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 هریرود در افغانستان، اقتباس از الگوی ایران؟
 

یکی از موضوعات  ه خصوص ایران از آبهای افغانستانستفادۀ کشور های همسایه بالهای اخیر موضوع در سا»
بین افغانستان  1973 موافقتنامۀ آب هیرمند که در سال داغ گفت و گو ها بین دو کشور گردیده است. ایران نظر به

این سهمیه بندی  ای هیرمند را مشخص ساخت، بدون در نظر داشت و ایران امضا شد و سهمیۀ استفاده از آب دری
به هر پیمانۀ که خواست از آب هیرمند استفادۀ  ،هرج و مرج سیاسی و دوام جنگ در افغانستان و با استفاده از

 غیر مجاز نمود.
ه ا در منطقمتاوتر و از جانب دیگر تغییر اقلیم بحران کم آبی ر یدرین اواخر چون از یک طرف خشکسالی ها

کشیدگی روی این موضوع بین افغانستان و ایران بیشتر هویدا شده و تا جائیکه حسن روحانی  ،به وجود آورده
وی ررئیس جمهور ایران  سال گذشته با تمام پر روئی گفت که نمی گذاریم که افغانستان به اعمار بند ها  بر 

اصول و موازین دیپلوماتیک و حسن همجواری  و مقررات و موازین دریاها ی خود  به پردازد که ادعای مغایر 
 بین المللی است.

فت ت تر از نفغانستان قیمب اۀ آدو روز قبل اعالم نمود که " هر قطرداکتر اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان 
از  تحت عنوان هریرود در افغانستان، اقتباس مطالعات ستراتیژیک افغانستان انستیتیوت است". تحقیقی را که 

 ردید،ده و در سایت بی بی سی نشر گدرین زمینه نموبه قلم علی حسینی پژوهشگر این انستیتیوت   الگوی ایران؟
 «انمانتخاب و جهت مزید معلومات  به توجه خوانندگاگ عزیز می رس

 

 هریرود در افغانستان، اقتباس از الگوی ایران؟
 

  حسینی علی
 افغانستان ستراتژیک مطلعات تانستیتو پژوهشگر

کیلومتر از ارتفاعات مرکزی افغانستان سرچشمه گرفته، پس از تشکیل  1100خانه هریرود با طول حدود  رود
های قره قوم ترکمنستان جذب می گردد.  ریگزارقسمتی از مرز افغانستان، ایران و ترکمنستان در نهایت در 

 21در صد در ایران و  ۴۴درصد در افغانستان،  3۵کیلومتر مربع است که  112200مساحت حوزه هریرود 
 .درصد آن در ترکمنستان قرار دارد

صورت تاریخی و سنتی عمده ترین مصرف کننده آب هریرود بوده است و هم اکنون نیز هریرود ه دشت هرات ب
شاه رگ حیاتی هرات است. افغانستان در حوزه هریرود در چند دهه قبل، مطالعه و احداث چند بند آب از جمله 

نیروهای روسی و شروع جنگ  را روی دست گرفت که متاسفانه به دلیل ورود( 13۴۴و کبگان )( 13۵1سلما )
 .این پروژه ها علیرغم پیشرفت فیزیکی، متوقف گردید

علی  1379در این زمان ایران و ترکمنستان با استفاده از اوضاع به هم ریخته سیاسی در افغانستان در سال 
گر سد رغم اعتراض شدید افغانستان اقدام به ساخت بند دوستی بر روی هریرود مرزی نمودند. از سوی دی

ها و استفاده بی رویه از آبهای سطحی و زیرزمینی در ایران باعث شده است که نه تنها تقریبا هیچ آبی  سازی
های حوزه قره قوم )هریرود ایران( هم با بحران شدید آبی  به هریرود مرزی از طرف ایران نرسد بلکه دشت

 .مواجه شوند
ستراتژیک افغانستان تحت عنوان "هریرود، مروری بر حوزه آبریز" نشان می پژوهش اخیر مرکز مطالعات 

کاهش یافته  درصد ۵0حدود  139۶-13۸7تا  13۵۸-13۴0دهد که میزان آب هریرود در افغانستان از دوره 
بر روی هریرود ساخته نشده  نه تنها در افغانستان هیچ بنای آبی ارقامیآنجا که در بین این دو دوره است. از 

است بلکه بر اثر جنگها، بازدهی زیربناهای قبلی هم در اثر نبود امکانات کاهش یافت، نمی توان علت آن را با 
 .فعالیتهای انسانی مرتبط دانست

های افغانستان در اثر تغییرات اقلیم به نظر می رسد مهمترین دلیل کاهش آب هریرود  توجه به ذوب یخچال با
یرات اقلیم باشد که تقریبا سراسر کشور را متاثر ساخته است. به عنوان مثال براساس بررسی های سازمان تغی
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مکعب آب تولید می  میلیارد متر ۸۴در افغانستان  199۶خوراک و زراعت سازمان ملل متحد )فائو( در سال 
مکعب  میلیارد متر ۴9حدود  به 201۸شده است که براساس داده های وزارت انرژی و آب این میزان در سال 

 .کاهش یافته است
از سوی دیگر رشد جمعیت، توسعه زراعت و صنعت، و تغییر الگوی زندگی ساکنین حوزه باعث افزایش نیاز 
 آبی در این حوزه نیز شده است. بنابراین حکومتها باید چاره ای جهت حل بحران کم آبی منطقه بیابند. توسعه نا

 .متوازن گردد ب شده است که مصرف و نیاز آبی آنها نیز نامتوازن کشورهای حوزه سب
به عنوان مثال سرانه مصرف آب در تمامی بخشها در کشورهای ایران و ترکمنستان به دلیل توسعه بیشتر نسبت 
به افغانستان بیشتر می باشد. با برقراری ثبات نسبی در افغانستان، الگوی زندگی در این کشور نیز به سرعت 

تغییر بوده که سبب باالرفتن نیاز آبی ساکنین حوزه هریرود در افغانستان گردیده است. بنابراین برنامه در حال 
ریزان منابع آب کشور باید راه حل معقولی جهت ایجاد تعادل تولید و مصرف آب در حوزه هریرود ایجاد نمایند 

 .دیریت گرددتا بحران کم آبی در این منطقه از کشور به صورت اصولی و پایدار م
سئوالی که در اینجا طرح می گردد این است که افغانستان برای غلبه بر بحران کم آبی و استفاده پایدار از منابع 

استفاده از الگوی کشورهای دیگر حوزه جهت حل  آب از چه الگو و ساز و کار مدیریتی باید استفاده نماید و آیا
 بحران کم آبی مناسب است؟

نگاه اجمالی به وضعیت حوزه هریرود ایران می بینیم که سیاستهای این کشور در مسائل آبی نه تنها مشکل کم 
 دشت 13آبی را حل نکرده است بلکه باعث افزایش بحران آبی در حوزه نیز شده است. بطوریکه از مجموع 

دشت آن به حالت بحرانی و فوق بحرانی رسیده است و افت سطح آب زیرزمینی در حوزه  10حوزه قره قوم 
 .قره قوم به بیش از یک متر در سال رسیده است که بیشترین مقدار در ایران است

های عمیق جهت برداشت آبهای زیرزمینی راه حلی  نمی توان گفت که سد سازی افراطی و حفر بی رویه چاه
مناسب جهت تامین آب است مسلم این است که این نوع برخورد با منابع آب در دراز مدت عاقبت خوبی نخواهد 

 .داشت و دانشمندان علوم آب هم به هیچ عنوان آن را توصیه نمی کنند
ب آ های دقیق به دنبال راه حلی پایدار جهت رفع کمبود بنابراین افغانستان باید با برنامه ریزی و پروژه سازی

 .در حوزه هریرود باشد و نباید از سیاست های سایر کشورهای منطقه پیروی کند که نتیجه خوبی نداشته اند
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