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چكيدُ
آة قيطيٗ ؾغح ظٔيٗ تٟٙب ؾ ٝزضنس ٔزٕٛؿ آثىط ٜضا تكىيُ ٔيزٞس .زقٛاضي
قطايظٍٙٞ ،بٔي آقىبض ٔيقٛز و ٝثسا٘يٓ پطاوٙف ايٗ ٔيعاٖ آة زض ٘ٛاحي ٔرتّف
٘بثطاثط اؾت  ٚضقس فعايٙس ٜرٕقيت ٔ ٚهطف ضٚظافع ٖٚآة زض أٛض ٔرتّف،
ظٔيٝٙؾبظ پيسايف قطايظ حؿبؾي قس ٜاؾت و ٝثؿيبضي اظ نبحت ٘ؾطاٖ اظ لطٖ
ثيؿت  ٚيىٓ ث ٝفٛٙاٖ ؾسٞ ٜيسضٚپِٛيتيه يبز ٔيوٙٙس .ثٙبثطايٗ زض ٔٙبؾجبت ٚاحسٞبي
ؾيبؾي زض ٔٙبعمي ؤ ٝيعاٖ ثبضـ ا٘سن اؾت ،آة ظٔيٝٙؾبظ پيسايف تٙفٞبي آيٙسٜ
ذٛاٞس ثٛز .وٞٛؿتبٖٞبي زاذّي افغب٘ؿتبٖ ،ؾطچكٕ ٝز ٚضٚزذب٘ٞ ٝيطٔٙس ٞ ٚطيطٚز
زض ٘بحيٝذبٚضي ايطاٖ ٞؿتٙسٙٔ .بؾجبت ٞيسضٚپِٛيتيه افغب٘ؿتبٖ ثب ايطاٖ زض ع َٛيه
ؾسٌ ٜصقت ،ٝثط ٔجٙبي اؾتفبز ٜاثعاضي اظ فبُٔ آة ثٛز ٜاؾت .ث ٝايٗ زِيُ ،ثؿيبضي اظ
ؾى٘ٛتٌبٜٞبي رٕقيتي ايطاٖ زض ؾيؿتبٖ ثب آؾيتٞبي رسي ٔٛار ٝقس ٜو ٝوٛس
آ٘بٖ ث ٝزيٍط ٘مبط وكٛض ضا ث ٝز٘جبَ زاقت ٝاؾت .ثب تٛر ٝث ٝايٗ پيكي ،ٝٙزِٚت ايطاٖ ثب
ٕٞىبضي وكٛض تطوٕؿتبٖ الساْ ث ٝثٙبي ؾس زٚؾتي ثط ضٚي ضٚز ٞطيطٚز (تزٗ) ٕ٘ٛزٜ
و ٝؾطچكٕ ٝآٖ افغب٘ؿتبٖ ٔيثبقس .يىي اظ اٞساف عطاحبٖ آٖ تإٔيٗ آة آقبٔيس٘ي
قٟط ٔكٟس اؾت .ثب چٙيٗ السأي فٕالً ذبٚض ايطاٖ زض حٛظ٘ ٜفٛش وبثُ لطاض ٔيٌيطز.
ثٙبثطايٗ ٘ٛيؿٙس ٜثط ايٗ ثبٚض اؾت و ٝثطاي ٌطيع اظ پيبٔسٞبي ٔٙفي ايٗ ٚاثؿتٍي،
زِٚت ايطاٖ ثبيس ٘ٛفي ٔجبزِ ٝغئٛپِٛيتيه ثب وكٛض افغب٘ؿتبٖ ثطلطاض ٕ٘بيس.

كليدٍاژُّاٞ:يسضٚپِٛيتيه،افغب٘ؿتبٖ ،ؾس زٚؾتئ ،كٟس ،ؾيؿتبٖ  ٚثّٛچؿتبٖ.
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هقدهِ
عجيقت تبثـ ٔطظٞبي ؾيبؾي ٘يؿت  ٚثٞ ٝط ٘بحئّ ٚ ٝتي ٌٝ٘ٛ ،ذبني اظ ٔٙبثـ ضا اضظا٘ي
وطز ٜاؾت .ضيك ٝؾتيع ٔيبٖ ارتٕبفبت ا٘ؿب٘ي ٘يع زض ٕٞيٗ ٘بٕٞؿب٘ي زض پطاوٙف ٔٙبثـ ٔيبٖ
٘ٛاحي ّٔ ٚتٞب ٟ٘فت ٝاؾت؛ ثٚ ٝيػّٔ ٜتٞبيي و ٝتٛاٖ ٔسيطيت أٛض ذٛيف ضا ٔتٙبؾت ثب
قطايظ ظيؿتٔحيغي ٘ساض٘س٘ .طخ ثبالي ضقس رٕقيت ثٕٞ ٝطا ٜقٟط٘كيٙي قتبةآٔيع ،نٙقتي
قسٖ ،تٛؾق ٝوكبٚضظي ،تطاثطي ،تفطيحبت آثي  ٚترطيت ٔحيظ ظيؿت ،فكبض فعايٙسٜاي ضا ثط
آةٞبي قيطيٗ ٔٛرٛز زض وكٛضٞب تحٕيُ وطز ٚ ٜايٗ فكبضٞب ٘يع ظٔيٞٝٙبي وكٕىف ثط ؾط
ٔٙبثـ آثي ضا زض ٔيبٖ ّٔتٞب پطٚضا٘س ٜاؾت .ضٚزٞب ٘يع ث ٝفٛٙاٖ پسيسٜٞبي عجيقي زض تإٔيٗ
ٔٙبثـ آثي ارتٕبفبت ثكطي اظ ٌصقتٞٝبي زٚض تب و ٖٛٙؾ ٟٓث ٝؾعايي زاقتٝا٘س.
ثب پيسايف زِٚت ٔسضٖ  ٚقىٌُيطي ٔطظٞبي ؾيبؾي ،وبضوطز ٔٙبثـ آثي زض ؾٕتٌيطيٞبي
ؾيبؾي ٕ٘ٛز ثيكتطي يبفت .ثٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝزض ثٟطٜٙٔسي اظ ايٗ ٔٙبثـ ،قبٞس ثطٚظ تٙفٞبي
فعايٙس ٜثٚ ٝيػ ٜزض ٔٙبعك وٓثبضـ  ٚذكه ٞؿتيٓ .اظ چٙيٗ ٔٙؾطي اؾت وٚ ٝالـٌطايبٖ ،ثٙيبز
ثؿيبضي اظ تٙفٞبي آيٙس ٜضا ثحطاٖ آة ٔيزا٘ٙس .زض ذبٚضٔيب٘ ٝث ٝفٛٙاٖ ٔٙغمٝاي وٝ
چبِفٞبي آثي ،ض٘ٚسي فعايٙس ٜذٛاٞس زاقتٞ ،ط وكٛضي وٙٔ ٝبثـ آثي غٙيتطي زض اذتيبض
زاقت ٝثبقس زض ٔٙبؾجبت ٞيسضٚپِٛيتيه  ٚغئٛپِٛيتيه ٔٙغمٝاي اظ تٛاٖ احطٌصاضي فٕيكتطي
ثٟط ٜذٛاٞس ثطز.

الف توْيدات ًظري
ث ٝآٖ زؾت ٝاظ ضٚزٞبيي و ٝزض ثيف اظ يه وكٛض رطيبٖ زاض٘س ،ضٚز ثيٗإِّّي اعالق
ٔيقٛز .زض ز٘يب ثيف اظ زٚيؿت ضٚز ثيٗإِّّي ٚرٛز زاضزٛ٘ .ؿ ثطٕٞىٙكي ٔيبٖ ّٔتٞب زض
ثٟطٜثطزاضي اظ ايٗ ٔٙبثـ آثي ٔكتطن ،عيف ٌؿتطزٜاي اظ ؾبظٌبضي ٕٞ ٚىبضي وبُٔ تب
٘بؾبظٌبضي  ٚر ًٙضا زضثطٔيٌيطز .ثطاي ٕ٘ ٝ٘ٛحٛض ٝضٚز ٘يُ زض ٘ ٝوكٛض ،حٛض ٝضٚز اضزٖ
زض ٔيبٖ ؾ ٝوكٛض  ٚحٛض ٝضٚز ٌ ًٙـ ثطإٞبپٛتطا زض ٔيبٖ پٙذ وكٛض ٌؿتطز ٜقسٜا٘س .ثب
تٛر ٝثٔ ٝهطف فعايٙس ٜآة زض آيٙس ٚ ٜافعايف ٔهطف وكٛضٞبي فطازؾت ضٚز زض ثٟطٜثطزاضي
اظ ايٗ ٔٙبثـ ،قبٞس فع٘ٚي ٔكبرطات ٞيسضٚپِٛيتيه ٔيبٖ ّٔتٞب (فٕستبً زض وكٛضٞبي
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فطٚزؾت ضٚزذب٘ٞٝب) ٞؿتيٓ .زيسٌبٜٞبي ؾيبؾت رٟب٘ي ضاثغٔ ٝؿتميٕي ٔيبٖ وٕي ٔٙبثـ ٚ
ؾتيعـٞبي ا٘ؿب٘ي ثطلطاض ٔيوٙٙس .اظ ايٗ ٔٙؾط ،تبضيد ثكط آوٙس ٜاظ وكٕىف ثط ؾط ايٗ ٔٙبثـ
اؾت .اظ آ٘زب ؤ ٝيعاٖ آة قيطيٗ حبثت ٔ ٚهطف آٖ ضٚظافع ٖٚاؾت ،اظ آٖ ثب فٛٙاٖ ٔٙكإ
ؾتيعـٞبي آيٙس ٜثكط يبز ٔيقٛز)1(.
1

ثطذي غئٛپِٛيتيؿيٗٞب لطٖ و٘ٛٙي (ؾس )21 ٜضا ؾسٞ ٜيسضٚپِٛيتيه ٔيزا٘ٙس  ٚثط ايٗ
ثبٚض٘س و ٝاغّت زضٌيطيٞب  ٚرًٞٙبي ٔٙغمٝاي زض رٟبٖ ث ٝزِيُ ثحطاٖ ثطآٔس ٜاظ وٕجٛز آة
ذٛاٞس ثٛزٞ )2(.يسضٚپِٛيتيهٌ ،فتٕب٘ي اظ زا٘كٛاض ٜغئٛپِٛيتيه  ٚظيطٔزٕٛف ٝزا٘ف رغطافيبي
ؾيبؾي ث ٝقٕبض ٔيضٚز .ازثيبت ٔطتجظ ثب آٖ ٞط چٙس ٘ؿجتبً ٘ٛيٗ اؾتِٚ ،ي اؾتفبز ٜؾيبؾي اظ
آة ٕٛٞاضٚ ٜرٛز زاقت ٝاؾت .اظ ايٗض ٚزض آغبظ ث ٝتكطيح زا٘كٛاغٞ ٜيسضٚپِٛيتيه ٔيپطزاظيٓ.
ٞيسضٚپِٛيتيهٔ ،غبِق٘ ٝمف آة زض ؾيبؾت اؾت .ث ٝزيٍط ؾرٗ پبؾري ث ٝايٗ پطؾف
اؾت و ٝچٍ ٝ٘ٛاظ آة ثطاي افٕبَ لسضت اؾتفبز ٜوٙيٓ؟(ٞ )3يسضٚپِٛيتيه،تطويجي ٔتٛاظٖ اظ
زٚ ٚاغ ٜآة  ٚؾيبؾت اؾت  ٚتإحيط آة ثط ؾيبؾت  ٚتهٕيٌٓيطيٞبي ؾيبؾي زض ؾغٛح
ٔحّيٙٔ ،غمٝاي  ٚوطٚي ضا ؤ ٝيتٛا٘س ٔٛرت تٙف يب ٍٕٞطايي زض ايٗ ؾغٛح قٛزٛٔ ،ضز
ٔغبِق ٝلطاض ٔيزٞسٞ )4(.يسضٚپِٛيتيهٔ ،غبِق ٝؾتيع ٕٞ ٚىبضي ٔيبٖ ّٔتٞب ثط ؾط تمؿيٓ
ٔٙبثـ آثي اؾت )5(.اظ ايٗضٞ ٚيسضٚپِٛيتيه ضا ٔيتٛاٖ زا٘كي تٛنيف وطز و ٝثب تٛر ٝث ٝحبثت
ثٛزٖ ٔيعاٖ آة قيطيٗ  ٚاثقبز فعايٙسٔ ٜهطف آٖ ثٔ ٝغبِق ٝثطٕٞىٙكيٞبي ٚاحسٞبي ؾيبؾي
زض ؾغٛح ٔحّيٙٔ ،غمٝاي  ٚوطٚي زض ذهٛل ٔٙبثـ آة قيطيٗ ٔيپطزاظز .زض زا٘ف
رغطافيبي ؾيبؾي ،قبيس ٘رؿتيٗ اٍِٛيي و ٝزض لبِت ٔسَ ث ٝتجييٗ ذبؾتٍبٜٞبي رغطافيبيي
تٙف ٔيبٖ ٕٞؿبيٍبٖ پطزاذت؛ اٍِٛي «ٞبيپٛتيتىب»2ي پيتطٞبٌت 3ثٛزٚ .ي زض يه وكٛض
تريّي ،تٙفٞبي آثي ضا زض ز ٚلبِت ظيط ٔٛضز ثطضؾي لطاض زاز ٜاؾت:
 .1ضثٛزٖ آة فّيّي ضٚز.
 .2زٌطؾٛيي(اذتالف) تفؿيطي زضثبض ٜذظ تمؿيٓ آة( .آثپركبٖ) ()6

1 . Century of hydropotitics
2 . Hypothetica
3 . Peter Haggett
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ثٙبثطايٗ قٙبذت پطاوٙف ٔٙبثـ آثي ٔ ٚؿبيُ ٔتطتت ثط آٖ زض ٘ٛاحي ٔرتّف رٟبٖ زضن ثٟتطي
اظ ؾسٞ ٜيسضٚپِٛيتيه ث ٝزؾت ذٛاٞس زاز.

 .1آتكرُ يا ّيدرٍسفر
تٕبْ آةٞبي ٔٛرٛز زض وط ٜظٔيٗ ضا قبُٔ آةٞبي ٔٛرٛز زض رِ ،ٛيتٛؾفط(ؾٍٙىطٚ )ٜ
زيٍط آةٞبي ٔبيـ  ٚربٔس و ٝؾغح ظٔيٗ ضا ث ٝقىُ اليب٘ٛؼٞب ،زضيبٞب ،زضيبچٞٝب  ٚپٟٞٝٙبي
ٌؿتطز ٜيري زض ثطٌطفت ٝاؾت ،آثىطٔ 1ٜي٘بٔٙس 97 )7(.زضنس آة آثىط ٜقٛض اؾت  ٚآة
قيطيٗ تٟٙب  3زضنس آٖ ضا تكىيُ ٔيزٞس و ٝاظ آٖ ٔيبٖ ٘يع حسٚز  70زضنس زض لغت ٚ
ٔٙبعك يرجٙساٖ لطاض زاض٘س)8(.
آة زض وط ٜظٔيٗ ث ٝعٛض پيٛؾت ٝث ٝنٛضت ثبضـ  ٚتجريط زض رطيبٖ ثٛز ٚ ٜاظ يه چطذٝ
ثؿت ٝتجقيت ٔيٕ٘بيسٔ .مساض آة اظ اثتساي تكىيُ وط ٜظٔيٗ تب وٕٛٞ ٖٛٙاض ٜحبثت ثٛز ٜاؾت.
أطٚظ ٜرٟبٖ ثب وٕجٛز آة آقبٔيس٘ي ضٚثطٚؾت .ثط اؾبؼ پػٞٚفٞبي ا٘زبْ قسٞ ،ٜط 20
ؾبَٔ ،هطف ؾطا٘ ٝآة ز ٚثطاثط ٔيقٛز  ٚايٗ ٔيعاٖ ٘يع ٔقبزَ ز ٚثطاثط ٘طخ ضقس رٕقيت
رٟبٖ اؾت .تب ؾبَ  ،2025ثط رٕقيت رٟبٖ ٔ 2/6يّيبضز ٘فط زيٍط افعٚز ٜذٛاٞس قس .اظ ايٗضٚ
حسٚز ز ٚؾ ْٛايٗ رٕقيت ٔكىالت رسي وٕجٛز آة ضا احؿبؼ  ٚيهؾ ْٛثبليٕب٘س ٜوٕجٛز
ٚالقي آة ضا تزطث ٝذٛاٙٞس وطز )9(.ثب ٌؿتطـ پسيس ٜذغط٘بن وٓآثي ،او ٖٛٙثيف اظ 26
وكٛض ثب ثيف اظٔ 300يّي٘ ٖٛفط رٕقيت ثب ثحطاٖ وٕجٛز آة ٔٛارٝا٘س .زض نٛضت ازأ ٝض٘ٚس
ٔٛرٛز تب ؾبَ ٔ 2050يالزي ايٗ ضلٓ ث 66 ٝوكٛض ثب رٕقيتي حسٚز زٚؾ ْٛوُ رٕقيت ز٘يب،
ذٛاٞس ضؾيس.
ٔحسٚزيت ٔٙبثـ آةٛٔ ،رت ثؿيبضي اظ ٔٙبظفبت ٙٔ ٚبلكبت ٔيبٖ وكٛضٞب قس ٚ ٜزض آيٙسٜ
٘يع ذٛاٞس قس .وبضقٙبؾبٖ ثيٗإِّّي پيفثيٙي ٔيوٙٙس تٙفٞبي ؾيبؾي ٔيبٖ وكٛضٞبي
ٕٞؿبي ٝثطاي اؾتفبز ٜاظ آة ضٚزذب٘ٞٝب ،زضيبچٞٝب  ٚآةٞبي ثيٗإِّّئٕ ،ىٗ اؾت تب ٘مغٝ
قطٚؿ ر ًٙپيف ضٚز .عجك ٌعاضـٞبي ؾبظٔبٖ ُّٔ ،زض ٘يٓ لطٖ اذيط ثيف اظ ٛٔ 1830ضز

1 . Hydrospher
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ٔٙبلك ٝزض ظٔي ٝٙآة زض رٟبٖ ضخ زاز ٜوٛٔ 37 ٝضز آٖ ؾجت ثطٚظ ر ٚ ًٙيب ا٘فزبض ؾسٞب قسٜ
اؾت)10(.

 .2تحراى كنآتي
ثط اؾبؼ آٔبضٞبي ٔٛرٛز ،زض حبَ حبضط حسٚز ٔ 2/4يّيبضز ٘فط يقٙي افع ٖٚثط ٘يٕي اظ
ؾبوٙبٖ ظٔيٗ ث ٝآة آقبٔيس٘ي ؾبِٓ  ٚثٟساقتي زؾتطؾي ٘ساض٘سٞ .ط چٙس ٕ٘بيٙسٌبٖ  189وكٛض
رٟبٖ زض ارالؼ ٞعاض ٜؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس تهٕيٓ ٌطفت ٝثٛز٘س و ٝقٕبض وؿب٘ي ضا و ٝث ٝآة
ؾبِٓ زؾتطؾي ٘ساض٘س تب ؾبَ  2015ث٘ ٝهف وبٞف زٙٞس أب ٔٙبثـ آة قيطيٗ رٟبٖ ثب
تٍٙٙبٞبي ثيقٕبضي ضٚثطٚؾت و ٝث ٝثحطا٘يتط قسٖ ٚضقيت آة ٔيافعايس .زض ظيط ث ٝثطذي
اظ ايٗ تٍٙٙبٞب اقبضٔ ٜيوٙيٓ:
يه .پطاوٙف ٘بثطاثط آة زض رٟبٖ ،ثٚ ٝيػ ٜآ٘ى 70 ٝزضنس آة زض يرچبَٞبي لغجي ٚ
وٞٛؿتب٘ي اؾت.
ز .ٚثؿيبضي اظ ٔٙبثـ ثعضي آثي ضٚزذب٘ٝائ ،يبٖ وكٛضٞب ٔكتطنا٘س .ث ٝزيٍط ؾرٗ
وكٛضٞب ث ٝثيط ٖٚاظ ٔطظٞبي ذٛز ٚاثؿتٍي زاض٘س(ٔهطّٙٞ،%97س،%89فطاقٚ %66پبوؿتبٖ.)%80
ؾٙٔ .ٝبثـ ظيطظٔيٙي ثب قتبة ترّي ٚ ٝيب قٛض ٔيق٘ٛس.
چٟبضٙٔ .بثـ آة ؾغحي ث ٝز٘جبَ فقبِيتٞبي نٙقتي  ٚوكبٚضظي آِٛزٔ ٜيق٘ٛس)11(.
ثطذي اظ وكٛضٞبي رٟبٖ ثطاي تإٔيٗ آة ٔٛضز ٘يبظ ذٛز ث ٝاحساث ؾس ضٚي ضٚزٞب ٚ
ضٚزذب٘ٞٝب ضٚي آٚضزٜا٘س .زض فيٗ حبَ ثيكتط ؾسٞب ثط ضٚي ضٚزٞبيي احساث ٔيقٛز و ٝزض
چٙس وكٛض رطيبٖ زاض٘س ،اظ ايٗض ٚايٗ وبض ٕٔىٗ اؾت ث ٝثطٚظ زضٌيطي ٔيبٖ وكٛضٞبي شيٙفـ
ٔٙزط قٛز .ثيف اظ چ ُٟزضنس ٔطزْ رٟبٖ زض اعطاف ضٚزٞبيي ظ٘سٌي ٔيوٙٙس و ٝزض ثيف اظ
ز ٚوكٛض رطيبٖ زاض٘س .وكٛضٞبيي و ٝزض ثبالزؾت ضٚزٞب لطاض زاض٘سٔ ،قٕٛالً اظ ٔٛلقيت عجيقي
فطازؾت زض اؾتفبز ٜثيكتط اظ آة ضٚزٞبي ٔكتطن ،ثطذٛضزاض٘س .ايٗ ٔمبِ ٝثٔ ٝغبِقٙٔ ٝبؾجبت
ٞيسضٚپِٛيتيه ٔيبٖ ايطاٖ  ٚافغب٘ؿتبٖ ث ٝفٛٙاٖ ز ٚوكٛض زض ٔٙغم ٝوٓآة ذبٚضٔيب٘ٔ ٝيپطزاظز.
ثٙبثطايٗ اثتسا ث ٝثطضؾي قطايظ ٞيسضِٛٚغيه ٞ ٚيسضٚپِٛيتيه ذبٚضٔيب٘ٔ ٝيپطزاظيٓ.
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ّ .3يدرٍپليتيك خاٍرهياًِ
رًٞٙبيي و ٝثط ؾط آة آغبظ قس ٜثبقس وٓ اؾتِٚ ،ي وٕجٛز آة اظ رّٕ ٝفٛأُ ٔؤحط زض
ايٌٗ ٝ٘ٛزضٌيطيٞب ثٛز ٜاؾت .چٙيٗ ؾتيعـٞبيي زض ٔٙبعمي ضٚي ٔيزٙٞس و ٝآة ث ٝعٛض
عجيقي وٕيبة اؾت  ٚفطض ٝآٖ ثٚ ٝاؾغ ٝفبُٔ ذكىؿبِي تغييط وطز ٚ ٜوبٞف ٔييبثس .زيٍط
ايٙى ٝوكٛضٞب فٕستبً ٔزجٛض٘س و ٝيب تمبضبي رٕقيت فعايٙس ٜضا ثطآٚضزٕ٘ ٜبيٙس  ٚيب آة ٔٛضز
٘يبظ التهبز ض ٚث ٝضقس ضا تإٔيٗ وٙٙس)12(.
ذبٚضٔيب٘ ٝأطٚظ ٜچٙيٗ قطايغي زاضز .ثحطاٖ آة زض ذبٚضٔيب٘ ٝثٔ ٝطاتت ذغط٘بنتط ٚ
ا٘فزبضآٔيعتط اظ زيٍط ٘مبط رٟبٖ اؾتٓٞ .او ٖٛٙاؾطائيُ ،اضزٖ  ٚتكىيالت ذٛزٌطزاٖ
فّؿغيٗ ثط ؾط تمؿيٓ آة ضٚز اضزٖ ث ٝعٛض رسي ثب  ٓٞاذتالف ٘ؾط زاض٘س .وكٛضٞبي ٔهط،
ؾٛزاٖ  ٚاتيٛپي ٘يع ثط ؾط تمؿيٓ آة ضٚز ٘يُ زض وكٕىف ثب ٞ ٓٞؿتٙس .پغطؼ غبِي ،زثيطوُ
پيكيٗ ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس زض ؾبَٞبي پبيب٘ي لطٖ ثيؿتٓ پيفثيٙي وطز ٜثٛز و ٝر ًٙثقسي زض
رٟبٖ ثطاي آة ضٚي ٔيزٞس( .)13تطوي ٝثب ؾٛضي ٚ ٝفطاق ثط ؾط ضٚزٞبي زرّ ٚ ٝفطات ٚ
ايطاٖ ثب افغب٘ؿتبٖ ثط ؾط ضٚز ٞيطٔٙس تٙفٞبي رسي زاض٘س .زضفطثؿتبٖ ثطاي زؾتيبثي ثٙٔ ٝبثـ
ظيطظٔيٙي آة ٕٛٞاض ٜچبٜٞبي غضفتطي حفط ٔيقٛز .ثرف فٕسٜاي اظ ايٗ آة ث ٝنسٞب يب
ٞعاضاٖ ؾبَ پيف ٔطثٛط ٔي قٛز .ثطذي اظ وبضقٙبؾبٖ ثط ايٗ ثبٚض٘س وٙٔ ٝبثـ ظيطظٔيٙي آة زض
فطثؿتبٖ تب چٙس ؾبَ آيٙس ٜث ٝپبيبٖ ذٛاٞس ضؾيس .ثٕٞ ٝيٗ زِيُ اظ چٙس ؾبَ پيف تإؾيؿبت
فؾيٕي ثطاي قيطيٗؾبظي آة زضيب زض فطثؿتبٖ ايزبز قس ٜاؾت.
وكٛضٞبي ذبٚضٔيب٘ ٝزض ع َٛچٙس ؾبَ ٌصقت ،ٝثط٘بٔٝضيعي ثطاي زؾتيبثي ثٙٔ ٝبثـ آثي
رسيس  ٚاؾتفبز ٜثٟي ٝٙاظ ٔٙبثـ آة ضا آغبظ وطزٜا٘س .تطوي ٝو ٝثطذي ٔمبٔبت اضقس آٖ اظ ٔسيطاٖ
پيكيٗ ثرف آة ث ٝقٕبض ٔيض٘ٚس ،اظ ٔستٞب پيف ٌبْ زض ايٗ ضاٌ ٜصاقت ٝثٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝثب
يه ثط٘بٔ ٝفطاٌيط ،عي زٚض ٜظٔب٘ي ٔكرم ،ثيف اظ  200ؾس ثعضي ؾبذت ٝاؾت  ٚارطاي
ؾبيط ثط٘بٔٞٝب زض وٙبض آٖ ٘يع زض ايٗ وكٛض ازأ ٝزاضز .ثط٘بٔٞٝبي رسي وكٛضٞبي حبقيٝ
ذّيذفبضؼ زض ايٗ ظٔي٘ ٝٙيع لبثُ تإُٔ ث٘ ٝؾط ٔيضؾٙس .ثِ ٝحبػ تِٛيس آة قيطيٗ اظ آة زضيب،
وكٛضٞبي آٔطيىب ،فطثؿتبٖ  ٚأبضات ٔتحس ٜفطثي ،ث ٝتطتيت زض ضتجٞٝبي ا َٚتب ؾ ْٛلطاض
زاض٘س .وٛيت زيٍط وكٛض حبقي ٝذّيذ فبضؼ اؾت و ٝثطاؾبؼ آٔبض ي٘ٛؿى ،ٛوٓآةتطيٗ
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وكٛض ز٘يب زض زٞٝٞبي آيٙس ٜذٛاٞس ثٛز ،ث ٝعٛضي و ٝؾطا٘ ٝآة ٔهطفي آٖ (ث ٝاظاي ٞط ٘فط
زض ؾبَ) ٔ 11تط ٔىقت ترٕيٗ ظزٔ ٜيقٛز)14(.
هٌاتع آب شيريي خاٍرهياًِ تر اساس ًفر /هتر هكعة()1998
ذبٚضٔيب٘ٔ ٝطعٛة

رٕقيت

آة قيطيٗ

ؾطا٘ ٝآثي

ايطاٖ

61947000

8294703300

1339

فطاق

22328000

77053928000

3451

تطويٝ

63451000

203614259000

3209

ؾٛضيٝ

15277000

44700502000

2926

رٕـ وُ

163003000

40831572200

2505

ذبٚضٔيب٘ ٝذكه

رٕقيت

آة قيطيٗ

ؾطا٘ ٝآثي

اؾطائيُ

5963000

1097192000

184

اضزٖ

4563000

903474000

198

وٛيت

1866000

20526000

11

ِجٙبٖ

4210000

4799400000

1140

فٕبٖ

2302000

1010578000

439

فطثؿتبٖ

20739000

2405724000

116

أبضات ٔتحس ٜفطثي

2724000

198552000

73

يٕٗ

1659900

4216146000

254

ٔزٕٛؿ

48440000

12651226000

261
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ب .كليات ّيدرٍلَژي ايراى
ٔٛلقيت رغطافيبيي ٌطْ  ٚذكه ايطاٖ ،تمبضب ثطاي آة اظ عطيك ضٚزذب٘ٞٝب  ٚزضيبچٞٝب ضا
افعايف زاز ٜاؾت .ثطاؾبؼ ثطضؾيٞبي اِٚي٘ ،ٝيبظ آثي ثرف وكبٚضظي ث ٝتٟٙبيي تب ؾبَ،1400
ث ٝحسٚز ٔ 150يّيبضز ٔتط ٔىقت ذٛاٞس ضؾيس .اظ ايٗض ،ٚايطاٖ زض ز ٚز ٝٞآيٙس ٜثب چبِفٞبيي
زض ثرف آة ٔٛار ٝذٛاٞس قسٔ .يعاٖ اؾتحهبَ آة زض وكٛض ٔ 113يّيبضز ٔتط ٔىقت اؾت.
زض حبِي و ٝؾبال٘ ٝحسٚز ٔ 400يّيبضز ٔتط ٔىقت ضيعـٞبي رٛي زض وكٛض ضخ ٔيزٞس و ٝاظ
ايٗ ٔيبٖ ٔ 270يّيبضز ٔتط ٔىقت آٖ تجريط  ٚتقطيك قسٔ 130 ٚ ٜيّيبضز ٔتط ٔىقت آٖ زض ؾبَ
ث ٝفٛٙاٖ آةٞبي تزسيسپصيط اظ عطيك آةٞبي ؾغحي (ٔ 92يّيبضز ٔتط ٔىقت)  ٚآةٞبي
ظيطظٔيٙي (ٔ 38يّيبضز ٔتطٔىقت) ٔيتٛا٘س ٔٛضز ثٟطٜثطزاضي لطاض ٌيطز )16(.ايطاٖ وكٛضي ٘يٕٝ
ذكه زض ٔٙغم ٝذبٚضٔيب٘ ٝاؾتٙٔ .غمٝاي و ٝعي زٞٝٞبي آيٙس ،ٜذكىؿبِي  ٚوٕجٛز آة ضا
ث ٝعٛض رسي تزطث ٝذٛاٞس وطز .ثبض٘سٌي زض ايطاٖ اظ پطاوٙف ٔىب٘ي يىؿب٘ي ثطذٛضزاض ٘يؿت
ثٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝزض  28زضنس اظ ؾغح وكٛض ٔمساض ثبضـ ٔتٛؾظ ؾبال٘ ٝوٕتط اظ ٔ 100يّئتط
ثٛز ٚ ٜايٗ ٔمساض زض  96زضنس اظ ؾغح وكٛض اظ ٔ 200يّي ٔتط ٘يع وٕتط ٔيثبقس .ثبال ثٛزٖ
تجريط  ٚتقطيك ٘يع ٔحسٚزيتي ٔضبفف ٔحؿٛة ٔيقٛز .ايطاٖ ث ٝضغٓ آ٘ى ٝحسٚز  1/1زضنس
اظ ذكىيٞبي رٟبٖ ضا ث ٝذٛز اذتهبل زاز ٜاؾت ،نطفب  0/34زضنس اظ آةٞبي رٟبٖ ضا
زض اذتيبض زاضز.
ثبضـ ؾبال٘ ٝايطاٖ ضا ٔ 400يّيبضز ٔتطٔىقت ثطآٚضز ٕ٘ٛزٜا٘س و ٝاظ ايٗ ٔيعاٖ ٔ 310يّيبضز
ٔتطٔىقت زضؾغح ٞ 870عاض وئّٛتط ٔطثـ اظ حٛظٜٞبي آثريع وٞٛؿتب٘ي ٔ 90ٚيّيبضز ٔتط
ٔىقت زض ؾغح 778وئّٛتط ٔطثـ ٔٙبعك زقتي ٔيثبقس .زض ٔٙبعك وٞٛؿتب٘ي زض احط تجريط ٚ
تقطيك ث ٝعٛض ٔتٛؾظ ٞطؾبِٔ 200 ٝيّيبضز ٔتط ٔىقت  ٚزض ٔٙبعك زقتي ٔ 84يّيبضز ٔتط ٔىقت
آة اظ زؾتطؼ ذبضد ٔيقٛز و ٝرٕقبً  71زضنس اظ حزٓ ثبضـ ضا قبُٔ ٔيقٛز .اظ حزٓ
ثبليٕب٘س٘ ٜيع ٔ 59يّيبضز ٔتط ٔىقت زض ٔٙبعك وٞٛؿتب٘ي ٔ 2 ٚيّيبضز ٔتط ٔىقت زض ٔٙبعك زقتي
٘فٛش ٔيٕ٘بيس .حزٓ آةٞبي ظيطظٔيٙي وكٛض زض حسٚز ٔ 35يّيبضز ٔتط ٔىقت ثطآٚضز قسٜ
اؾت .ثب فطو لبثّيت ثٟطثطزاضي اظ  60زضنس ايٗ ٔربظٖ ،تب حسٚز ٔ 80يّيبضز ٔتط ٔىقت
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أىبٖپصيط اؾت .ثرف وكبٚضظي ثب اذتهبل  88/8زضنس ،آة قطة ثب اذتهبل 6/67
زضنس  ٚثرف نٙقت ثب 4/45زضنس اظ ٕٟٔتطيٗ ٔهبضف آة زض ايطاٖ ٔيثبقٙس)17(.
ثب تٛر ٝثٔ ٝيعاٖ ثبضـ  ٚتجريط آثي زض ايطاٖ ،زض ثٟتطيٗ قطايظ ٌٙزبيف ٔٙبثـ آة تزسيس
ق٘ٛس ٜايطاٖ ؾبال٘ٔ 135 ٝيّيبضز ٔتطٔىقت ذٛاٞس ثٛز  ٚؽطفيت اؾتحهبَ آة وكٛض اظ
حسٚزٔ 100يّيبضز ٔتطٔىقت زض ؾبَ فطاتط ٕ٘يضٚز .ثٙبثطايٗ ا٘تؾبض ٕ٘يضٚز حتي ثب افعايف
ٔيعاٖ اؾتحهبَ آة ،وكٛض اظ ثحطاٖ وٓآثي ضٞبيي يبثس .ثرف وكبٚضظي ايطاٖ زض ظٔبٖ حبضط
ٕٟٔتطيٗ ٔهطفوٙٙس ٜآة اؾت .زض نٛضتي و ٝثط احط اؾتفبز ٜاظ قيٜٞٛبي ؾٙتي آثيبضي ،ثبظزٜ
آة زض ايٗ ثرف ٛٙٞظ ثب اؾتب٘ساضز رٟب٘ي فبنّ ٝزاضز)18(.

جّ .يدرٍلَژي خاٍر ايراى
حٛظٔ ٜغبِقٔ ٝمبِ ٝحبضط ٔٙبثـ ٔ ٚؿبيُ آثي قطق وكٛض اؾت و ٝاظ قبذمٞبي
ٞيسضِٛٚغيه آٖ ثبضـ ا٘سن ٚ ٚاثؿتٍي ؾى٘ٛتٌبٜٞبي رٕقيتي آٖ ثٙٔ ٝبثـ آثي ثطٖٚ
ؾطظٔيٙي اؾت .ثٙبثطايٗ ث ٝثطضؾي ايٗ ٌؿتط ٜالّيٕي اظ وكٛض ٔيپطزاظيٓ .زض ايٗ پػٞٚفٔ ،طاز
اظ ذبٚض ايطاٖ اؾتبٖٞبي ذطاؾبٖ ضضٛي (قٕبَ ذبٚضي)  ٚؾيؿتبٖ  ٚثّٛچؿتبٖ (زض ذبٚض)
اؾت .اؾتبٖٞبيي و ٝزض ٔزبٚضت وكٛض افغب٘ؿتبٖ ٚالـ قس ٚ ٜزض ز ٚحٛض ٝآثطيع لط ٜلٚ ْٛ
ٞبٔ ٖٛلطاض ٌطفتٝا٘س.
 .1حَضة صحراي قرُقَمٔ :ؿبحت ايٗ حٛض 43،550 ٝوئّٛتط ٔطثـ اؾت  ٚيىي اظ
حٛضٞٝبي وٓثبضاٖ ايطاٖ ث ٝحؿبة ٔيآيس .ثٕٞ ٝيٗ زِيُ ،ضٚزٞبي آٖ حبِت ؾيالثي  ٚفهّي
زاض٘س  ٚضٚزٞبي وكفضٚز  ٚربْضٚز اظ ٟٔٓتطيٗ آٟ٘ب ث ٝقٕبض ٔيآيٙسٞ .طيطٚز يقٙي ضٚزذب٘ة
انّي ايٗ حٛض٘ ٝيع اظ اضتفبفبت ٔطوعي افغب٘ؿتبٖ ؾطچكٕٔ ٝيٌيطز  ٚپؽ اظ عي ثركي اظ
ٔطظ ايطاٖ  ٚافغب٘ؿتبٖ ث ٝايٗ حٛضٔ ٝيضيعز)19(.
 .2حَضة خاٍري يا ّاهَىٔ :ؿبحت ايٗ حٛض 109،850 ٝوئّٛتط ٔطثـ اؾت و ٝذٛز اظ
حٛضٞٝبي وٛچهتطي تكىيُ ٔيقٛز .ايٗ حٛض٘ ٝيع اظ رّٕ ٝوٓثبضاٖتطيٗ  ٚذكهتطيٗ
حٛضٞٝبي ايطاٖ ٔحؿٛة ٔيقٛز  ٚضٚزٞبي ٞيطٔٙس ٔ ٚبقىُ ٕٟٔتطيٗ ضٚزٞبي آٖ ث ٝقٕبض
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ٔيآيٙس .غيط اظ ٞيطٔٙس و ٝاظ وٜٞٛبي ثبثبيغٕب زض ذبن افغب٘ؿتبٖ ؾطچكٕٔ ٝيٌيطز ،ؾبيط
ضٚزذب٘ٞٝبي ايٗ حٛض ٝفهّي  ٚؾيالثي ٞؿتٙس  ٚإٞيت چٙسا٘ي ٘ساض٘س)20(.
اؾتبٖ ؾيؿتبٖ  ٚثّٛچؿتبٖ ـ و ٝحٛضٞ ٝبٔ ٖٛثرف ٌؿتطزٜاي اظ آٖ ضا زضثطٌطفت ٝاؾت ـ
ث ٝفٛٙاٖ پٟٙبٚضتطيٗ اؾتبٖ وكٛض زاضاي الّيٕي ذكه  ٚوٕجٛز آة زض ايٗ ؾطظٔيٗ اظ زيطثبظ
ث ٝاقىبَ ٔرتّف ٕ٘ٛز زاقت ٝاؾت .آة آقبٔيس٘ي  ٚثٟساقتي قٟطٞبي اؾتبٖ زض قطايظ و٘ٛٙي
اظ عطيك ٔٙبثـ آة ؾغحي  ٚظيطظٔيٙي تإٔيٗ ٔيقٛز .زض ؾبَٞبي اذيط ،ضقس فعايٙس ٜرٕقيت،
ٌؿتطـ قٟطٞب  ٚافعايف ثطزاقت آةٚ ،ضقيت ٘بٔٙبؾت وٕي  ٚويفي ؾفطٜٞبي آة

ظيطظٔيٙي ضا ثٚ ٝرٛز آٚضز ٜاؾت .ثب تٛر ٝث٘ ٝيبظ ضٚظافع ٖٚقٟطٞبي اؾتبٖ ثٙٔ ٝبثـ آثي
ٔغٕئٗ  ٚإٞيتي و ٝتإٔيٗ آة زض تٕبٔي ظٔيٞٝٙبي ضقس  ٚتٛؾق ٝزاضز ،تإٔيٗ ؾبال٘ ٝحسٚز 80
ٔيّئ ٖٛتط ٔىقت آة آقبٔيس٘ي ثٟساقتي قٟطٞبي اؾتبٖ ضطٚضي ٔيٕ٘بيس)21(.
زضيبچٞ ٝبٔٞ ٖٛفتٕيٗ تبالة ثيٗإِّّي وكٛض اؾت  ٚزض قٟطؾتبٖ ظاثُ لطاض زاضز .ايٗ
زضيبچ ٝثب چٟبض ٞعاض وئّٛتط ٔطثـ ٌؿتطزٌي ،ظٔب٘ي ثعضٌتطيٗ تبالة رٟبٖ  ٚتٟٙب زضيبچ ٝآة
قيطيٗ ايطاٖ ثٛزٔ .يعاٖ آة ٚضٚزي ثٙٔ ٝغم ٝؾيؿتبٖ  ٚثّٛچؿتبٖ  ٚزضيبچٞ ٝبٔ ٖٛثٔ ٝيعاٖ
آة ٚضٚزي اظ ضٚزذب٘ٞ ٝيطٔٙس ثؿتٍي زاضز و ٝثب 1050وئّٛتط ع َٛاظ وٜٞٛبي ثبثبيغٕب زض
ٔٙبعك ٔطوعي افغب٘ؿتبٖ ؾطچكٕٔ ٝيٌيطز)22(.
تسا ْٚذكىؿبِي ٞفتؾبِ ٝزض ٔٙغم ٝرٛٙة قطق وكٛض ،ث ٝاحتٕبَ ظيبز زضيبچٞ ٝبٔ ٖٛضا
اظ فٟطؾت ٔٙبثـ آثي وكٛض حصف ذٛاٞس وطزٔ .يعاٖ ثبض٘سٌي اظ ٟٔطٔ ٜب ٜتب ٔطزازٔب ٜؾبَ آثي
 83ـ ٘ 82ؿجت ثٌ ٝصقت ٝز ٚزضنس وبٞف يبفتٕٞ ٚ ٝچٙيٗ ثب ازأ ٝتٛلف آة زض ضٚزذب٘ٝ
ٞيطٔٙس  ٚذكىي زضيبچٞ ٝبٔ ،ٖٛضٚيسازٞبي ارتٕبفي ،التهبزي ،ؾيبؾي  ٚظيؿتٔحيغي
حبزي زض ٔٙغم ٝؾط ثطآٚضزٜا٘س.
يىي اظ فُّ پيسايف ثحطاٖ پيفض ،ٚفسْ ارطاي تقٟسات ٘بقي اظ لطاضزاز أضب قسٔ ٜيبٖ
ايطاٖ  ٚافغب٘ؿتبٖ اؾت .عجك لطاضزاز زِٚت ايطاٖ ثب زِٚت افغب٘ؿتبٖٔ ،مطض قس تب زِٚت
افغب٘ؿتبٖ ٔ 26تط ٔىقت زض حب٘ي ٝآة ضا اظ عطيك ٞيطٔٙس ث ٝظاثُ ا٘تمبَ زٞس و ٝثركي اظ ايٗ
آة ث ٝزضيبچ ٚ ٝيب تبالة ٞبٔ ٖٛؾطاظيط ٔيقٛزِٚ .ي زض چٙس ؾبَ ٌصقت ٚ ٝثب ازأٝ
ذكىؿبِي زض ٔٙغم ٝث ٝايٗ تقٟس فُٕ ٘كس ٚ ٜثب پيٍيطيٞبي ٔىطض ،افالْ قس ٜو ٝزِٚت
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افغب٘ؿتبٖ ث ٝفّت ذكىؿبِي  ٚوٕجٛز آة اظ ا٘تمبَ آة ٞيطٔٙس ث ٝؾٛي ظاثُ ذٛززاضي
ٔيوٙس .زض پي ذكه قسٖ زضيبچٞ ٝبٔ ،ٖٛايٗ ٔٙغم ٝث ٝيىي اظ فٕسٜتطيٗ وبٖ٘ٞٛبي ثطزاقت
قٗ ٔ ٚبؾ ٝتجسيُ قسٔ ٕٝٞ ٚ ٜعاضؿ  ٚضٚؾتبٞبي اعطاف ضا زض٘ٛضزيس ٜو ٝاظ تجقبت آٖ
ٟٔبرطت ٌؿتطز ٜضٚؾتبييبٖ اؾت .زض زٚض ٜذكىؿبِيٞ ،بٔٞ 45 ٖٛعاض ٞىتبضي ،ث ٝوبٖ٘ٛ
ثحطا٘ي ثطزاقت قٗ ٔ ٚبؾ ٝتجسيُ  ٚثؿيبضي اظ ضٚؾتبٞبي پبييٗزؾت زضيبچ ٝظيط قٗ ٔسفٖٛ
قسٜا٘س .ايٗ اتفبق زض وٙبض ثبزٞبي  120ضٚظ ٜؾيؿتبٖ ،ثبقٙسٌبٖ ٔٙغم ٝضا ثيكتط تحت فكبض
فٛأُ فطؾبيف  ٚثيبثبٖظايي لطاض زاز ٜاؾت .ثؿيبضي ثط ايٗ ثبٚض٘س و ٝايٗ ٔكىُ ثب ارطاي
تقٟسات زِٚت افغب٘ؿتبٖ ثطاي ث ٝرطيبٖ ا٘ساذتٗ آة ضٚزذب٘ٞ ٝيطٔٙس  ٚزضيبچٞ ٝبٔ ٖٛحُ
ذٛاٞس قس .چٙسيٗ ؾبَ اؾت و ٝزِٚت افغب٘ؿتبٖ افالْ ٔيوٙس ٔعاضؿ ايٗ وكٛض ٘يع ثب ثحطاٖ
ذكىؿبِي ٔٛار ٝثٛز ٚ ٜرطيبٖ آة ضا لغـ ٕ٘ٛز ٜاؾت .ايٗ زض حبِي اؾت وٞ ٝيطٔٙس
ضٚزذب٘ٝاي ٔطظي اؾت ٞ ٚط ز ٚوكٛض حك ثٟطٜثطزاضي ٔكتطن اظ ايٗ ضٚزذب٘ ٝضازاض٘س)23(.
ثب تٛر ٝث ٝچٙيٗ زقٛاضيٞبيي ،زِٚت ثطاي تإٔيٗ آة آقبٔيس٘ي ٔطزْ ظاٞساٖ ثٔ ٝيعاٖ 26/5
ٔيّئ ٖٛتطٔىقت زض ؾبَ ،عطح آثطؾب٘ي اظ چب٘ ٜيٕ ٝؾ ْٛزض ٘عزيىي زضيبچٞ ٝبٔ ٖٛث ٝقٟط
ظاٞساٖ ـ ٔطوع اؾتبٖ ـ ث ٝع 200 َٛوئّٛتط اظحٛضٞ ٝبٔ ٖٛضا زض زؾت ارطا زاضز )24(.چبٜ
٘يٕٞٝبٙٔ ،بثـ شذيط ٜآة آقبٔيس٘ي ٔطزْ ؾيؿتبٖ  ٚثركي اظ ظاٞساٖ اؾت و ٝثب ٔ650يّيٖٛ
ٔتطٔىقت حزٓ شذيطٜؾبظي زض  35وئّٛتطي ظاثُ ٚالـ قسٜا٘س)25(.
ٔؿإِ ٝحمبث ٝضٚزذب٘ٞ ٝيطٔٙس و ٝلؿٕتي اظ ٔطظٞبي ذبٚضي ايطاٖ ضا ثب افغب٘ؿتبٖ تكىيُ
ٔيزٞس ،زؾتوٓ اظ ؾبَ  1872يىي اظ ٔٙبثـ پبيساض ٔكبرطٔ ٜيبٖ زِٚت ايطاٖ  ٚافغب٘ؿتبٖ ثٛزٜ
اؾت .ايٗ ٔكىُ (تب ؾبَ 12 )1383ثبض ثبفج ثطٚظ ثحطاٖ زيپّٕبتيه ثيٗ ز ٚوكٛض قس27 ٚ ٜ
ثبض ٔصاوط ٜزٚرب٘جٔ ٚ ٝؿتميٓ  ٚيب پصيطـ حىٕيت ثطاي حُ  ٚفهُ آٖ نٛضت پصيطفت ٝاؾت.
٘مف ٞيطٔٙس ثطاي ؾيؿتبٖ ايطاٖ ٔب٘ٙس ٘مف ضٚز ٘يُ ثطاي ٔهط اؾت  ٚؾيؿتبٖ ثسٞ ٖٚيطٔٙس
لبزض ث ٝازأ ٝحيبت ٘يؿت .ثٙبثطايٗ زض تإٔيٗ آة ايٗ اؾتبٖ ذكه  ٚنحطايي ٘مف انّي ٚ
پبيٝاي زاضز .ذكىؿبِي چٙس ؾبَ ٌصقت ٚ ٝلغـ ضٚز اظ ؾٛي ظٔبٔساضاٖ افغبٖ ،پيبٔسٞبي أٙيتي
ظيط ضا ثطاي ايطاٖ ث ٝز٘جبَ زاقت ٝاؾت:
يه .زضيبچٞ ٝبٔ ٖٛوبٔالً ذكه قس ٜاؾت.
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ز .ٚوكبٚضظي ٔٙغم ٝآؾيت رسي زيس ٚ ٜزض ثؿيبضي اظ ٘ٛاحي ٘بثٛز قس ٜاؾت.
ؾ .ٝثبقٙسٌبٖ ؾيؿتبٖ ٔكبغُ ذٛز ضا اظ زؾت زاز ٚ ٜث٘ ٝمبط زيٍط ٟٔبرطت وطزٜا٘س.
چٟبض .آؾيت رسي ثط زأساضي ٔٙغمٚ ٝاضز قس ٜاؾت.
پٙذ .پٛقف ٌيبٞي ٔٙغم ٝاظ زؾت ضفت ٚ ٝثط احط ثبزٞبي  120ضٚظ ٜؾيؿتبٖ  ٚحطوت
ٔبؾٞٝبي ثبزي ثيكتطيٗ ذؿبضت ثط ربزٜٞب ،ضٚؾتبٞب ،وكتعاضٞب  ٚتإؾيؿبت قٟطي  ٚضٚؾتبيي
ٚاضز آٔس ٜاؾت .اظ ايٗ ٔٙؾط رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ آؾيتپصيط اؾت)26(.

د .جغرافياي طثيعي افغاًستاى
افغب٘ؿتبٖ ؾطظٔيٙي وٞٛؿتب٘ي ٔ ٚحهٛض زض ذكىي ثب ٔؿبحتي حسٚز  652 ،225وئّٛتط
ٔطثـ اؾت .پٌ ٟٝٙؿتطزٜاي اظ ذبن افغب٘ؿتبٖ ضا فٕستبً زض قٕبَ  ٚذبٚض وكٛض ،وٜٞٛب ٚ
ؾٍٙالخٞب پٛقب٘سٜا٘س .وٟٞٛبي ٙٞسٚوف ث ٝع ٚ 600 َٛفطو  100وئّٛتط اظ ؾٕت قٕبَ
ذبٚضي ث ٝؾٛي ثبذتط  ٚرٛٙة ثبذتطي وكيس ٜقس ٚ ٜتمطيجبً اظ ٔيب٘ ٝايٗ وكٛض ٔيٌصضز .ايٗ
وٟٞٛب ثيف اظ ٘يٕي اظ ؾطظٔيٗ افغب٘ؿتبٖ ضا فطاٌطفت ٚ ٝثطاي قٟطٞبي وبثُ ،لٙسٞبض ٞ ٚطات
اضظـ ضاٞجطزي ايزبز وطز ٜاؾت.
ثب أتساز وٟٞٛبي لسض ث ٝعطف ٔغطة اظ اضتفبؿ آٖ وبؾتٔ ٝيقٛز  ٚزض ٘عزيىي ٔطظٞبي
ايطاٖ ث ٝوٟٞٛب  ٚتپٞٝبي وٓاضتفبؿ تجسيُ ٔيقٛز .زض اضتفبفبت ٙٞسٚوف ٕٛٞاض ٜثطف ٚرٛز
زاضز .حتي زض تبثؿتبٖٞب ٘يع لّٞٝب  ٚيرچبَٞب پطثطف اؾت .زض ٔيبٖ اضتفبفبت ٙٞسٚوف،
زضٜٞبي فٕيك  ٚذٛـ آة ٛٞ ٚا  ٚحبنّريعي ٚرٛز زاضز ؤ ٝحيظ ٔؿبفسي ثطاي پطٚضـ
زاْ  ٚتِٛيس ٔي ٜٛاؾت .ضٚزٞبي افغب٘ؿتبٖ (و ٝث ٝآٖ زضيب ٔيٌٛيٙس) ،اظ وٜٞٛبي ٔطوعي ٚ
ٔٙبعك ذبٚضي وكٛض ؾطچكٌٕ ٝطفت ٚ ٝث ٝؾٕت غطة  ٚرٛٙة رطيبٖ ٔييبثٙس.
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ث ٝزِيُ اضتفبؿ ظيبز وٜٞٛب  ٚوبٞف ٘ؿجتبً ؾطيـ اضتفبؿ آٟ٘ب ،قتبة آة ضٚزٞبي ظيط ثؿيبض
ثٛز ٚ ٜثٕٞ ٝيٗ فّت ثطاي تِٛيس ا٘طغي ثطق ٔٙبؾت اؾت:
 .1آٔٛزضيب (ريح )ٖٛاظ وٜٞٛبي پبٔيط ؾطچكٌٕ ٝطفت ٚ ٝحسٚز  1126وئّٛتط اظ آٖ زض لؿٕت
ٔطظٞبي قٕبِي وكٛض ثب تبريىؿتبٖ ،اظثىؿتبٖ  ٚتطوٕٙؿتبٖ لطاض زاضز.
ٞ .2يطٔٙس (ّٕٙٞس) و ٝاظ وٜٞٛبي ثبثبيغٕب زض ثبذتط وبثُ ؾطچكٌٕ ٝطفت 1400 ٚ ٝوئّٛتط عَٛ
زاضز  ٚزض رٛٙة غطثي افغب٘ؿتبٖ لؿٕت وٕي اظ ٔطظ ٔكتطن ايطاٖ  ٚافغب٘ؿتبٖ ضا تكىيُ
ٔيزٞس ٕٟٔ ٚتطيٗ ٔٙجـ تإٔيٗ آة زضيبچٞٝبي ؾيؿتبٖ  ٚثّٛچؿتبٖ  ٚوكتعاضٞبي قٕبِي آٖ
اؾتٔ .يعاٖ آثسٞي ايٗ ضٚزذب٘ ٝو ٝاظ حٛاِي وبثُ ؾطچكٕٔ ٝيٌيطز ،زض ٔحُ تاللي ٞيطٔٙس
 ٚاضغٙساة حسٚز ٔ 11600تطٔىقت ثطآٚضز قس ٜاؾت.
 .3وبثُضٚز ،و ٝاظ وٜٞٛبي ذبٚضي ؾطچكٌٕ ٝطفت ،ٝاظ ٔيبٖ ز ٚقٟط ٔ ٟٓوبثُ  ٚرالَآثبز
ٔيٌصضز  ٚزض ذبن پبوؿتبٖ ث ٝضٚز ؾٙس ٔيضيعز.
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 .4ضٚزذب٘ٞ ٝطيطٚز و ٝزض ظثبٖ تطوٕٙي تزٗ  ٚث ٝالتيٗ آضيٛؼ ٘بٔيسٔ ٜيقٛز( ،)27اظ وٜٛ
ثبثب زض ٔطوع افغب٘ؿتبٖ ؾطچكٌٕ ٝطفتٝ؛ اظ ٞطات ٔيٌصضز  ٚزض قٕبَ غطثي وكٛض ا٘سوي اظ
ٔطظ ٔكتطن ايطاٖ  ٚافغب٘ؿتبٖ ضا تكىيُ زاز ٚ ٜؾطا٘زبْ زض ضيٍعاضٞبي تطوٕٙؿتبٖ فطٔ ٚيضٚز
 1230 ٚوئّٛتط ع َٛزاضز )28(.زثي ايٗ ضٚز ث ٝعٛض ٔتٛؾظ ،ؾبِيب٘ ٝحسٚز ٔ 2/1يّيبضز
ٔتطٔىقت ربضي اؾت و ٝعجك آذطيٗ تٛافك ا٘زبْ قس ،ٜايطاٖ حك اؾتفبز ٜاظ  %50آة آٖ ضا
زاضزٔ .يعاٖ ثطزاقت فقّي آة اظ ٞطيطٚز حسٚز ٔ150يّئ ٖٛتطٔىقت اؾت  ٚايٗ ضٚزذب٘ ٝوٝ
حسٚز 112وئّٛتط اظ ٔطظ ٔكتطن ايطاٖ  ٚتطوٕٙؿتبٖ ضا تكىيُ ٔيزٞس ،پؽ اظ زضيبفت
ؾطقبذ ٝوكفضٚز زض اؾتبٖ ذطاؾبٖ ضضٛي ،اظ ايطاٖ ذبضد ٔيقٛز)29(.

ّـ  .كيفيت آب هشْد
ثب تٛر ٝث ٝثطضؾيٞب  ٚآظٔبيفٞبي ا٘زبْقس ٜزض ٘مبط ٔرتّف قٟط ٔكٟس ،ويفيت آة
آثيبضي ضا ٔيتٛاٖ اظ آةٞبي قيطيٗ  ٚؾجه تب آةٞبي قٛض  ٚؾٍٙيٗ تمؿيٓثٙسي وطز.
ٟٔٓتطيٗ ٔٙبثـ آة ؾغحي قٟطؾتبٖ ٔكٟس ،تٛؾظ  24ضقت ٝضٚزذب٘ ٝتإٔيٗ ٔيقٛز و 4 ٝضقتٝ
ٔطثٛط ث ٝثرف احٕسآثبز 6 ،ضقتٔ ٝطثٛط ث ٝثرف عطلج 4 ،ٝضقتٔ ٝطثٛط ث ٝثرف ضضٛي6 ،ٝ
ضقتٔ ٝطثٛط ث ٝثرف ٔطوعي  4 ٚضقتٔ ٝطثٛط ث ٝثرف والت ثٛز ٜو ٝث ٝتبظٌي اظ تمؿيٕبت
ٔكٟس ذبضد اؾت.
وُ حزٓ ضٚا٘أة  24ضقت ٝضٚزذب٘ٔ ٝكٟس ٔ 382/94يّئ ٖٛتط ٔىقت اؾت و ٝزض ٔ 3ب ٜاظ
ؾبَ (زي ،ث ،ٕٟٗاؾفٙس) اؾتفبز ٜچٙسا٘ي اظ آة آٖ ث ٝفُٕ ٕ٘يآيس .زض ٔ 3ب ٜفطٚضزيٗ،
اضزيجٟكت  ٚذطزاز ٘يع تمطيجب ثيف اظ ٘يٕي اظ آة ضٚزذب٘ٞٝب ثس ٖٚاؾتفبز ٜاظ زؾتطؼ ذبضد
ٔيقٛز  ٚتٟٙب زض ٔ 6ب ٝٞذكه ؾبَ آ٘ ٟٓثب ثبظز ٜثؿيبض پبئيٗ اظ زثي پبي ٝضٚزذب٘ٞٝب اؾتفبزٜ
ٔيقٛز .زض ٚالـ تٕبْ ؾيالثٟب ٘يع ث ٝفّت ٘جٛز ؾسٞبي شذيطٜايي ٔٙبؾت اظ زؾتطؼ ذبضد
ٔيقٛز  ٚيب زض ثقضي اظ ٘مبط ٔخُ ؾس عطق  ٚوبضز ٜشذيطٜؾبظي ٔيق٘ٛس و ٝثيكتط ثٙٔ ٝؾٛض
تإٔيٗ آة قطة ٔكٟس ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔيٌيطز)30(.
ٔٙبثـ آثي ٔصوٛض ثب تٛر ٝث ٝض٘ٚس ضقس رٕقيت ز٘ ٚ ٚيٓ ٔيّي٘ ٖٛفطي قٟط  ٚؾبال٘ 12 ٝتب
ٔ 13يّي ٖٛظايط ،تىبفٛي ٘يبظ قٟط ضا ٘ساضز .آة زض ايٗ قٟط زض ع َٛچٙس ؾبَ اذيط چٙسيٗ ثبض
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ريطٜثٙسي قس .ثٕٞ ٝيٗ فّت يىي اظ اٞساف ثٙبي ؾس زٚؾتي (و ٝزض ثرفٞبي ثقسي ث ٝآٖ
اقبض ٜذٛاٞس قس) ،ا٘تمبَ ٔ 150يّئ ٖٛتط ٔىقت آة ث ٝايٗ قٟط ثٛز ٜاؾت.

هٌاتع فعلي تأهيي آب شرب هشْد سال 1381
٘ٛؿ ٔٙجـ

تقساز

ؽطفيت تِٛيس (ٔيّئ ٖٛتط ٔىقت زض ؾبَ)

زضنس تإٔيٗ آة

آة ظيط ظٔيٙي(چب)ٜ

2752

151906955

% 90

آة ؾغحي(ؾس)

2

8806165

% 2/5

چكٕ ٚ ٝلٙبت

1

5578718

% 8/4

166291838

100

رٕـ

278

http://stat.mashhadnet.com/amar/81/fa8/tabels/8-3.htm

ٍّ .يدرٍپَليتيك افغاًستاى
افغب٘ؿتبٖ ؾطظٔيٙي فٕستبً وٞٛؿتب٘ي  ٚؾطچكٕ ٝضٚزٞبي پطآة اؾت .پيكيٙٔ ٝٙبؾجبت
ٞيسضٚپِٛيتيه ايٗ وكٛض ثب ايطاٖ ثٚ ٝيػ ٜزض حٛض ٝآثطيع ٞبٔ٘ ٖٛكبٍ٘ط آٖ اؾت و:ٝ
يه .زض ع َٛيىهس ؾبَ ٌصقت ،ٝافغبٖٞب ثب ؾبذتٗ ؾسٞبي ٔرع٘ي  ٚا٘حطافي ثط ضٚي
ٞيطٔٙس  ٚرساوطزٖ وب٘بَٞبي ٔتقسز اظ آٖٔ ،يعاٖ آة ربضي ث ٝؾٛي ايطاٖ (ؾيؿتبٖ) ضا وبٞف
زازٜا٘س .ايٗ ٔٛضٛؿ زض ٍٙٞبٔٞٝبي ذكىؿبِي زض ثرفٞبي فطازؾت ضٚزذب٘ ،ٝوٓآثي ؾيؿتبٖ
ضا تكسيس ٕ٘ٛز ٜاؾت.
ز .ٚلطاضٌطفتٗ ؾيؿتبٖ زض ثرف ا٘تٟبيي ضٚز ٚ ٚاثؿتٍي قسيس آٖ ث ٝآة ٞيطٔٙس ،ايٗ
٘بحي ٝضا ث ٝقست آؾيت پصيط وطز ٜاؾت .افعايف ٔهطف آة ٞيطٔٙس زض افغب٘ؿتبٖ زض نس ؾبَ
ٌصقت ٚ ٝوبٞف آة ربضي ث ٝؾٛي ؾيؿتبٖ ثبفج وٛچىتطقسٖ ٔؿبحت ٞبٔ ،ٖٛوبٞف
ٚؾقت ظٔيٗٞبي وكبٚضظي ؾيؿتبٖ  ٚزض ٟ٘بيت ٟٔبرطت تقساز ظيبزي اظ رٕقيت ايٗ ٔٙغمٝ
قس ٜاؾت.
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ؾ .ٝلطاضٌطفتٗ ؾطچكٕٞٝب  ٚثرفٞبي ٌؿتطزٜاي اظ حٛض ٝضٚزذب٘ٞ ٝيطٔٙس زض فضبي
ؾطظٔيٙي افغب٘ؿتبٖ ،وكٛض ايطاٖ ضا ثِ ٝحبػ ؾيبؾي زض ٔٛضـ فطٚزؾتي  ٚا٘فقبَ لطاض زازٜ
اؾت)32(.
ث ٝزِيُ آ٘ى ٝحٛض ٝآثٍيط ضٚزٞبي ٞطيطٚز ٞ ٚيطٔٙس زض ذبضد اظ ٔطظٞبي ؾيبؾي ايطاٖ
لطاض زاض٘س ،وكٛض افغب٘ؿتبٖ ٘ؿجت ثٕٞ ٝؿبي ٝثبذتطي ذٛز (ايطاٖ) اظ ٔٛلقيت فطازؾتي
ثطذٛضزاض ثٛز ٚ ٜثبضٞب اظ ايٗ ٔٛلقيت غئٛپِٛيتيه زض ٔٙبؾجبت ؾيبؾي ثٟط ٜرؿت ٝاؾت.
وكٛضٞبي آؾيبي ٔطوعي ،قطق ايطاٖ  ٚپبوؿتبٖ ،ثٚ ٝاؾغٚ ٝاثؿتٍي ثرفٞبيي اظ رٕقيتقبٖ
ث ٝضٚزٞبي ذطٚري افغب٘ؿتبٖ فٕالً زض حٛض٘ ٝفٛش وبثُ ٚالـ قسٜا٘س .زض ع َٛحسالُ
يىهسؾبَ ٌصقت ٝحىٔٛتٞبي افغب٘ؿتبٖ ٕٛٞاض ٜاظ ايٗ ضٚزٞب ث ٝفٛٙاٖ اثعاضي ثطاي حُ
ٔؿبيُ ذٛز ثب ٚاحسٞبي ؾيبؾي پيطأ٘ٛي ؾٛز ثطزٜا٘س .فطازؾتي افغب٘ؿتبٖ زض ثطذٛضزاضي اظ
ؾطقبذ ٝضٚزٞبي فطأطظي ثبفج ٔيقٛز ايٗ وكٛضحٛظ٘ ٜفٛش ٌؿتطزٜاي ضا زض ذبٚض ايطاٖ،
ثبذتط  ٚقٕبَ پبوؿتبٖ  ٚوكٛضٞبي آؾيبي ٔطوعي وؿت وٙس.
پيبٔسٞبي ضٚيساز  11ؾپتبٔجط زض ذبٚضٔيب٘ ٝثٚ ٝيػ ٜافغب٘ؿتبٖ  ٚثطآٔسٖ حىٔٛت ّٔي زض
ايٗ وكٛض ثب پكتيجب٘ي ايبالت ٔتحس٘ ،ٜمغ ٝفغفي زض ٔٙبؾجبت ٞيسضٚپِٛيتيه افغب٘ؿتبٖ ثب
ٕٞؿبيٍبٖ ذٛاٞس ثٛز .افغب٘ؿتبٖ وكٛضي ثب پبي ٝوكبٚضظي اؾت  ٚثرف فٕس ٜاي اظ رٕقيت
ايٗ وكٛض ث ٝوكبٚضظي قبغُا٘س ،ثٙبثطايٗ حىٔٛت ٘بچبض ذٛاٞس ثٛز و ٝث ٝأٛض ظيطثٙبيي چٖٛ
ٟٔبض آةٞبي ذطٚري  ٚؾبذت  ٚؾبظ ؾس  ٚثٙسٞبي آثي تٛر ٝرسي وٙس .زض ٘تيزٝ
وكٛضٞبيي و ٝث ٝايٗ ٔٙبثـ آثي ٚاثؿتٍي ثيكتطي زاض٘س ،تٙفٞبي ٌؿتطزٜتطي ثب افغب٘ؿتبٖ
ذٛاٙٞس زاقت  ٚث ٝزِيُ آ٘ى ٝيىي اظ اٞساف ؾس زٚؾتي ،ا٘تمبَ آة ايٗ ؾس ثطاي تإٔيٗ آة
قطة ٔكٟس ثٔ ٝيعاٖ ٔ 150يّئ ٖٛتط ٔىقت زض ؾبَ اؾت ،فٕالً ايٗ قٟط ثٔ ٝخبثٌ ٝطٌٚبٖ
افغبٖٞب ثطاي ؾٛزرٛيي اظ آٖ زض ٔٙبؾجبت ؾيبؾي ـ التهبزي  ٚحتي ٘ؾبٔي ذٛاٞس ثٛز.
ؾس زٚؾتي اظ رّٕ ٝعطحٞبي ٟٔبض آةٞبي ؾغحي زض ٔزٕٛف ٝعطحٞبي آة ٔٙغمٝ
ذطاؾبٖ زض ؾبَ  83اؾت و ٝفال ٜٚثط تإٔيٗ ٞ 25عاض ٞىتبض آة وكبٚضظي ٔٛضز ٘يبظ زض زٚ
ؾٛي ٔطظٔ 150 ،يّئ ٖٛتطٔىقت آة قطة قٟط ٔمسؼ ٔكٟس ضا ٘يع ثب احساث ذظ ِِٝٛ
آةضؾب٘ي اظ ؾطذؽ ثٔ ٝكٟس تإٔيٗ ٔيوٙس .ايٗ ؾس زض  75وئّٛتطي رٛٙة ؾطذؽ 260 ٚ
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وئّٛتطي قٕبَ قطق ٔكٟس زض ٘مغ ٝنفط ٔطظي ٔيبٖ ايطاٖ  ٚتطوٕٙؿتبٖ احساث قس ٜاؾت.
حزٓ وُ ايٗ ؾس ٞعاض ٔ 250 ٚيّئ ٖٛتطٔىقت اؾت  ٚحزٓ ٔفيس آٖ ٔ 950يّئ ٖٛتطٔىقت
ٔيثبقس و ٝأىبٖ تٙؾيٓٔ 820يّئ ٖٛتط ٔىقت آة ضا فطأ ٓٞيوٙس )33(.ايٗ ؾس ثط ضٚي ضٚز
ٞطيطٚز ثٙب قس ٜو ٝؾطقبذٞ ٝبي انّي آٖ اظ افغب٘ؿتبٖ ؾطچكٕٔ ٝيٌيط٘س.

ًتيجِگيري
ارتٕبفبت ا٘ؿب٘ي اؾبؾبً ؾبظٜٞبيي آة پبيٝا٘س .تٛاٖٞبي ٔحيغي ايٗ ارتٕبفبت ثبيس ٚارس
تٛا٘بيي پصيطـ فقبِيتٞبي ٔرتّف آٟ٘ب ثبقس و ٝثتٛا٘س ثٙيبز پٛيبيي ٔ ٚب٘سٌبضي آ٘بٖ ضا فطآٞ
ٕ٘بيس .زض ايٗ ٔيبٖ آة ث ٝفٛٙاٖ ثٙيبزيتطيٗ ٘يبظ ثكط ٘مفآفطيٗ انّي ثٛز ٜاؾت .آةٞبي
ؾغحي ثٚ ٝيػ ٜضٚزٞب اظ زيطثبظ تب و ٖٛٙزض تإٔيٗ ٘يبظٞبي ٔرتّف ارتٕبفبت ا٘ؿب٘ي زض ٌؿتطٜ
ٔقيكتي ،ثبظضٌب٘ي ٔ ٚطاٚزات فطٍٙٞي ـ تٕس٘ي احطٌصاضي غضفي زاقتٝا٘س .ثب پيسايف زِٚت
ٔسضٖ  ٚقىٌُيطي ٚاحسٞبي ؾيبؾي ّٔي ٘ٛؿ ثطٕٞىٙكيٞبي رٛأـ ّٔي زٌطٌ ٚ ٖٛأٛض
ٔرتّف اظ ٔٙؾط أٙيت ٙٔ ٚفقت ّٔي تقطيف قس .زض ايٗ ٔيبٖ آثٟبي ؾغحي  ٚضٚزذب٘ٞٝبيي
و ٝزض ثيف اظ يه وكٛض ضٚاٖ ثٛز٘س ،وبضوطزي ثيٗإِّّي يبفتٙس .تقبٔالت ٔيبٖ زِٚت ـ ّٔتٞب
زض ثٟطٚضي اظ ايٗ ضٚزٞب عيف ٌؿتطزٜاي اظ ؾبظٌبضي ٕٞ ٚىبضي تب ٘بؾبظٌبضي  ٚتٙف ضا زض
ثطٌطفت.
ذبٚضٔيبٌ٘ ،ٝؿتط ٜرغطافيبيي اؾت و ٝاظ ثبذتط چيٗ تب ذبٚض ٔطاوف ضا زض ثط ٔيٌيطز .يىي
اظ اؾبؾيتطيٗ قٙبؾٞٝبي ايٗ ٌؿتط ،ٜذكىي الّيٕي  ٚا٘سوي ثبضـ اؾت .حٛض ٝآثٍيط ثطذي
اظ ضٚزذب٘ٞٝبي ثعضي آٖ ث ٝفٛٙاٖ انّيتطيٗ ٔٙجـ آة وكٛض زض ثيف اظ يه وكٛض پطاوٙسٜ
اؾت٘ .يبظ ضٚظافع ٖٚث ٝآةٙٔ ،كبء وكٕىف  ٚؾتيعـ وكٛضٞبي ذبٚضٔيب٘ ٝثٛز ٜاؾت .زض
ؾسٞ ٜيسضٚپِٛيتيه (لطٖ ،)21ذبٚضٔيب٘ ٝذبؾتٍب ٜتٙفٞبي آثي ذٛاٞس ثٛز.
ايطاٖ ٘يع ث ٝفٛٙاٖ وكٛضي ذبٚضٔيب٘ٝاي اظ ثقس ٔٙبثـ آثي ثب زقٛاضيٞبي اؾبؾي ٔٛارٝ
اؾت .ثبض٘سٌي زض ايطاٖ اظ پطاوٙف ٔىب٘ي يىؿب٘ي ثطذٛضزاض ٘يؿت؛ ثٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝزض 28
زضنس اظ ؾغح وكٛض ٔمساض ثبضـ ٔتٛؾظ ؾبال٘ ٝوٕتط اظ ٔ 100يّئتط ثٛز ٚ ٜايٗ ٔمساض زض96
زضنس اظ ؾغح وكٛض اظ ٔ 200يّئتط ٘يع وٕتط ٔيثبقس .ثبال ثٛزٖ تجريط  ٚتقطق ٘يع ٔحسٚزيتي
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زٚچٙساٖ ث ٝقٕبض ٔيضٚز .ث ٝضغٓ آ٘ى ٝوكٛض ايطاٖ حسٚز  1/1زضنس اظ ذكىيٞبي رٟبٖ ضا
ث ٝذٛز اذتهبل زاز ٜاؾت ،نطفبً  0/34زضنس اظ آةٞبي رٟبٖ ضا زض اذتيبض زاضز .اظ زيٍط
ؾٔ ٛيبٖ ظٔبٖ ٘يبظ ث ٝثبضـ  ٚظٔبٖ ضٚيفٕٞ ،بٍٙٞي ظٔب٘ي ٚرٛز ٘ساضز  ٚثرف فٕس ٜثبضـ
وكٛض زض فه َٛپبييع  ٚظٔؿتبٖ اؾت .ايٗ زض حبِي اؾت و٘ ٝيبظ ضٚيكي وكٛض زض ثٟبض ٚ
تبثؿتبٖ اؾت.
ذبٚض ايطاٖ و ٝزض لّٕط ٚز ٚحٛض ٝآثٍيط لطٜلٞ ٚ ْٛبٔ ٖٛلطاض زاضز ،زض ليبؼ ثب زيٍط
٘ٛاحي وكٛض اظ ٔيعاٖ ثبضـ وٕتطي ثطذٛضزاض اؾت .ز ٚضٚزذب٘ ٟٓٔ ٝايٗ ز ٚحٛضٝ
آثطيع(ٞطيطٚز ٞ ٚيطٔٙس) اظ وٜٞٛبي ٔطوعي افغب٘ؿتبٖ ؾطچكٕٔ ٝيٌيط٘س .زضيبچٞ ٝبٔ ٖٛزض
قٕبَ اؾتبٖ ؾيؿتبٖ  ٚثّٛچؿتبٖ  ٚقٟطؾتبٖ ظاثُ ٔبٞيتبً ٚاثؿت ٝث ٝايٗ ضٚز اؾتٙٔ .بؾجبت
ٞيسضٚپِٛيتيه افغب٘ؿتبٖ ثب ايطاٖ زض ايٗ ٘بحي ٝزض ع َٛنس ؾبَ ٌصقت ٝتٛؤْ ثب تٙف ثٛزٜ
اؾت .زض ٞط زٚض ،ٜؾ ٟٓحمبث ٝايطاٖ وبٞف يبفت ٚ ٝثبضٞب ٘يع ث ٝزاليُ ٔرتّف لغـ قس ٜاؾت
و٘ ٝتيز ٝآٖ زض چٟط٘ ٜبثٛزي ظيؿتث ْٛزضيبچٞ ٝبٔٚ ،ٖٛيطا٘ي وكبٚضظي  ٚثٙيبزٞبي ٔقيكتي،
ؾى٘ٛتٍبٞي قٟطي  ٚضٚؾتبيئٟ ،برطت٘ ،بأٙي  ٚثعٞىبضيٞبي ارتٕبفي ٕ٘ٛز يبفت ٝاؾت.
اظ ؾٛيي زِٚت ايطاٖ ثس ٖٚايٙى ٝثتٛا٘س تسا ْٚرطيبٖ آة ضا ٕٞيكٍي ٕ٘بيس ،ثطاي تإٔيٗ
آة قطة ٔطزْ ظاٞساٖ عطح آثطؾب٘ي اظ چب٘ ٜيٕ ٝؾ ْٛث ٝقٟط ظاٞساٖ ث ٝع 200 َٛوئّٛتط
اظحٛضٞ ٝبٔ ٖٛضا زض زؾت ارطا زاضز .ايٗ الساْ ثٔ ٝفٌ ْٟٛؿتطـ حٛظ٘ ٜفٛش افغب٘ؿتبٖ زض
ٌؿتط ٜرغطافيبي ؾيبؾي ايطاٖ ٚ ٚاثؿتٍي ضٚظافع ٖٚقٕبض ثيكتطي اظ رٕقيت وكٛض ثٝ
حىٔٛتي اؾت و ٝحجبت آٖ زض ٔقطو تٟسيس ٔيثبقس .ايٗ حىٔٛتٞب تٟٙب زض يه ٔٛضز ٚرٝ
اقتطان زاقتٝا٘س  ٚآٖ وبٞف ؾ ٟٓايطاٖ زض ٞط زٚض ٜاظ ٔصاوطات ثٛز ٜاؾت.
ثب افتتبح ضؾٕي ؾس زٚؾتي ٔيبٖ ايطاٖ  ٚتطوٕٙؿتبٖ ،ؾبال٘ٔ 820 ٝيّئ ٖٛتطٔىقت آة
ثطاي ز ٚوكٛض تٙؾيٓ ٔيقٛزٞ .سف اظ ارطاي ايٗ عطح تإٔيٗ آة اضاضي زقت ؾطذؽ ثٝ
ٔيعاٖ ٞ 25عاض ٞىتبض تٛؾق ٝثطاي ايطاٖ ٞ 26 ٚعاض ٞىتبض تٛؾق ٝثطاي تطوٕٙؿتبٖ ،تإٔيٗ آة
قطة ٔكٟس ،رٌّٛيطي اظ فطؾبيف ضٚزذب٘ٞ ٝطيطٚز  ٚربثٝربيي ذظ ٔطظي ٟٔ ٚبض ؾيالةٞب
فٛٙاٖ قس ٜاؾت .ايٗ ؾس ثط ضٚي ٞطيطٚضز وٙٔ ٝكبء آٖ وٜٞٛبي ٔطوعي افغب٘ؿتبٖ اؾت،
احساث قس ٜاؾت.
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قٟط ٔكٟس اظ ثقس رٕقيتي زٔٚيٗ وال٘كٟط ايطاٖ ث ٝقٕبض ٔيضٚز و ٝتٛاٖٞبي ٔحيغي آٖ ثب
رٕقيتي افع ٖٚثط ٔ 2/5يّي٘ ٖٛفط  ٚؾبال٘ 12 ٝتب ٔ 13يّي ٖٛظائط ٕ٘يتٛا٘س ٘يبظٞبي آثي آٖ ضا
تإٔيٗ ٕ٘بيس .ث٘ ٝبچبض زِٚت ثبيس ثركي اظ آة ؾس زٚؾتي ضا اظ عطيك ِ ِٝٛث ٝع َٛنس ٚ
پٙزب ٜوئّٛتط ث ٝايٗ قٟط ٔٙتمُ ٕ٘بيس .چٙيٗ السأي ثب تٛر ٝث ٝپيكي٘ ٝٙبضٚقٗ حىٔٛت
افغب٘ؿتبٖ ثٚ ٝيػ ٜزض حٛض ٝزضيبچٞ ٝبٔ ٚ ٖٛآؾيتٞبي زٞكتٙبن ثطآٔس ٜاظ لغـ آة ٞيطٔٙس ٚ
چٙس ؾبَ ذكىؿبِي پيٛؾت ،ٝثسٌٕب٘ي ثٔ ٝب٘سٌبضي ٞطيطٚز ث ٝفٛٙاٖ ٔٙجـ تإٔيٗ آة قٟط
ٔكٟس ضا افعايف ٔيزٞس .ث ٝزِيُ ربيٍبّٔ ٜي ٔ ٚصٞجي ٔكٟس ،زض نٛضت لغـ آة ٞطيطٚز
تٛؾظ حىٔٛت افغب٘ؿتبٖ ـ ثطذالف ظاثُ زض ؾيؿتبٖ ـ قبٞس ثطٚظ ثحطاٖ زض ؾغح ّٔي
ذٛاٞيٓ ثٛز.
اظ زيٍط ؾ ٛثطآٔسٖ حىٔٛتي ثبحجبت زض افغب٘ؿتبٖ ،ثؿت ٝثٛ٘ ٝؿ وبضوطز ٔتِٛيبٖ ؾيبؾت
ذبضري  ٚزاذّئ ٓٞ ،يتٛا٘س ذٛقبيٙس ثبقس ٘ ٓٞ ٚبذٛقبيٙس .ذٛقبيٙسي اظ آٖض ٚوٝ
ٕٞؿبي ٝذبٚضي ،وٕتط ذبؾتٍب٘ ٜبأٙي ٘بحيٝاي ّٔ ٚي ثطاي وكٛضٔبٖ ذٛاٞس ثٛز  ٚثٌٝ٘ٛ ٝاي
حجبت ذٛاٞس ضؾيس و ٝپيبٔسٞبي أٙيتي ٔغّٛثي ثطاي ٔٙغم ٝذٛاٞس زاقت٘ .بذٛقبيٙس ٘يع ثٝ
ايٗ زِيُ و ٝايٗ حىٔٛت ّٔي ثبيس پبؾساض ٔٙبفـ  ٚأٙيت ّٔي وكٛضـ ثبقس .اظ آ٘زب وٝ
افغب٘ؿتبٖ وكٛضي وكبٚضظيپبي ٝاؾت  ٚايزبز ظيطؾبذتٞبي ٔطثٛط ث ٝثرف وكبٚضظي ثطاي
قىٛفبيي آٖ تٛؾق٘ ٝيبفت ٝاؾتٞ ،طٌ ٝ٘ٛالساْ زِٚت يب ٟ٘بزٞبي ٔحّي زض تإؾيؽ ؾس ثط ضٚي
ٞطيطٚز ثٙٔ ٝؾٛض تٛؾق ٝوكبٚضظي ،تجقبت أٙيتي رجطاٖ٘بپصيطي ثطاي وُ وكٛض ثٚ ٝيػ ٜقٟط
ٔكٟس ذٛاٞس زاقت .تزطث ٝثطآٔس ٜاظ پيكيٙٔ ٝٙبؾجبت ٞيسضٚپِٛيتيه افغب٘ؿتبٖ ث ٝفٛٙاٖ
وكٛضي زض فطازؾت ضٚز  ٚايطاٖ ث ٝفٛٙاٖ وكٛضي زض فطٚزؾت آٖ ٘كبٍ٘ط ٘ٛفي ثي افتٕبزي
ٔيبٖ ز ٚوكٛض اؾتٚ .القيت آٖ اؾت و ٝزض ثٟطٜٚضي وكٛضٞب اظ آةٞبي ثيٗإِّّي لٛافس
ٔحىٕي ٚرٛز ٘ساضز٘ .بچبض وكٛضٞب ث ٝالسأبت زيپّٕبتيه ٔتٛٙفي اظ حُ  ٚفهُ زٚؾتب٘ ٝتب
تغٕيـ  ٚتٟسيس ضٚي آٚضزٜا٘س .اظ ايٗض ٚپيكٟٙبز ٔيقٛز:
 .1ث ٝزِيُ آ٘ى ٝافغب٘ؿتبٖ اظ ِحبػ ٔٙبثـ ٞيسضٚوطثٙي چٙساٖ غٙي ٘جٛز ٚ ٜث ٝذبضد ٚاثؿتٝ
اؾت ،ايطاٖ ٔيتٛا٘س زض ثطاثط ٔجبزِ ٝزايٕي آة ثب ايٗ وكٛض ٘يبظٞبي ٞيسضٚوطثٙي آٖ ضا ثب
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قطايظ آؾب٘تطي تإٔيٗ ٕ٘بيس و ٝزض نٛضت لغـ آة ٞيطٔٙس ٞ ٚطيطٚز ،ثتٛا٘س زض ثطاثط آٟ٘ب
لسضتٕ٘بيي وٙس.
 .2يىي اظ ٔكىالت افغب٘ؿتبٖ ٔحهٛضثٛزٖ زض ذكىي ٘ ٚيبظ ث ٝاؾتفبز ٜاظ ثٙبزض وكٛضٞبي
ٕٞؿبي ٝاؾت .ايطاٖ ٔيتٛا٘س زض وطا٘ٞٝبي زضيبي فٕبٖ ثٙسضي ضا تإؾيؽ  ٚثب قطايظ ذبل ثٝ
نبزضات ٚ ٚاضزات ايٗ وكٛض اذتهبل زٞس  ٚث ٝايٗ وكٛض وٕه ٕ٘بيس تب نبزضات ٚ
ٚاضزات ذٛز ضا ثب رٟبٖ ذبضد اظ عطيك ايٗ ثٙسض ا٘زبْ زٞس.
 .3ثب تٛر ٝث ٝثبالثٛزٖ تٛاٖ فٙي وبضقٙبؾبٖ ايطا٘ي زض ؾبذت ؾس ،تٛنئ ٝيقٛز وٝ
قطوتٞبي ايطا٘ي زض ذهٛل ضٚزٞبيي و ٝاظ افغب٘ؿتبٖ ث ٝؾٛي ايطاٖ رطيبٖ زاض٘س ،اِٛٚيت
ؾطٔبيٌٝصاضي لبيُ ق٘ٛس؛ ثٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝثطآيٙس وبض ث ٝؾٛز ز ٚوكٛض تٕبْ قٛز.
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.46  ل،1381  پبييعٚ ٖ تبثؿتب65 ٚ 66 ٜقٕبض
 زوتطي زضِٝ ضؾب،) تحليل ّيدرٍپَليتيك ايراى (هطالعِ هَردي غرب ٍ جٌَب غرب ايراى، ٔحٕس، اذجبضي.3
.20 ل،1380 بضٟ ث، تطثيت ٔسضؼٜ زا٘كٍب، رغطافيبي ؾيبؾيٝضقت
بؾيٙ وبضقٝٔ پبيبٖ ٘ب، ّيدرٍپَليتيك ّيرهٌد ٍ تأثير آى تر رٍاتط سياسي ايراى ٍ افغاًستاى، رقفط،ٜ فّيعاز.4
1383بضٟث، تطثيت ٔسضؼٜاضقس رغطافيبي ؾيبؾي زا٘كٍب
5. Elhance, Arun, “Geography and Hydropolitics”, available: <http://www.acdis.uivc. Edu/Research/S &
Ps / 1992 - 93 - wi hydropolitics.html>

.372 ل،1379 ، ا٘تكبضات ؾٕت،ْٚ رّس ز،زضظي ٘ػازٌٛ ضٛ قبپ،ًَ  جغرافيا؛ تركيثي، پيتط،بٌتٞ .6
.180 ل،1377 ،ْٚ س ز، ا٘تكبضات ٔسضؼ،ٖطاٟ ت، فرٌّگ اصطالحات جغرافياي طثيعي،ـٚ ؾيب،ٖ قبيب.7
.47 ل،ٗ پيكي،»بثبزٌٙ ٖطؾتبٟبي آثي زض قٞفٙ «ت.8
9. <http://www.iranrivers.com/newRivers/newing83/o2.htm>
10. <http://www.roshangari.net/as/ds>

.49 ل،ٗ پيكي،»بثبزٌٙ ٖطؾتبٟبي آثي زض قٞفٙ «ت.11
12. <http://www.kayhannews.ir.821218/other12.htm>
13. <http://www.sharghnewspaper.com/830810/html>
14. <http://www.iran-newspaper.com/1383/830911/thml>
15. Turton, A.R. and Henwood, R. (eds), “Hgdropolitics in the developing world: a Southern Africa
perspective” Available as PDF File From:
<http://www.internationalwaterlaw.org/Articles>

.2 ل،1382ٖآثب، ؾبظٔبٖ حفبؽت ٔحيظ ظيؿتٝ ثٝاثؿتٚ ، پبيساضٝؾقٛ ّٔي تٝ وٕيت11 ِٜتٗ قٕبضٛ ث.16
17. < http://www.iranhydrology.com/>

18. <http://www.roshangari.net/as/ds>
19. <http://www.iranrivers.com/rivers/iran_Rivers-12- area.html>
20.< http://www.iranrivers.com/ iran_Rivers-12-area.html>
21. <http://news.moe.org.ir/shownews.asp?id=7702>
22. <http://www.roshangari.net/as/ds>
23.< http://www.nimrooz.com/html/803/142218/html>

 358ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلٌاهِ هطالعات راّثردي شوارُ 28
>24. <http://www.sbrw.ir/default.asp?page=17&code=1&sm=29
>25. <http://news.moe.org.ir/shownews.asp?id
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ٕٞچٙيٗ زض ثٟبض أؿبَ( )1384آة ٔٛرٛز زض پكت ؾس پيكيٗ زض ٘عزيىي قٟط چبثٟبض اظ حسٚز ٔ 12يّئ ٖٛتط
ٔىقت ثٔ 175 ٝيّئ ٖٛتط ٔىقت ضؾيس.

