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په منځني ختیځ کې د اوبو لګښت
د اوبو ډېپلماسي
په نړۍ کې د اوبو پر سر اختالفونه
د شریکو اوبو حقوقي نظرېې
بین المللي رودونو څخه د ګټې اخېستو قوانین( بین المللی = نړیوال)
په بین المللي سیندونو کې د ګډو اوبو پر سر د دعواو بیلګې
د اوبو په بین المللي قانون کې موډرن اصول(نوي ارونه)
اوبو په اړه د ډېرو خبرو اترو اړتیا
د اوبو بین المللی قوانین
د هلسینکي قوانین()۱۹۶۶
له بیړی چلونې پرته له بین المللي(پولي اخوا -د باندې) رودونو د ګټې اخیستو کنوانسیون ۱۹۹۷ :نیویارک ،ملګري
ملتونه
د هلسنګي د قانوني اصولو او موادو لنډیز
د  ۱۹۹۷کنواسیون
د برلین قوانین()۲۰۰۴
دوهمه برخه
لومړی فصل
د ایران( )۹د خوږو اوبو(څښاک) د ډېپلماسی وړاندیز شوې ستراتژي
د اوبو لټون
ایران ته په بین المللي سطحه کې د خوږو اوبو رالیږدونه
ایران ته اوبو لېږدونې لپاره د اوبو سرچینو ته السرسي
دویم فصل
د پولې سیندونه
د بین النهرین حوضې په هیوادونو کې د اوبو ډېپلماسي
فرات رود
د دجلې سیند
اروند رود
ارس حوضې هېوادونو سره د اوبو ډېپلماسی
د هېواد په شمال او شمال ختیځ کې د اوبو وضعیت
د هېواد ځمکې الندې اوبه
دهیواد په ختیخ او شمال ختیځ کې د اوبو ډېپلماسي
افغانستان سره د اوبو ډېپلماسي
افغانستان او اوبه
د ګډو اوبیزو حوضو ټیکاومنه (پایداره) پراختیا
د هلمند رود
هلمند اوبو په سر د مذاکرو مخینه
هلمند ته د اوبو زیاتول اوځواکمنول
د ایران او افغانستان هیلمند حوضې د پراختیا موډل
د هریرود سیند (رودخانه)
هریرود کې اوببرخه
د هریرود حوضې مشارکتي پراختیا لپاره موازي اقدامات
په هریرود حوضه کې د پراختیا ګڼبنسټیز اقدامات
مرغاب رود
ترکمنستان سره د اوبو ډېپلوماسي
ایران او ترکمنستان ترمنځ ګډ رودونه
اترک رود
د ایران د ختیځ او شمال ختیځ اوبو د کسر تامینولو په خاطر ګام پورته کول
ایران ته د ننه له پولو د باندې اوبو رالیږدونه
د هیواد په ختیځ کې د څښاک اوبو غوره توب
ترکمنستان سره د اوبو ډېپلماسي
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د پولو سیندونو لپاره د وړاندیزونو ټولبندي
دریم څپرکی
غیر سرحدي سیندونه
د آمو دریا ( سیند) حوضې هېوادونو سره د اوبو ډېپلماسي
د آمو دریا حوضې ټولیزې ځانګړنې
په سیمه ایزه کچه د آمو سیند پر سر سیاسي معاهدی او جوړښتونه
آمو دریا څخه ایران ته د اوبو رالیږدونه
د ولګا ،اُب ،ایرتیش او د روسېې د سایبریا د نورو سیندونو حوضې هیوادونو سره ډېپلماسي
ولګا سیند
اُب سیند حوضی هیوادونو سره دېپلماسی
د اَب  ،ایرتیش ،سیردریا  ،ارال – خزر پروژه
د سند سیند او د هند د سیندونو حوضې هیوادونو سره ډېپلماسي
هواری
ایران ته له بهر څخه د اوبو رالیږدونې ټولنیزې او امنیتي مسلې
َ
څلورم څپرکی
د خوږو اوبو نوره زیرمې
دسهیل قطب کنګلونه
له ملي پولو آخوا (بهر) د معدني اوبو د چینو په برخه کې د ایران بین المللی( نړېوالې) پانګوني
د بوشکو او بوتلونو اوبه
د اوبو سپېڅنه او د سمندر اوبو چاڼول
د سمندر د اوبو چاڼخونې
د اوبو لیږدونې او چاڼولو په چارو کې پانګونه
پنځم څپرکی
د هغه اوبو په هکله ډېپلماسي چې ایران ته ېې د لېږدونې امکان نشته
په ګڼ وګړنیزه (جمعیته) سیمو کې د بیړی چلونی وړ سیندونه
د چلونې وړ سیندونو اوبه نورو سیمو ته لیږدونه
لږ وګړیزو سیمو کې له اوبو ډکو سیندونو څخه د یوې برخې اوبو پېرودنه
آمازون سیند
کنګو سیند
وروستۍ پایلې
سرچینې ( ماخذونه)
که پطر کبیر وصیت کړئ دی چې روسیه باید تودو اوبو ته ورسیږي زه د
پوهنتون د ښوونکۍ په توګه وصیت کوم؛ چې ایران دې د سایبریا او ولګا سړو
اوبو ته ورسیږي .هغو اوبو ته چې دشمال قطب لوی سمندر ته توییږي او هغو
اوبو ته چې (د والګا په څېر) له سړو سیمو راځي .پطر کبیر غوښتل د جګړې
او ښکېالک په مټ تودو اوبو ته ورسیږي خو زه سپارښتنه کوم چی سولې،
پانګونې او ونډو اخېستو له الرې سړو اوبو ته ورسیږو ( .محمدحسین پاپلي
یزدي)

وړاندیز کیږي ۱:ـ د جمعیت د کچې راټیټولو سیاستونه په جدي بڼه تعقیب کړو.
دغه مسئله باید د اسالمي شورا په مجلس کې تصویب شي او د قانون بڼه غوره
کړي -۲ .او په ملي هوډ د اوبو لګښت او د غوښتنې(تقاضا) راټیټولو سیاست
چې قانون هم لري ( ۴مې برنامې  ۱۷ماده او  ۵مې برنامې  ۱۴۰ماده) په
جدي توګه دود او تعقیب کړو
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سریزه
د ایران اسالمي جمهوریت د پراختیا پنځمې برنامې قانون  ۱۴۰مادې«ج» بند(فقره) وایي « :سیمې هیوادونو ته د
اوبو واردات او صادرات او د ملي ګټو او د فني ،اقتصادي ،ټولنیزو او د ژوند چاپېلایر په توجیهاتو په رعایتولو
سره او د اقتصادي شورا په تایید ،ګاونډیو هیوادونو سره د ګډو اوبیزو طرحو اجرا کول ،جواز لري».
دغه قانوني ماده چې د اوبو واردات او صادرات ویني یانې اوبه په بین المللي مقوله کې شاملوي کله چې کالي یا
کومه مسئله په بین المللي مقوله کې شامله شوه ،یانې ډېپلماسی او د بهرنیو چارو وزارت پښه هم هلته د ننوتو جواز
شوی سیاست او ستراتژي کم له کمه په ملې کچه شتون لري ،خو ملي
ترالسه کوي .همدا اوس د اوبو تصویب َ
شوی سند ،چې په نړیواله کچه زمونږ اوبیزې موخې ،لورلیدونه او ستراتژیګانې وړاندې کړي او الزم
تصویب َ
جوړښتونه وښیي ،نلرو.
دا کتاب هڅه کوي؛ پولې او له پولې آخوا = بهر اوبو لپاره اوږدمهاله لورلید او الزم جوړښتونه وړاندې کړي.
کتاب په ورته وخت کې الندې اصلي نظریه پر مخ وړي:
د پولیزو رودونو اوبو برخې(اوببخره) پر سر په تېره بیا د هلمند د خبرو اترو تاریخي شالید (مخینه
) څرګندوي چې یوازې د حقابې ( اوببرخې) الس ته راوړلو لپاره خبرې اترې د پام وړ پایلو ته ندي رسیدلي .پر
دې اساس کتاب د ګډو اوبیزو حوضو له سیمه ییزې مشارکتی ټیکاومنې پراختیا سره جوخت د حقابی نظریه
وړاندې کوي .په یوه حوضه کې؛ اوبه او پراختیا د ټولو ذینفعه هیوادونو حق َدی.
کتاب سپارښتنه کوي چې مونږ ته ښایی په ټوله نړی کې په تېره بیا په سایبیریا او والګا کې د اوبو لټون وکړو.
کتاب سپارښتنه کوي چې د ایران (دولت او خصوصي سکتور) دې په هرځای کې د اوبیزو سرچینو د پېرودلو او
الس ته راوړلو په لټه کې وي.
د دغو چارو ترسره کولو لپاره الزمه ده پیل کې سیاسي جوړښتونه او همدغه شان د پولې آخوا د اوبو د مطالعاتو
مرکز جوړښتونه پیاوړي او غښتلي شي.
د دې کتاب په ترتیبولو کې مو د ډېرو نظرخاوندانو له ارښتمنو نظریو ،الرښوونو او سالمشورو ګټه اخېستې ده چې
له هغو ټولو څخه مننه کوو او کوروداني ورته وایو.
-

َو َجعَلنا ِمنَ ال َماء ُک َّل شَی ِء حَی

لومړی برخه

د اوبو اهمیت
 اوبه د ژوند آره تومنه ده. اوبه د خوړو د تولید ډېر مهم عامل او له دې امله د ځمکې پر مخ د ژوند د پایښت او ټېکاو المل َدی اوبه یو سیاسی امنیتي توکی َدی او ورځ تر بلې ېې سیاسي والَی او امنیتي والی زیاتیږي اوبه کیدای شي د راتلوکو بین المللي او سیمه ییزو جګړو سرچینه وي .اوبو ته اړتیا ،په ټولو ډګرونو اوزمینو کې ورځ تربلې ،مخ زیاتیدو په حال کی دی  .دغه چار اقتصادي پلوه د اوبو د بیعی لوړېدا او سیاسي،
شوی َدی .د اوبو اهمیت رامنځ ته کېدنه ،د اختالفونو د
امنیتي او ټولنیز نظره د هغه د اهمیت د ډېرېدو المل َ
راڅرګندیدو زمینه هم رامنځ ته کړې ده.
 اوبه د روغتیا سرچینه او د وګړو د سالمتیا ،زرغونتیا او تاندون یوه اهمه ستنیزه وسېله بلل کیږي اوبه د ژوند چاپېلایر (ځنګلونه ،څړځایونه ،د ژویو ژوند ،پاکي او د هوا پاکوالی )....د ټیکاو او سمسورتیاسرچینه ده .د ژوند چاپېلایر ساتنه ،پرته له اوبو ،ناشونی ده.
 اوبه ،په ځینو مواردو کې د ډېرو ککړتیاو المل هم شوي دي. د اوبو ترالسه کول او استحصال په تېره بیا په وچو او نیم وچو سیمو کې تل له خپلې ځانګړې ټیکنالوجیسره ملګرې وه .پدې توګه چې د اوبو استحصال او د ټیکنالوجی پرمختګونه تل یوبل سره تړلي وو.
 اوبه د ټولو پراختیاو د بنسټ ستنه ده ( صنعتی ،کرنیزه ،خدماتي  ،ټولنیزه  ،فرهنګي  ،چاپیریالیز ژوند ،روغتیا او ...پراختیا ))
 اوبه نن سبا د صنایو ،ګرځندوی ،د ښاري د شنې فضا او د نورو نویو بشري اړتیاو د پراخیدو منشاء دي.هغه اړتیاوې چې صنعتي کیدو څخه مخکې عصر کې مطرح نه وې.
 اوبه یو ډېر مهم او ارزښتناک اقتصادی کالی هم دی او ورځ تر بلې ېې اقتصادي اهمیت زیاتیږي.ډېری بشري تمدنونه او فرهنګونه د اوبو د یوې سرچېنې ،د رودونو،
 اوبه د فرهنګ او تمدن یو عامل دیَ .پیداکړی دی .د اوبو په سرچینو
ېې
انسجام
او
راټوکیدلي
کې
و
شاوخوا
کاریزونو یا د چینو په ګرچاپېره او
َ
کې بدلون فرهنګی پایلې هم ځان سره راوړې دي.
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 اوبه په یوې ځانګړې سیمه او مکان کې د انسانانو د راټولیدو او تمرکز منشاء شوې ده  .اوبه ،حتی ،د ډېروښارونو او کلیو د وجودي اوبدنې او فزیکي جوړښت منشاء شوې ده  .د اوبو په منشاء او سرچینه کې بدلون
کوالی شي د ښارونو د فزیکي او وجودي جوړشتونو بدلونونه هم ځان سره ولري.
 اوبه پخپل ذات کې یو ډول انرژي ده او بها به ېې په نه چندان لیرې راتلونکې کې د نړی په ځینو سیمو کېَ
انرژی څخه لوړه شي.
له فوسیلي
 اوبه د اوبو – بریښنا د پاکې انرژی منشاء ده .د ژوند چاپیلایر مسئلو ته په کتو سره ،د اوبیزې -بریښناانرژي به ورځ تر بلې له ډېر زیات غوره توبه برخمنه شي.
 اوبه په نړیواله (بین المللي) ،ملي ،سیمه ییز او محلي کچه یو خورا مهم ټولنیز عامل َدی .له ډېر پخوا زمانورانېولې تر دې مهاله ډېر غښتلي ټولنیز جوړښتونه د اوبو په شاوخواو کې راټوکیدلي دي .او همدغه راز د
ډیرو ټولنیزو ،سیاسي ،اقتصادي کړنو سرچینې د اوبو کارونې له اړوند جوړښتونو سره تړلي دي.
 د اوبو اهمیت ،په وچ او نیم وچ ایران کې ،ورځ تربلی مخ په ډېرېدو دی.بشري ټولنه ،د ملګرو ملتونو سازمان ،ملي او محلي دولتونه د اوبو د کمښت ننګونه باید په یوه فرصت بدله کړي.
باید د اوبو ټولنیزي -سیاسي ننګونې د جوړجاړي – تفاهم او معاملې په خبرو اترو واوړي .اوبو پر سر شخړې او
جګړې باید په سولی بدلې شي  .اوبه د ژوند تومنه او سرچینه ده باید دسولې تومنه هم وي.
پدې حساسو شرایطو کې هر هیواد په ځانګړې توګه وچ او نیم وچ هیوادونه باید د اوبو د ډېپلماسی او سیاست په
برخه کې ستراتژي ولري.
د اوبو نړیوال مناسبتونه
د اوبو نړیواله ورځ ( د وري دوهمه):
د مارچ  ۲۲مه  -د وري دوهمی سره سمون کې ،د ټولې نړی په کالښودونو او تقویمونو کې د اوبو د نړیوالې
ورځې په نوم ثبت شوې ده .په هغه کنفرانس کې ،چې په  ۱۹۹۲کال د برازیل په رودوژنیرو کې ،د ماهرینو په
حضورکې دایر شو ،له ټولو هیوادونو څخه غوښتنه وشوه څو د ملګرو ملتونو سازمان د  ۲۱بیانیې اجرا کولو په
الره کې ،دغه ورځ د اوبو په اړه د خلکو د پوهونې او ترویج ورځې په نوم ځانګړی کړې او د خپرونو د خپریدو
او انګروزنو له الرې او د کنفرانسونو ،سیمینارونو ،نندارو له الرې د هغې د درناوي په نمانځنه کې زیار وباسي.
پدې کنفرانس کې د حاضرو غړو په باور «د اوبو نړیواله ورځ» د اوبو حیاتي او مهمو مسئلو ته د ټولو پاملرنې
ورځ ده..
د  ۱۹۸۱تر ۱۹۹۰لسیزې ،د څښاک او روغتیا اوبو سمبالونې نړیوالې (بین المللي) لسیزې په نوم ،له نومولو
وروسته او هغې لپاره د تعریف شویو موخو د نه رېښتیاینې له امله ،د تاجکستان د ولسمشر په وړاندیز  ۲۰۰۵ ،تر
 ۲۰۱۵ز .لسیزه د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي ټولنې (مجمع) له خوا « ژوند لپاره د اوبو نړیوالی لسیزې» په
نوم تصویب شوه .د دغې لسیزې موخې د ملګرو ملتونو د دریمې زریزې د موخو او د جوهانسبورګ د بیانېې په
حقیقت بدلول دي .د اوبو لږوالَی ،کرهڼې برخه کې د اوبو د کچی زیاتول ،روغتیا او سالمو اوبو ته السرسي ،اوبه
او جنسیت ،زدکړه او ظرفیت جوړول ،ملي مسئلې ،د اوبو د ارزښت ټاکنه (قیمت) د اوبو د سرچینو ،د سرحدي
(پولیزی) اوبو او د ګډو اوبو سرچینې او د ژوند چاپېلایر له یو بل سره تړلی مدیریت ،د ژوند ګڼوالَی(تنوع)،
خواړه او کرهڼه ،د اوبو د نړېوالي لسیزې له ډېرو مهمو موضوعګانو څخه دي.
نوی شعار غوره
له ۱۹۹۴کال څخه رادیخوا  ،هر کال په َ
نړی کې د اوبو د حیاتي او حساسو مسئلو په هکله یو َ
کیږي ترڅو د ټولنې فعالیتونه د هماغه شعار پر بنیاد جوله ومومي .دغه شعارونه له هماغه کال څخه په الندې ډول
وو:
 :۱۹۹۴اوبه او ټولیزې اندېښنې
 :۱۹۹۵اوبه او ښځې
 :۱۹۹۶اوبه او تږي ښارونه
 :۱۹۹۷د نړی اوبه ،آیا بسنه کوي؟
 :۱۹۹۸ځمکې الندې اوبه ،پټه خزانه
 – ۱۹۹۹ټول د سیندونو په کوزنی برخه کې ژوند کوي.
پېړی لپاره
 :۲۰۰۰اوبه َ ۲۱
 :۲۰۰۱اوبه روغتیا او سالمتیا لپاره
 : ۲۰۰۲اوبه پراختیا لپاره
 :۲۰۰۳اوبه راتلونکی لپاره
 :۲۰۰۴اوبه او کړاوونه (مصیبتونه)
 :۲۰۰۵اوبه د ژوند لپاره
 :۲۰۰۶اوبه او فرهنګ
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 : ۲۰۰۷لږو ابو سره جوړجاړی
 : ۲۰۰۸اوبه او روغتیا
 : ۲۰۰۹ګډې اوبه او ګډ فرصتونه
 : ۲۰۱۰سالمې نړی لپاره پاکې اوبه
 : ۲۰۱۱د ښاري اوبو مدیریت
نړی د اوبو دڅېړنې په پروګرام کې وړاندې شوی
د نړیوالو اوبو سرچینو د پراختیا رپورټ چې یونسکو له خوا د َ
نړی کې د هر وګړې لپاره د اوبو برخه به تر  ۲۰۲۳کال پورې ۳۰٪
دی ( )WWDR ،۲۰۰۳څرګندوي چې په َ
راښکته شي.
په  ۲۰۰۰کال کې ،په نړی کې ،له  ۲/۲ملیونونو څخه زیاتو کسانو د اوبو د ککړتیا له امله او یا د وچکالي په علت
کړی
خپل ژوند له السه
ورکړی َدی .په  ۲۰۰۴کال کې په انګلستان کې د اوبو د مرستو د خیر ښېګڼې ټولنې اعالن َ
َ
َ
چې د اوبو د لږوالی یا د اوبو د ککړتیا له امله نړی کې په هرو  ۱۵ثانیو کې یو ماشوم خپل ژوند له السه ورکوي.
ورکړی َدی په داسې حال کې چې د نړی د
د ملګرو ملتونو د ودانولو (عمران) پروګرام په  ۲۰۰۶کال کې رپوټ
َ
جمعیت یوه برخه د بوتلونو له اوبو څخه ګټه اخلي د نړی د خلکو بله برخه د رودونو او سمندرګیو( بحیرو) له
نړی د څښاک (څښلو) اوبه د
ککړو اوبو کار اخلي چې د هغوی روغتیا له خطرو او ګواښونو سره مخامخ کوي .د َ
َ
انرژی (د نفت او غازو او نورو لیږدونې)
صنایعو د پراخیدا او د کرکیلې (چی کیمیایي سرې کاروي) دغځېدا او د
د تولید له امله ،د تاریخ په اوږدو کې له بل هر وخت ډېر ،د ککړتیا له ګواښ سره مخامخ دي.
په نړی کې د اوبو د لګښت او ټیکاو په هکله یو لړ شاخصونه( ارونه) وړاندې شوي دي .دغه شاخصونه عبارت
دي له :
 – ۱د سویډنی وتلې اوبه پېژندونکې میرمن مالین فالکن مارک( )Malin Faljiin Markشاخصونه ،چې د هغې
له نظره  :هیوادونه خپلو وګړو ته د نوې کیدونکو (تجدیدیدونکو)خوږو اوبو د نسبت په اساس له الندې څلورو څخه
په یوه حالت کې ځای لري:
الف :که هر یوه نفر لپاره د اوبو کچه له  ۱۷۰۰مترمکعب څخه لوړه وي ،د اوبو له لږوالي سره مخامخ ندي.
ب  :هر یوه نفر(سړي سر) لپاره  ۱۷۰۰ـ ۱۰۰۰مترمکعب ترمنځ اوبه ،هیواد د اوبو له النجې یا د اوبو کمښت له
فشار سره مخامخ َدی.
ج  :هر شخص لپاره د  ۵۰۰ – ۱۰۰۰مترمکعب ترمنځ اوبه لرل ،هیواد د اوبو له سخت لږوالي سره مخامخ َدی.
د :هر شخص لپاره  ۵۰۰مترمکعب څخه لږې اوبه لرل ،هیواد د اوبو مطلق لږوالي سره یا د اوبو له جدي کړکیچ
سره مخامخ َدی.
د دې شاخص پر اساس هر شخص لپاره  ۱۷۰۰مترمکعب اوبه ،هیوادونو لپاره د خطر څراغ ګڼل کیږي .نړیوال
بانک او نورې مراجع هم د  ۱۰۰۰مترمکعب شاخص د اوبو د لږوالي ( لږې موندنې) ُکلی شاخص بلَلَی َدی .د
ژوند چاپېلایر د جمعیت د برنامو مدیر په  ۱۹۹۳کال کې ،د اوبو لږوالي لپاره د  ۱۰۰۰مترمکعب شاخص د
تاییدولو په ترڅ کې ،د النجې پیلیدو کچه  ۱۶۶۷مترمکعب وټاکله او هغې سره برابر ېې وړاندویینه کړې چې
 ۱۹۹۰کال کې به د نړی له یوسلو هیوادونو څخه شل هیوادونه د کمو اوبو په شرایطو کې او په  ۲۰۲۵کال کې به
د نړی کابو  ۳۸هیوادونه د اوبو له سخت لږ والي حالت سره مخامخ وي .د پام وړ خو دا دی چې په  ۱۹۹۰کال
کې  ۱۲هیوادونو هر نفر لپاره  ۵۰۰متر مکعبو څخه لږې اوبه درلودې چې تر ټولو بد ېې جیبوتي ؤ چی هر یوه
نفر لپاره ېې  ۲۳مترمکعب اوبه درلودې او ورپسې بیا کویټ چې د هر شخص لپاره ېې  ۷۵مترمکعب اوبه
درلودې.
 – ۲د اوبو د ټیکاو او پایښت شاخص :دغه شاخص د تجدیدیدونکو سرچینو په شمېر د هیواد د اوبو له سرچینو
څخه د اوبو د ترالسه کولو (اخېستلو) له نسبت څخه ترالسه کیږي .چې بایده دي  ۱عدد سره برابر یا لږ وي.
د هیواد سرچینو څخه د اوبو د ترالسه کولو کچه (اخیستلو میزان)
 = ---------------------------------------------------------------- > ۱د اوبو د پایشت او ټیکاو شاخص
د تجدید کیدونکو اوبو مقدار
که چیری د یوه هیواد شاخص له یوه څخه زیات وي د اوبو له ناټیکاوتوب او بی ثباتی سره مخامخ کیږي.
په  ۱۹۹۰کال کې  ۹ ،هیوادونه له دې وضعې سره الس او ګرېوان وو  .چې لیبیا تر ټولو بد وضعیت درلود .ځکه
چې د اوبو له سرچینو څخه د اوبو د لګښت کچه د هغه هیواد د تجدیدکیدونکو سرچینو  ۴برابره وه .په نننی نړی
کې د اوبو فعال کړکیچونه د کتو وړ او مخ په ډېرېدو دي .او په همدې دلیل ېې د نړیوالو ،د نړیوالو سازمانونو او د
جیوپولیتیک د نظرخاوندانو د اندېښنې موجبات ېې رامنځ ته کړي دي .وېیل کیږي چې په نړی کې دا مهال د اوبو
 ۷۰کړکیچنی سیمې شتون لري.
په نړی کې د اوبو د لګښت حرکت د لوړېدو په حال کې َدی .د  ۱۹۴۰تر  ۱۹۹۰کلونو په واټن کې د نړی د وګړو
شمېرله  ۲ / ۳ملیاردو نفرو څخه  ۵ / ۳ملیارده ته یانی له دوه برابره هم زیات لوړ شوی دی .حال داچې د اوبو
شوی او هر نفر لپاره دا لګښت په کال کې له
سر سړی (سرانه) لګښت هم د همدې مودې په لړ کې دوه برابره َ
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شوی َدی .پدې ترتیب د دې مودې په ترڅ کې د خوږو اوبو مطلق
 ۴۰۰مترمکعب څخه  ۸۰۰مترمکعب ته لوړ َ
شوی َدی(.حافظ نیا – نیکبخت .) ۱۳۸۱
لګښت څلور برابره َ
په بډایو او پرمختللو هیوادونو کې( OECDهېوادونه)* د اوبو د لګښت له پلوه ،امریکا په کال کې هر نفر لپاره د
 ۲۰۰۰مترمکعب اوبو لګښت له مخې د کتار په سر کې او کاناډا په کلنی توګه د سر سړي لپاره د ۱۶۰۰
مترمکعب لګښت له مخې په دوهم ردیف کې ځای لري  ( .کاناډا کې په کال کې هر نفر لپاره  ۱۶۰۰مترمکعب ) د
لګښت دغه مقدار د فرانسې منځني سرانه لګښت دوه برابره ،آلمان کې سرانه لګښت  ۳برابره او دنمارک کې
دمنځني لګښت کابو  ۸برابره َدی .په کانادا کې له  ۱۹۸۰څخه تر  ۲۰۰۸پورې د یوه نفر د اوبو لګښت ۲۵٪ / ۷
شوی َدی .حال دا چې د  OECDهیوادونو ( د نړۍ بډایه هېوادونه ) په ټوله ټولنه کې په منځنی توګه د لګښت
لوړ َ
زیاتوالی  ٪ ۴ / ۵سلنه دی .دې سره سره د ( )OECDټولنې  ۹هیوادونه توانیدلي دي له اوبو څخه په بهتره توګه
د ګټې اخیستو او سپما له امله یوه اندازه لګښت راټیټ کړي.
 -*_ OECD: organization for Economic and Developmen

نوربیا
په منځني ختیځ کې د اوبو لګښت
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