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چکیده 
موجب  که  فرآیندی  عنوان  به  آب،  منابع  یکپارچه  مدیریت 
مرتبط  منابع  و  زمین  آب،  هماهنگ  مدیریت  و  توسعه  ترویج، 
درسطح حوضه رودخانه می شود، نیازمند یک چهارچوب قانونی 
برای فراهم آوردن قوانین و روش های شفاف است. نقش  موثر 
قانون در کلیه مراحل برنامه ریزی، طراحی و اجرای سیستم های 
قانونی  مباحث  از  تعدادی  دارد.  زیادی  اهمیت  آب،  مدیریت 
مالکیت آب، مسئولیت های مشترک،  زمینه شامل  این  سخت در 
کشور،  یک  استفاده های  و  فعالیت ها  برای  ممکن  آسیب های 
و  تخصیص  همسایه،  کشورهای  بین  در  همکاری  مکانیسم های 
برای حل  استفاده های مختلف، و روش هایی  برای  محدودیت ها 
یک  گرفتن  به کار  شوند.  شناخته  باید  اختالفات،  مسالمت آمیز 
چهارچوب قانونی مناسب، مدیریت موثر را ارتقا داده و به اجتناب 
یا حل اختالفات بین آب بران رقیب و منافع آنها کمک می نماید. 
لذا در این تحقیق ابتدا قوانین بین المللی مهم در خصوص نحوه 
معرفی  مرزی  مشترک  رودخانه های  از  بهره برداری  و  حاکمیت 
)دجله،  مرزی  رودخانه های  از  یک  هر  بعدی  گام  در  می گردد. 
فرات،  اروندرود، هیرمند، هریرود، ارس، اترک( کشور ایران مورد 
مطالعه قرار می گیرد و در نهایت برای هریک از آنها پیشنهاداتی 
در جهت توسعه و مدیریت بهتر این رودخانه ها ارائه خواهد شد. 
مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که برخی از مدیریت های 
ضعیف در این باره به روابط اقتصادی، اجتماعی و  سیاسی کشور 
ایران با دیگر کشورهای همسایه برمی گردد و به عنوان یک نتیجه 
از بررسی های انجام شده می توان بیان کرد که با توجه به قوانین 
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و منابع طبیعی گرگان.

بین المللی موجود و وضعیت بهره برداری کشورهای دارای منابع 
و  منصفانه  استفاده  سمت  به  دولت ها  و  جوامع  باید  مشترک، 

معقوالنه همراه با حق توسعه پایدار برای طرفین پیش  بروند.

مدیریت  بهره برداری آب،  بین المللی  قوانین  کلیدي:  واژه هاي 
یکپارچه منابع آب، رودخانه های فرامرزی ایران 

مقدمه
اشتراک  دارای  کشورهای  توانایی  به  فرامرزی  آب  های  مدیریت 
منافع مربوط می شود که مایلند منابع آب های مشترک خود را طوری 
مدیریت کنند که از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
به یک وضعیت پایدار برسند یعنی منابع مشترک آب بدون هرگونه 

تنشی بین طرفین حقابه بر، مورد استفاده قرار گیرند ]13[. 
تخریب  از  چالش ها  از  وسیعی  طیف  با  بین المللی  آبراهه های 
ورود  از  زیستی،  تنوع  کاهش  و  زیرساخت ها  توسعه  تا  اکوسیستم 
تا  از کشتیرانی  ناشی  از تصادفات  تاالب ها، و  تا تخریب   آلودگی 
بهره برداری بیش از اندازه از ذخیره آبزیان مواجه هستند. همه این 
فرصت های  و  ماهیگیری  آبیاری،  و  کشاورزی  بر  تاثیر  با  تغییرات 
کشتیرانی بر جمعیت کشورهای ساحلی تاثیر می گذارند. در حالی که 
آب های  به  دسترسی  است،  شده  پوشیده  آب  با  جهان  سوم  یک 

آشامیدنی محدود شده است ]1[. و ]17[.
بهره برداری  رقابت در  افزایش  و  بحران کمبود آب  به  توجه  با   
بیشتر از منابع آب مشترک، پیش بینی می گردد که بحران کمبود آب، 
بود.  دنیا خواهد  آتی در  تنش ها و تضادهای  کلیدی در  یک عامل 
مختلف  اصول  و  آب  بین المللی  قوانین  با  آشنایی  عدم  رو  این  از 
طور  به  می تواند  بین المللی،  مشترک  آب  منابع  از  بهره بردای  در 
یک  مجاور  کشورهای  بین  تضاد  و  تنش  افزایش  در  چشمگیری 

رودخانه مشترک بین المللی موثر باشد ]8[.
مبانی حقوقی برای مدیریت آب های فرامرزی

- شناسایی استفاده های مناسب
)استفاده هایی که موجب  استفاده های غیرمعقول  کنار گذاشتن   -

آسیب به کشورهای دیگر می شود.(
)سازمان های  متناقض  استفاده های  کردن  متعادل  برای  تالش   -
مردمی و جوامع محلی نقش مهمی در مشخص کردن استفاده های 
منطقی و یا متعادل کردن استفاده  های متناقض و افزایش آگاهی برای 

منافع خاص، ایفا می کنند(.
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بین المللی،  ملی و  قانونی در سطوح  به کار گرفتن چارچوب   -
محلی ]5[.

قوانین بهره برداری از رودخانه های بین المللی
از نظر حقوقی بهره برداری از رودخانه های بین المللی و دریاچه ها 
به دو گروه استفاده های کشتیرانی و استفاده های غیرکشتیرانی تقسیم 
می شود. علت این تقسیم بندی، موارد حقوقی مختلفی است که برای 
هریک به کار می رود. تبیین مسائل حقوقی کشتیرانی در رودخانه ها 
بهره برداری  زمان  آن  در  گردید.  شروع  میالدی   10 قرن  آغاز  از 
برای کشتیرانی از رودخانه ها اهمیت بیشتری داشت و ضمنَا تبیین 
توافق نامه ها برای کشورها در مورد حق کشتیرانی ساده تر و سریع تر 
رودخانه های  از  غیرکشتیرانی  استفاده های  مورد  در  می شد.  انجام 
استفاده کننده  کشورهای  بین  سنتی  و  عرفی  قواعد  اگرچه  مشترک، 
از رودخانه های مشترک مرزی وجود داشته ولی تا کنون یک قانون 
جامع و کلی که  در سرتاسر جهان اعتبار داشته باشد،  وجود ندارد. 
بهره برداری  قانون  مورد  در  ملل  سازمان  کنواکسیون  این  وجود  با 
شده  گذاشته  اجرا  به  هم اکنون  بین المللی  رودهای  از  غیرکشتیرانی 
و  تهیه  اگرچه  کشید.  طول  سال   21 کنواکسیون  این  تدوین  است. 
تنظیم پیش نویس کنواکسیون 1997 توسط کمیسیون قوانین بین المللی 
سازمان ملل انجام شد، ولی دو سازمان غیردولتی به نام های انجمن 
قوانین بین المللی ILA و موسسه قانون بین المللی ILL سهم زیادی 
در تهیه برخی از اصول آن به عهده داشته اند. مهمترین کار انجمن 

قوانین بین المللی، در میان دیگر امور موارد ذیل می باشند:
1- تهیه قوانین معروف هلسینکی که در سال 1996 به اتمام رسید.
از  غیرکشتیرانی  استفاده  بین الملل  کنواکسیون  تصویب   -2

رودخانه ها )1977(
3- قوانین برلین که در سال 2004 به تصویب رسید. )میان آبادی، 

 .)1392
الف- قوانین کشتیرانی در رودخانه های بین المللی

شروع دوره صنعتی کشورهای اروپایی با حمل و نقل زیاد کاال 
بود  همراه  دریاها  و  بین المللی  رودخانه های  از طریق  اولیه  مواد  و 
به  را  کامل خود  توجه  آبی  نقل  و  اهمیت حمل  علت  به  دولت ها 
رودخانه ها و دریاچه ها معطوف نموده بودند. در آن سال ها به علت 
کمی جمعیت، فعالیت های آبیاری و کشاورزی مسئله اصلی رقابت 
بهره برداری  برای  قوانین  وضع  به  توجهی  لذا  و  نبود  کشورها  بین 

غیرکشتیرانی در رودخانه های بین المللی انجام نمی شد. 
ب- استفاده های غیرکشتیرانی از رودخانه های بین المللی

قوانین  رودخانه ها،  آب  از  غیرکشتیرانی  بهره برداری  گسترش  با 
نبود.  جدید  نیازهای  پاسخگوی  تنهایی  به  کشتیرانی  انحصاری 
کشورها هر یک در صدد رسیدن به تفاهم یا موافقت نامه های قانونی 
در  می کردند.  تالش  غیرکشتیرانی  گوناگون  بهره برداری های  برای 
واقع مصارف غیرکشتیرانی از رودخانه های بین المللی و ایده اشتراک 
منابع میان کشورهای ساحلی، دیدگاه مالکیت آب های فرامرزی را 
قانونی  و  رسمی  مرز  از  منابع  این  که  آنجایی  از  کرد]12[.  مطرح 

آن  از  استفاده  سر  بر  کشور  دو  و  می کنند  عبور  طرفین  کشورهای 
یا  بر سر کمبود آب  که  این شرایط است  ندارند تحت  نظر  توافق 
بهره برداری بی رویه، اختالفات آغاز شده و معموال منجر به نزاع و 
فشار به منابع آب و بروز اختالفات دامنه دار و طوالنی مدت می شود 
]10[. از این رو به وضع قوانین برای استفاده های غیرکشتیرانی اقدام 

می شود:
قوانین هلسینکی

قوانین هلسینکی استفاده " همسان و منطقی" از آب های سطحی و 
زیرزمینی را در یک حوزه آبخیز بین المللی برای کشورهای واقع در 
حوضه مشترک،  باهم در نظر گرفته است. قانون هلسینکی 11 عامل 
را برای استفاده همسان و منطقی از آب های مشترک حوضه تدوین 

نموده است:
در  زهکشی  حوضه  وسعت  به خصوص  حوضه  جغرافیای   -1
سرزمین هر کشور 2- هیدرولوژی حوضه از جمله سهمیه آب هر 
قرار  تاثیر  تحت  را  که حوضه  هوایی  و  آب   -3 در حوضه  کشور 
می دهد. 4- بهره برداری آب از حوضه در گذشته توسط هر کشور 
اجتماعی  و  اقتصادی  نیازهای   -5 کشور.  آن  فعلی  بهره برداری  و 
هر کشور 6- میزان جمعیتی از هر کشور که به آب حوضه وابسته 
اقتصادی هر کشور را  اجتماعی و  نیاز  هستند. 7- میزان هزینه که 
تامین کند. 8- دسترسی به منابع دیگر )برای تامین آب( 9- اجتناب 
از اسراف و اتالف آب در هر بهره برداری توسط هر کشور10 - توان 
آنها  به  که  دیگری  به کشورهای  کشور  هر  توسط  جبران خسارت 
زیان و خسارتی وارد می شود جهت رفع منازعه. 11- میزان آبی که 

هر کشور نیازمند است تا بدون خسارت به دیگران برداشت نماید.
قوانین هلسینکی اصل " استفاده همسان و منطقی" از آب حوضه 
مشترک را به عنوان یک اصل راهنما عنوان می کند. قابل ذکر است که 
این قانون ماده جداگانه ای برای الزام عدم خسارت به غیر ندارد. بلکه 
به صدمه ای اشاره می کند که ممکن است در استفاده از کشور حاشیه 
 Salman, 2009 and Correia( .رود بین الملل به دیگران وارد شود

.)and Da Silva 1999
بین المللی  رودخانه های  غیرکشتیرانی  بهره برداری  کنواکسیون 

)فرامرزی(: 1997 نیویورک، سازمان ملل
فرامرزی  رودخانه های  مورد  در  ملل  سازمان  قانون  تهیه  روند 
 1997 سال  در  مارتوپالتا  در  آب  کنفرانس  برگزاری  هنگام  از  که 
شروع شده بود به مدت 21 سال ادامه داشت. تعریف” رودخانه های 
بین المللی” به مدت 7 سال مورد بحث کشورها قرار گرفته بود تا 

اینکه در سال 1984 مورد توافق قرار گرفت.
این قانون رای مخالف  به  براندی  تنها سه کشور ترکیه، چین و 
دادند. کمیسیون قوانین بین الملل همچنین، ماده ای در مورد آب های 
زیرزمینی مشترک بین چند کشور در پیش نویس نهایی منظور نموده 

بود که به تصویب رسیده است.
از  و  دارد  هلسینکی  قانون  با  مشابه  زبانی   1997 کنواکسیون 
در  که  حقابه بر  کشورهای  ریپارین،  )کشورهای  ساحلی  کشورهای 
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که  دارند( می خواهد  قرار  بین المللی  امتداد یک رودخانه  و  حاشیه 
در  مندرج  مواد  در  نمایند.  همکاری  هم  با  و  داشته  ارتباط  هم  با 
کنواکسیون 1997 پیش بینی شده که کشورهای ساحلی اطالعات و 
داده های رودخانه ای را باهم مبادله نموده و اثرات احتمالی مخرب 
محیط زیست و نیز محافظت از اکوسیستم  و وضعیت های بحرانی را 

به هم اطالع دهند ]13[.
قوانین برلین )2004(

قوانین برلین بسیار جامع و مفصل می باشند که شامل 73 ماده بوده 
و به 14 فصل تقسیم می شود و مسائل مختلف مرتبط با منابع آب را 
که قوانین هلسینکی و کنواکسیون 1997 سازمان ملل در نظر نگرفته 
اند،  پوشش می دهد. این قوانین در هفتاد و یکیمین کنفرانس انجمن 
و  بحث  مورد   2004 آگوست  در  برلین  در شهر  الملل  بین  حقوق 
تصویب قرار گرفت. این قوانین برای مدیریت کلیه مسائل مدیریت 
ملی و بین المللی منابع آب قابل استناد و استفاده است. عالوه بر این، 
این قوانین به بررسی ارتباط بین اصل استفاده منصفانه و معقوالنه و 
اصل ممنوع بودن وارد آمدن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت  های 

دیگر می پردازد ]15[.
تفاوت قوانین برلین با قوانین هلسینکی و کنواکسیون 1997

1- قوانین هلسینکی و کنواکسیون 1997 بر حق استفاده منصفانه 
و معقوالنه تاکید می کنند در حالی که قوانین برلین بر التزام مدیریت 

مشترک در حالت منصفانه و معقوالنه تاکید می کند.
شدید  خسارت  آمدن  وارد  عدم  لزوم  به  منوط  برلین  2-قوانین 
به سایر کشورهاست در حالی که دو قانون دیگر تنها به لزوم عدم 
آسیب رساندن به شاخص ها و معیارهای استفاده معقوالنه و منصفانه 

منابع آب تاکید می کند.
تفاوت قوانین هلسینکی با کنواکسیون 1997

این دو قانون کامال شبیه بهم هستند با این تفاوت که  کنواکسیون 
1997 ماده قانونی جداگانه ای را به ممنوع بودن وارد آمدن خسارت 

به سایر کشورها اختصاص داده است.

اشکاالت و نقایص قوانین موجود
بین  در خصوص حقوق  توافق  مورد  و  جامع  تعریف  یک  نبود 
الملل یکی از عوامل مهم شکست و عدم موفقیت قوانین آبی است. 
وجود دیدگاه ها،  نگرش ها و اصول مختلف در تفسیر حقوق آب، 
سبب شده که در برخی موارد، کشورهای باالدست و پایین دست 
با استناد به یک قانون واحد، به ادعاهای خود جنبه قانونی بخشند 

]15[.و ]16[.
تا سال 2011 حدود 350 قرارداد بر سر آب های مرزی وجود داشته 
است، به عالوه در بیش از 2000 قرارداد بین المللی به رودخانه ها و 
آب های مرزی به طور مستقیم اشاره شده است. در ادامه به رودخانه های 

مرزی ایران و قوانین تعریف شده بر آنها، می پردازیم.
رودخانه های مرزی کشور ایران

موضوع مهار آب های مرزی و مشترک از مهم ترین مسائل کشور 
بندهای 5 سیاست کلی نظام در بخش آب، 40  ایران است که در 
سیاست کلی برنامه چهارم توسعه و 26 سیاست کلی برنامه توسعه 
به صراحت به این موضوع اشاره شده است ]14[.منابع آبی مشترک 
ایران را می توان به منابع آب سطحی و زیرزمینی تقسیم کرد. ایران با 
تمام کشورهای همسایه دارای مرز رودخانه ای و منابع آبی مشترک 
است. از مجموعه 8755 کیلومتر طول مرزها و محیط پیرامونی ایران، 
بیش از 30 رودخانه مرزی کوچک و بزرگ، 1918 کیلومتر آن را 
منابع آب  امنیتی  و  اهمیت سیاسی  از  نظر  تشکیل می دهند. صرف 
مشترک و فرامرزی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی حدود 8 درصد از 

جمعیت کشور ایران، وابستگی مستقیم به این منابع دارد ]14[.
 هر گونه اقدامی در رودخانه های فرامرزی نیاز به توافق و همکاری 
همه کشورهای حاشیه دارد. ایران و همسایگانش چندین رودخانه و 
تاالب فرامرزی دارند و برای استفاده آب های آنها تعدادی توافق نامه 
بین  اختالفات  از  باعث جلوگیری  فراهم شده است که  پروتکل  و 
بیشتر  همکاری های  برای  جدیدی  فضای  همچنین  و  می شود  آنها 
با  ایران  مرزی  رودخانه های  مهمترین   1 جدول  می کند.  فراهم 

جدول 1: رودخانه های فرامرزی مهم ایران]4[

وارد/ خارجرودخانه
قراردادوضعیت کشورها در حوضه های فرامرزی

داردرودخانه مرزیپایین دستباالدست
داردایران، ارمنستان و آذربایجانایران، آذربایجانترکیه، ارمنستانواردارس

دارد-ایرانترکیهساری سو و قره سو
نداردایران- ترکمنستان--هریرود
ندارد    -ایران، ترکمنستانافغانستانهیرمند

داردایران- آذربایجان--خارجآستاراچای
داردایران- ترکمنستانترکمنستانایران، ترکمنستاناترک
ندارد-پاکستانایراننهنگ

دارد-ترکمنستانایرانرودخانه  های خراسان رضوی
داردایران- عراقعراقایرانرودخانه  های مرزی غربی
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و  توافق نامه  قرارداد،  تعدادی  می دهد.  نشان  را  همسایه  کشورهای 
پروتکل در مورد ایران و کشورهای همسایه بر رودخانه های مرزی 
وجود دارد. در قراردادها و توافق نامه ها در مورد حقوق آب، انرژی 
برقابی، کشتیرانی، کیفیت آب بحث شده است]4[.در جدول 2 مرور 
مختصری بر قراردادهای آب فرامرزی  ایران و کشورهای همسایه 

نشان داده شده است. 
تاریخچه همکاری های آب های فرامرزی ایران با همسایگان

اگرچه اساس هر همکاری در حوضه های فرامرزی توافق نامه های 
در   واقعی  توسعه  و  پیشرفت  اما  می باشد،  چندجانبه  یا  یک 
و  فنی  قانونی،  بخش های  همکاری  نیازمند  فرامرزی  همکاری های 
مدیریتی با یکدیگر است. برای داشتن مدیریت مناسب با اثرگذاری 
بیشتر، باید همه عوامل، ابعاد و اثرات آنها را در حوضه های فرامرزی 
مدنظر قرار دهیم. برای تحقق این هدف معموال یک تیم از بخش های 
بین  نشست های  و  جلسات  در  مدیریتی  و  فنی  قانونی،  مختلف 
ایران  می کنند.  پیدا  فرامرزی حضور  حاشیه حوضه های  کشورهای 
و کشورهای همسایه طیف گسترده ای از همکاری ها با ابعاد قانونی، 

همکاری   ،IWRM قوانین  طبق  بر  دارد.  مدیریتی  و  فنی  نهادی، 
کشورهای حاشیه و ذی نفعان برای هراقدامی در حوضه  به ویژه در 
همسایه  کشورهای  و  ایران  است.  نیاز  مورد  فرامرزی،  حوضه های 
تاریخچه طوالنی از همکاری  بر اساس پروتکل ها و توافق نامه های 
دارند،  موفقیت ها  و  چالش ها  از  مختلفی  تجربیات  لذا  دارند  آنها 
به  می باشد.  آنها  چالش های  از  بیشتر  آنها  همکاری های  مزایای  اما 
عنوان مثال ساخت سد ارس بر روی رودخانه فرامرزی ارس )بین 
ایران و آذربایجان(، سد خداآفرین بر روی رودخانه ارس )ایران و 
آذربایجان( یا سد دوستی بر روی رودخانه فرامرزی هریرود )بین 
و  ایران  مدیریتی  و  فنی  نهادی،  ظرفیت های  ترکمنستان(   و  ایران 
در  منافع  گذاشتن  اشترک  به  توسعه  برای  را  همسایه  کشورهای 
رودخانه های فرامرزی و همچنین جلوگیری از چالش ها یا اختالفات 
جدید در حوضه های فرامرزی را نشان می دهد. جدول 3 خالصه ای 
نشان  را  همسایه  کشورهای  و  ایران  فرامرزی  آب های  وضعیت  از 
پیوسته  رودخانه ای  فعالیت های  ویژگی های   4 جدول  در  می دهد. 

مشترک ایران و کشورهای همسایه ارائه می شود.

جدول 2: توافق نامه های فرامرزی مهم ایران با کشورهای همسایه ]4[
تاریخطرفین امضاکنندهحوضهرودخانهبحث اصلیعنوان توافق نامه

توسعه صلح و 1- قرارداد صلح روسیه- ایران )1921(
دوستی

ایران و جماهیر دریای خزر- 
شوروی

26 فوریه 1921

2- توافق نامه روسیه و ایران در مورد 
رودخانه  های مرزی از هریرود به دریای خزر 

)1926(

رودخانه  های 
مرزی

14 رودخانه 
از هریرود به 
دریای خزر

هریرود، اترک 
و دریای خزر

20 فوریه 1926

3- توافق نامه بین ایران و جماهیر شوروی 
برای استفاده مشترک از قسمت  های ابتدایی 

رودخانه  های ارس و اترک برای آبیاری و تولید 
برق

تولید برق و 
آب

ارس
اترک

ارس
اترک

11 آگوست 1957

4- قرارداد بین دولت جمهوری سوسیالیستی 
شوروی و امپراطوری دولت ایران در رابطه با 

رژیم مرزی ایران و شوروی و روشی برای حل 
و فصل اختالفات و حوادث مرزی 

ارس
اترک 
هریرود

ارس
اترک 
هریرود

14 می 1957ایران و افغانستان

5- رای کمیسیون دلتا، گزارش رودخانه هیرمند 
، ایران و افغانستان

7 سپتامبر 1950

6- قرارداد 1973 آب رودخانه هیرمند بین 
ایران و افغانستان

13 مارس 1973ایران و افغانستانهیرمندهیرمند

7- پیمان 1975 الجزایر بین ایران و عراق و 
پروتکل  های ضمیمه

کشتیرانی و 
افزایش آب

شط العرب 
)اروندرود( 

شط العرب 
)اروندرود(

13 ژانویه 1975ایران و عراق

8- پروتکل ایران و ترکیه بر استفاده از آب های 
رودخانه  های ساری سو و قره سو

قره سو و ساری افزایش آب
سو

1955ایران و ترکیهارس

9- توافق نامه سد دوستی بین ایران و 
ترکمنستان

ساخت و ساز 
سد

1 نوامبر 1991ایران و ترکمنستانهریرودهریرود 

10- توافق نامه سد دوستی  بین ایران و 
ترکمنستان

12 آپریل 2005اجرای سد
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جدول 3: وضعیت  رودخانه  های فرامرزی ایران و کشورهای همسایه ]4[

کشور
رودخانه 
فرامرزی

قرارداد/ 
پروتکل آب

اجرای رودخانه های فرامرزی

خیربله
فعالیت های  

رودخانه ای
سازه  های آبی 

مشترک
پایش آلودگی 

رودخانه
کمیته مشترک

افغانستان

----*هریرود 

پل میلک*

پیش بینی 
شده در 

قرارداد آب 
هیرمند 1973

- کمیسیون  های مشترک هیرمند
- زیرکمیته  های فعالیت های  

رودخانه ای هیرمند 

*ارس ارمنستان

- کنترل سیل
- ساماندهی روخانه

- تغییر جهت 
رودخانه طبق 

پروتکل  های مرزی 

نیروی برقابی
پایش 

رودخانه ارس
- فعالیت  های فنی رودخانه ارس 

آذربایجان

----*آستاراچای

*ارس

- کنترل سیل
- ساماندهی روخانه

- تغییر جهت 
رودخانه بر طبق 
پروتکل  های مرزی

- سد ارس
- سد انحرافی میل 

مغان 
- سد انحرافی 
قیزقلعه سی 

- فعالیتهای فنی رودخانه ای ارس
- ساخت سد ارس

عراق
رودخانه  های 

مرز غربی
*---

کمیته فنی و قانونی 1975 الجزایر 
برای رودخانه  های مرزی

----*نهنگپاکستان

ترکیه

*****ارس

کمیته مشترک پایش برای اندازه *****قره سو 
گیری های دبی

****ساری سو 

ترکمنستان

اترک
*
 

- کنترل سیل
- ساماندهی روخانه

- تغییر جهت 
رودخانه بر طبق 

پروتکل  های مرزی

**

فعالیت های فنی رودخانه اترک

*هریرود

- کنترل سیل
- ساماندهی روخانه

- تغییر جهت 
رودخانه بر طبق 
پروتکل  های مرزی

- سد دوستی 
- سد انحرافی 

شیرتپه 
*

مشترک سد دوستی
- مدیریت عمومی سد انحرافی 

شیر تپه

**- کنترل سیل*سومبار
فعالیت های فنی رودخانه ای سومبار
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چالش های همکاری آب های فرامرزی بین ایران و کشورهای 
همسایه

آب های  همکاری   بهبود  جهت  در  همسایه  کشورهای  و  ایران 
چالش های  موارد  برخی  در  اما  می کنند  زیادی  تالش  فرامرزیشان 
مهمی وجود دارد. جدول 5 چالش های موجود بین ایران و هریک 
از کشورهای همسایه را نشان می دهد. بر طبق این جدول می توان 
آن ها را پیدا کرده و  با اجرای قوانین IWRM، اقدام به حل مهمترین 

چالش های آینده، نمائیم. 

سازمان های  با  ایران  همکاری های  از  مثال هایی   6 جدول  در 
داده  توضیح  مختصر  صورت  به  که  است  شده  ارائه  بین المللی 

می شوند.
ایران  از رودخانه های مرزی  به بررسی جزئی تر هریک  ادامه  در 

پرداخته می شود:
رودخانه فرات و دجله

عبور  از  پس  و  می گیرد  ترکیه سرچشمه  کوه های  از  فرات  رود 
به  انتهایی  قسمت  در  و  می شود  عراق  وارد خاک  از خاک سوریه 

جدول 4: ساختارهای رودخانه ای مرزی مشترک ایران و کشورهای همسایه ]4[
تاریخ اجراتاریخ ساختسازه مشترک آبیکشورهای دخیلنام رودخانه

ارس )ارس – کورا(
ایران- جماهیر شوروی

HP 19701970مخزن ارس و سد
19701977سد انحرافی میل مغان

ایران - آذربایجان
19992009سد مخزنی خداآفرین

تحت ساخت2009سد انحرافی قیز قلعه سی

ایران- ترکمنستانهریرود
20042004سد مخزنی دوستی
20092012سد مخزنی شیرتپه

جدول 5: چالش ها در آب های فرامرزی بین ایران و همسایگان ]6[
چالش هاکشور

افغانستان

- مدیریت ضعیف منابع آب در حوضه هیرمند
- کارآیی کم آب در بخش کشاورزی

- ایجاد سدها و کانال های انحرافی بدون توجه به آب مورد نیاز پایین دست
- خشک شدن تاالب هامون

- افزایش طوفان های شن و فرسایش بادی در پایین دست حوضه
- کاشت تریاک و قاچاق مواد

- فقدان هیچ گونه توافق نامه ای برای رودخانه فرامرزی بین ایران و  افغانستان و ترکمنستان

ارمنستان
- آلودگی رودخانه ارس

- کارخانه های مس و انتقال ضایعات به رودخانه ارس
- ایستگاه های اندازه گیری

آذربایجان
- برخی از برنامه های کنترل سیل رودخانه ارس که موجب خسارات به ساحل کناری )ایران( می شود الزم است با ایران 

هماهنگ شود.

عراق
از بین رفتن باتالق بین النهرین به دلیل پروژه GAP در ترکیه و افزایش طوفان گرد و غبار و خسارات آن در بخش های مرکزی 

و غربی ایران
- فقدان هیچ گونه توافق نامه ای برای آبخوان های ترکمنستان

- کارآیی کم آب در بخش های کشاورزی
- فقدان هر توافقی برای رودخانه فرامرزی نهنگ و آبخوان فرامرزی ماشکیل پاکستان
- نبود هیچ گونه توافقی برای رودخانه ارسترکیه

- کارآیی کم آب در بخش های کشاورزی    ترکمنستان
- - نیاز به بازسازی کانال قره قوم برای جلوگیری از هدررفت آب
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اروندرود یا شط العرب یعنی جایی که مرز آبی مشترک ایران و عراق 
را تشکیل می دهد، می پیوندد و سپس به خلیج فارس می ریزد. بخش 
بسیار کوچکی از حوضه فرات در خاک اردن و عربستان قرار دارد. 
به  زمین  شیب  فقط  کوچک  محدوده  دو  این  در  گفت  باید  عمال 
طرف رود فرات است و عمال از این دو کشور هیچ گاه آبی به فرات 
نمی ریزد. طول رودخانه فرات بین 2781 تا 3000 کیلومتر می باشد. 
حوضه رودخانه، حدود 444000 کیلومترمربع و دبی متوسط آن در 
است.  ثانیه  در  مترمکعب   830 حدود  سوریه  خاک  به  ورود  محل 
ایران، کارون آب دارد.  یعنی چیزی حدود 2 برابر پرآب ترین رود 
. این رودخانه از نظر طول حدود % 41 در خاک ترکیه، % 23 در 
سوریه و % 36 در عراق واقع است. ولی عمده آب فرات از کوه های 
ترکیه می آید.رود دجله با حدود 1900 کیلومتر طول از شرق ترکیه 
سرچشمه می گیرد. بخش کوچکی از مرز سوریه را می سازد، سپس 
وارد عراق می شود و به شط العرب می ریزد. مساحت حوضه حدود 
ثانیه  در  1500مترمکعب  به  آن  دبی  و  است  کیلومترمربع   258000
می رسد. دجله در طول راه در داخل خاک عراق از آب رودخانه هایی 
می شود.  غنی تر  می گیرد،  نیز سرچشمه  ایران  غربی  کوه های  از  که 
این  سرشاخه های  روی  بر  سه  هر  ایرانی ها  و  عراقی ها  ترک ها، 

رودخانه سد ایجاد کرده یا در حال ساخت سد هستند. 
توجه  فرات،  و  دجله  به  ایران  کالسیک،  دیپلماسی  دیدگاه  از 
ایجاد کرده،  این دو رود شط العرب را  چندانی نداشته است. وقتی 
ایران وارد  ایران و عراق تشکیل داده اند،  اروندرود را مرز مشترک 
عمل شده است. از نگاه دیپلماسی ایران، اروندرود نه به عنوان یک 
است.  بوده  مدنظر  آبی  مهم  مرز  عنوان یک  به  بلکه  مهم  آبی  منبع 
مسلمَا با این دیدگاه ایران نمی توانسته ادعایی برای ورود به مذاکرات 
در زمینه  سیاست های اعمال شده در زمینه سدساز در خاک ترکیه، 
سوریه و عراق داشته باشد. اما امروزه تبعات گسترده زیست محیطی 
کنترل دجله و فرات توسط ترکیه- سوریه و عراق به بروز گرد و 
غبارهای مختل کننده در منطقه، لزوم ورود دیپلماسی ایران الاقل از 
دیدگاه زیست محیطی را در این زمینه نشان می دهد. یعنی در مورد 
دجله و فرات، سیاست و یا دیپلماسی محیط زیست اهمیت بیشتری 
است عدم  پیدا کرده  مرزی  تامین آب و حتی سیاست  از سیاست 

در کشورهای  دهه 1350،  از  فعالیت های سدسازی  به  ایران  توجه 
حوضه فرات و دجله ای، نتیجه ای زیان بار از دیدگاه محیط زیست، 
اقتصاد، اشتغال، بهداشت، سالمت و رفاه بر مردم ایران به خصوص 
امر موجب مهاجرت محدود به  این  ایران داشته است. حتی  غرب 
سایر نقاط ایران شده است. بنابراین باید با مسئله دجله و فرات با 
دجله  کرد.  برخورد  کالسیک  دیپلماسی  از  غیر  دیگری  دیپلماسی 
و  باز  دیپلماسی  بین النهرین  اصوال رودخانه های حوضه  و  فرات  و 
گسترده را می طلبد. باید دنبال تکمیل قراردادهای چند ملیتی موجود 
قراردادهای  و  کنواکسیون ها  و  مناسب  بین المللی  ساختار  ایجاد  و 
جدید بود. در حال حاضر عواقب زیست محیطی سامان دهی فرات و 
دجله منافع ملی را به خطر انداخته است. در حقیقت ما نتوانسته ایم 
با  خود  ملی  منافع  جهت  در  فعال  زیست محیطی  دیپلماسی  یک 

چشم اندازی جهانی و منطقه ای را دنبال کنیم.
در محدوده اروندرود سه مسئله اساسی وجود دارد:

1- تعیین مرز
2- مسائل زیست محیطی اروندرود

بخصوص  و  کشور  داخلی  مناطق  به  اروندرود  آب  انتقال   -3
سواحل خلیج فارس

از نظر دیپلماتیک در حوضه بین النهرین تا قبل از شروع گسترش 
گرد و خاک یعنی سال 2008، ایران در طول بیش از صد سال فقط 
درگیر قسمت سفالی حوضه یعنی اروندرود یا شط العرب بوده است 
ایران  و به سایر قسمت ها کاری نداشته است یا کشورهای درگیر، 
پایان جنگ  قبالز فروپاشی عثمانی )در  البته  نگرفته اند.  بازی  به  را 
بین الملل اول( طرف مقابل ایران در کل حوضه دولت عثمانی بوده 
بوده است و ما با دولت عثمانی و بعد دولت عراق فقط در اروندرود 

درگیر بوده ایم.
حوضه  کشور  چهار  جزء  اصولی  و  ساختاری  به طور  بایستی 
عراقی ها  و  سوری ها  ترک ها،  که  ندهیم  اجازه  باشیم.  بین النهرین 
یا  برسند  توافق هایی  به  فرات  بر سر آب دجله و  ما  بدون حضور 
بدون  سوری ها  و  عراقی ها  یا  و  کنند  توافق  فعلی  وضع  از  بیشتر 
حضور و اجازه ما و بدون در نظر گرفتن سهم آبی برای ما، آبی را به 
همسایگان عرب خود واگذار کنند. و یا حتی آب را از دجله و فرات 

جدول 6: همکاری سازمان های بین المللی و ایران در مدیریت آب های فرامرزی ]11[

سال همکاریسازمان های بین المللیعنوان همکاری

UNEP, UNDP   GEF2005- 2007احیای تاالب فرامرزی هامون و دریاچه مشترک آن بین ایران و افغانستان 

UNDP    GEF2005- 2007کاهش تخریب رودخانه فرامرزی ارس

EWI2009- 2010ایجاد بیشترین فرصت های حوضه های رودهای افغانستان برای همکاری های منطقه ای

UNECE2009-2012ارزیابی دوم رودخانه ها، دریاچه ها و آب زیرزمینی های فرامرزی

SIWI2010- 2012)دجله و فرات( ETپروژه سود مشترک
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به خارج از محدوده سنتی کشت انتقال دهند. وظیفه مجلس، دولت، 
سازمان  محیط زیست،  سازمان  نیرو،  وزارت  خارجه،  امور  وزارت 
به طور جدی درگیر مسئله  را  ایران است که خود   ... هواشناسی و 

دجله و فرات و اروندرود کنند ]13[.
رودخانه ارس

شاید بهترین و کاملترین کنواکسیون رودخانه های مرزی را فعال 
درباره  کنواکسیون  همین  ولی  باشیم.  داشته  ارس  رودخانه  درباره 
با  خداآفرین  سد  مسئله  باید  است.  نواقصی  دارای  خداآفرین  سد 
دولت آذربایجان مشخص شود. حوضه رود کورا- ارس یک حوضه 
حوضه  کل  سطح  دارد.  قرار  جنوبی  قفقاز  در  که  است  بین المللی 
ارمنستان،  ایران،  ترکیه،  کشور  پنج  است.  کیلومترمربع   188500
هستند.  سهیم  آبخیز  در  جداگانه  به طور  آذربایجان  و  گرجستان 
درصد حوزه آبخیز این پنج کشور عبارتند از : گرجستان 18 درصد، 
ارمنستان 16 درصد، آذربایجان 31 درصد، ایران 20,5 درصد و ترکیه 

.)UNDP, 2007( حدود 14 درصد
قراردادهایی درباره رودخانه ارس  خوشبختانه در زمان شوروی 
تنظیم شده است و سهم آب، نحوه برداشت، ساخت سد، کنترل سد 
و تعیین خط مرزی در رودخانه ها و دریاچه های سد مخزنی ارس 
است.  امور مشخص شده  مغان و سایر  و  میل  انحرافی  و سدهای 
جمهوری آذربایجان هم که میراث دار اتحاد جماهیر شوروی است 
آن قراردادها را قبول دارد ولی بعد از فروپاشی جماهیر شوروی در 

امور ارس پای ارمنستان و ترکیه هم در میان است. 
یکی از مسائل مهم آب رودخانه ارس، آلودگی آن است. ارمنستان 
کنار  در  مس  معادن  استخراج  به  دست  دور،   بسیار  سال های  از 
رودخانه ارس زده است. فعالیت های معدنی در محدوده رود ارس 
آن  آلودگی  باعث  ارس  کنار  در  استخراج مس  است.  غیراستاندارد 
شده است. کنواکسیون ارس باید مسائل زیست محیطی را نیز مدنظر 
ارس  رودخانه  درباره  گفت:  می توان  کلی  طور  به   .]13[ دهد  قرار 
ترکمانچای  و  گلستان  عهدنامه  از  مختلفی  قوانین،  تفاهم نامه های 
در  ثبت شده  قانونی  ساختار  یک  ولی  دارد.  وجود  حاضر  حال  در 
مجامع بین المللی که شامل کشورهای حوضه باشد و طرح مدیریت 
جامع حوضه ارس را تنظیم و تصویب کند و در اجرا نظارت داشته 
انرژی،  آبی،  امنیت  منافع خود و  برای حفظ  ما  ندارد.  باشد وجود 
این  ایجاد  پیشگام  باید   ... و  بهداشت  آب،  کیفیت  زیست محیطی، 
ساختار باشیم تا اهداف سیاسی، توسعه ای و .... بخصوص صلح و 

امنیت منطقه را حفظ کنیم ]13[.
رودخانه هیرمند

نتایجی که فعال روبروی  سابقه طوالنی مذاکره بر سر هیرمند و 
ماست، استدالل توسعه منطقه ای را استحکام می بخشد. )سال 1857، 
1872، 1896، 1939، 1941، 1947، 1966، 1972(،  نتیجه این همه 
مذاکره، کم آبی و خشک شدن تاالب هامون است. نتیجه اینکه یک 
پیش  اجتماعی  و  اقتصادی  بزرگ  اکولوژیکی و یک مشکل  فاجعه 
افغانستان است. و در دو سوی مرز توسعه ای  روی دولت ایران و 

در کار نیست. اگر ما صرفا بر حقابه و دریافت حقابه تکیه کنیم و 
نتیجه  باشیم  برد  سیاست  دنبال  و  بگیریم  را  چیزی  بخواهیم  فقط 
باختی است که در روبروی ماست: بعد از صد سال مذاکره و کمتر 
از ده درصد از آب هیرمند, در صد سال مذاکره خشکسالی سیستان، 
هامون خشکیده و مهاجرت و شن روان را داریم. افغان ها هم وقتی 
که  باشد  این  کوششان  و  سعی  و  کنند  فکر  خود  برد  سیاست  با 
حقابه کمتری به ما بدهند همین را که االن دارند، مورد استفاده قرار 

می دهند]13[.
رودخانه هریرود

افغانستان  ایران،  مرز  می گیرد،  سرچشمه  افغانستان  از  هریرود 
خاک  وارد  سرخس  از  سپس  و  می سازد  را  ترکمنستان  و  ایران  و 
این رود گاهی کامال خشک می شود، در واقع  ترکمنستان می شود. 

این رود پرآب ترین رود مشترک بین ایران و ترکمنستان است. 
حقابه از هریرود 

اساس سیاست اخذ حقابه از هریرود نیز بر مبنای همان سیاست های 
پیشنهادی برای هیرمند است. یعنی سیاست توسعه پایدار مشارکت 
منطقه ای. حوضه هریرود در سه کشور افغانستان، ایران و ترکمنستان 

واقع شده است. در اینجا همکاری سه کشور را می طلبد.
اصول این سیاست باید از قرار زیر باشد:

1( اقدامات زیرساختی2( ایجاد تحول اقتصادی در زمینه کشاورزی 
 )5 کشاورزی  محصوالت  تبدیل  صنایع   )4 مدرن  دامپروری   )3

گسترش صنایع کم آب بر ]13[.
رودخانه اترک 

اترک رودی با رژیم سیالبی است که از کوه های کپه داغ در خراسان 
سرچشمه گرفته و از ناحیه چات مرز ایران و ترکمنستان  را تشکیل 
می دهد، پس از آن وارد خاک جمهوری ترکمنستان شده ودر خلیج 
حسینقلی به دریای خزر می ریزد. اترک با 670 کیلومتر طول پنجمین 
به  است.  ترکمنستان  ایران و طوالنی ترین رودخانه  رودخانه طویل 
خاطر مصرف زیاد، آب آن فقط در مواقع سیل تا دریا ادامه می یابد. 
اختالف  موجب  آن  سرشاخه های  و  اترک  روی  بر  سد  ساخت 
مقامات  است.  شده  شمالی  خراسان  استان  و  گلستان  استان  بین 
در  اترک  سرشاخه  روی  سدها  ساخت  که  معتقدند  گلستان  استان 
خراسان شمالی موجب کاهش آورد آب اترک در استان گلستان شده 
این امر موجب بروز یک سری مشکالت زیست محیطی در  است. 
زمین های  از  به عالوه بخشی  تاالب های آالگل شده و خواهد شد. 
با ترکمنستان دچار  کشاورزی حد فاصل شمال رود گرگان و مرز 

کم آبی خواهند شد. 
به طور کلی در کل شرق و شمال شرق کشور ایران، جمعیت و 
فعالیت های اقتصادی در ظرف چند دهه چندین برابر گذشته شده 
است. برداشت و کنترل آب های سطحی به حداکثر رسیده است. در 

این شرایط چند کار عمده می توان انجام داد:
1- فرهنگ سازی و به کارگیری زراعت و صنایع جدید کم آب بر 
 -3 آب  اقتصادی کردن   -2 آب  مصرف  و  تقاضا  کاهش  برای 
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بازچرخانی آب و استفاده از پساب و فاضالب 4- ورود آب مجازی 
5- اقدام برای انتقال آب از خارج از محدوده مرزها به داخل ایران 

6- برگزیدن سیاست های کنترل جمعیت 
پیشنهاداتی در خصوص مدیریت رودهای مرزی ایران

1- وزارت نیرو باید پیشگام شود و با استدالل علمی و تبلیغات 
گسترده و داشتن حمایت متخصصین و دانشگاهیان و غیره به دولت 
برخی  امر  در  کفایی  خود  بحث  فعلی،  شرایط  در  که  کند  ثابت 
محصوالت کشاورزی و به خصوص صدور برخی محصوالت در 

واقع به معنی صدور آب از کشور و هدر دادن آب کشور است.
2- وزارت نیرو باید مذاکرات الزم را با وزارت امور خارجه به 
عمل آورد تا وزارت امور خارجه ساختار تخصصی الزم را ابتدا در 
سطح یک اداره کل و سپس در حد معاونت تخصصی برای تامین 
آب های مرزی و برون مرزی ایجاد کند. بدین طریق دیپلماسی آب در 
وزارت امور خارجه فعال تر گردد. مطمئنا تا 20 سال آینده در وزارت 
امور خارجه مسئول دیپلماسی آب در حد یک معاونت عمده وزارت 

امور خارجه خواهد بود.
دریافت  برای  را  الزم  ساختار  باید  ایران  هواشناسی  سازمان   -4
داشته  ما  پیرامون  آبی  حوضه های  کل  در  آن  پردازش  و  اطالعات 

باشد.
5- مجلس شورای اسالمی سند چشم انداز 50 ساله کشور را به 
تصویب برساند و قوانینی را وضع کند که در این چشم انداز تامین 
آب ایران را ببیند. قوانین آب ایران باید جزء کاملترین قوانین آب 

دنیا باشد.
کنند  سعی  کشور  هواشناسی  سازمان  و  نیرو  وزارت   -6
همکاری های فنی خود را با کشورهای همسایه گسترش دهند. این 

امر مستلزم پشتیبانی گسترده مجلس و دولت است.
فعاالنه  باید  کشور  محیط زیست  سازمان  موارد  این  همه  در   -7
حضور داشته باشد. این سازمان باید برای جهانی ترین مسئله ایران 
اهداف و ساختار و  استراتژی و  دارای سند چشم انداز،  یعنی آب، 

اعتبار باشد.
9- وزارت نیرو برای توسعه پایدار مشارکتی منطقه ای حوضه های 
تا  گردد  پیشگام  هیرمند  و  هریرود  به خصوص  مرزی  رودخانه ای 
بتوان هم حقابه معمول را دریافت کرد و هم آب مجازی وارد نمود. 

نتیجه گیری
 امروزه 26 کشور جهان شدیداَ دچار کمبود و بحران آب هستند. 
کمبود  که  است  واقعیت  این  نشانگر  اخیر  بررسی های  و  مطالعات 
نتیجه رقابت بین دولت ها را  یافته و در  افزایش  آب در خاورمیانه 
ایران  منجر خواهد شد،  بی سابقه ای  تحوالت  به  و  جدی تر ساخته 
برخی  با  که  است  روبرو  همسایگانی  تعدد  با  خاورمیانه  منطقه  در 
از آنها مانند ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه، عراق و افغانستان دارای 
از  سیاسی  و  اقتصادی   ، محیطی  عوامل  است.  مشترک  آبی  منابع 
روابط  در  بحران  سبب  آب  محور  بر  که  هستند  مولفه هایی  جمله 

سیاسی ایران و همسایگان شده است که موضوع عراق از همه مهم تر 
است. در این تحقیق به کلیاتی در مورد مدیریت آب های فرامرزی، 
شاخص ها  مشترک،  رودخانه های  از  بهره برداری  بین المللی  قوانین 
اشاره  با هم،  آنها  آنها و مقایسه  نواقص و مشکالت   ، و ویژگی ها 
به معرفی رودخانه های مرزی و چگونگی مدیریت  شده، همچنین 
مشترک آنها پرداخته شده و در نهایت پیشنهاداتی برای مدیریت بهتر 
مباحث ذکر شده  از  ارائه شد.  ایران  رودخانه های مرزی در کشور 
در باال می توان به این نتیجه رسید که بی شک افزایش همکاری و 
کاهش تضادها و اختالفات در بهره برداری از رودخانه های مشترک 
بدون استناد و استفاده از قوانین بین المللی ممکن نیست، به طوری 
که قوانین بین المللی در عمل باید در کلیه سطوح بین المللی، ملی و 
بین المللی  قوانین  که  هنگامی  که  آنجا  از  شود.  گرفته  به کار  محلی 
در عمل مدنظر قرار می گیرند، باید توجه کنیم که منبع اصلی قانون 
بین المللی قراردادها و بازبینی آنها است. به عبارت دیگر برای ساختن 
قانون بین المللی موثر در عمل،کشورها باید برای مکانیسم مشاهده 
و بررسی همه موارد حل و فصل اختالفات و همچنین به عنوان یک 
تعهدات  باشند.  موفق  نیز  رعایت،  عدم  به  پاسخ  در  اجرایی  ابزار 
ابزار سیاسی  به عنوان یک  بین المللی می توانند  قانون  الزامی تحت 
مفید در صورتی که دولت ها آن را به کار گیرند، تلقی شوند. در این 
راستا مهم است که تعیین کنیم با چه کسانی موافقت و با چه کسانی 
برای اجرای  ابزار کافی  باید  این دولت ها  بر  نکنیم. عالوه  موافقت 

تصمیم اختیاری مسئوالن را داشته باشد. 
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Integrated water resources management, processes that promote the coordinated development and 
management of water, land and related resources at the river basin level requires an efficient legal framework 
to provide clear rules and procedures. The role of law is important at all stages of the planning, design 
and implementation of water management systems. A number of concrete legal issues must be addressed, 
such as ownership of the water, shared responsibilities, possible injuries for actions and uses by one state, 
mechanism for cooperation among riparian states, allocations and restrictions for different uses, and 
methods for peaceful settlement of disputes. Applying an appropriate legal framework promotes efficient 
management and helps avoid or settle conflicts between competing water users and their interests. Therefore, 
in this research, firstly, are introduced important international rules about the method of governance and 
utilization of shared rivers. In the next step, is studied each of the trans boundary rivers (Tigris, Euphrates, 
Arvandrud, Hirmand, Heriroud, Aras, Atrak) in Iran country. Finally, Will be presented recommendations 
for the better development and management of the rivers. the Studies have shown that some of poor 
management returned to the economic, social and political relations of Iran with other neighbor countries, 
and as a result from previous studies it can be declare that Considering the available international rules and 
the condition of exploitation of countries with shared resources, societies and the state must move towards 
a rational and appropriate use with the right of sustainable development for both sides.
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boundary rivers of Iran
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