يمهم نکات ديبا آن يکارامد يبرا که نمود ضه  يک  حو
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  ساز  امکان حد تا است  الزم که باشد  متفاوت شان يريگميتصم  ساختار  دارد امکان بعضاً  آبخوان

 يکي در که کيمکز-کايآمر يفرامرز آبخوان مانند)شود  کينزد گريکدي به مناقشات  حل کار و

ضه  ساختار  يگريد در و يالتيا ساختار  صم  يبرا زيآبر حو  وجود آب منابع حوزه در يريگميت

 حل يمحل اسيمق در اختالفات و تعارضات شود يسع ديبا امکان حد تا ن،يا بر عالوه(. داشت

ــل و ــرفاً و گردد فصـ )همانند مطالعه موردي  کنند ورود يتيحاکم ينهادها  خاص موارد در صـ

را بر  نيآب سـاکن  نيتام تيکه مسـئول  يمحل ينهادهااز  هاتهيکمبه عبارت ديگر، . آبخوان ژنو(

شود     عهده دارند شکلي  شرکت ت در محل   تيحاکم ندهيبه عنوان نما ،يامنطقهآب يهاهمانند 

بهبود  جهتمردم،  ميمستق  ندهينهاد به عنوان نمامردم يهاو انجمن ساز ميآبخوان به عنوان تصم 

 ي.نقا مشورت و با هاميتصم

ــت الزم قرارداد نيا در   کاها  يبرا)مختلف يزمان  يها دوره در نيطرف اقدامات   و فيوظا  اسـ

  اتخاذ يبرا يحقوق مختلف يهاينيبايپ نيهمچن و گردد شفاف ( يفرامرز آبخوان از برداشت 

 نيا يبرا. رديگ صـورت  نيطرف از يکي يسـو  از تعهدات انجام عدم صـورت  در الزم اقدامات

 نيبد کرد؛ اســتفاده( ياقتصــاد يهاحوزه مثل)هانهيزم ريســا در فشــار يهااهرم از توانيم کار

ــاد يهانهيزم در يهمکار که يمعن ــود تعهدات انجام به منوط ياقتص  در ديبا قراردادها نيا. ش

 مورد( آب يپلماسيد تهيکم مانند)يتيحاکم ينهادها توسط ييکارا لحاظ از منظم يزمان يدورها

به ذکر اســت که چارچوب   الزم. شــود اصــالح لزوم صــورت در و رديگ قرار قيدق يابيارز

 .دارديمبر يکاربرد يهايبه همکار ليجهت ن دررا  هياول يهاقدم يشنهاديپ

 گيرينتيجه .6
کمبود آب  دهيپد نياست که ا يمنابع آب يريپذديتجد تيگرفتن از ظرف يشيجهان در حال پ

در  استاز منابع آب مشترک اگرچه ممکن  يبردار. رقابت بر سر بهرهزنديرا رقم م ياگسترده

در  قطع طور به يباالدست به همراه داشته باشد، ول يهاکشور يرا برا يکوتاه مدت منافع

 يهاواقع در حوضه يهاکشور يمتوجه تمام هيرويب يهابرداشت نيا يمنف راتيثأدرازمدت ت

در اعمال  ،در حال توسعه يکشورهاها در از دولت ياريبس قيعدم توف مشترک خواهد شد.
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 يرا فرارو ياکنندهنگرانانداز چشم ،ينيرزميز يهااز آب يبردارمحدود کردن بهره يهااستيس

 قرار داده است. يجهان يجامعه يها و حتدولت نيا

 يهارودخانه ينهيدر زم مدخالن يذ ياز همکار يفراوان و ارزشمند اتيتجربوجود  رغميعل

 به يالمللنيب سطوح نيباالتر در ياسيس و يفن توجهات دهه کي از ايبو با وجود  ،يفرامرز

 منابع نيا به مربوط يهانامهموافقت شبرديو پ جاديدر ا يکم اريبس شرفتيپ ،يفرامرز يهاآبخوان

 يدر هر کشور باًيکه تقر يفرامرزآبخوان  600مربوط به حدود  ي. دانا علماست گرفته صورت

 يدر معرض مناقشه، آلودگ يهاحوضه ييکه شناسا يياست تا جا فيضع اريهستند، بس انيدر جر

باعث عدم  نهيزم نيکمبود داده و دانا در ا. شوديم محدود يحدس کارشناس کيبه  .... و هاآن

 .شوديم روايپ يهاپاسخ به چالا

 يکه تفاوت قابل مالحظه ،يفرامرز يهاآبخوان يمفهوم يهامدل يبررس از پسمقاله  نيا در

 اتيتجربترين تعدادي از مهم يمطالعه به سازد،يبرجسته م يسطح يهاها را با منابع آبآن

 تيريو مد قراردادها و شد پرداخته کايآمر و قايآفر اروپا، يهاقارهدر  يموجود در عرصه جهان

در چهار نشان داد که  جي. نتاديگرد يبررس هاآنمشترک  ينيرزميز آب منابع نيترمهماز  يبرخ

 قايآفر کا،يآمر يهاقاره يهاآبخوان نيتر)جزو( مهمکهآبخوان مطالعه شده در تحقيق حاضر که 

از  يمختلف ليبه دال هانامهموافقت ريسا س،ييسو-به جز آبخوان مشترک فرانسه ،و اروپا هستند

و  يالمللنيب و يرسم يهانهاد توسط يمال تيحما عدم ،هنامموافقت يداخل بيعدم تصو ليقب

 با و اساس نيهم بر. ابندي دست د،يبا که آنچنان شده نييتع ايپ از اهداف به نتوانستند ره،يغ

 گانايو همسا رانيا يعمل يهمکار يبرا يچارچوبحاضر  قيدر تحق ها،آموختهدرس به توجه

 نيشد. ا شنهاديپ يفرامرز يهاآبخوان رامونيپ يموثر و کاربرد يهانامهدر خصوص عقد توافق

 شده ارائه شده، يبررس يهانامهموافقت ضعف نقاط پوشا و قوت نقاط بر ديتأکبا  ،چارچوب

 .است

 ما ياهياول نامهتفاهم يستيبااست که در بخا اول  يبخا کل چهارشامل  يشنهاديپ چارچوب

 ينهادها تيظرف استفاده از جمله)از  هياول يمال منابع کردن فراهم همراه به نفعيذ يکشورها نيب

در قالب  رگذاريثأمهم و ت ينهادها هيکل تا است ازين. در بخا دوم ردي( صورت گيالمللنيب
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کپارچهيو  يسازهماهنگ جاد،يبا ا ستيبايمکنند. در بخا سوم  تيآب فعال يپلماسيد تهيکم

کشور  يمرزفرا يهابخوانآ تياز وضع يجامع يابيبه ارزمختلف  ياطالعات يهاگاهيپا کردن

 يکشورها مختلف يحکمران يساختارها گرفتن نظر در با خر،آدر بخا  تيپرداخت و در نها

 چارچوب که است ذکر به الزم .نمود جامع قرارداد کي انعقاد به مبادرت آبخوان، حوضه

 مربوط يهاتيفعالمشترک،  ينامهموافقت ميتنظ از پس و بوده ايپو ساختار کي يدارا ،يشنهاديپ

و  ديجد يمنابع مال نيتام د،يجد يهاداده ليتحل و يآورجمع ليقب)از آن يادوره يرسانبروز به

 يهايهمکار به دنيرس جهت در ييابتدا يهاگام حاضر قيتحق. ابدييکماکان ادامه م( رهيغ

 .کنديمرا حاصل  يولقابل قب هايدستاورد آن، شتريب چه هر يتوسعه واست  برداشتهرا  يعمل

 .قدرداني7

خود  سازنده نظرات با که يآبادانيم حجت دکتر يآقا جناب از داننديم الزم خود بر نگارندگان

 کيتيژئوپل هينشر هيريتحر أتيه نيچنو هم ندکرد يانيمقاله، کمک شا متن و تيفيبه بهبود ک

 . ندينما يپژوها قدردان نيو فراهم ساختن امکان انتشار ا يمعنو يهاتيخاطر حمابه
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