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 . چکیده1

شود که سر راه سه استان      کشور محسوب می  کیلومتر مسافت، پنجمین رودخانه بلند   535رودخانه اترک با 

خراسااان ریااور، خراسااان شااماتی و رلسااتان ورار دارد و اهن رول ا به دتیو خشاایساااتی و ساارالهر شاادن 

 (8.)به داخو آن نفسش به شماره افتاد  ار صنعتی، خانگی و سموم کشاورلرفایالب

 ار آب منطقه ار استان  ار   عدم تحقق حق آبه مصوب برار اهن منبع بزرگ آب سطحی ال سور شرکت    

 اندک تنها نه خراسان ریور، شماتی و رلستان و برداشت بی روهه ال آب اهن رودخانه برار مصارف کشاورلر

ست  که کرد مبدل هاس به را احیاء برار امید  دهدران جلور در را سطحی  آب منبع اهن در موجود آبزهان له

 .دارد ورار مسووالن ووت در معرض خطرنابودر شدهد

 تلف به  توان می را اترک خانه  رود در آبزهان  لندری  ورارررفتن نابودر  معرض در جدر  تهدهد   شاااا د عینی 

 و رخداد رذشته  ماه که کرد بیان بجنورد شهرستان   دنگو اخلی روستار  محدوده در ما ی وطعه  اده شدن 

ال تیرار اهن حادثه انجام نشاااده ه  ا، تاکنون  یچ اودام عملی برار جلوریرر رساااان رساااانی اطالع وجود با

 (13)است.

درصد ال مسیر اصلی رودخانه اترک در حوله استحفاظی خراسان شماتی ورار دارد که     40براساس آمار حدود  

سمی حدود   سال  11حق آبه آن طبق رزارش ر س   میلیون مترمیعب در  ست که بنا به اظهار هیی ال م الن وئا

 میشود  تحاظ شرکت  اهن سور  ال حقابه اهن ساالنه  بارندری میزان هب بسته  استان  اهن ار منطقه شرکت آب 

 شد  موجب شدهد  خشیساتی   دتیو به رودخانه اهن حقابه اراهه در دهگر  ار استان  تعلو رسد  می نظر به که

سان  ار منطقه آب شرکت  سور  ال حقابه تمام وارذارر صورت  در تا ی نمی تواند تاثیر چندانی در شمات  خرا

 (14)جلوریرر ال مرگ تدرهجی اهن رودخانه داشته باشد. احیاء و ها

شته کاررروه احیاء رودخانه اترک با آب و تاب  ار لهادر در    سال رذ سان  اررچه در   حدود که شماتی  خرا

سافت  ال نیمی شییو  آن سرلمینی  درحوله رودخانه اهن م صوبات اهن کاررروه که   تنها نه اما شد  وراردارد،ت م
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صیص حقابه،    سالر حرهم اه      شامو تخ صنعتی و آلاد  یالب  ار خانگی و  سور  برخورد با فا ن رودخانه ال 

ل اجراهی نشااد که خود کاررروه نیز لودتر ال اهن رودخانه به مرگ تدرهجی دچار شااد و وئدسااتگاه  ار مساا

هی ارر با کم آبی استان ادغام شد تا دهگر صداسالر عنوان تحت دهگرر کاررروه با نشست   2 بررزارر پس ال

 (13)ال آن برار احیاء اهن رودخانه شنیده نشود.

 10 سهم رودخانه ال حقابه سال  ار خشیساتی و کم باران، حق آبه لهست محیطی روداترک داده نمی شود.

ست  آن دبی میزان ال درصد   تا ر متوتی وجود دارد ا دستگاه  برار آن وانونی دستوراتعمو  اهنیه وجود با و ا

 و خشیساتی   و آبی کم .روند نمی حقابه برنامه اهن بار لهر آنها و نشد  اجراهی دستوراتعمو  اهن عمو در کنون

 سبب بهاحق نیافتن اختصاص. باشد نداشته حیات مجال  رودخانه اکنون تا شده سبب بهاحق نیافتن اختصاص

شیالت  ستمندان  برار برولم ستار اخلی  ود، اکنون رودخانه اترک در مناطقی  مچون محدوده ش  می له رو

 (13)دنگو، کامال خشک شده است.

حاتی در          مال شااار  کشاااور در  ها منبع آب شااایرهن شااا به عنوان تن نه اترک   بحرانی ویاااعیت  رودخا

ه ک شود  می    تامین رودخانه اهن ال مسیر  در شهر  چند و آبادر و روستا  پارچه 800 آب تامین که وراردارد

 (8)روستاهیان و شهرنشینان حاشیه نیز تحت شعاع ورار می ریرد. ر رونه آسیب جدر به اترک لندری اهن 

 

 

 رمرل ر ا رودخانه ،مسائو و مشیالت اترک، رود یآب کم بحران اترک، رودخانه واژگان کلیدی:
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 . مقدمه2

شود.         شور ما تبدهو می  صو ررما بحث کم آبی و بحران آب به هیی ال مباحث جدر در ک ساته با آغال ف  ر 

 ار سطحی و لهرلمینی، نبود  محدودهت منابع آبی کشور ال نظر کمی و کیفی، استفاده نادرست ال منابع آب   

ستفاده ال مقدار آب موجود و وو     مدهرهت و برنامه صحیح برار ا صوتی و  ساتی   رهزر ا شی  ار چند د ه وع خ

سأته     شده م شود. ال طرف      « آب»اخیر، باعث  شورمان تبدهو  سائو مهم داخلی و بین اتمللی ک به هیی ال م

دهگر بحرانهار لهساات محیطی  مچون بحران رهز ررد ا که منشااأ آن در برخی موارد کشااور ار  مساااهه 

ار آبی اهن کشور ا که پیامد ار آنها در   ستند، بحث آبهار مشترک اهران با کشور ار  مساهه و سیاسته       

 مباحث جمله ال را( سیاسی    ار رفتار در آب می شود، مویوع  یدروپلیتیک)نقش   کشور ما به خوبی دهده  

 (1381)محمدریا حافظ نیا .جدر عرصه سیاست خارجی کشور ساخته است

. اهن رودخانه ال استان خراسان ریور    رودخانه اترک هیی ال رود ار خروشان و پر آب در شمال اهران است   

کند. درنهاهت اهن رودخانه در کشور ترکمنستان به درهار خزر   شود و تا ترکمنستان ادامه پیدا می  شروع می 

)مهدور رهزد و رودخانه اترک هیی ال بلندترهن و طوالنی ترهن رودخانه  ار کشااور محسااوب می شااود. می

1382) 

 ار سال   ار بهار نسبت به دهگر بخش تمامی طول سال پر آب بوده و حتی در فصو  اهن رودخانه تقرهباً در 

ودرر باال بود که ممین بود در تر می شاااد و شااادت آب موجود در اهن رودخانه بهتر و حتی سااایالبیپرآب

 اهی ال مسااایر به علت شااادت آب، مسااایر رودخانه تاییر کند اما دهگر ال آن آب و جوش و خروش         بخش

شده تا اهن رودخانه تبدهو به کوهرر          رودخان سبب  شدهد بارندری  ساتی و افت  شی ست، خ ه اترک خبرر نی

 (1382) مهدور خشک شود.

 درصدی منابع آبی در رودخانه ها 50کاهش 
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کیلومتر است، رفت: متاسفانه اهن رودخانه در سال     481 زار و  16مساحت حوله اترک در خراسان شماتی    

بع آبی مواجه شده است.رودخانه اترک در سال جارر نسبت به سال رذشته و سال    جارر با کا ش شدهد منا 

درصاادر منابع آبی مواجه اساات.بخش  اهی ال اهن رودخانه به علت کا ش شاادهد    50 ار وبو با کا ش 

 (1380)بهبهانی  بارندری و برول خشیساتی کامال خشک شده و بخش  اهی نیز به شدت کم آب شده اند.

سد بر رور اترک و ها رود ار حویه آبخیز آن و ال سوهی، برداشت آب در اهن حویه، برار  اهجاد چندهن

مصارف کشاورلر، اهجاد مزرعه پرورش ما ی و ها اهجاد استخر ار ذخیره آب موجب کا ش ورود رواناب  ا 

 در مسیو  ار منتهی به رودخانه اترک می شود. 

شیساتی  ار ممتد و برداشت  ار بی روهه خشک شده، چشمه  ار حویه آبخیز رود اترک  م به علت خ

 افزود: خشییدن چشمه  ا تاثیرات منفی بر رود اترک رذاشته است. 

ارر رود اترک به پاهدارر مناسب نرسد، خطرر جدر برار استان خراسان شماتی است و حتی ادامه اهن  

 داشت. خوا د ی رو در استان رلستانروند تأثیر شدهد منفی بر تاالب  ار سه رانه آالرو، آتمارو و آج

 (1387)دوتتی 

خشک شدن اهن تاالب  ا می تواند منجر به اهجاد کانون ررد و غبار شده و با توجه به جرهانات جور غربی 

رود اترک منشاء تاذهه سه تاالب شروی اهن ررد و غبار برار مردم خراسان شماتی مشیالتی را اهجاد کند.  -

آمارو و آجی رو در استان رلستان است و ارر اهن تاالب  ا دچار مشیو خشیی شوند بین اتمللی آالرو، 

 (14) اثرات خشیساتی و پدهده ررد غبار، خراسان شماتی را تحت تاثیر ورار خوا د داد.

تاالب  ار آالرو، آجی رو و آتما رو در استان رلستان نزدهیی مرل اهران و ترکمنستان در فاصله نزدهیی 

در خراسان شماتی سه رود اصلی جرهان دارد که شامو   م در بخش داشلی برون واوع شده اند.نسبت به 

 کیلومتر است. 40کیلومتر و ررران رود به طول  195شور به طول  کیلومتر، کال 211اترک به طول 

ر  یتار اساات که اهن رود ال رشااته کوه  ا  324 زار و  491حوله آبخیز اترک به مساااحت هک میلیون و 

 ار ووچان، شیروان و بجنورد   زارمسجد ووچان در خراسان ریور سرچشمه ررفته و پس ال رذر ال دشت       



 
 

  5 
 

شده و سپس با ورود به خاک جمهورر ترکمنستان در خلیج       در ناحیه چات، مرل اهران و ترکمنستان جارر 

 رهزد.حسنقلی به درهار خزر می

کیلومتر طول، پنجمین رود بلند اهران و  669با داشتن  اترک رودر خروشان و سیو ریر با بستر رلی است و     

 ترهن رود ترکمنستان است. طوالنی

کند، اما به علت مصرف لهاد، آب آن فقط در مواوع کیلومتر مربع را آبیارر می 300 زار و  27اهن رود حدود 

 (1393)علی پر یزرار هابد.سیو تا درها ادامه می

 یان مسئلهب. 3

ست و بهره بردارر بی          سالر در مناطق باالد سد ساتی  ا در دو د ه اخیر،  شی کا ش بارندری  ا و وووع خ

روهه ال منابع آب لهرلمینی و افت ساافره  ار لهر لمینی و منابع آب لهر سااطحی و در نتیجه کا ش شاادهد 

 ا ال عوامو مهم تخرهب دبی چشمه سار ار واوع در کرانه  ار رود اترک بوده و کا ش سیالب  ا و رواناب    

 (13)تدرهجی تاالب  ا و نیزار ا است. 

یی کرانه ار اترک و خشک کردن اهن لمین  ا و ها       صنوعی در ارا عوامو دهگرر چون اهجاد ل یش  ار م

آتش لدن نیزار ا با  دف توسعه لمین  ار کشاورلر  م مزهد بر علت شده و موجبات تخرهب اهن لهستگاه     

 (13) م آورده اند.  ار طبیعی را فرا

عامو موثر دهگر در نابودر اهن اکوسیستم  ا، ر اسالر فایالب  ار صنعتی به داخو رودخانه و استفاده بی      

شیه رود اترک       شیمیاهی در لمین  ار لراعی و باغ  ار واوع در حوله آبخیز و حا سموم و کود ار  روهه ال 
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ند.                  نم لار ا می شاااو هب نیزار ا و اوت خاک و تخر جب آتوده شاااادن آب و  تدرهج مو که ب  اساااات 

اهنیه بخش لهادر ال اهن لهستگاه  ا در د ه  ار اخیر تخرهب شده اند اظهار داشت: در صورت تخرهب اهن     

در اهن نوع لهسااتگاه  ا و پدهده  ار طبیعی و با توجه به رهزدانه بودن خاک سااطحی و وجود امالا فراوان  

شد و نتیجه نهاهی آن افزاهش ذرات معلق و آتودری     شا رهز ررد ا تبدهو خوا ند  خاک  ا، اهن مناطق به من

 وا در روسااتا ا و شااهر ار  م جوار خوا د بود و ال طرفی تخرهب اهن نیزار ا، موجب به  م خوردن تعادل 

 (4)اکوتوژهک در منطقه می شود.

یر بخش  ست در حال حا سال تنش     اهی ال ا صو ررم  شماتی دچار کم آبی بوده و در ف  ار ان به وهژه مناطق 

کنند.تعدادر ال روستا ار استان عمدتا مناطق شماتی و شروی در فصو ررما به خصوص در     آبی را تجربه می

روستا دچار تنش شدهد آبی    20شوند در محدوده غرب استان نیز حدود   چند سال اخیر با تانیر آبرسانی می  

ست  ستند که توته         بخش ند.  ستا اهی   ستان رو شروی ا صوص مناطق  ستان به خ شده وتی     اهی ال ا شی ن ک

شتر           ست که بی صلی کمبود منابع آبی ا شراهط خوبی دارند اما بحث ا شبیه توته کشی  ستان به تحاظ  عمده ا

 د د.در حوله آب روستاهی خودش را نشان می

 ار مختلفی اساات نواحی شااماتی نزدهک مرل ترکمنسااتان مناطق مختلف اسااتان رلسااتان دارار بارندری 

میلیمتر  م بارندری دارد و عمده آب مناطق  600رسااد و مناطق جنوبی باالر میلیمتر می 250بارندری به 

ار شود.هیی ال مشیالت عمده ما اهن است که دو رودخانهشماتی استان ال مخالن آب جنوب استان تامین می

ستان جارر   در باالدست رود اترک و   د. ستند متاسفانه  ر دو خشک شده و بدون آب  ستن       که در سطح ا

شده  یچ         شده باعث  سد اهی که احداث  ستند و  ست که بدون آب    مچنین ررران رود بیش ال دو د ه ا

 (1376)صادوی آبی به پاهین دست ارسال نشود.
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 تاریخچه . 4

 (رانها بزرگ ررودخانه نیپنجم و کشور شر  شمال رودخانه نهبزررتر) اترک

 ر ادوران در که اسات  آن رنامگذار نها علت و اسات  "تورک_ترک" کلمه جمع یعنه اتراک جمع "اترک"

 طور به اه دارند و داشااته ساایونت رود نها ینواح در اکنون به تا دور ر االرذشااته  اتورک یخهتار مختلف

 کال وره و سو  وره آن به یمحل ترکان  مان اه انیبوم .است ( میسرترک  جمع) اتراک مخفف "اترک" خالصه 

  (3) .ندهرویم زین

 :مهپردالیم آنها یبررس به حال که دارد وجود زین ینظرات اختالف رود نها ررذار نام یچگونگ درباره

ض  که ذکر وابو هیا ههنظر ست  نها کنند،یم دیتاک آن به مورخان ال یبع  اتک ابتدا در اترک ر رودخانه که ا

 نام "اتک" رد،یریم ساارچشاامه کوه دامنه ال چون و اساات "دامن" مفهوم به ،یتورک لبان در که داشااته نام

 در ترکان که آنساات دامن اه "اتک" درمورد گرهد رههنظر .اساات افتهه نام رییتا "اترک" به  ا بعد و ررفته

 ( 3) .اندکردهیم رسپر یلندر رود نها جوار اه "دامن"

سناد  نها در  :رفت و کرد عنوان یمهود یخط رسند ا  و  اوباته به رجوع با توانیم را ههنظر نها علت  نام ا

 "اتک" نام به ررود یخهتار منابع به بامراجعه وجود نها با .اسااات ذکرشاااده اتک اترک، ربجا رودخانه نها

ض  که وجوددارد ش  خان ررلامهدیم مانند مورخان ال یبع سترآباد  یمن شاره  آن به خود آثار در را  .اندکرده ا

(8) 
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 رریااو درخراسااان( داغ کپه)  زارمسااجد ر االکوه که راسااتیرویساا و خروشااان ررود اترک رودخانه

 ال ریمساا طول در و( اساات ووچان عمارت رروسااتا در اَترک ررودخانه رساارچشاامه)ررفته ساارچشاامه

 رانها مرل رلسااتان، اسااتان  صااحراترکمن هیدرناح و رذشااته بجنورد و روانشاای  فاروج،  ووچان، ر ادشاات

 .زدهرمی خزر رادره به و شااده ترکمنسااتان رجمهور خاک وارد آن ال پس شااود،یم جارر ترکمنسااتان  و

 (1393علی پر یزرار)

 ررودخانه نهتریطوالن و رانها بلند ررودخانه نیپنجم الا، در لومتریک 669 داشتن  با و یرل ربستر  با اترک

 .است ترکمنستان

 در فقط آن آب اد،هل مصاارف جهت به اما کند،یم( یل یشاا)راریآب را لومترمربعیک 27/300 حدود رود نها

 .ابدهیم ادامه اهدر تا ویس مواوع

 اترک یگدارها 4-1

 .شودیم دهینام اترک وزل و است واوع ترکمنستان در: یحاج اتهبا

 آتوم یشتل

 آتوم اله آ 

 سنگرتپه

 یههبطور نمود، ربند میتقساا بخش سااه به یاساایساا رایجاراف و یعیطب تحاظ ال توانیم را اترک رودخانه

 وره کال م،یته وره سو،  یآج ینارت ر،هچند سومبار،  خرتوت، ررماب، نچه،ها ،یمانها کال ق،یلهچا ر ارودخانه

 هه تاذ  ر ا رودخانه   نهترمهم ال ماسااان  و بند  آ  ،(نجف) بی نح ،(وورپ کوته ) کلوورب ،(ور قچان ) حجن

 (4) .باشندیم اترک کننده

 :یداخل اترک  4-2
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 جبال ساالسااله ال ووچان کهنزد الارتفاعات ران،ها ررود ا نهتریالطوالن ییه عنوان به یداخل اترک رودخانه

 بجنورد و روانیش  فاروج، ووچان، ر ادشت  نمودن مشروب  ال پس که ررفته سرچشمه  (  زارمسجد ) داغ کپه

یاآباد  ر منطقه ال آن به مهم شاخه  چند شدن  ملحق و ساحت  که هیباال اترک. رذردیم ر  6213 حدود یم

 در حویه  مساحت  که نامندیم یانیم اترک را ههوالانقا تا ریاآباد  منطقه ال  و شود یم شامو  را لومترمربعیک

 یساحل  ر ادشت  تا ههنالوالانقا رذشت  ال پس رودخانه نها. باشد یم لومترمربعیک 16416 حدود وسمت  نها

 لومترمربعیک 8597 حدود وساامت نها حویااه مساااحت که اساات معروف یساافل اترک نام به خزر راهدر

 بخش ال عبور ال پس رودخانه نها. ونددیپیم آن به ترکمنسااتان سااومبار رودخانه زین چات در باشااد،کهیم

 آالرو، رینظ هی ااچههدر ویتشاای آن جهینت که شااودیم پخش دشاات در ن،یلم کم بیشاا بعلت بروننچهها

 (4).شودیم ملحق خزر راهدر به( انیدرصورتطا) یحسنقل جیخل در تاًهنها که بوده یتنگل و آتمارو

 (:سومبارترکمنستان رودخانه) یخارج اترک 4-3

ست  رشور  رود: سومبار  ستان  در داغ کوپه ارتفاعات ال که ا  و ترکان شاخه  سه  ال و ررفته سرچشمه   ترکمن

 .ونددیپیم اترک به چات ییهدرنزد. است شده ویتشی سومبار و چندر

 :مشترک اترک  4-4

شترک  اترک رودخانه ستان  و رانها مرل در چات ردرومتری  ستگاه هالا م  خزر راهدر به و شده  شروع  ترکمن

 ستم یس  توسط  پو پاسگاه  یحوات در ،یتنگل و برون نچهها بخش ال عبور ال بعد رودخانه نها آب شود؛ یم ختم

س  شور  دو آب سهم  دلبو، در آب میتق سط  رانها آب سهم  که شود یم مجزا ک  و آالرو اچههدر به کانال تو

 .زدهریم اهدر به سپس

 :رچا نهریش

 .ونددیپیم اترک به ولعهباش شر  در و ررفته سرچشمه فانیر و رباط ال

 :ولعه حسن
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 .ونددیپیم اترک به آباد ریا درشر  و ررفته سرچشمه ولعه الحسن

 یرسااام مرل 1881 درساااال آخال ورارداد موجب به برونهنچه اال پس چات، هیدرناح اترک رود ال یبخشااا

 .شد هیروس رامپراتور و واجار رامپراتور

 خاک وارد رودخانه نها آب ال ٪50 حداوو که ورارشد  رشورو  و رانها انیم رورارداد موجببه 1926 درسال 

 (4).شود ترکمنستان

 

 

 مطالعه مورد محدوده. 5

سیو    شان و  ست که ال کوه رود اترک رودر خرو یور        ریر ا سان ر ستار هدک در خرا سجد رو  ار  زار م

شت          سیر پس ال رذر ال د شمه ررفته و در طول م سرچ ستان ووچان  شیروان و بجنورد در  شهر  ار ووچان، 

ستان جارر می ناحیه ستان   ر چات، مرل اهران و ترکمن شده و به  شود، پس ال آن وارد خاک جمهورر ترکمن

 (8) ر ترکمنستان است.ترهن رودخانهرهزد. اترک پنجمین رودخانه بلند اهران و طوالنیدرهار خزر می

 و ررفته سرچشمه   ووچان شمال  در  زارمسجد  ر ا الکوه لومترمربعیک 33890 مساحت  با زاترکهآبر حویه 

ساحت  لومترمربعیک 26500 حدود یه  نها الم س یس  درمحدوده حو ستان  هیبق و رانها یا  شده  واوع درترکمن

 آب، طوس) اساات مترمیعب ونیلیم 500 تا 300 ساااالنه آورد متوسااط با یفصاال را رودخانه اترک. اساات

 میتقس  وابو( رمرل) ینهیپا و یانی،م(علیا) هیباال اترک وسمت،  سه  به حویه  یاصل  آبرا ه(. 4 ،2 ،جلد1386

 ر ا دشاات در( هیباال اترک) بجنورد و روانیشاا و ووچان ر ا دشاات ال عبور ال پس رودخانه نها. اساات

ستان  و رانهمرلا تا تپه مراوه و دانیم رمانه،وور س  ادامه( یانیم اترک) ترکمن صال  پس داده، ریم  شاخه  الات

شییو  و چات محو در سومبار  ) مهدور  .زدهریخزرم راهدر به تهدرنها ینهیپا اترک رمرل اترک خانه رود ت

1382) 
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 جغرافیایی رود اترک موقعیت :(1شکل)

 

 

 

 ها روش و مواد. 6

 انهجر حجم. است رلستان استان آب استحصال منابع نهتر مهم ال ییه اترک رمرل رودخانه زهآبر حویه

 است؛ رانها سهم آن ال میعب متر ونیلیم 220 که بوده میعب متر ونیلیم 440 حدود چات محو در انهیسات

 ههسرما راهل است؛ ربردار بهره دست در سهم نها ال میعب متر ونیلیم 85 تنها حایر حال در  متأسفانه اما

 یب نیچن. است نگرفته صورت رلستان استان نقاط رهسا به آب انتقال و استحصال ربرا یمناسب ر ا ررذار
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 ترکمن ال رادهل ر ا بخش  در رکشاورل که است یحات در اترک مشترک ر ا آب ال استفاده به یتوجه

 (1380)بهبهانی  .شود یم انجام  مهد کشت صورت به دار،هپا آب منابع نبود ویدت به صحرا

 اترک یمرز رودخانه کیتیدروپلیه 6-1

 رودخانه قهطر ال کشور نها نهریش یآب رال این یتمام و بوده ریفق اریبس یآب منابع تحاظ ال زین ترکمنستان

 ترکمنستان یآب رال این ال را عمده بخش. شود یم نیتأم رمرل مشترک ر ا رودخانه اه و یباالدست ر ا

 در رودخانه نهمهمتر عنوان به و ررفته سرچشمه یستانیتاج خاک در که اهآمودر رودخانه ر ا سرشاخه ال

 ر ا رودخانه منابع را ترکمنستان یآب منبع نیدوم آن، ال پس و شود یم نیتأم است، رمرکز رایآس منطقه

 .د د یم ویتشی سومبار و اترک رمرل

 منشاء شهی م کشور، دو نیب رمرل ر ا رودخانه کیتیدروپلی  ترکمنستان، و رانها رمرل ا در ب،یترت نهبد

 حیومت لمان در کشور دو هیایجاراف و یاسیس رمرل ا که ی نگام. است بوده آنها انیم روابط به ید  شیو

 بهره در اختالف اند، داشته ینینش کوچ یلندر مرل رسو دو رترکمنها و بود نشده تیتثب هیروس در تزار ا

 و شهر ا توسعه و ینییجانشه فر نم تهتقو کشور، دو رمرل ا تیتثب اما بود؛ محدود یآب منابع ال ربردار

 مناسبات و روابط در را کیتیدروپلی  گاههجا اترک، رودخانه رسو دو در رکشاورل رسترش و تیجمع شهافزا

 ( 1384)هارمحمد.است دهیبخش ارتقاء آنها  جانبه دو یاسیس

 رمرل ا امتداد در یمستقل دوتت که نمودند یسع  ا ترکمن ه،یروس 1917 ییهبلشو انقالب دوران در

 ریاخان ر میار و رشورو دهجد حیومت سرکوب با اما آورند؛ وجود به آباد عشق تهمرکز به رانها هیایجاراف

 اتحاد در ترکمنستان رجمهور رالدیم 1924 سال اکتبر در تاًهنها و ماند جهینت یب ترکمنها تالش روسها، با

 صحرا ترکمن منطقه در رانها رمرل ا و ماند یباو رانه 15 رهاهجمهور ال ییه عنوان به رشورو ریجما 

 .شد تیتثب

 منعقد سابق رشورو و رانها نیب ترکمنستان، رجمهور ویتشی ال پس که را نامه موافقت نیاوت 14 ماده در

 به موافقتنامه طرف دو نیب رمرل خط سراسر در رمرل رودخانه آب»: است آمده اترک رودخانه رامونیپ شد،
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 نیتینس توسط اترک رودخانه آب رریر انداله. شود یم میتقس ترکمنستان و رانها نیب رمساو وسمت دو

 عمو به شود یم وارد رانها داخو در اترک رودخانه آب انهجر که یمحل تا مرل ال موافقتنامه طرف دو ر ا

  .«شود میتقس رمساو وسمت دو به دهبا شده رریر انداله آب. دهآ

 بهره خصوص در تهران در را موافقتنامه یشمس ر جر1336 سال با مطابق رالدیم 1957 سال در مجدداً

 رییتا بر نظارت و کشور دو رمرل ا یکوب لهیم ربرا ونیسیکم ویتشی اترک، رودخانه آب ال مشترک ربردار

 رهاهریر میتصم رمبنا عنوان به داد ورار نها ز،ین حایر حال در که دیرس نیطرف امضاء به رودخانه ریمس

 و رانها نیب منعقده رورارداد ا یتمام در. است ترکمنستان با رانها رمرل ر ا رودخانه رامونیپ یحقوو

 نهیپا یارای توسعه منظور به اترک رودخانه آب انهجر مشترک ربردار بهره نیتضم بر روسها سابق، رشورو

 (1384) هارمحمد  .اند داشته دیتأک( ترکمنستان به مربوط یارای) رودخانه دست

 رجمهور با کشور نها رمرل ر ا رودخانه یحقوو مهرژ با رابطه در ترکمنستان، رجمهور استقالل ال پس

 صورت یخهتار توافقات اساس بر چند  ر. است دههنگرد منعقد نیطرف نیب یرسم ورارداد چی  ران،ها یاسالم

 یبرخ اما نداشته؛ وجود نهیلم نها در آنها نیب رجد تنش و یاختالف تاکنون ترکمنستان، و رانها نیب ررفته

 اترک رودخانه منابع ال کشور دو رمساو برداشت وهیش معتقدند ،یاتملل نیب حقو  متخصصان و محققان

 ربردار بهره یچگونگ خصوص در یاتملل نیب رونهایکنوانس مفاد در که کنند یم استدالل آنها. ستین عادالنه

 آبها ال ربردار بهره در «عداتت» و «انصاف» شرط به مشترک، زهر آب ر ا حویه اه و رمرل ر ا رودخانه ال

 چهارم که داشتن با ترکمنستان کشور که ستین عادالنه نها تحاظ، نها ال. است دشدهیتأک مشترک ر

 ال رمساو یزانیم به  کنون تا ،(نفر  زار 600 و ونیلیم 5 ال شیب یکم)رانها تیجمع پانزد م که و مساحت

 رورارداد ا مطابق دارد انتظار زین  مچنان و است  کرده ربردار بهره اترک رودخانه مشترک ر ا آب

 .باشد داشته ادامه روند نها تزار ا لمان راستعمار

 در هیجا یکنون تا اما شده؛ مطرا یرانها شمندانهاند یبرخ طرف ال کیآکادم سطوا در مباحث نها چند  ر

 ورار کشور دو مقامات توجه و بحث مورد ریاخ رساتها در آنچه. است نداشته کشور دو نیب یاسیس مذاکرات
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 ویدت به که بوده اترک رمرل رودخانه ال ینقاط در یکوب لهیم و روارسالهد ،یروبهال  مچون یمسائل ررفته

 تجاولات زین و یشمات خراسان و رلستان منطقه در فراوان رخسارتها باعث جانبه، دو رورارداد ا نداشتن

 سمت به متعدد رالبهایس اثر بر ریاخ د ه چند در اترک رودخانه. است شده رانها ینیسرلم مهحر به رمرل

 ر اپروتیو اساس بر کشور دو نیب مرل اصالا ال پس. بود کرده وارد زین رادهل رخسارتها و شده منحرف رانها

 رودخانه یساماند  و یروبهال ربرا طرف دو ترکمنستان، و رانها کارشناسان و مرلبانان نظارت با رشورو و رانها

 ،یروبهال رامونیپ ترکمنستان کشور مسئوالن با هی ا توافق 87 سال وهاوا و 86 سال اواخر در. دندیرس توافق به

 شد؛ شروع آن هیاجرا اتیعمل و آمد عمو به اترک، رودخانه رمرل خط در دهجد یکوب لهیم و ربند وارههد

 متووف...  و یروبهال هیاجرا اتیعمل ترکمنستان، رمرل مقامات و دوتت دهشد اعتراض ویدت به یمدت ال پس اما

 (15و14) .شد

 ینشست در ترکمنستان رجمهور و رانها  مرلبانان خهتار نها در داشت؛ ادامه 1395 اسفند تا باهتقر تووف نها

 محدوده در اترک رمرل رودخانه یروبهال مشترک اتیعمل انجام ربرا یتوافق به شد، بررزار رانها درخاک  که

 مشترک رمرل رژئودل شبیه تیمووع نییتع و رریر انداله اتصال، که کردند توافق نیطرف. افتنده دست استان

 رودخانه ال لومتریک 10 ربردار نقشه مرحله  ر در و مرحله چهار در مشترک ربردار نقشه اتیعمل انجام و

 انهپا ال پس و آغال 96 نهفرورد 15 خهتار ال اتیعمل ب،یترت نهبد. شود انجام رول 10 مدت در اترک رمرل

 ( 1390نژاد و عزتی  )پاک.شود یم انجام یفن کارشناسان نظارت با مشترک یروبهال اتیعمل مرحله،  ر

 رودخانه اترکحقآبه  6-2

 استان سه راه سر که شودیم محسوب کشور بلند رودخانه نیپنجم مسافت، لومتریک 535 با اترک رودخانه

 ر افایالب شدن رهسرال و یخشیسات ویدت به رول ا نها و دارد ورار رلستان و یشمات خراسان ،رریو خراسان

 .افتاد شماره به نفسش آن داخو به رکشاورل سموم و یخانگ ،یصنعت

 ر ا استان را منطقه آب ر ا شرکت رسو ال یسطح آب بزرگ منبع نها ربرا مصوب آبه حق تحقق عدم 

 اندک تنها نه رکشاورل مصارف ربرا رودخانه نها آب ال ههرو یب برداشت و رلستان و یشمات ،رریو خراسان
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 درانهد رجلو در را یسطح آب منبع نها در موجود انهآبز ستهل که کرد مبدل اسه به را اءیاح ربرا دیام

 (13و  14) .دارد ورار دهشد رخطرنابود معرض در ووت النوئمس

 تلف به توان یم را اترک رودخانه در انهآبز یلندر ررفتن ورار رنابود معرض در رجد دهتهد ینیع شا د

 اودام چی  تاکنون که کرد انیب بجنورد شهرستان دنگو یاخل رروستا محدوده در یما  وطعه  اده شدن

 .است نشده انجام حادثه نها تیرار ال رریجلور ربرا یعمل

 که دارد ورار یشمات خراسان یاستحفاظ حوله در اترک رودخانه یاصل ریمس ال درصد 40 حدود آمار براساس

 مسئوالن ال ییه اظهار به بنا که است سال در مترمیعب ونیلیم 11 حدود یرسم رزارش طبق آن آبه حق

 شود یم تحاظ شرکت نها رسو ال حقابه نها ساالنه یبارندر زانیم به بسته استان نها را منطقه آب شرکت

 شد موجب دهشد یخشیسات ویدت به رودخانه نها حقابه ههارا در گرهد ر ا استان تعلو رسد یم نظر به که

 در یچندان ریتاث تواند ینم یشمات خراسان را منطقه آب شرکت رسو ال حقابه تمام روارذار صورت در تا

 (1382)حافظ نیا  .باشد داشته رودخانه نها یجهتدر مرگ ال رریجلور اه و اءیاح

 که دارد ورار یبحران تیویع در یحات در کشور شر  شمال نهریش آب منبع تنها عنوان به اترک رودخانه

 بیآس رونه  ر که شود یم نیتام رودخانه نها ال ریمس در شهر چند و رآباد و روستا پارچه 800 آب نیتام

 .ردیر یم ورار شعاع تحت زین هیحاش نانیشهرنش و انهیروستا نها یلندر اترک به رجد

 

 (مکعب متر ونیلیم )اترک رودخانه زیآبر حوضه در یسطح آب منابع یکل تیوضع: 1جدول
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 (مکعب متر ونیلیم)  اترک زیآبر حوضه یها ازین: 2جدول

 

 

 توسط  ا تخلف با برخورد و نظارت اتبته است ممنوع آب منابع کردن آتوده آب، عادالنه عهتول وانون اساس بر

 (18). دارد را خود ر ا نظارت  م شرکت نها اما شود یم انجام ستهل طیمح

 استفاده و شهرستان نها رکشاورل وسعت واسطه به و است سملقان و مانه دشت در هیایمیش یآتودر ویپتانس 

 . دارد وجود آب منابع یآتودر نهیلم هیایمیش رکود ا و سموم ال کشاورلان

 کا ش دچار استان ر ا رودخانه شتریب رذشته سال به نسبت یبارندر زانیم ردرصد 41 کا ش به توجه با 

 استان رسد ا به یمنته ر ا رودخانه آورد زانیم شده انجام ر ا یبررس در که رطور به است شده یآبد 

 (1382) مهدور  .است شده کمتر درصد 40 حدود  ا چشمه یآبد  و داشته کا ش درصد 60 حدود

 :رودخانه نیا مشکالت و ینگران از یکی 6-3

 یآبد  کا ش و رکشاورل مصرف ربرا ههرو یب برداشت ، کارخانه هیایمیش پساب و یانسان فایالب رر اسال 

 یخشیسات وووع و بران حقابه سهم کا ش باعث رودخانه یآبد  کا ش یکم تحاظ به است یخشیسات علت به

 مخالن سطح کا ش به منجر بعضا و یاجتماع ر ا تنش شهافزا و یعموم یتهناریا ،رکشاورل حوله در

 .شد خوا د استان شرب آب کننده نیتام رسد ا

 مخاطرات جادها و ندههموادآال غلظت شهافزا و رود هیخودپاال کا ش به منجر رودخانه یآبد  زانیم کا ش

 .شد خوا د رودخانه دارهپا انهجر و یطیمح ستهل آبه حق کا ش و یطیمح ستهل

 صورت به و اترک زهآبر حوله کو در و اترک رودخانه یطیمح ستهل حقابه آب، یعات رشورا مصوبات اساس بر

 مشخص رلستان و یشمات خراسان ،رریو خراسان یعنه کند یم عبور آن ال رودخانه که یاستان سه در یکل

 یطیمح ستهل حقابه دست، نهیپا بر شده ساخته رسد ا ریتاث تیا م به توجه با وجود نها با است شده
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 شرکت نها که شده نییتع سال در مترمیعب ونیلیم 11 حدود زانیم به استان رسد ا ابهپا ر ا رودخانه

 .کند یم اودام سد ا ال آب حجم نها رسال ر ا به نسبت سال  ر یبارندر طهشرا به بنا

 عوامو ال ییه  ا کش آفت و سموم ،یوانیح ،هیایمیش رکود ا انواع به آغشته رکشاورل ر ا آب له ورود

 ورود رودخانه، هیحاش و یتیجمع مراکز رامونیپ یوانیح رکود ا انباشت و فایالب رسال ر ا است، یندرهآال

 هیروستا و رشهر فایالب دفع ر ا الرن پساب ورود و وریط و دام و رپرور رآبز  ا، کشتارراه ع،هصنا پساب

 .است رودخانه نها یآتودر منابع گرهد ال

 و مشیالت جمله ال کار و کشت توسعه و اطراف ر انیلم تصرف ،یانسان فایالب ،یصنعت فایالب رر اسال

 .اند کرده انیب اترک رود ربرا ستهل طیمح دوستداران که است هی ادغدغه

 امر نی م و است رلستان استان در رو یآج و رو آما رو، آال یاتملل نیب تاالب سه ههتاذ محو اترک، رود

 دهبا حوله نها تهرهمد ندهرویم و باشند داشته رشتریب تیحساس رود نها تهرهمد بر مسئوالن تا شده سبب

 (13)  .ردیر ورار یآب منابع یساماند  تهاوتو در

 

 

 

 اترک رود به فاضالب یرهاساز 6-4

 

 بعضا و یصنعت ر اواحد فایالب متاسفانه. شود ررفته آن رجلو و هیشناسا رود نها کننده آتوده عوامو دهبا 

 .شودیم رر اسال اترک رودخانه به یانسان فایالب

 فایالب هیتخل شا د بعضا و کنندیم ر ا آن به را خود فایالب اترک رود ریمس در مستقر یصنعت ر اواحد

 وارتق منطقه ر االرون در را فایالب دهبا فایالب حامو ر اتانیر نیهها وجود با می ست رود نها در یانسان

 .کنندیم ا مال باره نها در بعضا اما کنند، هیتخل

 ربرا ،86 سال در. است نشده انجام استان آب منابع ندههآال عوامو هیشناسا ربرا ررذاریتاث یاودام تاکنون

 آب منابع کننده آتوده منابع ارر.ماند ناتمام اما شد، انجام یاودامات استان یآب منابع کننده آتوده عوامو مطاتعه

 .شودیم ینیب شیپ نه،یلم نها در متخلفان با برخورد و آن ال رریجلور ربرا  ارا یار شود هیشناسا

 کندیم دایپ راه رود به و شودیم شسته ویس و ررربار ر ایبارندر در که رکشاورل هیمایش ر اکود و سموم

 (1390)پاک نژاد و عزتی .روندیم شمار به اترک رود کننده آتوده منابع گرهد ال
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 قشالق آق تاالب یبرا دیتهد 6-5

 در اترک رود خطرات نیقه به و است پرندران مامن و ستگاههل اترک، رود هیحاش در تاالب وشال  آ  تاالب 

 .بود خوا د ررذاریتاث  م تاالب نها

 کار و کشت ر انیلم و اند کرده اودام تاالب اطراف ر انیلم تصرف به نسبت انهسودجو ریاخ ر اسال در 

 مناسب رکشاورل ربرا باالست آب سطح که هی اسال در ژههبو منطقه نها خاک اتبته اند، داده توسعه را خود

 تاالب اطراف ر اخاک تصرف به نسبت کند،یم دایپ افت آب سطح که هی اسال در سودجو کشاورلان. ستین

 (14).کنندیم اودام کار و کشت و

 

 

 است بسته فعال تاالب ربرا ستهل طیمح دست

  ستند معتقد  م کارشناسان ال یبرخ اتبته شودیم انجام رکشاورل ر انیلم توسعه ربرا  م  ازارین سولاندن

 وارد خسارت رود اطراف ر انیلم به و شودیم آب سطح آمدن باال سبب الب،یس  نگام به  ازارین وجود که

 ربرا لا خسارت یاودام  ازارین سولاندن اما شود،یم انجام رود یروبهال  دف با  ازارین حذف رو نها ال کندیم

 (20) .است عتیطب و ستهل طیمح

 

 بیتخر عوامل 6-6

 ههرو یب ربردار بهره و باالدست مناطق در رسدسال ر،یاخ د ه دو در  ایخشیسات وووع و  ایبارندر کا ش 

 یدب دهشد کا ش جهینت در و یسطح رهل آب منابع و ینیلم رهل ر اسفره افت و ینیرلمهل آب منابع ال

 یجهتدر بهتخر مهم عوامو ال  ارواناب و  االبیس کا ش و بوده اترک رود ر اکرانه در واوع ر اسار چشمه

 .است  ازارین و  اتاالب

 آتش اه و  انیلم نها کردن خشک و اترک راکرانه یارای در یمصنوع ر ال یش جادها چون ،رگرهد عوامو

 ر استگاههل نها بهتخر موجبات و شده علت بر دهمز  م رکشاورل ر انیلم توسعه  دف با  ازارین لدن

 (13) .اند آورده فرا م را یعیطب

 یب استفاده و رودخانه داخو به یصنعت ر افایالب رر اسال  ا، ستمیاکوس نها رنابود در گرهد موثر عامو

 است اترک رود هیحاش و زیآبخ حوله در واوع ر اباغ و یلراع ر انیلم در هیایمیش ر اکود و سموم ال ههرو

 .شوندیم  الار اوتنم و  ازارین بهتخر و خاک و آب شدن آتوده موجب جهبتدر که
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 امالا وجود و یسطح خاک بودن زدانههر به توجه با و یعیطب ر ادههپد و  استگاههل نها بهتخر صورت در 

 ذرات شهافزا آن هینها جهینت و شد خوا ند وهتبد  اررد زهر منشا به مناطق نها  ا، خاک نوع نها در فراوان

  م به موجب زار ا،ین نها بهتخر یطرف ال و بود خوا د جوار  م ر اشهر و  اروستا در  وا یآتودر و معلق

 (17) .شودیم منطقه در کهاکوتوژ تعادل خوردن

 

 بیتخر مضرات و هاامدیپ 6-7

 چون و، شد خوا د ینواح نها به وابسته پرندران تیجمع دهشد کا ش سبب یعیطب ر اطیمح نها بهتخر

  م به در  اآن تیجمع کا ش دارند، یکنترت نقش و کنندیم ههتاذ رکشاورل آفات ال پرندران نها ال یبرخ

 (18) .بود خوا د موثر یلراع آفات انیطا و شهافزا جهینت در و تعادل خوردن

 به آن هینها جهینت و است نیسرلم یرهیپ بر قیعم یلخم منزته به یعیطب ستمیاکوس که بهتخر یکل بطور

 ارلشمند نعمات نها ال یآت ر انسو رمند بهره عدم و یستهل تنوع کا ش و یعیطب تعادل خوردن  م

 (18) .است رخداداد

 

 :مسئله حل مختلف یراهکارها. 7

 

 ربرا آب نیتام منبع نهتر یاصل عنوان به توان یم و بوده ربشر تمدن ر ا رگ در رجار خون رودخانه

 تیفعات که یلمان است آن ال یحاک نهیلم نها در آمده بدست ر ا تجربه. آورد شمار به موجودات رهسا و انسان

 بیترت نهبد و ابده یم غلبه رودخانه باشد رودخانه دارهپا مهرژ التهتما و عتیطب مخاتف انسان، رتجاول ا و

 رادهل تیا م رودخانه وواره و انداله شیو، رییتا ندهفرا در موثر و ریمتا رپارامتر ا نیماب روابط فهم که است

 ،یطراح و رزهر برنامه شناخت،) مطاتعات نهیلم در یاودامات دهبا  ا رودخانه ال بهتر استفاده ربرا. کند یم دایپ

  م و یمنف تبعات رساندن حداوو به و خطرات کا ش مهار، منظور به نهیبه ربردار بهره و  ا ساله ساخت

 مطاتعات. ردیر صورت ستهل طیمح حفظ و ربشر رال این نییتع جهت در آن تیویع ربهسال نیچن

  شدار ر ا ستمیس و البیس ینیب شیپ الب،یس ربند پهنه مطاتعات ربرا بودن ههپا تحاظ به ویس یابهروند

 فاود ر ا حویه البیس رسال هیشب ،رشهرسال و ر ا رودخانه ر ا ساله یطراح رودخانه، یساماند  و،یس

 آن با اتزاما نیمهندس که است یاودامات ال ییه و باشد یم برخوردار رادهل اریبس تیا م ال آنها کنترل و آمار

 (.1380 ،یبهبهان)  ستند روبرو

 ساله احداث و  ا رودخانه و  ا آبرا ه مهحر به تجاول آب، منابع و یعیطب منابع ال یاصوت ریغ ربردار بهره 

 رموارد در یعیطب خطر نها که رطور به رشته ویس خسارات دهتشد باعث زین آنها محدوده در نامناسب ر ا
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 یم جمله آن ال 1381 و 1380 ر ا سال در رلستان استان ر ا ویس است، شده وهتبد یمل فاجعه که به

 ر ا استان در و کشور کو در آن ال یناش خسارات و ویس وووع یفراوان یمن، در(. 1382 ،رمهدو) باشند

 ؛1385  میاران، و یجانیم ؛1382 فدا، وطن ؛1374 ،یصادو) است برخوردار ندههفزا روند که ال زین مختلف

 (. 1385  میاران، و رمحمد

 بلند رودخانه نیپنجم طول، لومتریک 669 داشتن با و است یرل بستر با ریر ویس و خروشان ررود اترک

( یل یش) راریآب را مربع لومتریک 27٬300 حدود رود نها. است ترکمنستان رودخانه نهتریطوالن و رانها

 ر ا تاالب رناها رزارش به.ابدهیم ادامه اهدر تا ویس مواوع در فقط آن آب اد،هل مصرف جهت به اما کند،یم

 ییهنزد فاصله در ترکمنستان و رانها مرل ییهنزد رلستان استان در رو آتما و رو یآج آالرو، یاتملل نیب

 (1376) صادوی . اند شده واوع برون یداشل بخش در  م به نسبت

 است.  کننده نگران یشمات خراسان وریط و دام ر ا کشتارراه تیویع

. شد خوا د رفع زین نبودن راوتصاد مشیو شدن عیتجم با ندارند راوتصاد هیتوج استان نها ر ا کشتارراه

 زین بجنورد یصنعت کشتارراه خانه هیتصف یحت متاسفانه اما شود ررفته رجد دهبا زین  ا خانه هیتصف تیویع

 سبز رروستا عنوان به استان نها رروستا ا توسعه ششم برنامه طول در تا شود دتالشهبا. است افتاده کار ال

 .رندیر ورار سبز رروستا جادها ریمس در اه و شوند یمعرف

 ستهل یآتودر ال رریجلور ک،یارران رکشاورل رسترش ،یآب منابع تهرهمد ،ردیخورش رانرژ ال استفاده

 خوا د سبز رروستا که ر ا برنامه جمله ال یعیطب ررردشگر رسترش فایالب، و پسماند تهرهمد ،یطیمح

 (19)  .بود

 ساحو مجاور ساتیتأس و رکشاورل مستعد یارای به خسارت سبب تنها نه رودخانه، سواحو و مجرا ردارهناپا

 رسوبات کو مجموع ال رریچشمگ درصد مواوع، یبرخ در ش،هفرسا ال حاصو رسوبات بلیه شده،رودخانه

 رررذاریتأث ویدت به رودخانه، سواحو و مجرا ردارهناپا. شوند یم شامو را رودخانه انهجر ر لهیوس به یانتقات

 .دارد تیا م آب منابع تهرهمد و ویس پهنه رسترش در  ا، رودخانه رمجار ر ا یژرهو و شهفرسا زانیم بر

 یعیطب ر ادههپد نها ال حیصح ربردار بهره و ایاح حراست، و حفظ برنامه ارائه و قیدو و یعلم مطاتعات انجام

 نها کامو انهدام و بهتخر شا د دور چندان نه راندههآ در نشود انجام مهم نها چنانچه و است یرورت که

 (1376) صادوی .بود میخوا   استگاههل

 آب ،رکشاورل ،یعیطب منابع ست،هل طیمح ویوب ال مرتبط مراجع و ادارات ر میار و ی ما نگ راستا نها در

 جوامع و یطیمح ستهل ر اتشیو و یاسالم ر اشورا ،یپژو ش و یدانشگا  مراکز صنعت، بخش ،را منطقه

  .است یاتزام یمحل

 .بود خوا د را گشا اریبس زین یاتملل نیب مجامع یتهحما ر اویپتانس و تجارب ال استفاده نهیلم نها در 
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 :گرید راهکار 

 یناش یطیمح ستهل مضرات و عواوب و تیا م مورد در یمحل جوامع یآرا  سطح رارتقا و جهترو آمولش، 

 ر اویپتانس ال درست ربردار بهره ربرا  اآن مشارکت ر انهیلم ساختن فرا م زین و  اطیمح نها بهتخر ال

 (15).است رررد عتیطب رراستا در اللم ر اساخت رهل جادها و ستمیاکوس نها

  ازارین نها ال حیصح ربردار بهره ربرا اللم ر انهیلم مناطق، نها توسعه و حفاظت در منطقه یا ات مشارکت 

 .ساخت خوا د فرا م یباف ریحص چون ،یمشاغل و عتیطب ررردشگر نهیلم در

 شیپ ینواح تا روانیش ریاآباد منطقه ال اترک رودخانه ر اکرانه و یحواش دور چندان نه ر ارذشته در 

 اوتنم و  ازارین ال دهیپوش سملقان و مانه شهرستان هیات یمنته در دست نهیپا ینواح تا یحت و مرغزار و ولعه

 و  امانداب ویتشی موجب یسطح رهل ر اآب تجمع و  االبیس انیطا زین مناطق یبرخ در و بوده  الار

  ازارین و  اتاالب نها ال رادهل ر ابخش ریاخ ر اد ه در چند  ر و است شده رود نها هیحاش در هی اتاالب

 حد در و بجنورد شهرستان محدوده در  ازارین نها ال هی اوسمت اما اند، رفته نیب ال مختلف عوامو اثر در

 زارین و تاالب به که است موجود کماکان آباد عبداهلل و وشال  ر اروستا یحوات تا یمیپتروش کارخانه فاصو

 (1380)بهبهانی  .است شده معروف وشال 

 زررد اهر شدن کم و هیغذا تیامن ،رکشاورل رونق موجب عادالنه صورت به حقابه میتقس نیه،ها مهم نیته اما

 .شودیم
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 هیحاش تربیش کم مناطق و  اچاته در که است رارودخانه ر اتاالب نوع ال اترک رودخانه یحواش ر اتاالب 

 کا ش جهینت در و دانه زهر و یرس ذرات ررسوبگذار و  االبیس انهجر شدت کا ش اثر در و رودخانه

 ر اسالند مانند زدانههر یشناس نیلم ر اسالند رسترش و اند ررفته شیو آب تجمع و نیلم ررهنفوذپذ

 نها نیتام یاصل عامو اترک رود به مشرف ینواح و باالدست ارتفاعات در سنگانه و سرچشمه یمارن و یلیش

 (1384)هار محمد .اند بوده دانه زهر رسوبات

 خانواده رز، ،ین انواع مانند طهشرا نها با سالرار ا انیر استقرار و نمو و رشد موجب لمان رذر در دههپد نها

 و یبوم پرندران انواع وتد و لاد ربرا یمناسب میان و طیمح تهنها در و شده  ادرختچه یبرخ و انیرندم

 .است آمده فرا م مهاجر

 رذر در که است وحش اتیح و یا یر پوشش خاک،  وا، آب، ال مرکب ستمیاکوس که یتاالب ر اطیمح

  ا، تاالب اند، دهیرس خود اطراف طیمح با و گرهیده با کهاکوتوژ تعادل به سال  زار  اصد یط در و لمان
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 ربرا یمناسب مامن  وا، یزریپاک و ژنیاکس دیتوت ستم،یاکوس تعادل در را یمهم نقش  الار اوتنم و  ازارین

 .دارند عهده به  ازرردهر رسترش و دیتوت ال ممانعت و غبار و ررد جذب و شهفرسا کنترل پرندران، حضور

 جادها و درست ربردار بهره و حفاظت صورت در و  ستند رررد عتیطب ربرا یمناسب ر امیان  اطیمح نها

 رراستا در ررردشگر صنعت توسعه و عتیطب به عالومندان جذب در یمهم نقش توانندیم  ارساختهل

 .باشند داشته مناطق توسعه و اشتاال جادها

 

 توسط  اتخلف با برخورد و نظارت اتبته است ممنوع آب منابع کردن آتوده آب، عادالنه عهتول وانون اساس بر

 (19) .دارد را خود ر انظارت  م شرکت نها اما شود،یم انجام ستهل طیمح

 که رودیم شمار به استان در یآب منابع ربرا ویپتانس دو ،هیمایش یآتودر و یصنعت فایالب ر ایآتودر

 هیتصف کشتارراه، واحد وجود واسطه به که است شده هیشناسا بجنورد دشت در فایالب یآتودر ویپتانس

 .است آب منابع یآتودر سبب لباته دفن مراکز و فایالب خانه

 و شهرستان نها رکشاورل وسعت واسطه به و است سملقان و مانه دشت در  م هیایمیش یآتودر ویپتانس

 .دارد وجود آب منابع یآتودر نهیلم هیایمیش ر اکود و سموم ال کشاورلان استفاده

 کند هیخودپاال تواندینم رود

  ا، فایالب اه و هیمایش رکود ا و سموم مانده یباو و باشد داشته هیخودپاال تواند ینم عنوان چی  به رود

 .بود خوا د ررذاریتاث جانواران ستهل در
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 یریگ جهینت. 9

 منظور به نهیبه ربرداربهره و سال ا و ساخت مطاتعات، نهیلم در یاودامات دهبا  ا رودخانه ال بهتر استفاده ربرا

 رال این نیتام جهت در آن تیویع رسالبه نی مچن و یمنف تبعات رساندن حداوو وبه خطرات کا ش مهار،

 .ردیر صورت ستهل طیمح حفظ و ربشر

 منابع نظر ال جهان کشور 26 حایر حال در ستها،هدروتوژی  و یاتملل نیب کارشناسان مطاتعات جهنتا براساس

 9 تعداد نها ال که اند مواجه یاتیح منبع نها بحران با و بوده دهشد کمبود دچار نهریش و یسطح رآبها

 منابع بر تسلط سر بر کشمیش و روابت نها بنابر. دارد ورار ایآس یغرب جنوب و انهیخاورم منطقه در کشور

 به منجر نقاط ال یبعض در که رردد یم ینیب شیپ و بوده رجد مشترک زهآبر ر ا حویه اه و رمرل رآبها

 .شود یم ینظام و یاسیس دهشد ر ا رریدرر

. شود یم محسوب جهان آب کم مناطق جزء و خشک مهین هیایجاراف میاول نظر ال رانها یاسالم رجمهور

 .است داده کا ش اریبس را رانها نهریش آب یمصرف سرانه رذشته، سال 50 یط در تیجمع شهافزا

 خصوص به یسطح رآبها کنترل یرورت شتر،یب هیغذا مواد دیتوت به الین و تیجمع شهافزا و آب سرانه کا ش

. است نموده ریرور را هه مسا رکشور ا و رانها نیب مشترک زهآبر ر ا حویه اه و رمرل ر ا رودخانه

 دیتوت یطهیح ال که است را ماده تنها نهریش آب راهل بوده شتریب یلیفس منابع ال یحت نهریش آب ارلش

 .است خارج انسان

 ورار رانها یاسالم رجمهور با کشور آن رمرل ا در اترک رمرل رودخانه زهآبر ر حویه که ترکمنستان کشور

 یم نیتأم کشور نها به رورود ر ا رودخانه ال را خود رهاهالمندین و ریفق نهریش آب منابع تحاظ ال دارد

 .کند

 به حویه یحواش در بزرگ و کوچک مختلف عهصنا جادها جهینت در و تیجمع شهافزا ،یارای رکاربر رییتا

 با  مراه عوامو نها که. باشد یم الین مورد آب منابع نیتأم و دیتوت جهت در اعتماد سطح شهافزا ویدت

 راوتصاد - یاجتماع عواوب با  مراه دست نهیپا در رودخانه شدن خشک سبب ریاخ ر ا د ه در یخشیسات

 ،هیغذا داتیتوت یبررس جهت تر شرفتهیپ مطاتعات در تواند یم قیتحق نها. است دههررد ،یطیمح ستهل و

 عنوان به را حویه نیب رمجال آب تجارت مطاتعات در اه و حویه در آب مصرف هیکارا شهافزا امیان

 داتیتوت و آب منابع بر میاول رییتا ریتأث یبررس در نی مچن و آب بحران کا ش جهت یاحتمات ررا یار

 .ردیر ورار استفاده مورد اترک حویه در غذا و آب تیامن جادها جهت در آن با رسالرار ررا یار ا و هیغذا
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