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 ۱۳/۱۱/۲۰۲۱       لیکواالن: ډاکټر محمد حسین پاپلي یزدي

 او ډاکټر فاطمه وثوقي
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 لویه تلوسه
 برخه مهلس

 

 د اوبو بین المللی قوانین
 دوهمه برخه
 دویم فصل

 
 سیندونه جوړونکي(پوله  ) زېد پول

 هیوادونو کې د اوبو ډېپلماسيپه حوضې  هرینالند بین 
 دروفرات 

ته ننوزي او په عراق  وروسته څخه له تېرېددو ېسورېې خاور داو ي غرونو سرچینه اخلله فرات سیند د ترکېې 
ره یو ځای سد ایران او عراق ګډه پوله جوړوي  برخه کې اروند رود یا شط العرب یانی هغه ځای کې چې وروستۍ

. هد فرات حوضې ډېره کوشنی برخه اردن او عربستان کې واقع د  .س خلیج ته توییږيارکیږي او بیا وروسته ف
فرات سیند  (مخ ښکته والی) لمنهرېبند  و کوشنیو محدودو کې یوازې د ځمکېدغو دوپه عملې پلوه باید وویل شي 

 دوو هیوادونو فرات ته نه تویېږي. غوله د کومې اوبه ملي لحاظه هیڅکلهاو ع َدیته خوا 
 کره واليدې کتاب کې د عددونو ه ی.)پکیلو مټرو ترمنځ یادکَړی د ۳۰۰۰ او ۲۷۸۱ د ېې د فرات سیند اوږدوالی

متر مربع  کیلو ۴۴۴۰۰۰، سره کار نلرو او تر ډېره د عددونو کیفیت پام کې نېول شَوی َدی(. د رودخانې حوضه
 ۸۳۰په هره ثانیه کې شاوخوا  ېېمتوسط( دبی )حجمکې منځنَی  )مدخل(ځایه ننوتونت ېده او سورېې خاور

کابو دوه برابره اوبه لري. د فرات سیند په نسبت ـ کارون،  مترمکعب دي. یانې د ایران تر ټولو ستر رود
په هره ثانیه کې  د هغه دبیمهال  پر لوړېدو()ی. د اوبو طغیاني کېدورژیم( سرغړاند او طغیاني دڅرنګوالَی)

کلونو په وچکالی کې د  ۱۹۵۸ – ۶۲مترمکعب دی. د ۳۰۰په مهالمترمکعب او د اوبو د سطحې راټیټیدو  ۵۲۰۰
د یدې . په سوریه او عراق کې سترمکعب ته ورمکیلو  ۵۸کې  ۱۹۶۹کیلومترمکعب او  ۱۵اوبه  ېدغه سیند ټول

سورېې کلنی توګه لګښت او پمپولو په دلیل راټیټیږي . فرات  م)دبی( د اوبو د تبخیر،اوبو د یوې ثانې ورودي حج
یانې  کیلو مترمکعب ته راښکته کیږي. ۲۶پوله کې  . خو د عراق پهمترمکعب اوبه لريکیلو  ۲۸مهال  پر ننوتوته 

مکعبه اوبه له اوبو څخه  ملیارده ۲شاوخوا  نه زیاتیږي بلکې په سیند کې نه یوازی اوبه په خاوره کې د سورېې
فرات سره  په حجم ملیارده متر مکعب ۱/  ۷شاوخوا  ه کې درې مهم ښاخونه )څانګې(البته سوری کسر کیږي.

 کیلو متر مکعب ته رسیږي. ۱۴/ ۳منځنی دبی  په  کال کې  د عراق په ناصریه کې یوځای کیږي.
سوریه کې او په   ٪۲۳  کېخاوره  په ترکېې   ٪ ۴۱(  اعتبارپه  نواخوښنظره )د سر ي له اوږدوال د  دغه سیند 

، د د ترکېې له غرونو راځي – ٪ زیاته ېې ۸۵له  –فرات د اوبو غټه برخه  په عراق کې واقع دې، خو د ٪  ۳۶
 . اوبه نه ورسره زیاتیږي عراق په خاوره.کې کومې

ه کې په فرات سیند د اتاتورک لسیز ۱۹۹۰ه پ ترکانو .ډیر بندونه تړلي ديترکانو د فرات په سرڅانګو)سرښاخونو( 
ټولې اوبه بندې کړي. بندونو څخه د ترکېې محدودې مودې لپاره چې د دې توان لري سورېې پر لور جوړ کړ  بند

کر کیلی الندی راوستل دي. تر ملیونه هکتاره ځمکې   ۱/  ۷( په سهیل ختیځه اناتولی کې د بندونه ۲۲موخه )
 تاسیسات ودان کړي دي. همدې حال کې ترکانو له یيبرېښنا د اوبوبندونو د ځینو پر مخ ېې  سربیره پر دې له دغو

  دېپلماتیکو فشارونواو د  لود خبرو اترو په برخه کې د امتیاز اخیست څخهعراق او سورېې  له د اوبو کنټرول لورې
اناتولی  د سهیل ختیځېGUNEYDOGU ANADOLU PROJESI  (GAP)رامنځ ته کړي دي.  اوزار
د اتاتورک بند د ترکانو ، سورېې او عراق د پولو مهمې برخې پوښښ الندې نیسي. دغه پروژه د ترکېې .هد پروژه

 بشپړ او غوڅیوې میاشتې لپاره د اوبو لپاره  ېتبلیغاتي کاروند قدرت ښودلو او  او ښت ازمې د مهال پرانیستې پر
ترکیه کې د په شور ماشور  اخو همد ځ د سیاسي النجو المل شو.کار سورېې او ترکېې ترمن ا. دعملي کړلبندول 

 .لړولو صنعت لپاره تبلیغات شمېرل کېدبندونو جو
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 د پاسه د اتاتورک بند سیندفرات په  ترکیه کېپه 
 

 
 

 د انتالیا پروژې په سهیل ختیځ کې د بندونو موقعیت
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 ودان شوي بندونه باندیسرښاخونو  پهد فرات او دجلی سیندونو او د هغوی 
 

 
 

 
 موقعیت په دجله او فرات د پاسه د اصلي بندونو

 نوربیا
 سیند ېد دجل
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