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A B S T R A C T 
As a prominent issue in political geography, Hydropolitics studies the role and 

function of water in political relations, including conflict, interaction, 

cooperation, competition and confrontation at all levels and scales. Various 

natural, climatic, economic, social and political factors play an influential role. 

There are two hundred and sixty-one international rivers in the world which are 

common between two or more countries. Principally, the existence of common 

water resources, particularly in navigable rivers as an economic resource, is a 

significant factor in border disputes between countries. The occurrence of wars 

and long disputes has a wide range of river tensions. Therefore, delimitation of 

these rivers in international law has legal effects such as declining conflicts and 

determining the legal status in utilizing and exploiting river resources that are 

regarded as the development of cooperation and connecting factor of nations 

and governments 
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 چکیده
 

 سیاسی مناسبات در آب کارکرد و نقش  مطالعه به، سیاسی جغرافیای در مهم مبحثی عنوانبه هیدروپلیتیک

 حوزه.پردازدمی هامقیاس و سطوح تمام در تقابل و رقابت، همکاری و تعامل، درگیری  منازعه از اعم

، اقتصادی، اقلیمی، طبیعی مختلف عوامل، مرزی ترکمش هایرودخانه مورد در ویژهبه هیدروپلیتیکی مباحث

 که دارد وجود دنیا در المللیبین رودخانه ویکشصت و دویست تعداد.دارند مؤثر نقش سیاسی و اجتماعی

 کشتیرانی قابل هایرودخانه در بخصوص مشترک آبی منابع وجود اساساً.اندمشترک کشور چند یا دو بین

 و هاجنگ وقوع.آیدمی حساببه کشورها مرزی اختالفات در مهمی عامل ،اقتصادی منبع یک عنوانبه

 حدود تحدید لذا.دهندمی اختصاص خود به را ایرودخانه هایتنش از ایگسترده طیف طوالنی اختالفات

 تعیین و مناقشات کاهش همچون حقوقی آثار دارای المللبین حقوق حوزه در هارودخانه این مرزی

 عامل  و همکاری توسعه همچنین، ایرودخانه منابع از برداریبهره و استفاده رد حقوقی وضعیت

 .است  هادولت و هاملت پیونددهنده

 اطالعات مقاله 

 1400خرداد  9 تاریخ دریافت:

 1400 تیر 13 تاریخ پذیرش:

 1400 تیر 13تاریخ آنالین شدن: 

 JLPS-2110-1012: آی دی مقاله

 

 کلیدواژگان:

. الملههلبین حقههوق.مرزی هایرودخانههه

 خط.کشهههتیرانی قابهههل هایرودخانهههه

   هیدروپلیتیک.تالوگ

  

 

 مقدمه

بدون تردید بیشترین مسائل ، در بین مـناطق جهان 

درصد آب  ٩٠در حدود .دارد خاورمیانه را هیدروپلیتیک

جمهوری  .فرامرزی اسـت مشترک آب صورتبهخاورمیانه 

در منطقه مـهم اسـتراتژیکی و  استقرار با اسالمی ایران

 نیست مستثنا حیثازاین المللیبینبرخورداری از چندین رود 

مرزی با همسایگان خـود  هایآب. ایران همواره بر سر تقسیم 

جنگ را در طول  ٢٥از  و بیش است اخـتالف داشـته

 چهارصد سال گذشته در این خصوص تجربه کرده است

ها های طبیعی که همان رودخانهآبراههگیری پیدایش و شکل.

، متأثر از عوامل مختلفی چون شرایط آب و هوایی، هستند

ها در طی زمان با شناسی و جغرافیایی است. رودخانهزمین

اند.این مسئله بعداً تغییر بستر و تحوالت در حواشی مواجه

در ، ساز مشکالت جدی برای مجاورین و ساکنین حوزهزمینه

های مورد رودخانه المللی)درو حتی بینسطح محلی 

مسئله هنگامی حادتر ، المللیمرزی(خواهد بود.از حیث بین

شود که مرزهای طبیعی کشوری با همسایگان آن) مثل می

عنوان مرز آبی بین به نیل و....(، دانوب، اروند، ارس، هریرود

جایی مجرا و دو یا چند کشور باشد.در این حالت جابه

غییر مسیر رودخانه) تا چندین کیلومتر(برای مخصوصاً ت
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امنیتی و حتی ، مرز دارای پیامدهای سیاسیکشورهای هم

تبع از مسائل وفور بهاقتصادی و اجتماعی است. امری که به

اثر در ، ای از مواردمورفولوژیکی رودخانه و در پاره

، هاگاه سکونت، ایجاد تأسیسات چونهای انسانی) همفعالیت

 پیوندد.به وقوع می شن و ماسه و...(برداشت 

 مفهوم شناسی

 المللیالف( مفهوم رودخانه بین

ها برای اولین بار توسط کردن رودخانه یالمللنیب هینظر

 راها رودخانه کلیه آن از قبل، واتل ابراز گردید گروسیوس و

یها مآن کناره کشورهای سرزمین حاکمیتو تحت  داخلی

. همچنان که قبل از (376، 138٥، ی )ضیایی بیگدل .دانستند

نافع مبه  ( نیز حاکمیت بر رودها مطلق بود و181٥کنگره وین )

 1٩1٩. در عهدنامه صلح ورسای شدیها توجه نمسایر دولت

برای اولین بار جایگزین واژه رودهای  یالمللنیب یواژه رودها

ین عهدنامه در  (.4٥: 1367، )فرشا گهرچند سرزمین گردید

به دست داده است  یالمللنیتعریفی از رودخانه ب 33 ماده

است که  یارودخانه،  یالمللنیب یموجب این ماده رودخانهبه

بیش از یک کشور را به آب آزاد مرتبط  قابل کشتیرانی بوده و

ای است که از میان المللی رودخانههای بینرودخانه.دیینمایم

در این  جاری هستند و یا از جوار سرزمین دو یا چند کشور و

خصوص هر کشور حاکمیتش را بر روی قسمتی از رودخانه 

کند . بر اساس که از میان سرزمین او جاری است اعمال می

، المللی های بینبندی از رودخانهاین تعریف و تقسیم

های که حدفاصل بین دو یا چند کشور باشند و تحت رودخانه

اگرچه قابلیت ، ارندحاکمیت انحصاری یک دولت قرار ند

المللی تلقی کشتیرانی را هم نداشته باشند رودخانه بین

 (17: 13٥3، ) بیگم مجابی گردند.می

ی خود به دودسته تقسیم نوبهالمللی نیز بههای بینرودخانه

 شوند.می

( رودخانه مرزی که مرز بین دو کشور را تشکیل 1

راق( و رودخانه دهند.مانند اروندرود)رود مرزی ایران و عمی

. یاسلواک)دانوب( که مرز مشترک بین کشورهای چک

را تشکیل  یمجارستان. بلغارستان. رومانی. یوگسالوی. و رومان

توان از ارس رودخانه مرزی ایران همچنین می ای. و  دهدیم

 با ارمنستان و آذربایجان نام برد.

 عبور کشور چند یا دو خاک از که هاییرودخانه( ٢ 

 از نیل رودخانه که. برد نام راین و نیل از مثالعنوانبه نندکمی

، زئیر، تانزانیا، کنیا، اوگاندا، اتیوپی،  مصر، سودان کشورهای

 .گذردیو روآندا م، بروندی

 ب(هیدورپولیتیک 

حکایت ، نگاهی به نقشه جغرافیای طبیعی و سیاسی جهان 

 ٥٠ارد.بین های آبریز داز عدم تطابق مرزهای سیاسی با حوضه

های آبریز را حوضه هادرصد از وسعت هر یک از قاره 6٠تا 

درصد سطح زمین  4٥دهد.همچنین بیش از مشترک تشکیل می

 ٢61شده است. و تعداد های آبریز مشترک تشکیلنیز از حوضه

بین دو یا چند کشور مشترک ، المللی در دنیا رودخانه بین

های مشترک از حساسیت باست.بنابراین پرداختن به مسائل آ

، هاای برخوردار است و برای مدیریت کردن آنو اهمیت ویژه

 3٠٠بیانیه یا کنوانسیون و حدود  38٠٠٠تاکنون بیش از 

، المللی تدوین گردیده است.در طول تاریخ معاهده بین

های سیاسی و محور تحوالت محل تبادل جریان، ها رودخانه

های جنگ، هاامتیازهای آن اند که بر سر کسبمهم بوده

 (٢1: 1386، متعددی به وقوع پیوسته است. )میرزایی

برداری از این منابع در بهره، هاکنش میان ملتنوع برهم

تا ، ای از سازگاری و همکاری کاملطیف گسترده، آبی مشترک

 (1٠٢: 138٥، ناسازگاری و جنگ را دربرمی گیرد.) حافظ نیا

های دروپلیتیک را یکی از گرایشهی، یکی از حقوقدانان 

داند که به مطالعه نقش آب در موضوعی در ژئوپلیتیک می

ها ها و دولتمناسبات و مناقشات اجتماعات انسانی و ملت

ها دارای که در داخل کشورها و یا بین آناعم از آن، پردازدمی

-338:  1384، المللی باشد )کاویانی ابعاد فرا کشوری و بین

33٩) 

ناشی از کمبود  هایبحران بررسی ایـن مـسائل بهاتوجهب

در جغرافیای  موردتوجه یکی از مباحث صورتبهمنابع آب 
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 که یاسیس ای از علم جغرافیای سیاسی درآمده است و شاخه

هیدروپلیتیک نامیده ، پردازداین موضوع می بررسی به

عـلم جغرافیای های زیـرمجموعه ازجمله  دیگربیانبهشود.می

 که به بررسی نقش آب در رفتارهای سیاسی با استسیاسی 

است که  معتقد مجتهدزاده.پردازدمختلف می هایمقیاس

مربوط به استفاده های گیریتصمیمهیدروپلیتیک به مطالعه اثر 

سیاسی در روابط میان کـشورها با  هایگیریشکلآب در  از

 و مردم حتی در یک کشور هادولتمیان  یکدیگر با روابط

المللی بین آب یا اجازه عبور آب از مرزهای .کمبودپردازدمی

 هایملتو  هادولتی سیاس روابط روزافزون در ایگونهبه

، . )مجتبی زاده گذارداثر می یکدیگر باخود و روابط کشورها 

1381 ،131) 

 المللبین حقوق منظر از یمرز هایرودخانه حدود دیتحد

 گردد مطرح مرزی حدود تعیین در توانمی که موردی اولین

 دو بین مرز عنوانبه رودخانه ساحل دو از یکی کارگیریبه

به  رودخانه بر کنترل ودر این روش حاکمیت  است. کشور

کنترلی بر حاشیه  هیچ دیگرمنتقل گردیده و طرف  طرفیک

 مشکل دیگری که ممکن است مطرح شود درباره .آن ندارد

چنین روشی موقعیتی را  های قابل کشتیرانی است.رودخانه

کند که ممکن است در تضاد آشکار با استفاده ایجاد می

تواند یک دولت می طرفکیالمللی کشتیرانی آزاد باشد. ازبین

ادعا نماید که تمام رودخانه یک قلمرو ملی است به عبارتی 

حدی که  رودخانه داخلی و ملی است به کیآن، تر روشن

، تواند از آن استفاده نماید و از سوی دیگرهمسایه ماوراء نمی

رودخانه مزبور یک رودخانه مرزی قابل کشتیرانی است که 

کشور همسایه  یهایکشت ژهیوخارجی به یکشورها یهایکشت

 .(1٠4: 1381، . )موسویممکن است در آن کشتیرانی کنند

 دود مرزی مطرحتوان در تـعیین حـاولین موردی که مـی

مرز بین  عنوانبه یکی از دو ساحل رودخانه یریکارگبه گردد

حـاکمیت و کنترل بر رودخانه  روش دو کشور است.در ایـن

 بـر منتقل گردیده و طرف دیگر هیچ کـنترلی طرفکیبه 

ای دومین قاعده تحدید حدود مرزی رودخانه .حاشیه آن ندارد

این قاعده در حقوق ، تاس المیاه( )وسطخط منصف

کشورهای اروپایی از حقوق خصوصی رم سرچشمه گرفته 

از آن تا  یاخط منصف خطی است که فاصله هر نقطه .است

نقاط دو ساحل به یک اندازه باشد. بنابراین خط  نیترکینزد

منصف خطی است که رودخانه را به دو قسمت مساوی تقسیم 

پائین  ت مانند باال و. این روش دارای مشکالتی اسدینمایم

در ، حجم آب رییرفتن یا جذر و مد آب. جذر و مد یا تغ

. این تغییرات در وضعیت گذاردیم ریوضعیت خط منصف تأث

ساحل رودخانه در یک  کهیخصوصاً در هنگام، خط منصف 

. بنابراین مرز ابدییافزایش م، سطح )ارتفاع( قرار نداشته باشد

ان به خط ساحلی بستگی دارد. مبتنی بر خط منصف در هر زم

عرض یک رودخانه بخشی به سطح آب ، گریدیعبارتبه

 جتاً یرودخانه و بخشی به شیب سواحل آن بستگی دارد. نت

موقعیت خط منصف با تغییرات حجم آب رودخانه در فصول 

 .(113: 1381، )موسوی کند.مختلف تغییر پیدا می

 :هستیم روروبه با سه مشکل عمده ارتباطنیدرا، بنابراین

 ثباتی در وضعیت مکانی خط منصف بی.1

 موجب آن خط.مسئله سطح آب که در آن مرحله به٢

 گرددمنصف تعیین می

 .تساوی تقسیم یا توزیع آب بین دو کشور.عدم3 

و   شده اسـتهایی ارائهحلخصوص مشکالت فوق راه در

از آب خط  سطحی این است که تعیین گردد در چه مهم مسئله

 (٥6، 13٩7، . )رضوی پاشا بیکمنصف تعیین خواهد شـد

تالوگ  خط، ایسومین قاعده تحدید حدود مرزی رودخانه

یعنی ، است  «ابتدائی  »مرزی است که اساس تعیین آن عدالتی 

 کندمیتقسیم  قسمت دوسطح رودخانه را به  هایآباین خط 

معبری با عمق بیشتر ، ها اتفاق رودخانه. اما در اکثر قریب به

ترین را برای کشتیرانی است ترین و آمادهوجود دارد که مطمئن

و کشتیبانان در مواقع عبور از رودخانه همین معبر را در پیش 

گیرند . اما این معبر عموماً با خط منصف متناظر نیست . و می

خط  به یکی از دو ساحل بیش از دیگری نزدیک است . غالباً 

است که عبارت است از اینکه  عایبیدارای مزایا و م الوگت
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ساحلی  یاعمال پذیرش تالوگ درواقع دستیابی برابر کشورها

و رودخانه به کانال یا مسیر قابل کشتیرانی است که از مزایای 

بیان  میتوانیتالوگ برای هر دو کشور است. یا از طرف دیگر م

مستقل از ، ختلف اصوالً از جهات م، نماییم که بیان این مرز

عنوان مزیت دیگر از مسئله باال یا پایین آمدن آب است. و به

تالوگ ممکن است اظهار گردد که این منطقه آخرین بخشی از 

و اولین قسمتی است که  گرددیرودخانه است که خشک م

عنوان ضمن در نظر گرفتن تالوگ به .شودیمعموالً از آب پر م

کنند که ن تالوگ نیز لحاظ میرا برای تعیی«سطح آب»، خـط

گونه که همان، باشد«حداقل»یا«ترینپایین»برای مثال باید

تعیین حدود رودخانه مرزی بین ایران و  پروتکل مربوط به

دارد که خط مرزی تالوگ بیان مـی «اروندرود»عراق درباره

ترین خط وسط عمده»گردد:است و آن بدین ترتیب تعریف می

، ) موسوی .«ترین سطح کشتیرانیرانی در پایینکانال قابل کشتی

1381 :11٩.) 

است  این رودخانه»روش دیگر تأسیس خط مرزی در

 این.« تثبیت شود اختیاری که...مرز توسط خـطوط مستقیم

آمریکا و  متحدهایاالتبین  1«جان سنت»روش در رودخانه

لیه بحث دیگری که ممکن است ع .است شدهگرفتهکانادا کـار 

این است که تعیین حدود ، این روش مرزی وجود داشته باشد

ارجاعی و مـشخص در  هایگذاریعالمتیک رودخانه با 

وسایل و ، کار، نـیاز به زمان، رودخـانه کـنار وسـط یـا در

مواد زیادتر دارد تا انجام ساده چنین کاری در یک خطر مرزی 

و  به حفظنیاز  همچنین در صورت تغییر مسیر رودخانه خاکی.

ها در نشانه کههنگامی، عالوه بـر این .زیادتری دارد نگهداری

ممکن است باعث مشکالتی در امر ، شودگذاشته می کارآب

 جماهیر اتحاد و نروژ بین مرز در روش . اینکشتیرانی شود

 رودخانه مصب در 1٩47 سال در (سابق)شوروی

 شدهگرفته کار بـه شمالی منجمد اقیانوس در«لوجاکوبس»

 از دریـا طرف به تنها مزبور روش، مورد این در اما، است

  است کاررفتهبه شودمی ناپدید تالوگ کـه اینـقطه

                                                             
1 St.John 

 همان خصوص در 1٩31 فنالند و نروژ بین نامهموافقت.

 رودخانه جلوی در مستقیم خـطوط طـول در را مـرز، مصب

 غیرعملی علت به 1٩47 سال در نامهموافقت این .نمود مقرر

 است ممکن روشی چنین مزایای.شد گذاشته کـنار بـودن

 از سـیستمی این :گردد ذکر زیر عبارات در خالصه طوربه

 یا است خشکی در معمول مرزهای مثل، است مستقیم خـطوط

 حدود تعیین آن اینکه یا.است تـغییر غـیرقابل خط یک اینکه

 دقیق محل که جایی، سازدمی یترؤقابل آسانیبه را مـرز یـک

 دید و نظر یک در تواندنمی منصف خط یا طبیعی تالوگ

 هایبرداریبهره بر حاکم مقررات و قواعد شود. تعیین اجمالی

طی سالیان متمادی جامعه  المللیبین یآبراهها از یرانیکشت ریغ

 حقوق بسیاری در جهت توسعه هایتالش المللبین

به انجام  المللیبین ایآبراههغیر کشتیرانی از  هایبرداریبهره

به دو صورت قواعد و مقررات  هاتالشداده است. که این 

احراز  منظوربهمتبلور شده است.  آورالزامو غیر  آورالزام

 هایآبراههوضعیت حقوقی مسائل خاص ناشی از مدیریت 

 الزم است ا ین قواعد که وضعیت حقوقی مذکور بر، المللبین

کنوانسیون هلسینکی  .شناخته و بررسی گردد، استآن مبتنی 

 هایدریاچهفرامرزی و  هایآبراهراجع به حفاظت و استفاده از 

در جهت  المللیبینهای جامعه یکی از اولین تالش المللیبین

 المللیبین هایآبراهغیر کشتیرانی از  هایاستفادهتدوین حقوق 

به همت کمیسیون اقتصادی است که  ایمنطقهاما در سطح 

حفظ  باهدف 1٩٩٢سازمان ملل متحد برای اروپا در سال 

کیفیت و استفاده پایدار از منابع آب فرامرزی از طریق ، کمیت

-همکاری برگزار شد. این کنوانسیون شامل یکسری اسناد بین

آور برای تشویق مشارکت فرامرزی و کمک به حل الملل الزام

کنوانسیون مربوط به حقوق . مشکالت فرامرزی است

نیویورک  المللیبین هایآبراهغیر کشتیرانی از  هایبرداریبهره

در این زمینه  المللیبینسند  ترینمهمکه آخرین و  1٩٩7

مجمع عمومی سازمان ملل مطالعه بر ، 1٩7٠است. در سال 

المللی را به های بیناز آبراه کشتیرانی غیرروی قانون مصارف 

الملل پیشنهاد داد. اگرچه که این قوق بینکمیسیون ح
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گسترده وابسته به مطالعات انجمن حقوق  طوربهکنوانسیون 

چنین تا حدودی وابسته قوانین هلسینکی و هم ویژهبه المللبین

است. کنوانسیون قانون  المللبینبه مطالعات موسسه حقوق 

لل سازمان م المللیبینهای مصارف غیر کشتیرانی از آبراه

در ارتباط با استفاده و  آورالزاماولین سند قانونی جهانی  1٩٩7

 المللی است.های بینهای مربوط به آبراهدیگر فعالیت

 یمرز المللیبین یهارودخانه

 الف(اروندرود 

بخش مهمی از اختالفات آبی میان ایران و عراق به 

دو کشور ایران و عراق در  .گرددبازمیاختالفات مرزی 

که  باشندمیکیلومتر دارای مرز مشترک  1336فتی حدود مسا

و  است( اروندرودکیلومتر از آن مرز مشترک آبی ) 84حدود 

مابقی زمینی است. دو رود دجله و فرات در شمال بصره در 

و شط العرب را  پیوندندمیبه یکدیگر  «القرنه»به نام  ایناحیه

 المللیبینمرز ، و سپس در مسیر رودخانه دهندمیتشکیل 

مرزهای غربی شناسند. می« اروندرود» بانامایران و عراق را 

م  1٥٥٥ایران حاصل معاهدات و قراردادهایی است که از سال 

م )اعالمیه الجزایر( میان دو کشور  1٩7٥عهدنامه آماسیه( تا )

و  13٥٩یور شهر  31است. تهاجم عراق به ایران در  انعقادیافته

آخرین منازعه میان دو ، به ایران تحمیل جنگی ناخواسته

سازمان ملل   ٥٩8سرزمین همسایه است که با پذیرش قطعنامه 

م از سوی طرفین خطوط مرزی به  1٩87ژوئیه  ٢٠متحد در 

جغرافیای صلح در مرز ایران و  . )وضعیت سابق خود ابقا شد

، سایت تبیان، عراق

1٩/1٢/83http://article.tebyan.net/10718 ) 

الجزیره ظاهراً باعث پایان اختالفات  1٩7٥انعقاد قرارداد 

اما آرامش نسبی در روابط دو ، مرزی و روابطی نسبتاً بهتر شد

عراق ، کشور با وقوع انقالب اسالمی در ایران پایان یافت

عنوان خط تالوگ بهبیانیه الجزایر و با پذیرش خط  موجببه

پذیرفته  اروندرودمرزی دو کشور عمالً حاکمیت ایران را بر 

ای خطاب صدام حسین با ارسال نامه، 136٩مرداد  ٢3بود.در 

تمام ، وقت ایران جمهوریرئیس رفسنجانی هاشمیبه اکبر 

شرایط ایران را برای برقراری صلح میان دو کشور پذیرفت و 

و کشور در اروندرود به عهدنامه بدین ترتیب مناسبات آبی د

منازعات ایران با همسایگانش بر سر منابع  . )بازگشت 1٩7٥

 7/8/٩٥، سایت تجارت فردا ، آب

http://www.tejaratefarda.com) 

ترین قرارداد میان ایران و عراق کامل 1٩7٥معاهده  درواقع

رسمی به  طوربهکه  شودمیمابین در این مورد محسوب فی

اختالفات مرزی و حقوقی ایران و عراق پایان داد و طرفین 

 .مساوی در اداره اروندرود سهیم شدند صورتبه

 ب(رودخانه ارس

اند و در مآخذ نامیده 3ها آراکسکه یونانیان آن ٢ارس

طول  شده است رودی است که بهخوانده 4اسالمی الیاس

های رود کورا و رود ترین ریزابهکیلومتر و عمده 1٠٠٠حدود 

مرزی ایران با جمهوری ارمنستان و آذربایجان و رود مرزی 

، روم  ارمنستان با ترکیه است. این رود از ترکیه از جنوب ارز

از کوه هزار برکه سرچشمه گرفته و ، نزدیک سرچشمه فرات 

باغ داغ ) ایران ( و قرههای قره در سرحد ایران مابین کوه

، ، پیشین،  مجابی )آذربایجان و ارمنستان ( جریان دارد. ) بیگم

3٢) 

هزار کیلومترمربع است و سه جمهوری  18٥وسعت آن 

گرجستان در حال ، ارمنستان ، یافته آذربایجان تازه استقالل

حاضر در این سرزمین قرار دارند . ساکنان قفقاز از دیرباز با 

ها با یکدیگر ایرانیان ارتباط داشته و پیشینه تاریخی آنایران و 

خورده است . در اوایل قفقاز متعلق به ایران بود اما سخت گره

روس(  ساز و جنگ دوم )ایران ودر زمان جنگ اول زمینه

موجب خارج شدن کامل متعلقه قفقاز از حاکمیت ایران و 

ودخانه ارس تعیین مرز جدید با امپراطوری روسیه و شناختن ر

عنوان مرز مشترک ایران و شوروی ) سابق( در شمال غربی به

ی ارس عهدنامه کشورمان گردید.اساس تعیین مرز در رودخانه

ه ق ( و پروتکل  1٢43. م ترکمانچای )برابر با رجب  18٢8

                                                             
2aras 
3 arakses 
4 ar-rass 

http://tabyincenter.ir/goto/628
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.م آن است . این عهدنامه درنتیجه شکست سپاهیان  18٢٩

با حضور  18٢8نویه ایران در جنگ دوم ایران و روس در ژا

نماینده سفارت انگلیس و نماینده ایران به امضا رسید . در 

عهدنامه ترکمانچای به تعیین حدود دو کشور ایران و  4فصل 

در عهدنامه ، پردازدروسیه در ناحیه باختری دریای خزر می

ترکمانچای خط سرحدی ایران و روسیه از محل ملتقای رود 

گردد. در روابط مغان تعیین می فرانسوی ) پایین ( تا دشت

که مرز بین دو کشور ، المللی عوارض طبیعی مانند رودخانهبین

شود یک تنهایی مرز محسوب نمیدهد خود بهرا تشکیل می

خط مرزی باید دقیقاً بر روی رودخانه مشخص گردد . اصوالً 

، گیرد ؛ )موسوی ترسیم خط مرزی به دو مرحله انجام می

1381 :13٢). 

ی ارس به لحاظ وضعیت جغرافیایی آن غیرقابل ودخانهر

ها در خصوص تعیین ی عمومی دولتکشتیرانی است و رویه

های غیرقابل کشتیرانی انتخاب خط منصف مرز در رودخانه

برداری متساوی است این شیوه به طرفین رودخانه امکان بهره

که انتخاب خط منصف و سایر سازد هنگامیرا فراهم می

رانی سبب های قابل کشتیهای تعیین مرز در رودخانهروش

شود به همان نسبت نیز انتخاب خط تالوگ یا عدالتی میبی

رانی های غیرقابل کشتیهای تعیین مرز در رودخانهسایر روش

های مرزی چراکه در رودخانه، شود تناسب تشخیص نمی

مرزی است که اساس آن ، خط منصف ، رانی غیرقابل کشتی

های سطح تعیین عدالت ابتدایی است یعنی این خط آب

کند. )ضیایی ای را به دو قسمت مساوی تقسیم میرودخانه

(خط منصف به طبع پایدارتر از خط تالوگ ٩6، 138٥، بیگدلی 

است . خط مرزی آشکار و مشخص است و به سهولت 

ها امکان استفاده ها تعیین کرد و باالتر از اینشود آنمی

سازد و بنا بر دالیل موصوف ی بین طرفین را فراهم میمتساو

ای رسد شیوه تعیین مرز در ارس که رودخانهبه نظر می

المللی و همسو غیرقابل کشتیرانی است و منطبق با موازین بین

هاست ؛ چراکه اگر این روش برای با رویه عمومی دیگر دولت

د گردید ممکن بومرز در خصوص آن اعمال نمی  تعیین

به وضعیت جغرافیایی آن غیرمتناسب جلوه دهد و بعضاً باتوجه

 شد.عدالتی میموجب بی

 

 

 فرات و دجله هایرودخانه پ(

رودان تا حدودی از خود این النهرین یا میانقلمرو بین

النهرین بر اساس مفهوم لغوی این بین .شودعنوان مشخص می

جله و فرات را های واقع در محدوده رودهای دسرزمین، عنوان

که یونانیان و مقدونیان عصر شود. اما ظاهراً هنگامیشامل می

بار نام مزوپوتامیا یا  م( برای نخستینق3٢3-33٥اسکندر)

این عنوان را تنها در ، مزوپوتیمیا را بر این ناحیه اطالق کردند

یعنی بخش جنوبی ، النهرینهای رسوبی بینخصوص زمین

، خواندندمی« عراق»را  ها آنکه عربالنهرین و سرزمینی بین

کیلومتر طول از  1٩٠٠رودخانه دجله با  شد.کاربرده میبه

سوی جنوب شرقی های شرقی ترکیه سرچشمه گرفته و بهکوه

کند و ضمن  تشکیل بخشی از مرز سوریه و جریان پیدا می

وارد عراق شده و پس از پیوستن به فرات و تشکیل ، ترکیه

ترین شعبات رودخانه ریزد.مهمفارس میلیجشط العرب به خ

دیاله)سیروان( و ، زاب کوچک، اند از: زاب بزرگدجله عبارت

پیوندند.زاب بزرگ ها در عراق به دجله میاالزایم که همه آن

زاب کوچک  و دیاله از ایران و االزایم از عراق ، از ترکیه

 (.78: 1384، گیرند. ) دشتیسرچشمه می

بکر  دیار، هایی که در کنار دجله قرار دارندترین شهرعمده

و موصل و بغداد در عراق می باند.شعر بغداد در ، در ترکیه

شده است و بعد از بغداد محل اتصال دیاله و دجله واقع

کشتیرانی در مسیر آن است.در فصل بهار دبی آب این رود 

-1٥٠مترمکعب در ثانیه است که در تابستان به  ٥٠٠٠حدود 

کند. میزان دبی ساالنه این رود رمکعب کاهش پیدا میمت ٢٠٠

درصد از  ٥1میلیارد مترمکعب است.حدود  7/48حدود 

های دجله از ترکیه و بقیه آن از ایران و عراق و سرچشمه

سوریه است. اولین توافق در مورد آب بین ترکیه و دیگر 

گردد که برمی 1٩٢1به سال  کشورهای حوضه دجله و فرات
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با سوریه در مورد تأمین آب شهر حلب بوده است.همچنین در 

، بندی سد آتاتورکزمان با شروع عملیات آبو هم 1٩87سال 

نامه موقتی امضاء کردند که در آن ترکیه و سوریه یک موافقت

مترمکعب  ٥٠٠ترکیه متعهد شده بود که اجازه جریان حداقل 

رود فرات )حدود نیمی از آب فرات(را به  آب در ثانیه از

سوریه بدهد.تنها توافق رسمی بین ترکیه و عراق در مورد 

و در زمان ملک فیصل  1٩46های دجله و فرات در سال آب

دوم پادشاه عراق امضا شد ولی در این توافقنامه ساخت سد و 

ها مورداشاره قرار نگرفته است.همچنین بند بر روی رودخانه

عراق و سوریه در مورد  1٩8٩ای که در سال افقنامهطبق تو

 ٥8درصد و عراق  4٢مقرر شد که سوریه ، فرات امضاء کردند

درصد از آب خروجی از ترکیه را به خود اختصاص دهند.از 

که ترکیه و سوریه به پر کردن سدهای خود  1٩74سال 

 چهارم مقدارمیزان آب جاری به عراق به میزان یک، اندپرداخته

 (٢16:  13٩٢، آبادیمعمولی خود رسیده است. )میان

ساخت سد الثوره در سوریه که جریان آب فرات را به 

درصد کاهش داد موجب بروز بحران در روابط  ٢4میزان 

شد و عرق نیروهای نظامی خود  1٩77سوریه و عراق در سال 

ا به مرز سوریه فرستاد و تهدید کرد که سد را منفجر خواهد 

ی بحران از طریق میانجیگری روسیه و عربستان کرد ول

کننده آب در وفصل شد.این سه کشور عمده مصرفحل

حوضه دجله و فرات مواضع متفاوت و متناقضی در 

 دارند.مورداستفاده  و میزان سهم خود از آب

 رودخانه نیل  ت(

، اتیوپی، سودان کشور مصر؛ 11رودخانه نیل بین  حوضه

، جمهوری دموکراتیک کنگو، ریقای مرکزیجمهوری آف، تانزانیا

این  روندی و اریتره مشترک است.، رواندا، کنیا، اوگاندا

ترین رود جهان بوده و طوالنی، کیلومتر طول 66٩٥رودخانه با 

 84میزان دبی ساالنه آن در شهر آسوان در جنوب مصر حدود 

میلیارد مترمکعب است این رودخانه از به هم پیوستن دوشاخه 

 شده است.های نیل سفید و نیل آبی تشکیلم به ناممه

سرچشمه نیا آبی در منطقه دریاچه تانا در شمال غرب اتیوپی 

های آفریقای شرقی های نیل سفید نیز از کوهستانو سرچشمه

روندی قرار دارد که به دریاچه ویکتوریا  و در کشور به

ل درصد از مساحت حوضه نی ٩ریزد. باوجوداینکه حدود می

 سرچشمه نیل در درصد از ٩٥در کـشور مصر قرار دارد و 

 آب برداریدرصد از بهره ٩7ولی ، این کشور است از خارج

درصد از جمعیت  ٩٥گیرد و صورت می نـیل تـوسط مصر

، 1386، تار کنند. )شوایـن کـشور در دره نـیل زندگی می

تمامی  مصر دارای بارندگی کـم بـوده و اقلیمی (ازنظر7٠

آبیاری از آب نیل و همچنین  های کشاورزی منوط بهفعالیت

کیلومتر  48٠های پشت سد آسوان که دریـاچه آن حـدود آب

کـیلومتر در خـاک  16٠و  مصر خاک کیلومتر در3٢٠طول)

دریاچه  .ایناست، کـیلومتر عـرض دارد 6٠سودان(و حـدود 

تواند جریان و میمیلیارد مترمکعب ظرفیت دارد  16٩حـدود 

توربین سد آسوان  1٢ .همچنینکند آب دو سال نیل را ذخیره

کنند. مـیلیارد کیلووات ساعت برق تولید می 1٠سـاالنه 

درصد(در کشور سودان  63/٥حوضه نیل) مساحت بیشترین

در  آب کننده مهمقرار دارد ولی این کـشور دومین مصرف

 ب مصرفی سودان دردرصد از آ ٩4حوضه رود نیل است.

کشت پنبه و نیشکر در حوضه رود  ویژهآبیاری به هایطرح

 برای درصد ٥مانده نیز شود)از میزان باقینیل سفید مصرف می

درصد نیز در صـنعت مورداستفاده  1و دامی و  انسانی مصارف

به علت تقاضای  سودان گیرد(.همچنین پرورش دام درقرار می

فارس ن سعودی و کشورهای حاشیه خلیجفزاینده عربستا

  .(13٢، 1381، یافته است )عسگریگسترش

یعنی «سواد»درصد از آب نیل سفید در ٥٠ نزدیک به

 هایو ناآرامی رودمی های جنوب این کشور فروباتالق

 جهت تسریع مرکزی جـنوب این کشور مانع از اقدامات دولت

که کانال  1٩83 سال رشود و حتی دجریان آب به شمال می

ها گونگی برای تسریع جریان آب و خشکاندن باتالق

 1383، شورشیان تخریب گردید.)کمب توسط، ایجادشده بـود

:17٢) 
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اتیوپی قرار  در درصد از مساحت حوضه نیل 7/11حدود 

 اتیوپی .قرار دارد این کشور در آبی داشته و سرچشمه نیل

است و حق ایجاد  نیل آب کننده بزرگسومین مصرف

های نـیل آبـی و عطبره و هرگونه روی رودخانه تأسیسات بر

داند برای خود محفوظ می را هااستفاده مقتضی از این رودخانه

، فغانی) .رودخانه است این آب برداشت از افزایش و در حال

1378  :8٩.) 

ار های رود نیل را در اختیدرصد از سرچشمه8٥اتیوپی 

آبی خود های برقدارد زیرساخت قصد دارد و در حال حاضر

را  نیل تواند جریان آبمی مسئله ایـن که دهـد را گـسترش

 درصد کاهش دهد. ٩حدود 

 ث(رودخانه دانوب

 آلماندر  جنگل سیاهکه از  اروپادانوب رودی است در 

 رومانیدر کشور  دلتای دانوبناحیه گیرد و در سرچشمه می

 ریزد.می دریای سیاهبه 

پس  اروپاکیلومتر دومین رود طوالنی  ٢8٥٠رود دانوب با 

، رومانیکیلومتر از دانوب در  1٢٠٠است. قرار داشتن  ولگااز 

  .است ترین رود در این کشور کردهن را تبدیل به طویلآ

کیلومترمربع  3٥٠٠با بیش از ، دلتای رود دانوب در اروپا

گونه گیاهی  1٩٠٠، نوع پرنده 3٠٠بوم بیش از زیست، وسعت

 (٩6:  138٢، )لحمیان  .نوع ماهی است 133و 

دانوب از کشورهای رومانی؛ مجارستان؛ صربستان؛ اتریش؛ 

بلغارستان؛ اسلواکی؛ کرواسی؛ اوکراین و مولداوی عبور آلمان؛ 

است.   -پس از ولگا -دانوب دومین رود طوالنی اروپا .کندمی

آن را تبدیل به ، رومانیکیلومتر از دانوب در  1٢٠٠قرار داشتن 

سرچشمه این  .است ترین رود در این کشور کردهطویل

تر در طور دقیقرودخانه بزرگ در غرب کشور آلمان و به

حاشیه جنگل سیاه و در مجاورت کاخ پرنس فورستنبرگ 

قرارگرفته است. این رودخانه پس از رود ولگا در زمره دومین 

ترین رود رودخانه طوالنی سراسر قاره اروپا و طوالنی

رودخانه دانوب از قرارگرفته در محدوده اتحادیه اروپا است. 

های حیات در قاره اروپا بوده و منبع مناسب آب شرب شریان

های ونقل و گشت کشتیو کشاورزی و همچنین مسیر حمل

 یرو بر تالوگ خط یحقوق الزامات بزرگ در اروپا است.

 یرانیکشت قابل یمرز یهارودخانه

 مطلق سرزمینی حاکمیت الف(اصل

 در که المللیبین رود از قسمت آن، اصل این موجببه    

 تلقی داخلی هایآب عنوانبه دارد جریان کشور دو سرزمین

 و سازد منحرف را آب جریان تواندمی مذکور دولت و شودمی

. نماید دخالت رودخانه در بداند ضروری که صورت هر به یا

 :گویدمی مورد این در هایتن

 جهت توانندمی رودخانه ساحلی کشورهای از یک هر»

 را رودخانه آب جریان تنهاییبه رودخانه آب از برداریبهره

 مطلق حاکمیت اصل حاضر حال در طورکلیبه .«کنند منحرف

 حقوق اندیشمندان توسط رودخانه روی بر کشور یک

 مقررات و اصول امروزه. است شده رد هادولت و المللبین

 وضع بتواند کشوری که را حقی چنین وجود المللبین حقوق

 نفی دهد تغییر دیگر کشور زیان به را خود سرزمین طبیعی

 نباید کشوری هیچ المللبین حقوق اصول موجببه. کندمی

 از طبیعت برحسب که را ایرودخانه آب طبیعی جریان

 یا متوقف، است جاری دیگر کشور سرزمین به او سرزمین

 جوارهم کشور اضرار موجب کهنحویبه نباید و سازد منحرف

 آن از معمول استفاده از را او یا کند استفاده آن از رددگ

 موارد در نیز هادولت. بازدارد خود سرزمین در رودخانه

 اصول، اندکرده منعقد خود میان که قراردادهایی با مختلف

 .اندپذیرفته عمل در را مذکور

 یا سرزمینی تمامیت یا مطلق ارضی تمامیت ب(اصل

 رودخانه مطلق تمامیت

 که اندموظف هارودخانه ساحلی دول، اصل این موجببه

 و یابد ادامه هارودخانه آب طبیعی جریان دهند اجازه

 را هارودخانه آب انحراف موجبات ندارند حق وجههیچبه

 اصل این طرفداران از اوپنهایم هوبرو ماکس. نمایند فراهم

 انجری دادن تغییر» :نویسدمی مورد این در اوپنهایم. هستند

. نیست آب مجاور دول از یکی اختیار تحت مشترک هایآب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://hamshahrionline.ir/details/44837
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 تواندنمی دولتی هیچ که است المللیبین قاعده یکاین زیرا

 موجب که دهد تغییر به نحوی را خود کشور طبیعی وضع

 در که را ایرودخانه آب جریان مثالً گردد؛ مجاور کشور زیان

)گنجی  .«ایدنم منحرف یا و متوقف دارد جریان همسایه کشور

 ،1348 :٢٥٢) 

 هاییدولت به و است عقیدههم اوپنهایم با نیز هوبر ماکس

 سایر منافع به خود سرزمین بر مطلق حاکمیت اتکای به که

 تغییر هرگونه وی نظر. است تاخته کنندمی وارد زیان هادولت

، نماید وارد زیان دیگر دول مکتسبه حقوق به که رودها مسیر

 .است غیرقانونی

 در ربطذی کشورهای اشتراك و جمعی مالکیت ج( اصل

 المللیرودخانه بین یک هایآب

 رودخانه یک ساحل در که کشورهایی، اصل این موجببه

 حق دارای رودخانه آن نسبت به اندشدهواقع المللیبین

 مذکور کشورهای تمام، دیگرعبارتبه. هستند مشترک حاکمیت

بر  .کنند استفاده متساوی طورهب رودخانه آب از توانندمی

 مرزهای به توجه المللیبین رودخانه یک، مذکور اصل اساس

 آن آب و گرددمی محسوب اقتصادی واحد یک کشورها مابین

  .است ساحلی کشورهای تمام به متعلق

 ارضی تمامیت یا محدود سرزمینی حاکمیت د(اصل

 برداری منصفانهبهره یا محدود

 ساحلی کشورهای از هریک حاکمیت، اصل این موجببه

 به المللبین حقوق طبق هاآن که وظایفی بهباتوجه رودخانه

 از هریک حاکمیت، دیگرعبارتبه. است محدود، دارندعهده

 به خسارت نکردن وارد به محدود رودخانه ساحلی کشورهای

 که انگلیسی حقوقدان اسمیت. است دیگر ساحلی کشور

 که است معتقد داده انجام مورد این در ایگسترده تحقیقات

 خسارت نیاوردن وارد به محدود ملل صالحیت و حاکمیت

 رودخانه ساحلی دول از یکهیچ که داردمی اظهار وی. است

 به مجاور دول با مشورت بدون رودخانه آب از ندارند حق

 منافع به خسارت آمدن وارد موجب که کنند استفاده طریقی

 حقوقدانان از دیگر یکی٥کاراتدوری.ددگر مذکور دول قانونی

 رودها پیدایش در دخالتی گونههیچ هادولت که است معتقد

 داشته مطلق حاکمیت آن بر توانندنمی بنابراین و اندنداشته

 خسارت و ضرر آوردن وارد موجبات آن مسیر تغییر با و باشند

 .آورند فراهم را دیگر دول به

 ایرودخانه المللیبین یمرزها در هادولت دگاهید

  داخلی قضائی هایرویه الف(

 کشور یک ایالت چند یا دو از که رودهایی گرچه

 لکن، شوندنمی محسوب المللیبین رودهای زمره در گذرندمی

 آرای با مشابه داخلی محاکم از صادره آرای اینکه بهباتوجه

 مذکور آرای به مختصری اشاره، است المللیبین قضائی

 تصمیمات در آرا این که ویژهبه بود نخواهد هفایدبی

 چند به اینجا در. است نبوده تأثیربی المللیبین هایسازمان

 عالی دیوان، سوئیس فدرال عالی دادگاه از صادره رأی

 خواهیم اشاره آلمان عالی دیوان و امریکا متحدهایاالت

 آب انحراف مورد در که آرایی نخستین از یکی شاید.کرد

 مربوط به است شده صادره اروپایی کشورهای در هاانهرودخ

 . باشد سوئیس کشور

 متحدهایاالت عالی دیوان از صادر آرای مورد این در اما    

 علیه کانزاس ایالت دعوای. است توجهجالب بسیار امریکا

 متحدهایاالت عالی دیوان در 1٩٠1 سال در که کلرادو ایالت

 آب انحراف مورد در ویدع نخستین، شد مطرح امریکا

 مذکور دیوان در که بود امریکا متحدهایاالت در هارودخانه

 رودخانه مربوط به اختالف مورد. گرفت قرار رسیدگی مورد

 ایالت. دارد جریان مذکور ایالت دو بین که بود آرکانزاس

 رودخانه آب انحراف مورد در کلرادو ایالت طرفیت به کانزاس

. کرد شکایت امریکا متحدهایاالت الیع دیوان به آرکانزاس

 و حقوق تساوی اصل که نمود اعالم 1٩٠7 سال در دادگاه

 آب جریان در دخالت از را هاآن» ایالت دو بین انصاف

 صورتبه المللبین حقوق در رأی این .«داردبازمی رودخانه

                                                             
5 Carathedory 
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 مورد حقوقدانان توسط بسیاری موارد در و درآمده سابقه

 است. هقرارگرفت استناد

 بین اختالف در امریکا متحدهایاالت عالی دیوان همچنین

 1٩٢٢ سال در ـ امریکا متحدهایاالت دو کلرادو (و.) 6یومینگو

 :کرد اعالم

 اینکه بهباتوجه دارد حق اینکه بر مبنی کلرادو ایالت ادعای»

 توجه بدون و خود تشخیص بر بنا، رودمی به شمار ایالت یک

، شودمی دیگران متوجه خود اعمال تیجهدرن که زیانی به

 از و دهد مسیر تغییر است جاری سرزمینش در که را هاییآب

 دعوای در مذکور رأی .«نیست مسموع، کند برداریبهره آن

 و 1٩3٠ سال در ماساچوست طرفیت به 7کانکتیکوت ایاالت

 امروزه و قرارگرفته استناد مورد دیگر موارد بسیاری در

 عموم موردپذیرش المللبین حقوق اعدهق یک صورتبه

 عالی دیوان در هارودخانه آب انحراف مسئله.است شدهواقع

 در 1٩٢7 سال در آلمان عالی دیوان. است شدهمطرح نیز آلمان

 از ایالت دو - بادن ایالت بر 8ورتمبرگ ایالت بین دعوای

 آب جریان مورد در که انحرافی مورد در آلمان جمهوری

 :کرد اعالم، بود گرفته صورت بادن ایالت وسطت رودخانه

 دولت هر و دردهند تن آب طبیعی جریان به باید هادولت»

 و نماید مراعات را هادولت سایر منافع که دارد وظیفه ساحلی

  .«نکند وارد زیانی هاآن به

 یهاکنفرانس و نهادها در متخذه تصمیمات ب(

 المللیبین

 حق محدودیت مورد رد المللبین حقوق انستیتوی

 نموده تأکید المللیبین هایرودخانه آب بر شورها ک حاکمیت

 جلب موافقت بدون تواندنمی دولتی هیچ که است معتقد و

 سهیم رودخانه آب از استفاده در که هاییدولت یا دولت

 خسارت شدن وارد موجب و تغییر دهد را رود مسیر، هستند

 1٩11سال اجالس در ستیتوان این. شود دیگر ساحلی دول به

 :نمود تصریح مادرید در خود

                                                             
6 Wyoming 
7 Connecticut 
8 Wurttemberg 

 و دیگر دولت رضایت جلب بدون تواندنمی دولتی هیچ

 هاشرکت توسط معتبر و قانونی مخصوص مجوز کسب بدون

انجام  از یا و آورد وجود به رودخانه در تغییراتی، اشخاص یا

 به خسارت شدن وارد سبب و نکند جلوگیری اقداماتی چنین

 یا مستقیم طوربه ندارد دولتی حق هیچ.  گردد دیگر دولت

 به خود سرزمین در هاشرکت یا اشخاص توسط غیرمستقیم

 برداریبهره به که کند برداریبهره رودخانه آب نحوی از

 .زیان برساند دیگر هایدولت غیرمستقیم یا مستقیم

 حق که شده تأکید  1٩33سال  ویدئو مونته در اعالمیه

 وارد موجب که است آن بر رودخانه مشروط آب از ریبردابهره

 این اعالمیه در . نشود دیگر ساحلی دولت به خسارت شدن

 شدن وارد موجب که را رودی هیچ مسیر : است شدهاضافه

 آن موافقت جلب بدون تواننمی دیگر گردد دولتی به خسارت

 محدودیت استفاده اصل، درواقع اعالمیه این . داد تغییر دولت

 است. داده قرار تأیید مورد را هاآب از آزاد

 حق متحد ملل سازمان عمومی مجمع، 1٩7٢ سال در

 را خودشان آب از منابع برداریبهره بر هادولت حاکمیت

 حدود از فراتر هایحوزه به کهاین بر مشروط کرد؛ تصویب

( استکهلم اعالمیه) نسازد وارد آسیب ملی صالحیت قضایی

 بر نیز پالتا در ماردل متحد ملل سازمان 1٩77 آب کنفرانس

، بر اساس مساوات رودخانه حوزه کشورهای بین همکاری

است.  کرده کشورها تأکید تمامی ارضی و تمامیت حاکمیت

 (137٢، )ایزدی 

 المللیبین قضائی رویه پ(

 انشعاب مورد در المللیبین دادگستری دائمی دیوان 

، خود 1٩37 ژوئن ٢8 خمور رأی در موز رودخانه هایآب

 مذکور رودخانه هایآب انشعاب مورد در که را مداخالتی

، بود گرفته صورت هلند و بلژیک دولت موافقت بدون

 و گیردمی سرچشمه فرانسه از موز رود. کرد اعالم غیرقانونی

 شمال دریای به، بلژیک و هلند کشورهای از عبور از پس

 رود مربوط به اختالف رد آلمان عالی دیوان همچنین.ریزدمی

 هیچ که نمود خاطرنشان 1٩٢7 ژوئن 18 مورخ رأی در دانوب
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، آب طبیعی مجرای یک هایآب از استفاده با ندارد حق دولتی

 .سازد وارد خسارت و زیان دیگر دولت منافع به

 گیرینتیجه

تنها یک منبع حیاتی و حقی برای تمامی مردم آب نه

ه رقابتی بسیار مهم در سطوح آید بلکه یک مادحساب میبه

ای است و ملی و ناحیه، ای منطقه، المللیهای بینمقیاس

سیاسی و اقتصادی و ، سرمنشأ بسیاری از رفتارهای اجتماعی

، ساختاری مربوط به استفاده از آب است.لذا مدیریت منابع آب

رقابت شدیدی را برای سلطه و نظارت بر منابع آبی ایجاد 

شود  بیر به ژئوپلیتیک آب یا هیدروپلیتیک میکرده است که تع

و نقش مؤثری در مطالعه نقش آب در مناسبات و مناقشات 

ها دارد.در حال ها در داخل کشورها و بین حکومتملت

حاضر یکی از منابع محتمل در منازعات و تعارضات 

ای انتقال بین حوضه، المللیهای بینالمللی مسائل رودخانهبین

عنوان حدود مرزی مشترک بین کشورها ین آن بهو تعی، آب

 است.

های های متقابل هیدرو پولیتیکی و کنشبنابراین وابستگی

های جغرافیایی و متقابل آب و سیاست در درون و میان عرصه

ویژه میان واحدهای سیاسی مستقل در چهارگوشه دنیا از به

ه قاره هند و اقیانوسی شبه، کشورهای آسیای جنوب شرقی

آمریکای ، شمال آفریقا، گرفته تا کشورهای منطقه خاورمیانه

التین و شمالی مصادیق باری از اشکال هیدروپلیتیکی وجود 

 زنند.نوعی سیاست آب میان کشورها را رقم میدارد که به

دهد که باوجود انجام مطالعات صورت گرفته نشان می

 ص حقوق بین الملی آب، تعریفمذاکرات مختلف در خصو

های فته و باوجود تالشو کاملی از آن صورت نگر جامع

المللی و برای تدوین و تصویب قوانین بین شدهانجام

ارد ابهامات و نواقص جدی این قوانین در برخی مو، معاهدات

دارد.ناموفق بودن بسیاری از معاهدات و  و اساسی

برداری از منابع آب المللی در خصوص بهرههای بیننامهتفاهم

ها و معیارهای مشترک گواهی بر این ادعاست.هرچند شاخص

برداری منصفانه و معقوالنه از منابع متعددی در خصوص بهره

شده است اما نبود شاخص کمی آب مشترک تبیین و ارائه

یکی دیگر از ، مناسب برای ارزیابی این معیارهای کیفی

 المللی آب است.مشکالت قوانین و معاهدات بین

ها و معاهدات آبی ه ناپایداری و ناموفق بودن پیمانبباتوجه

توان برای افزایش کارایی قوانین می، المللیدر سطح بین

های مرزی و پایداری قراردادهای المللی در حوزه رودخانهبین

 مربوط به آن راهکارهایی را ارائه داد؛

المللی در خصوص تدوین قوانین جامع در سطح بین-

 هارودخانه

 ها و معاهدات موجودزدایی از قوانین و کنوانسیونامابه-

های آبریز توجه به مدیریت یکپارچه منابع آب در حوضه-

 المللیمشترک بین

زمان منافع تمامی کشورهای ذی مدخل در نظر گرفتن هم-

 المللیدر حوزه آبریز بین

افزایش مشارکت مردمی و نهادهای اجتماعی در مدیریت -

 منابع آب

ها در مذاکرات منظور حل تنشن راهکارهای عملی بهتبیی-

 آبی

المللی قانونی برای الزام و ایجاد مرجع و نهاد معتبر بین-

های مشترک در نامهپایبندی کشورها به معاهدات و تفاهم

 .های مرزیحوزه رودخانه

 منابع و مآخذ

کلیاتی درباره رژیم حقوقی » (.13٥3. )بیگم مجابی.صدیقه .1

دوره ارشد. تهران.مرکز  نامهپایان، «المللیای بینهرودخانه

 .المللی دانشگاه تهرانبین مطالعات عالی و

آب و (. »1381مهدی. )، بختنیک، محمدرضا، حافظ نیا .٢

فصلنامه ، «مطالعه موردی گناباد، سیاسی -های اجتماعیتنش

 .66-6٥شماره ، سال هفدهم، تحقیقات جغرافیایی 

، اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک(. 138٥محمدرضا. )، حافظ نیا .3

 انتشارات پژوهشکده امیرکبیر.

های آب شبکهجغرافیای تاریخی » (. 1384محمد. )، دشتی .4

  1شماره ، پژوهانتاریخمجله ، «النهرینبین
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 تحدید حقوقی آثار» (. 13٩7مسعود. )، پاشابیگ رضوی .٥

 قابل هایرودخانه بر تأکید با،  هارودخانه در مرزی  حدود

، المللبین حقوق ارشد کارشناسی نامهپایان، « کشتیرانی

 دماوند. واحد اسالمی آزاد دانشگاه

شناخت و درک مفاهیم جغرافیای (. 1386سوفی. )، تار شو .6
 تهران:انتشارات سمت، ترجمه سید حامد رضیعی، سیاسی

 المللبینحقوق  (.138٥محمدرضا. )، ضیائی بیگدلی .7
 ششم پ بیست وتهران. گنج دانش. چا، عمومی

منابع آبی به  نوین نسبت(. »1381محمود. )، عسگری .8

 .16شماره ، ؛از فصلنامه مطالعات راهبردی«اهمیت ملی

المللی نظام حقوق رودهای بین(. 1367ناصر. )، فرشا گهر .٩
  «المللیدفتر مطالعات سیاسی و بین، تهران، واروند رود

بحران آب  نیتیام ابعاد سیاسی(. 1378اهلل. )حجت، فغانی .1٠
 المللیبین و؛تهران:دفتر مطالعات سیاسی در خاورمیانه عربی

مناسبات هیدورلیتیکی ایران و (. »1384مراد. )، کاویانی .11

 سال هشتم، فصلنامه مطالعات راهبردی، «افغانستان

جغرافیای (. 1383. )رابرت، جفری و هارکاوی، کمپ .1٢
، تین؛ترجمه سید مهدی حسینی ماستراتژیک خاورمیانه

 تهران:انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی

، عمومی المللبین حقوق(. 1348منوچهر. )، گنجی .13

 تهران. دانشگاه انتشارات

«. هاپیدایش و انتقال تمدن، آب(. » 138٢رضا. )، لحمیان .14

 ٥7شماره ، رسانی و کتابداری کتاب ماه هنردر نشریه: اطالع

 .٥8و 

غرافیای سیاسی و سیاست ج(. 1381. )پیروز، مجتهدزاده .1٥

 .؛تهران:انتشارات سمتجغرافیایی

بررسی تحلیلی انواع  » (.1381اهلل. )فضلسید ، موسوی .16

مجله  «های مرزیتعیین حدود در رودخانه هایروش

 ٥٥ ماره سیاسی .ش علوم ودانشکده حقوق 

مالحظات سیاسی و امنیتی (. »13٩٢حجت. )، آبادیمیان .17

های پژوهش، «های مرزینهو حقوقی در مدیریت رودخا

 شماره نهم.، دوره نخست، المللروابط بین

کلیات رودهای مرزی با (. »1386محمدعلی. )، میرزایی .18

دوره ، «مجله رشد آموزش جغرافیا، تأکید بر ارس و هیرمند

 .3شماره ،  ٢1
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