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Due to its nature, water resources, in addition to giving life to a 

land and its creatures, can be the source of differences between 

countries and nations with common resources and cause great 

losses. In this regard, a new field of research called hydro politics 

has been created that surveys these issues. Considering the climate 

situation of the Middle East and the widespread limitation of water 

resources in this region, the purpose of this study is to investigate 

the hydro political situation of Iran's joint watersheds with 

neighbors with emphasis on the Tigris and Euphrates, especially 

the Arvandrud River. Using the descriptive-analytical method, 

first, the resources were reviewed systematically, and then the 

situation of water resources in the area was identified and studied 

using spatial analysis. Surveys were conducted on three large 

scales in the Tigris and Euphrates basins, the middle scale in the 

Karkheh and Karun basins, and the local scale in the Arvandrud 

River joint area. Studies have shown that the hydro political 

situation in the region will become tenser with the control of water 

by upstream countries and due to the very high population growth 

and water consumption in Iraq. Also, due to Iraq's limited access to 

open waters and its very small and unsuitable coastline for 

maritime transport, there is a potential for tension in the region in 

the future. 
 

 Keywords: Common Border Waters, Hydropolitics, Iran, Iraq, 

Arvandrud River. 
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 .1401 زمستان، 1، شماره 5دوره                    فصلنامه آمايش سياسي فضا

تحليل فضايي هيدروپليتيك اروندرود در چند 

مقياس به منظور شناسايي عوامل مناقشه 

  برانگيز
  

  *جهانبخش باليست

 ،، دانشگاه تهراندانشكده محيط زيستبرنامه ريزي محيط زيست، دكتري 

  ايران.

  يمحمدرضا ميرزاي

  ، ايران.مشهد ،دانشجوي دكتراي جغرافيا، دانشگاه فردوسي

  رسول افسري

  تهران، ايران. يار دانشگاه عالي دفاع ملياستاد

 

   دهيچك

منابع آبي با توجه به ماهيت خود، عالوه بر بخشيدن حيات به 

اختالف بين  تواند سرمنشايك سرزمين و موجودات آن، مي

هاي هاي داراي منابع مشترك و ايجاد خسرانكشورها و ملت

نام بزرگي شود. در اين راستا زمينه تحقيقاتي جديدي به 

هيدروپليتيك به وجود آمده است كه به بررسي اين مسائل 

پردازد. با توجه به وضعيت اقليمي خاورميانه و محدوديت  مي

گسترده منابع آبي در اين منطقه، هدف از اين مطالعه، بررسي 

هاي آبريز مشترك ايران با وضعيت هيدروپليتيك حوضه

ه ويژه اروندرود كشورهاي همسايه با تاكيد بر دجله و فرات و ب

تحليلي ابتدا مرور منابع به  - است. با استفاده از روش توصيفي

صورت سيستماتيك انجام شد و سپس با استفاده از تحليل 

فضايي وضعيت منابع آبي منطقه شناسايي و مورد بررسي قرار 

ها در سه مقياس كالن در سطح حوضه دجله و گرفت. بررسي

ضه كرخه و كارون و مقياس فرات، مقياس مياني در سطح حو

ها  محلي در سطح محدوده مشترك اروندرود انجام گرفت. بررسي

ها توسط كشورهاي باالدست و با توجه نشان داد كه با مهار آب

به رشد خيلي زياد جمعيت و مصرف آب در عراق، وضعيت 

زاتر خواهد شد. هيدروپليتيك اين منطقه بيش از پيش تنش

هاي آزاد  دوديت عراق در دسترسي به آبهمچنين با توجه به مح

و در اختيار داشتن خط ساحلي بسيار كم و نامناسب در راستاي 

  نقل دريايي، زمينه تنش در اين منطقه در آينده وجود دارد.وحمل

هاي مشترك مرزي، هيدروپليتيك، ايران، آب كلمات كليدي:

 .عراق، اروندرود

  30/10/1400تاريخ دريافت: 

  26/02/1401ش:تاريخ پذير

  j.balist@ut.ac.ir :نويسنده مسئول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقدمه

- اي در تقسيمدر نيمه دوم قرن بيستم، تغييرات گسترده  

المللي ناشي از انقباض قلمروهاي هاي سياسي بين بندي

هاي آبريز، هاي بزرگ اتفاق افتاد كه اثرات آن حوضهامپراتوري

ي ها را نيز در برگرفت. در طول سه دههها و درياچهرودخانه

حوضه افزايش يافته  286به  214المللي از هاي بينگذشته حوضه

در ادوار مختلف از  ها معموالاست. كشورهاي واقع در اين حوضه

  ].6اند [روابط سياسي خود دچار منازعاتي باهم شده

بر مرزهاي طبيعي مانند مرزهاي سياسي اغلب منطبق 

ها نيست. واقع شدن يك حوضه يا هاي آبريز و رودخانه حوضه

حوضه يا رودخانه  در ميان دو يا چند كشور اصطالحا رودخانه

زا بوده شوند كه همواره در طول تاريخ مشكلالمللي ناميده ميبين

است. از اين رو زمينه تحقيقاتي يا مطالعاتي در مورد اين منابع آب 

نامند كه به مطالعه المللي را هيدروپليتيك يا ژئوپليتيك آب ميبين

پردازد ها مي ها و دولتنقش آب در مناسبات و مناقشات ملت

]12.[ 

 ،2025 سال تا شودمي بيني پيش موجود روندهاي به توجه با  

 8/1و شرب  5/1، صنعت3/1 كشاورزي بخش در جهان آبي نياز

 را مركزي آسياي و خاورميانه شورهايك روند، اين كه شود برابر

 دليل همين به. داد خواهد قرار جهان مناطق ترينبحراني زمره در

 چند بين مشترك هايحوضه در واقع هايرودخانه از بسياري

 محدود منابع آب برداشت سر بر رقابت فشار تحت شدت به كشور

 بروز زمينه آب، بحران تشديد ضمن تواندمي كه داشته قرار

 نيز ايران .آورد پديد نيز را همسايه كشورهاي بين نزاع و اختالف

 ميانگين افزايش اخير دهه پنج در و نبوده مستثني بحران اين از

 و كشور آب تجديدپذير منابع كاهش بارندگي، متوسط كاهش دما،

 تشديد و پيدايش به منجر آب منابع از رويهبي هايبرداريبهره

 هايحوضه در اين موضوع كه است شده كشور در آب بحران

 از فرامرزي هايآب منابع به وابستگي دليل به مرزي مشترك

  ].7است [ برخوردار بيشتري اهميت

 بين كه دارد وجود زمين كره كل در مشترك آبريز حوضه 286  

 را زمين درصد جمعيت 40 از بيش و بوده مشترك كشور 151

 ايران كشور يمرز مشترك آبريز هايحوضه. شودمي شامل

 حوضه ارس، اروندرود، حوضه - فرات - دجله حوضه: از عبارتند

 آبريز حوضه 5 مقايسه. هريرود حوضه و هيرمند حوضه اترك،
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 .1401 زمستان، 1، شماره 5دوره                    فصلنامه آمايش سياسي فضا

 نشان جهان مشترك حوضه 281 ساير با ايران مرزي مشترك

 آب تنش هاي(شاخص آب منابع كميت گروه در كه دهدمي

 و زيست محيط بآ تنش شاخص و آب انساني) تنش و كشاورزي

 شرايط در حوضه 5 هر پساب و فاضالب از ناشي آلودگي شاخص

 تحت ارس و فرات دجله حوضه دو. اند شده واقع زياد خطر بسيار

 و دارند قرار خود باالدست در رويه بي هاي سدسازي شديد تاثير

 از تاثيرپذيري شاخص در حوضه دو اين خطر ميزان بنابراين

. دارد قرار بسيار زياد خطر شرايط در ،سدها ساخت از اكوسيستم

هاي تنش آب محيط زيست، (شاخص گانه 14 هايشاخص برآيند

تنش آب انساني، تنش آب كشاورزي، آلودگي با كود، آلودگي 

ها، تاثيرپذيري ناشي از فاضالب و پساب، تخريب تاالب

اكوسيستم از ساخت سدها، تهديد شيالت و آبزيان، خطر انقراض 

هاي قانوني، تنش هيدروپليتيكي، زيستي، چارچوب هايگونه

وابستگي اقتصادي به منابع آب، رفاه اجتماعي، خطر سيل و 

 مشترك حوضه 5 كلي طور به كه دهدمي ]) نشان7[ خشكسالي

 خيلي به رو متوسط حداقل درجه با شرايط خطر در ايران مرزي

  .است زياد

 و آب منابع از برداشت ميزان جمعيت، هايشاخص لحاظ به  

شدت  بحراني با مناطق عنوان به منطقه 4 آب، منابع به دسترسي

 مرزي مشترك هايحوضه از برداريبهره خصوص در باال خطر

 كه است شده ملل شناسايي سازمان زيست محيط برنامه توسط

 آفريقاي جنوب )3 مركزي، آسياي )2 خاورميانه، )1: از عبارتند

 و (دجله غربي اصلي هايحوضه .آسيا شرق جنوب )4 و جنوبي

 اين جزو هريرود) و (هيرمند كشور شرقي و رود) اروند و فرات

 هايبحران كه دهدمي نشان و اندشده بنديطبقه بحراني مناطق

 با مقايسه در ايران كشور اطراف منطقه در آب كمبود از ناشي

  ].7است [ بيشتر جهان ساير نقاط

 ملل سازمان زيست محيط هبرنام توسط شده انجام مطالعات  

 و انساني محيطيزيست آبي هايتنش كه دهدمي نشان

 برمبناي. شد خواهد تشديد آسيا غربجنوب منطقه در خصوص هب

 طبقه در كه هاييحوضه تعداد زيست، محيط آب تنش شاخص

 فعلي وضعيت در 17 رقم از اند گرفته قرار زياد بسيار خطر ميزان

. رسيد خواهد 2050 و 2030انداز  شمچ در 86 و 56 ارقام به

 در هايحوضه تعداد انساني، آب تنش شاخص مبناي بر همچنين

 48 و 31 به فعلي، وضعيت در عدد 28 زياد از بسيار خطر معرض

  ].7رسيد [ خواهد 2050 و 2030 انداز چشم در عدد

عنوان عاملي استراتژيك و  كه منابع آبي به بر اين اساس  

هاي حيات به ويژه در منطقه گرم و امي جنبهتاثيرگذار بر تم

خشك خاورميانه در آينده تاثير بسيار بزرگي بر روابط و مناسبات 

كشورهاي منطقه خواهد گذاشت، پرسش مورد نظر در اين 

تحقيق، وضعيت منابع آبي و مديريت آن در حوضه آبريز دجله و 

روابط فرات و سپس اروندرود و چگونگي تاثير آن بر مناسبات و 

كشورهاي منطقه به ويژه ايران و عراق خواهد بود. روش تحقيق 

د و از ابزار تحليل فضايي نيز تحليلي بو - مورد استفاده توصيفي

  منظور شناخت وضعيت فضايي منابع آبي استفاده شده است. به

  

  مباني نظري

المللي به چند شكل وجود هاي آبريز بينها و حوضهرودخانه  

اول، رودخانه با گذر از خط مرزي، به كشور  دارند؛ در شكل

دست پايين- شود. در اين حالت، روابط باالدستهمسايه وارد مي

ه با طي شود. در شكل دوم، رودخاندر مورد رودخانه مطرح مي

عنوان رودخانه مرزي مطرح است.  مسيري بر روي خط مرزي به

د در شكل سوم، رودخانه با طي مسيري از خط مرزي سپس وار

]. 36شود كه تركيب دو حالت قبلي است [كشور همسايه مي

پتانسيل ايجاد اختالف بر سر منابع آبي در هر سه حالت ذكر شده 

هايي كه در يك كشور وارد ديگري ممكن است، اما در رودخانه

تر آورند، حاد دست را به وجود ميپايين- شده و وضعيت باالدست

هاي مرزي و تركيبي،  رودخانه است. در مورد نوع دوم و سوم يعني

عالوه بر تقسيم منابع آب، مشكالت تغيير مرز و مسائل مربوط به 

هاي ممكن است بر اثر عوامل آن نيز وجود دارد. اين نوع رودخانه

جايي،  هطبيعي مانند سيالب، ريزش كوه و عوامل انساني مانند جاب

تالف و سد، پل و انحراف مسير، تغيير نموده و باعث ايجاد اخ

  ]. 36حتي درگيري بين كشورها شود [

  

  هيدروپليتيك

ي نقش آب در مناسبات و مناقشات هيدروپليتيك به مطالعه"

كه در پردازد، اعم از آنها ميها و دولتاجتماعات انساني و ملت

اي،  ها و داراي ابعاد فراكشوري، منطقهداخل كشورها و يا بين آن

ي اثر  ]. اين مقوله به مطالعه9[ "المللي باشد.جهاني و بين

هاي گيريهاي مربوط به استفاده از آب در شكلگيريتصميم
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ها و ها با يكديگر يا روابط ميان دولتسياسي در روابط ميان دولت

]. كمبود آب يا اجازه عبور 42پردازد [مردم حتي در يك كشور مي

بط سياسي اي روز افزون در رواالمللي به گونهآب از مرزهاي بين

-هاي خود و روابط با كشورها با يكديگر اثر ميها و ملتدولت

در رويكردهاي متفاوت در مورد هيدروپليتيك،  گذارد. معموال

ها و فاكتورهايي از قبيل درگيري و همكاري، بازيگري دولت

گيرد. اما المللي مورد تاكيد قرار ميهاي آبريز بينحضور در حوضه

ي سيستماتيك را مطالعه هيدروپليتيك، آن ميسينر در تعريف از

ها، بازيگران غيردولتي و ديگر عناصر از قبيل روابط ميان دولت

-هاي بينبرداري انحصاري از آبنهادهاي فرادولتي در مورد بهره

  ].15داند [المللي مي
  

  هاي هيدروپليتيكينظريه

  نظريه كمبود آب:

ب در دسترس در اكثر بر مبناي اين نظريه، منابع آب قابل شر  

كند مناطق جهان كمياب بوده و احتياجات واقعي را برآورده نمي

شود ]. در يك مفهوم اقتصادي، وقتي از اين واژه استفاده مي42[

كه تقاضا بر عرضه فزوني يابد. در مفهوم ديگري از اين واژه، كه 

شود، زمانيست كه مردم به هر بيشتر از لحاظ رواني مطرح مي

معتقدند كه كمبود آب وجود دارد و رفتار خود را بر اساس  دليلي

هاي كنند. در نهايت از اين تئوري برداشتاين كمبود تنظيم مي

- 3برداشت اقتصادي،  - 2برداشت امنيتي،  - 1متفاوتي از قبيل 

  ].33شود [برداشت تكنولوژيكي مي 4برداشت حقوقي و 
  

  محيطي:نظريه زيست

يات ساير نظريات تفاوت دارد و ادي با ادباين نظريه به ميزان زي  

-ي علّي بين تخريب و تغييرات زيستصدد ايجاد يك رابطهدر

طور غالب متعلق به  منازعات شديد است. اين نظريه به محيطي و

ها معتقدند كه بحران آب بخشي از گراها است و آنزيستمحيط

 محيطي جهاني است. بدين ترتيب، تفكر برداشتبحران زيست

امنيتي، صالحيت و شايستگي سازوكار بازار، بسندگي چارچوب 

هاي هاي فناروانه را نپذيرفته و در عوض، انديشهحلحقوقي و راه

محيطي ي قابل تحمل و امنيت زيستمحدودسازي رشد، توسعه

  ].42[ دهندرا جلوه مي

  

  نظريه نياز هيدروليك:

يدروپليتيك اين نظريه بر مبناي رفتار دول خاورميانه در ه  

جو براي منابع آبي را انگيزه وظهور كرده است و پيروان آن، جست

ها دانند. به عقيده آنها براي سلطه بر اين منابع ميدولت

داشتن منابع آبي قبل از عبور از  كشورهاي باالدست، خواهان نگه

  ].25[ مرزهاي خود هستند

  

  هاي هيدروپليتيكفاكتورهاي موثر در ايجاد چالش

  افزايش جمعيت و توسعه شهرها:

امروزه عواملي مانند افزايش جمعيت باعث فشـار مضـاعفي بـر      

ي زمين شـده اسـت و تـامين نمـودن آب سـالم بـراي       منابع كره

ها موضوعي بسيار حياتي شده است. تغييرات در جمعيت بـه  انسان

تواند روي يـك ملـت يـا دولـت تاثيرگـذار      هاي مختلف ميشكل

زافزون به منـابع آب در پـي رشـد جمعيـت و توسـعه      نياز روباشد. 

 و صنعت، باعث ايجاد ناپايـداري  كشاورزيهاي فزاينده در بخش

هـاي بـزرگ نظيـر    در مديريت سنتي منابع آب به ويژه در مقياس

كيفيـت   هاي آبريز شده است. مسئله كم آبي و نيز كـاهش حوضه

گـرش  جهـان ن  كشـورهاي از  بسياريمنابع آب باعث شده كه در 

ـ  بازنگري موردآب  منابع مديريتو سنتي  سيستماتيك ي قـرار  كل

 عرضـه  يكپارچـه مين، به ديدگاه جامع و اگرفته و از ديدگاه صرفا ت

ـ    حوضه فرابخشي در ديدگاه با تقاضاو  ]. 7د [هـاي آبريـز تغييـر ياب

ليتر اسـت   300تحقيقات آماري حاكي از سرانه مصرف روزانه آب 

باشـد  ليتر براي هر نفر روز مـي  6000ب در حاليكه مصرف نهان آ

ميليون نفر، آب مورد نياز بـه   90]. با رسيدن جمعيت ايران به 42[

ميليارد متر مكعـب نسـبت    10رسد كه ميليارد متر مكعب مي 140

هاي تجديد شونده ايران بيشتر است. همچنين جمعيـت  به كل آب

 42مـرز   ميليون نفـر بـه   10از  2020تا سال  1973عراق از سال 

برابر شده اسـت. بـا رشـد جمعيـت و      4ميليون نفر رسيده است و 

شهرنشيني، تقاضا براي تامين آب شـرب و بهداشـتي و همچنـين    

  ].42تامين غذا بسيار زياد خواهد شد [

  

  

  كشاورزي:

درصد آب در كشورهاي مختلف در كشاورزي  90تا  60حدود   

رب و هاي ششود. مصرف اين بخش نسبت به بخشمصرف مي

هاي چشمگير تكنولوژي صنعت بسيار بيشتر است و با پيشرفت
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هاي اخير از سه ]. در سال38نيز همين وضعيت ادامه دارد [

زيرحوضه زاب و سيروان، الوند، كرخه و كارون بزرگ از محدوده 

ميليارد متر مكعب آب سطحي به كشور عراق  10ايران حدود 

 100مرزي عراق تا عمق ها مناطق ريخت. با دريافت اين آبمي

كيلومتري وابستگي شديدي به اين منابع براي كشاورزي  200تا 

 22شود دارد. همانطور كه در نقشه (كاربري اراضي) ديده مي

هاي ميليون هكتار از مساحت كل عراق را زمين 5/9درصد معادل 

ي وابستگي بخش دهنده دهد كه اين نشانكشاورزي تشكيل مي

باشد. در شت مردم اين كشور به كشاورزي مياي از معيعمده

هاي زيركشت هاي اين كشور زمينريزياساس برنامهكه بر حالي

]. بنابراين، بخش 42ميليون هكتار افزايش يابد [ 24قرار هست به 

  بسيار بزرگي از اين منابع آبي صرف كشاورزي خواهد شد. 
  

  صنايع:

نادا، اياالت سهم آب صنايع در كشورهاي پيشرفته نظير كا  

%  از كل 68% و 69%، 46%، 80متحده، فرانسه و آلمان به ترتيب 

% 8/2در ايران سهم مصرف آب صنايع  باشد.آب مصرفي مي

است كه در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته بسيار ناچيز است 

بر در اقتصاد ملي محسوب هاي آب]. صنعت از جمله بخش50[

وسعه اقتصادي به معني افزايش ريزي و اجراي تشود. طرحمي

هاي توسعه دو كشور نشان از آب است. برنامه عتقاضا براي مناب

گسترش نامحدود صنايع مختلف در آينده دارد، بنابراين گسترش 

صنايع در اين منطقه عالوه بر نياز به تامين آب، باعث آلوده 

  شود. كردن محيط زيست اين كشورها نيز مي

  طي:هاي زيست محيبحران

محيطي مشابه تهديدات نظامي و اقتصادي هاي زيستبحران  

ها زند و ممكن است باعث تهديد آينده آنها ضربه ميبه دولت

گرفت اما شود. اين گونه تهديدات در گذشته كمتر مد نظر قرار مي

-ريزي ها و مقياس امروزه در برنامهبا توجه به شناخت بيشتر آن

. در قرن اخير و با گرم .شودپرداخته مي هاهاي دولتي بيشتر به آن

شدن كره زمين و تحت تاثير قراردادن منابع آبي و بسياري از 

ها، اين موضوعات راه خود را به هاي ديگر زندگي انسانجنبه

اند. بنابراين، پرداختن به گيري باز كردهمحافل سياسي و تصميم

امري ضروري  ها در چارچوب فاكتورهاي موثر بر هيدروپليتيكآن

باشد. با تغييرات اقليمي و افزايش دماي كره زمين، منطقه مي

خاورميانه به دليل قرار گرفتن در كمربند خشك زمين متحمل 

تري نسبت به ساير مناطق دنيا شده و خواهد شد. تاثيرات بزرگ

طور وسيعي  ها در منطقه منابع آب بهكه با كاهش بارش طوري

و جوابگوي نيازهاي جمعيتي و صنعتي تحت تاثير قرار گرفته 

نخواهد بود و باعث ايجاد مشكالت زيادي در محيط زيست 

كشورها نيز خواهد شد كه اين مسئله به نوبه خود تاثير زيادي 

  تواند بر روي مسائل اقتصادي و اجتماعي گذارد.مي
 

  مروري بر مطالعات انجام شده در اين زمينه

جام شده بر موضوع مطالعات اندر راستاي دستيابي به وضعيت   

عنوان يك موضوع نوپا در ايران، اقدام به  هيدروپليتيك به

گردآوري مقاالت پژوهشي در تمامي مجالت معتبر در حال انتشار 

مورد در راستاي تحقيق بر  46شد. بعد از بررسي مقاالت تعداد 

هاي مرزي مشترك با همسايگان ايران بودند هيدروپليتيك آب

 اساس عنوان، روش تحقيق موردسپس بر اب شدند.كه انتخ

خوذه و سال و نام نويسندگان استفاده، محور تحقيقات، نتيجه ما

). نتايج و تحليل اين مرور تحقيقات در 1بندي شدند (جدول دسته

  آمده است. 1نمودار شكل 

  

  پيشينه تحقيقات هيدروپليتيك :1جدول 

نويسندگان،   نتيجه  روش  عنوان

  سال

پليتيك خاورميانه در افق هيدرو

ميالدي، حوضه آبريز  2025سال 

دجله و فرات، رود اردن و رود 

  نيل

اسنادي با شيوه 

  تحليلي - توصيفي

رشد باالي جمعيت و افزايش تقاضاي آب شيرين در اين منطقه در كنار محدوديت 

دن ويژه در حوضه رود ار هها بها و تنشمنابع آبي، در آينده موجب افزايش رقابت

  خواهد شد.

]38[  

هاي  بررسي هيدروپليتيكي حوضه

غرب كشور (زاب، سيروان و 

  الوند)

هاي ژئوپليتيكي منحصر بفردي هاي آبي غرب كشور داراي ظرافتاجراي پروژه  تحليلي - توصيفي

است كه دستگاه ديپلماسي بايد با هوشياري و تالش فراوان و با كمترين هزينه، 

  يب كشور سازد.بيشترين دستاوردها را نص

]46[  

  ]6[توان تهديد امنيت هاي مشترك سياست آب ايران، عراق و افغانستان را ميچالش  تحليلي - توصيفيهاي مشترك هيدروپليتيك چالش
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نويسندگان،   نتيجه  روش  عنوان

  سال

ايران با عراق و افغانستان، از سال 

  در اروند و هيرمند 2001-2010

اسب، نا امني زمين و مديريت جامع منابع آب دانست. عملكرد نامن تانساني، مديري

اي (همكاري) را اي (منازعه) و عملكرد مناسب، توفيق ملي/ منطقهملي/ منطقه

  آورد.وجود مي به

هيدروپليتيك، امنيت و توسعه 

هاي آبي در روابط ايران، همكاري

  افغانستان و تركمنستان

براي درك مشكل  ترين چهارچوبترين و با كفايتپارادايم امنيت انساني جامع  تحليلي - توصيفي

تواند مقابله با تهديدات مربوط به آبي و يافتن سازوكارهايي براي آن است و ميكم

هاي مربوط هاي ساكن منطقه، مالحظات امنيت ملي، ضرورتحيات و بقاي انسان

هاي كشورها براي رفع نيازهاي متقابل به حفظ محيط زيست، توسعه و همكاري

  يكديگر را دربرگيرد.

]22[  

حليلي بر هيدروپليتيك شرق ت

  ايران

هاي مرزي مشترك با كشورهاي همسايه بدون گذاري بر روي رودخانهسرمايه  تحليلي - توصيفي

  رسد.ايجاد شرايط حقوقي مناسب، منطقي و علمي به نظر نمي

]27[  

دروپليتيك رودخانه مرزي يه

اترك و تاثير آن بر روابط ايران و 

  تركمنستان

 - ترنتياين -ايكتايخانه

  ميداني -اسنادي

رويه و عدم رعايت رژيم حقوقي زمينه چالش و منازعه بين دو كشور برداشت بي

  وجود دارد.

]5[  

تحليل فضايي هيدروپليتيك 

  حوضه دجله وفرات

حوضه آبريز دجله و فرات بيشتر تحت تاثير مسائلي نظير: هيدروپليتيك امنيتي   توصيفي -تحليلي

اي آبي از جمله پروژه گاپ، كردهاي جنوب هاي توسعهرحتركيه، سوريه و عراق، ط

هاي آبي دوگانه و منتاقض سوريه، مسئله مديريت آب در خاوري آناتولي، سياست

كشورهاي مجموعه و داليل ناكامي آنها در رسيدن به توافق در راستاي همكاري و 

  همگرايي هيدروپليتيكي حوضه است.

]37[  

د بر تاثير هيدروپليتيك اروندرو

  مناسبات آينده ايران و عراق

 - اسنادي و توصيفي

  تحليلي

- با توجه به مشكل ژئوپليتيكي عراق و با مبنا قراردادن رويكرد همكاري در رودخانه

تواند در ابعاد مختلف سياسي، المللي، مناسبات دو كشور در آينده ميهاي بين

  محيطي متاثر از اروند رود باشد.اقتصادي، زيست

]36[  

حليل هيدروپليتيك ايران و ت

كشورهاي همسايه: عراق، تركيه، 

جمهوري آذربايجان، نخجوان و 

  ارمنستان

تاريخي و  - علي

  توصيفي

در هيدروپليتيك ايران و كشورهاي همسايه به دليل پيچيدگي شرايط كشورها، 

تعدد عوامل تاثيرگذار در هيدروپليتيك، شرايط خاص هر كدام از كشورها و نيز 

توان از شيوه واحدي براي پيگيري مسائل خاص هر كدام از منابع آبي نميشرايط 

منابع آبي مشترك استفاده كرد و لذا به تعداد منابع آبي مشترك، راه تدبير شده نياز 

  هست.

]13[  

مالحظات سياسي و امنيتي و 

هاي حقوقي در مديريت رودخانه

  مرزي

المللي آب در مديريت مسائل و ش كارآمدي قوانين بينارائه راهكارهايي براي افزاي  تحليلي - توصيفي

  هاي واقعي مديريت منابع آب مشترك مرزيچالش

]10[  

هيدروپليتيك ايران، جغرافياي 

  1404بحران آب در افق 

با توجه به افزايش جمعيت و مصرف آب سرانه آب تجديد شونده كاهش يافته و از   تحليلي  - توصيفي

- استان كشور با تنش آبي روبرو مي 13تعداد  1404سال گذرد و در مرز بحران مي

  شوند.

]12[  

تاثير هيدروپليتيك رودخانه مرزي 

هيرمند بر امنيت ملي جمهوري 

  اسالمي ايران

ويژه در زمينه توسعه  هبا توجه به اهميت و نقش رودخانه هيرمند و درياچه هامون، ب  تحليلي - توصيفي

گونه رخداد ناگوار بايد بر اقدامات حقوقي ز هريت شرق كشور، براي جلوگيري او امن

  و اجراي قراردادهاي امضا شده بين دو كشور پافشاري كرد.

]29[  

ديپلماسي آب، از منازعه تا 

  همكاري

 ازي ناش يهاچالش نهيدر زم يبر همكار يمبتن ياسيواحد س يخارج استيس  تحليلي - توصيفي

 وي طيمحستيز يهايهمكار ،يكمبود آب، شامل حل و فصل منازعات و همكار

 در آب يهاچالش تيريمد يهااز راه يكي يگردد. آب مجازيم يمبتن يآب مجاز

  رود. يخشك به شمار م مهيخشك و ن يدر نواح كميو  ستيقرن ب

]26[  

هاي مرزي بررسي نقش رودخانه

  در روابط ايران و عراق (اروندرود)

 - اسنادي و توصيفي

  تحليلي

ن داراي آثار مثبت و منفي حي و ورودي به عراق از سوي ايراهاي سطمهار آب

هاي سطحي دي است. ايران بايد ضمن حفظ منافع ملي خود، در مهار آبدعمت

  هاي احتمالي باشد.مرزي مواظب آسيب به روابطش با عراق و بحران

]14[  

- هاي ژئوپليتيكي منابع آبچالش

المللي با تاكيد هاي زيرزميني بين

  ع مشترك ايرانبر مناب

آبخوان مرزي در شمال غرب و شمال شرق و بحراني بودن  11ايران با وجود   تحليلي - توصيفي

اي درصد منابع آب زيرزميني خود و همچنين تحركات منطقه 78وضعيت 

كشورهاي همسايه، نيازمند اتخاذ رويكردي همكارانه مبتني بر امنيت انساني در 

  است.هاي زيرزميني مشترك زمينه آب

]28[  

بررسي و تحليل هيدروپليتيك 

المللي با تاكيد بر هاي بينرودخانه

تحليل -تحليل اسنادي

  محتوا

برداري طرفين از آب حل مسائل مرزي باقيمانده ميان ايران و شوروي، بهره

- رودخانه ارس، همكاري فني و اقتصادي، تعيين وضعيت جزاير، آخرين همكاري

]18[  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

64
55

14
5.

20
23

.5
.1

.5
.2

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

sp
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             7 / 20

https://dorl.net/dor/20.1001.1.26455145.2023.5.1.5.2
https://psp.modares.ac.ir/article-42-58835-fa.html


   57تحليل فضايي هيدروپليتيك اروندرود در چند مقياس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1401 زمستان، 1، شماره 5دوره                    فصلنامه آمايش سياسي فضا

نويسندگان،   نتيجه  روش  عنوان

  سال

وجوه  1973و  1970هاي هاي الحاقي سالاساس پروتوكلان و شوروي برهاي اير  رودخانه مرزي ارس

  مثبت هيدروپليتيك رودخانه است.

بررسي عوامل موثر ژئوپليتيك 

عراق و تاثير آن بر امنيت ملي 

  جمهوري اسالمي ايران

 كيتيچالش ژئوپل شيمقتدر در عراق همواره باعث افزا وجود حكومت قدرتمند و  تحليلي - توصيفي

 يوابستگ شيدر عراق، به افزا فيخواهد شد، حضور حكومت ضع نيطرف انيم

 شكل شاهد يوضع نيمنجر خواهد شد و در چن رانيكشور به ا نيا كيتيژئوپل

  بود. ميدو كشور خواه انيم يا منطقه ييحداكثر همگرا يريگ

]49[  

هاي هيدروپليتيك بررسي چالش

ايران و لزوم ديپلماسي آب در 

  آبي - ي سياسيهاحل تنش

كشور همسايه است و به همه كشورها منابع آبي مشترك دارد. در  15ايران داراي   سياسي - گفتمان علمي

  حوضه پر تنش مشترك دنيا حضور دارد.  5حوضه از  2

]24[  

هيدروپليتيك و امنيت ملي: 

  كشورهاي منطقه خليج فارس

توصيفي و  -تحليلي

  كاربردي

عنوان يك چالش پايدار، امنيت ملي كشورهاي  رين بهبحران و كمبود منابع آب شي

فارس را مورد تهديد قرار داده است. وضعيت ايران و عراق نسبت به حاشيه خليج

  شود.ساير كشورها در حال حاضر بهتر است، اما در آينده بدتر مي

]23[  

سياست آب در حوضه آبريز 

هاي كارون بزرگ و چالش

  هيدروپليتيكي ناشي از آن

هاي آبريز جانبه و يكپارچه اثرات و پيامدهاي انتقال آب از زيرحوضهمطالعه همه  توصيفي -ليليتح

علمي،  اي و محلي بايستي در فضاي كامالكارون بزرگ بر منافع ملي، ناحيه

المللي مانند يونسكو، كميسيون كارشناسي و بر پايه مستندات و استانداردهاي بين

  ه پايدار و تجربيات موجود انجام پذيرد.هاي توسعجهاني سدها، شاخص

]17[  

تحليلي بر بحران منابع آب در 

  كشورهاي اسالمي منتخب

تحليلي و  - توصيفي

  ايكتابخانه

- منابع آب شيرين در اين كشورها در وضعيت مناسبي قرار ندارد. در آينده نيز چالش

  وجود خواهد آمد. هها بر سر آب بها و درگيري

]43[  

يدروپليتيك ايران و هاي هچالش

  عراق

هاي زيست محيطي و رشد جمعيت، گسترش شهرها، توسعه كشاورزي، بحران  تحليلي - توصيفي

هاي هيدروپليتيك در روابط ايران و عراق صنايع از عوامل به وجود آمدن چالش

  هستند.

]42[  

محيطي و امنيت امنيت زيست

ملي ايران در بستر تحوالت 

  رود)هيدروپليتيك مرزي (هري

تحليلي و  - توصيفي

مكتب كپنهاگ در 

  امنيت

با در نظر گرفتن فاكتور فصلي بودن آب هريرود و با توجه به باالدستي سد سلما 

محيطي باشد و از منظر امنيت ملي با تواند موضوع امنيت زيستمياين مسئله 

 شرقي كشور به منابع آبانداز وابستگي شهرهاي بزرگ منطقه شمالتوجه به چشم

  زا باشد.تواند چالشاين رود و باال بودن ريسك امنيت آبي كشور مي

]33[  

شناسي ژئوپليتيكي مديريت آسيب

منابع آبي ايران در حوضه آبريز 

هاي جنوب غربي كشور: رودخانه

  كرخه و كارون بزرگ

حليلي  در ت - توصيفي

چهارچوب نظريه 

اسنادي و  –انتقادي

  اي كتابخانه

ر ايران تحت تاثير تفكرات مدرنيستي و يك گزاره دوران مديريت منابع آب د

اي و  قبيله-گرايي منفي ناشي از برجاي ماندن سنت قوميمحلي«گذار يعني -سنت

ن عنوا گيري مفهوم منافع ملي بهسازي كامل و در نتيجه عدم شكلعدم ملت

  است.  اصول اصلي رفتار شهروندان كشور

]4[  

بر  هيدروپليتيك نيل و تاثير آن

ابط ژئوپليتيكي ميان مصر، ور

  ن و اتيوپي (سد رنسانس)اسود

قراردادهاي استعماري، فقدان يك مكانيسم مناسب در زمينه تقسيم آب، افزايش   تحليلي - توصيفي

جمعيت و رشد كشاورزي و صنعت در حوضه نيل و دخالت خارجي باعث رقابت اين 

  ها در آينده شده است.كشورها و احتمال تقابل آن

]3[  

ران و عراق و هيدروپلتيك اي

هاي  بهينه كردن مصرف آب

  مشترك مرزي

 - توصيفي -اسنادي

  تحليلي

انداز زدا و هيدروديپلماسي داشته باشد و چشمهيدروپلتيك ايران بايد رويكردي تنش

آينده هيدروپلتيك ايران و عراق بايستي بر محور مديريت مشترك دو كشور در 

  اروند رود باشد.

]30[  

شناسايي و تحليل عوامل موثر در 

مناسبات هيدروپليتيك ايران و 

  افغانستان در حوضه ابريز هريرود

تحليل ساختاري  - دلفي

  مكبا نرم افزار ميك

 يآب منابع تيامن ،ييغذا تيامن ،يدنيآشام آب يبرا روديهر تياهم يهاشاخص

و  يآب منابع تيامن ،يمل تيامن يبرا روديهر تياهم يهاو شاخص رانيا يبرا

 يراهبرد يهاافغانستان جزو شاخص يبرا ياقتصاد يتوسعه يهابرنامه انجام

  .شونديمحسوب م

]35[  

درآمدي بر هيدروپليتيك منطقه 

  خليج فارس

ترين  اصلي ايران كه است آبي منابع به دستيابي و آب منطقه، جنگ در آينده جنگ  تحليلي - توصيفي

 منابع به دستيابي بر سر نزاع و تنش جاي هب اييهمگر و صلح دهيشكل در را نقش

  .دارد برعهده آبي

]32[  

باز توزيع تخصيص منابع آب در 

هاي آبريز مشترك با حوضه

  استفاده از رويكرد ورشكستگي 

روش حل اختالف 

ورشكستگي و الگوريتم 

  سازي ازدحام ذارتبهينه

برتري داشت.  هاي ورشكستگيروش مقيد به ضرر يكسان نسبت به ساير روش

 25ميليارد متر مكعب معادل  5/0حدودا  2050تامين نياز آبي حوضه در سال 

  يابد. كاهش مي 2020درصد نسبت به سال 

]21[  

بررسي تاثير هيدروپليتيك هيرمند 

بر امنيت ملي جمهوري اسالمي 

  ايران

 ويژه به و فرهنگي ادي،اقتص نظامي، سياسي، مختلف ابعاد در هيرمند هيدروپولتيك  تحليلي - توصيفي

 مستلزم اين حوزه در همكاري است و ثيرگذارتا ملي ايران امنيت بر محيطيزيست

 همكاري برا راهكارهايي جوي وجست و محيطيزيست امنيت رويكرد به توجه

  .باشدمي مشترك

]34[  
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   و همكاران جهانبخش باليست 58
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1401 زمستان، 1، شماره 5دوره                    فصلنامه آمايش سياسي فضا

نويسندگان،   نتيجه  روش  عنوان

  سال

بررسي جايگاه ژئوپليتيك آب در 

عه و امنيت پايدار مناطق توس

اساس رويكرد مرزي بر

  هاي پويا سيستم

 - ايكتابخانه -اسنادي

  هاپويايي سيستم

 عنوان مهمترين عامل در ارتقا به» سعه پايدار مرز با محوريت آبتو«رويكرد 

هاي انساني و اجتماعي و متعاقب آن ايجاد امنيت در مرزهاي غربي كشور شاخص

  و شرايط تحقق آن مشخص شد.

]41[  

شناسايي عوامل كليدي تاثيرگذار 

  آينده هيدروپليتيك اروندروددر 

مدل  -نظرسنجي

نرم افزار  - فريدمن

روش تحليل  -مكميك

  س متقاطعيماتر

هاي رشد و توسعه شهرها و بنادر حوضه بايست ضمن فراهم نمودن زمينهايران مي

با مذاكره و مشاركت تركيه و عراق به توافق رسمي در خصوص نحوه و ميزان 

  تامين آب رودخانه دست يابد.

]47[  

توجه به هيدروپليتيك در تنظيم 

  روابط ايران و آسياي مركزي

 در آب جايگزين غيرقابل نقش و تاجيكستان هيدروپليتيك هايقابليت به توجه با  تحليلي - توصيفي

 آبي هايپروژه در خود تقويت حضور طريق از تواندمي ايران منطقه، اين

- و فرامنطقه ايمنطقه رقباي هايتالش از بخشي نمودن خنثي ضمن تاجيكستان،

 براي خود ژئوپليتيك قعالئ پيشبرد جهت در فرصتي عنوان به امر اين از خود، اي

  .كند استفاده مركزي، آسياي منطقه در ذ حوزه نفو گسترش

]39[  

ديپلماسي هيدروپليتيك و 

هاي نوظهور در منطقه فرصت

  غرب آسيا

فصل منازعات و  وآب، شامل حل كمبود از ياشن يهاشچال نهيدر زم يهمكار  تحليلي - توصيفي

 ي. آب مجازگردديم يمبتن يمجاز و آب يطيمحستيز يهايهمكار ،يهمكار

 تياساس اصل مزبر يصنعت يكاالها اي ييمواد غذا هوشمند واردات يبه معنا

  است. ينسب

]1[  

تاثير هيدروپليتيك زاب كوچك 

بر روابط سياسي ايران و اقليم 

  كردستان عراق

هاي انتقال آب بر هاي آبي غرب ايران از جمله احداث سد و پروژهاجراي پروژه  تحليلي - توصيفي

فردي است كه  ههاي ژئوپليتيكي منحصر برودخانه زاب كوچك داراي ظرافت

دستگاه ديپلماسي كشور بايد با هوشياري و تالش فراوان و با كمترين هزينه، 

  كند.بيشترين منافع و سود را نصيب كشور 

]16[  

تبيين نقش هيدروپليتيك بر 

خارجي افغانستان و ايران  سياست

)2015 -2019(  

تحليلي  - توصيفي

اي. كاربردي و توسعه

  تحليل آماري

ها و كنترل ها، آلودگي منابع آبي ،دست درازي به آب رودخانهتغيير مسير رودخانه

زا در هيدروپليتيك تنش منابع آب باالدست افغانستان عليه ايران از مهمترين عوامل

  روابط دو كشور است.

]2[  

نقش هيدروپليتيك هيرمند در 

هاي قومي در بروز بحران

  سيستان و بلوچستان

نتايج عملكرد افغانستان در جلوگيري از ورود آب هيرمند به ايران به دليل سدسازي   تحليلي - توصيفي

ز را تحت عنوان مطالبات و در پيوند با منافع غرب، فعاليت نيروهاي گريز از مرك

هاي تجزيه طلب فرامرزي را در مناطق كند و ميزان نفوذ گروهقومي تسهيل مي

  دهد.شرقي كشور افزايش مي

]48[  

اثر تغييرات آب و هوايي بر 

انتظامي  -پيامدهاي امنيتي

بحران منابع آبي با تاكيد بر 

  هيدروپليتيك مناطق مرزي

 شهرهاي به مهاجرت فقر، گسترش چرخه نساني در منابع آبطبيعي و ا عوامل  تحليلي - توصيفي

 هايهزينه رفتن باال و جمعيت از سرزمين شدن نشيني، خالي حاشيه و بزرگ

 واگرايانه، هايفعاليت گسترش و ايمنطقه نارضايتي قاچاق، امنيت، افزايش تامين

  .است هشد... و تفكرات راديكال ترويج و ايفرامنطقه نيروهاي فعاليت گسترش

]44[  

هاي موثر بر شناسايي شاخص

مناسبات هيدروپليتيك ايران و 

تركمنستان با تاكيد بر رودخانه 

  اترك

تحليلي و نظر  - توصيفي

خبرگان و تكنيك 

  ديمتل - دلفي

هاي علي و معلول مشخص شدند. آب آشاميدني، اشتغال، آب كشاورزي، شاخص

ك ايران، امنيت آب و موقعيت ژئومورفولوژي، تعارض منافع، موقعيت ژئوپليتي

  هاي علي بودند.جغرافيايي تركمنستان شاخص

]45[  

تعيين راهبردهاي هيدروپليتيكي 

  ايران در حوضه آبريز اروند

- نظرسنجي خبرگان

SWOT  -AHP  

مناسب در راستاي ارتقا و  هاختصاص بودجتاكيد به دولتمردان جهت توجه ويژه 

 يو نظام اياقتصادي، هسته استراتژيك و يايزيربن زاتيصنايع وابسته، تجه هتوسع

كشور در  درون يو دانشگاه يو فن يها و توان علمتيكشور با استفاده از ظرف

  .راستاي دستيابي به توازن و برتري نسبي به عراق

]19[  

بررسي نقش عوامل طبيعي بر 

  هاي مرزي ايرانامنيت رودخانه

و  يها عبارت است از: روابط مكانرودخانهي مايسثر در وم ييايعوامل جغراف  تحليلي - توصيفي

 و و هوا آب ،ياهيو خاك، پوشش گ يشناس نيزم ،يو زهكش يتوپوگراف ،ييفضا

  .شيانواع فرسا

]11[  

مناسبات ايران و تركيه از منظر 

  منابع آبي

 - تحليلي - توصيفي

  كاربردي

 مسير غييرفرادست، ت كشور در هارودخانه سرچشمه كنترل بندها،آب و سدسازي

 تركيه و آبي ايران مناسبات بر تاثيرگذار پارامترهاي ،مرزي هايرودخانه طبيعي

  .هستند

]8[  

مروري بر منابع آبي جهان با 

  نگرش ژئوپليتيكي

تحليلي و  - توصيفي

  كاربردي

 و روابط بر انكاري غيرقابل تاثير كشور 150 ميان در حوضه مشترك 263 وجود

 استراتژيك ذخاير عنوان به هاي زيرزمينيآب همچنين. دارد كشورها اين مناسبات

]25[  
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نويسندگان،   نتيجه  روش  عنوان

  سال

 كنندايفا مي كشورها مناسبات به دهيشكل در ايكننده تعيين نقش بشري جامعه

  .باشد مي كشورها سوي از مداوم نگهداري و حفظ نيازمند و

واكاوي مسائل هيدروپليتيكي در 

امنيت ملي در غرب ايران 

  (كرمانشاه و ايالم)

 - و توصيفي كيفي

  تحليلي

 مجموعه در ايران آبريز هايحوضه از يكي عنوان به كشور غربي منطقه

- روبه آب منابع از برداريبهره در هاييبا چالش فرات، و دجله حوضه ليتيكيهيدروپ

- مي تهديد را كشور دو ملي امنيت عراق، و ايران هيدروپوليتيك روابط و است رو

  .كند

]31[  

نسبت مناسبات هيدروپليتيك با 

تغيير ساختار هيدروهژمون: سد 

  رنسانس در اتيوپي

تحليلي و  - توصيفي

  ايكتابخانه

طرح ساخت سد رنسانس آغازي بر پايان هيدروهژموني مصر و تغيير ساختار قدرت 

  در حوضه آبريز نيل است.

]20[  

  تحليل مطالعات انجام شده

ها استخراج شاخص از آن 8عداد با بررسي مطالعات انجام شده، ت

ها در ها تحليل شدند. شاخصاساس همين شاخصشد و سپس بر

دو گروه كلي يعني ديدگاه نويسندگان نسبت مسئله هيدروپليتيك 

طرفانه، موضع  ايران و كشورهاي همسايه كه شامل موضع بي

تهاجمي و موضع تدافعي است. گروه دوم شامل رويكرد 

با مسئله شامل حقوقي، ديپلماسي، علمي، پيشنهادي جهت تعامل 

طرف بدين معني بيني و همكاري است. موضع بيهشدار و پيش

است كه نويسندگان بدون اظهارات جانبدارانه مواضع خود را در 

اند. موضع تهاجمي بيانگر هاي گروه دوم بيان كردهقالب شاخص

اند اين است كه نويسندگان با ذكر داليل مختلف پيشنهاد كرده

كه ايران در تعامل با كشورهاي همسايه داراي حوضه آبريز 

مشترك كه در زمينه مديريت منابع آب باهم اختالف نظر دارند 

با رويكردي تهاجمي و از موضع قدرت تعامل كند. اين موضع 

كشورهاي باالدست  دست و بعضابيشتر در مورد كشورهاي پايين

اين است كه نويسندگان از اظهار شده است. موضع تدافعي بيانگر 

عملكرد كشورهاي باالدست ناراضي بوده و از حق ايران براي 

هاي ها دفاع كرده و از مهار آببرداري از منابع آب آن حوضهبهره

ها براي كشورهاي پايين دست دفاع مرزي و عدم رهاسازي آن

اند. بر اين اساس اكثر تحقيقاتي كه در رابطه با هيدروپليتيك كرده

در ايران انجام شده است در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته و 

باشد. در ادامه به نتايج اين بررسي پرداخته مورد مي 46شامل 

  ). 1شود (شكل مي

  

  

  تحليل مرور مطالعات :1شكل 

  
  

درصد از تحقيقات مورد بررسي  63شود همانطور كه مشاهده مي

هاي يا چند تا از شاخصاند و به يك طرفانه داشته موضعي بي

درصد موضع  21اند. گروه دوم مواضع خود را اظهار نموده

-اند. شاخصدرصد موضع تدافعي داشته 16اند و تهاجمي داشته
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 .1401 زمستان، 1، شماره 5دوره                    فصلنامه آمايش سياسي فضا

هاي تركيبي هستند بدين معني كه ممكن هاي گروه دوم شاخص

ها توسط است در يك تحقيق بيش از يكي از اين شاخص

درصد از تحقيقات با توجه  31در  نويسندگان پيشنهاد شده باشد.

هاي مشترك، تنش و به شرايط احتمالي منابع آبي در حوضه

بيني شده است و تبعات آن هشدار داده چالش بين كشورها پيش

درصد از مطالعات، راهكارهاي علمي براي  26شده است. در 

درصد پيشنهاد  17كمك به حل مسئله پيشنهاد شده است. در 

اساس قوانين راهكارهاي حقوقي به معني عمل بر شده است كه از

دست و توافقات المللي از جمله تعيين حقابه پايينحقوقي بين

  قبلي، استفاده شود. 

  

وضعيت منابع آبي مشترك ايران با كشورهاي 

  همسايه

 6المللي، ايران داراي هاي آبريز بيناساس بررسي حوضهبر  

 2باشد كه در جدول يكشور همسايه م 7حوضه آبريز مشترك با 

مساحت هر حوضه و كشورهايي كه بخشي از هر حوضه در آن 

واقع شده است، نشان داده شده است. بزرگترين و مهمترين 

هزار كيلومتر مربع مساحت  918حوضه در منطقه دجله و فرات با 

هزار كيلومتر  30است و كوچكترين حوضه نيز حوضه دشت با 

-نيز موقعيت و شكل حوضه 2ل باشد. در شكمربع مساحت مي

  هاي مذكور نشان داده شده است.

  

  هاهاي آبريز مشترك و مشخصات آنحوضه :2جدول 

  كشورهاي مشترك  مساحت (كيلومتر مربع)  حوضه آبريز

  پاكستان - ايران  30998  دشت

  پاكستان -افغانستان - ايران  204307  هلمند

  كمنستانتر -افغانستان - ايران  281593  مرغاب و هريرود

  تركمنستان - ايران  36420  اترك

  روسيه -ارمنستان -آذربايجان - گرجستان -تركيه - ايران  188684  ارس -كورا

  عربستان - كويت -اردن -عراق -تركيه - ايران  918044  دجله و فرات

  

  هاي آبريز مشتركموقعيت حوضه: 2شكل
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 .1401 زمستان، 1، شماره 5دوره                    فصلنامه آمايش سياسي فضا

  

  حوضه آبريز دجله و فرات
. است دجله و فرات زيرحوضه ود شامل فرات دجله آبريز حوضه  

 47عراق (، درصد) 28تركيه ( كشور 5 بين فرات زيرحوضه

 عربستان درصد) و 0333/0درصد)، اردن ( 22درصد)، سوريه (

 بزرگ سد 13 مجموع در. است مشترك درصد) 3( سعودي

 و سوريه تركيه، كشور سه توسط فرات رودخانه روي بر تاكنون

 دجله آبريز زيرحوضه. است ساخت لحا در يا و شده احداث عراق

 04/0سوريه( درصد)، 56عراق( درصد)، 19ايران( كشور چهار با

 تاكنون، 1930 دهه از. است درصد) مشترك 24( تركيه و درصد)

 هاي سرشاخه روي بر و دجله رودخانه حوضه در متعددي سدهاي

 اين ظرفيت مجموع. است احداث حال در يا و شده احداث آن

 توپوگرافي دليل به. باشد مي مكعب متر ميليارد 116 بر بالغ سدها

 هاي طرح تاكنون تركيه، كشور در دجله رودخانه حوضه شديد

 در اما. است نشده انجام منطقه اين در توجهي قابل ايتوسعه

سد را  8قالب پروژه گاپ قصد ساختن  در تركيه اخير، هاي سال

سو با ظرفيت بيش از ترين آن سد ايليمدر اين منطقه دارد كه مه

برداري به بهره 2021ميليارد متر مكعب است و در سال  10

تواند يك سوم رسيده است. با پايان يافتن اين پروژه، تركيه مي

كنون تعامالت ودي به دجله را تحت كنترل خود درآورد. تاآب ور

ي رودخانه دجله انجام نشده ورگوهاي جدي بر وسياسي و گفت

بگيري ايليسو و ادامه اجراي پروژه گاپ و همچنين است. اما با آ

آبگيري سدهاي رودخانه سيروان و زاب كوچك، فشارها بر روي 

-منابع آب عراق بيش از پيش افزايش يافته و مناقشات ظهور مي

  كنند.

  

  منطقه اروند رود

دسترسي به دريا از عوامل مهم در قدرت ژئوپليتيكي و   

رود. از اين منظر كشورها به مي هيدروپليتيكي كشورها به شمار

شوند  اي تقسيم ميسه دسته محصور در خشكي، ساحلي و جزيره

]. عالوه بر كشورهاي محصور در خشكي تعداد زيادي 50[

كشورها داراي دسترسي محدودي به دريا هستند، براي مثال 

كشورهايي مانند عراق و زئير، سواحل خيلي كوتاهي نسبت به 

]. اين گونه كشورها در راستاي 15دارند [قلمرو زميني خود 

هاي ممكن مانند راه حقوقي، دسترسي به ساحل، از تمامي گزينه

ديپلماتيك و حتي نظامي، فشارهاي زيادي به همسايگان خود 

  ].36كنند [وارد مي

هاي مرزي با همسايگان خود ايران همواره بر سر تقسيم آب  

 25ي گذشته بيشتر از اختالف نظر داشته است و در چهار سده

ي آبريز مشترك ]. حوضه14جنگ در اين زمينه داشته است [

انگيزترين مورد بوده است كه به رغم  ايران و عراق مناقشه

قراردادها و توافقات مختلف، هنوز به شكل حل نشده باقي مانده 

]. 4است و يكي از داليل اصلي جنگ هشت ساله بوده است [

العرب يا اروندرود يك نمونه ر سر مرز شطمناقشه ايران و عراق ب

]. عراق به 15ست [ا بارز از اختالفات مكاني در ارتباط با مرزها

اي مانند علت نداشتن بندرهاي ساحلي خوب، به بندرهاي رودخانه

دهد. در همين راستا نظارت بر اروندرود بصره، اهميت زيادي مي

]. 14[ تهميشه يك هدف عمده سياسي براي عراق بوده اس

طور كلي اعمال نفوذ كشورهاي استعماري مانند روسيه و  به

نوامبر  4تهران و  1911دسامبر  21هاي انگليس در پروتكل

استانبول و ناديده گرفتن حقوق ايران به نفع عثماني، زمينه  1913

ظهور اختالفات مرزي عراق و ايران را فراهم نموده است. 

وني را در دو كشور طي نكرده هيچگونه مراحل قان 1913پروتكل 

است؛ اما دولت عراق موادي از اين پروتكل را براي پوشش 

]. 4ادعاهاي خود به صورت گزينشي مورد استفاده قرار داده است [

اشتراكات مذهبي و فرهنگي اين دو كشور جلو بروز مناقشه و 

ها را نگرفته است. اختالفات مرزي و سرزميني منازعه آن

ل درگيري بين دو طرف بوده و هست. اروندرود بزرگترين عام

، به بهانه احقاق 1980سمبل اين اختالفات است. عراق در سال 

كه علت واقعي ]. در صورتي14حق خود به ايران حمله كرد [

  جنگ ارتباط كمي به اين موضوع داشت.

  

  ندرودوري بر سر امناقشات تاريخ :3جدول 

  مورد مناقشه  تاريخ

  .عراق  دولت  توسط 1316تير  13  عهدنامه  ضنق  1348 -1317
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 .1401 زمستان، 1، شماره 5دوره                    فصلنامه آمايش سياسي فضا

  مورد مناقشه  تاريخ

  .و بحران اروندرود  قاسم  عبدالكريم  دولت  1337

  .خسروآباد  مسئله  1338

  .بندر آبادان  مسئله  1338

  .ايران  توسط 1316تير  13  لغو عهدنامه  1348

  .)1975 -1965 / 1354 - 1348( سرد ميان ايران و عراق  جنگ  1348

  .)1988 -1975 /1367 -1354ايران و عراق (  الجزيره و روابط  عهدنامه  1354

  .)1988 -  1980(  ساله  هشت  الجزيره و جنگ  مهلغو عهدنا  1359

  بررسي هيدروپليتيك اروندرود در مقياس كالن

 ، وضعيت كلي منابع آب و پتانسيل تنش3با توجه به شكل   

ه محور بحث اين گيرد. از آنجاييكزايي آن مورد بررسي قرار مي

باشد، ابتدا تحقيق اروندرود و روابط هيدروپليتيك ايران و عراق مي

شود. براي دستيابي در مقياس كالن پرداخته مي هبه بررسي مسئل

حائز اهميت  رهاي اين مسئله، مقياس بررسي بسيابه تمام جنبه

ي بررسي اروندرود و مسائل آن فقط مقياس محلي ااست. اگر بر

اي و اثرات تجمعي ساير هاي فرامنطقهرفته شود، جنبهدر نظر گ

گيرند. مسائل منابع آب كشور شرايط موثر مورد غفلت قرار مي

عراق كه عمدتا تحت تاثير دو رودخانه دجله و فرات و تشكيل 

باشد را بايد در النهرين مي هاي كشاورزي حاصلخيز بينزمين

طور  يك طرف عراق بهبه اين ترتيب از  جو نمود.وباالدست جست

كلي يك كشور پايين دست در حوضه دجله و فرات بوده و از 

ها و مساحت قابل طرف ديگر طول قابل توجهي از رودخانه

ها نيز در داخل مرزهاي اين كشور واقع شده توجهي از حوضه

است. با توجه به اينكه ارتفاعات نقش بسيار مهمي در توليد آب 

جز شمال اين كشور بقيه مناطق از اراضي  هها دارند و بدر حوضه

پست تشكيل شده است، بنابراين علي رغم وضعيت مساحت و 

هاي داخل مرزهاي اين كشور، پتانسيل توليد آب طول رودخانه

چندان باال نيست. از طرف ديگر با توجه به اقليم خشك عمده 

اين مناطق و نزوالت جوي اندك، وابستگي اين كشور به 

شود. بنابراين در مقياس كالن، خود تشديد مي هدبباالدست خو

هاي آبه رودخانهعراق از نظر منابع آبي وابستگي شديدي به حق

  مشترك دارد. 

وضعيت عراق از نظر رشد جمعيت و الگوي اقتصادي را نيز   

بايد در اين مقياس بررسي نمود. با توجه به رشد شتابان جمعيت 

و  2022ميليون نفر در سال  42ز هاي اخير و رسيدن به مردر دهه

هاي كشاورزي با راندمان آبي همچنين وسعت خيلي زياد زمين

- هاي توسعه كشاورزي بايد منتظر افزايش بيبسيار پايين و طرح

هاي آتي بود. با افزايش اين سابقه تقاضا براي منابع آبي در سال

هاي تقاضا و ثبات سياسي و اقتصادي، اين كشور از تمامي گزينه

ممكن براي دستيابي به منابع آبي بيشتر و حقابه خود از 

كشورهاي باالدست استفاده خواهد نمود. در اين ميان ابتدا طرق 

ديپلماسي، حقوقي و قانوني آزموده خواهد شد. بايد اشاره شود كه 

هاي كشاورزي عراق از نظر وابستگي به منابع آبي بيشتر زمين

طور عمده به منابع آبي  بهاند و قع شدهخارج از محدوده اروندرود وا

دجله و فرات وابسته هستند. بنابراين، اهميت اروندرود ارتباط 

چنداني با نياز آبي كشاورزي عراق ندارد. در اين زمينه مشكالت 

هيدروپليتيك عراق در رده اول با تركيه، رده دوم با ايران و رده 

انتخاب سياست  سوم با سوريه خواهد بود. تركيه با توجه به

ها در پروژه گاپ هاي كالن مهار آبهيدروهژمون و اجراي طرح

اي در اين زمينه و بر روي فرات باعث ايجاد مشكالت گسترده

  شده است و اين مسئله در آينده ابعاد مختلفي خواهد داشت.

هاي مرزي از كشورهاي مجاور به موضوع ديگري كه با مهار آب

النهرين و خشك ثير بر ميزان تغذيه بينافتد، تاعراق اتفاق مي

اساس تحقيقات جديدي كه توسط برشدن آن در آينده است. 

ي اخير انجام شده است، يكي هاي سنجش از دور در دههتكنيك

النهرين و هورهاي پايين شدن بيناز تاثيرات غيرمستقيم خشك

دست دجله و فرات منجر به ايجاد پديده ريزگرد شده است. اين 

استان ايران را تحت تاثير قرار داده  16زگردها در حال حاضر ري

  است.
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 .1401 زمستان، 1، شماره 5دوره                    فصلنامه آمايش سياسي فضا

  كارون)-كرخه- سيروان-و فرات (زاب موقعيت ايران در حوضه آبريز دجله :3شكل 

  
  

اي و بررسي هيدروپليتيك اروندرود در مقياس منطقه

  محلي

اي از دو جنبه حائز اهميت بررسي اين مسئله در مقياس منطقه  

ها در دو بايد پتانسيل توليد آب و نياز به آب اين حوضهاست. اول 

نظر قرار گيرد و دوم بحث محدوده خود اروندرود، كشور بايد مد

اي دو كشور است. مصب آن در خليج فارس و اهميت آن بر

طور ميانگين  بهاساس مطالعات انجام شده كرخه و كارون بر

 7رد كارون و ميليا 25(ميليارد متر مكعب آب  32نه حدود ساال

مشابه عراق، اراضي كشاورزي بسيار كنند. ميليارد كرخه) توليد مي

ها به ويژه در جلگه خوزستان وجود دارد. وسيعي در اين حوضه

هاي واقع در اين عالوه براين بخشي نياز شرب و صنعت استان

-كند. از طرف ديگر در بخش عراق زمينحوضه را نيز تامين مي

ها ندان زيادي در پايين دست اين رودخانههاي كشاورزي نه چ

) و عالوه بر آب ورودي اين رودها، آب دجله 4وجود دارد (شكل 

-اساس اين وضعيت، ميات نيز در اين مسير جاري است. برو فر

توان نتيجه گرفت كه عراق از نظر تامين آب كشاورزي، شرب و 

اي مهم هصنعت نياز قابل توجهي به اين آب ندارد. يكي از جنبه

ها و هورهاي موجود در محيطي تاالبدر اين بخش حقابه زيست

كه با مهار آب در باالدست توسط ايران، اين  طوري آن است. به

شوند و عالوه بر هورها خشكيده و به كانون گردوغبار توليد مي

-اين معيشت مردم بومي اطراف اين هورها تحت تاثير قرار مي

گيرد. 
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  ) 2020ضي منطقه مورد مطالعه (سالري اراكارب :4شكل 

 
  ESRIمنبع: 

  

تر در اين بخش، محدوده اروندرود و مصب آن مسئله مهم  

هاي  است. همانطور كه بيان شد، تنها نقطه دسترسي عراق به آب

هاي ملي هر المللي كه نقش بسيار حياتي در تمامي شاخصبين

، است كشوري دارد، اروندرود يا شط العرب و مصب آن، فاو

). بنابراين در هر شرايطي كشور عراق براي ايجاد 5(شكل

در  هدسترسي بهتر به درياهاي آزاد انگيزه خواهد داشت. كما اينك

و همچنين ايران گذشته اين اقدام را با حمله به كشور كويت 

اختالف اصلي در اين محدوده به تعيين مرز انجام داده است. 

حل دقيق مرز در اين منطقه از تعيين مگردد. اي برميرودخانه

است و   ديرباز مورد اختالف ايران و همسايه غربي خود بوده

هم بود. دولت  جنگ ايران و عراق  اختالف مرزي اصلي منجر به

هاي داخلي  اروندرود را از آب عثماني  عراق و پيش از آن دولت

كشور خود دانسته و مرز دو كشور را در ساحل شرقي اين رودخانه 

قسطنطنيه بين ايران و عثماني  1913دانستند. در قرارداد سال  مي

ساحل شرقي اروندرود مرز دو كشور تعيين شده و عراق هم از اين 

وندرود يك كرد اما ايران معتقد بود كه ار قراداد حمايت مي

مرز دو كشور  المللي عرف بين  اساسرودخانه مرزي است و بر

دانست. دو  ودخانه ميترين قسمت ر يعني عميق خط تالوگ  را

ارجاع  جامعه ملل  اختالف خود را به 1934كشور يك بار در سال 

 1937دادند اما توافقي حاصل نشد. در سال 

رسيد. بر اساس اين  مرزي دو كشور به امضا معاهده  نخستين

قرارداد مرز دو كشور در امتداد ساحل شرقي رودخانه بود اما يك 

كنار آبادان به ايران اختصاص قسمت لنگرگاهي چهار مايلي در 

داده شده و در اين قسمت خط تالوگ مرز دو كشور را مشخص 

كرد. اما هر دو كشور از اين قرارداد ناراضي بودند، عراق معتقد  مي

بود ايران از شرايط داخلي سياسي نابسامان اين كشور در آن زمان 

هم است. ايران   براي بهبود وضعيت خود در مذاكرات سود جسته

آن را فسخ كرده و  1960از اين قرارداد ناراضي بود و در دهه 

در سال  نهايتا شد.خواستار مذاكرات براي تعيين خط مرزي جديد 

جمهور الجزاير  رئيس گري ميانجي  با معاهده الجزاير  در 1975

هاي ايران در  صدام حسين، عراق خواسته  و محمدرضا پهلوي  بين

و خط تالوگ براي نخستين بار مرز زمينه اروند رود را پذيرفت 

رسمي دو كشور در اين رودخانه شد. اما پنج سال بعد و پنج روز 

پيش از آغاز جنگ صدام حسين اين قرارداد را فسخ كرده و 

مدعي شد اين پيمان به دليل عدم رعايت مفاد آن از سوي ايران 

  ].10[ است  اعتبار خود را از دست داده
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 .1401 زمستان، 1، شماره 5دوره                    فصلنامه آمايش سياسي فضا

  مناقشه اروندرود: محدوده مورد 5ل شك

  
  

  نشان داده شده است.  DPSIR   هاي اين مسئله بر اساس مدل مفهوميدر شكل زير پيچيدگي
  

 DPSIRهاي مسئله با مدل تشريح روابط بين مولفه :6شكل 

  
  

شود كه دو وضعيت كلي در با بررسي مطالب باال مشخص مي  

بر سر منابع  مورد هيدروپليتيك اين منطقه وجود دارد. اول مناقشه

هايي كه از كشورهاي ايران، تركيه و سوريه وارد آبي رودخانه

شوند و آب مورد نياز شرب، صنعت و كشاورزي اين عراق مي

كنند. دوم به وضعيت استفاده از محدوده كشور را تامين مي

هاي  مشترك اروندرود در مرز دو كشور و اهميت دسترسي به آب

  گردد.راق بر ميالمللي به ويژه براي عبين

  

  نتيجه گيري

هاي آبريز ها و حوضهدر اين تحقيق با توجه به اهميت رودخانه  

مشترك بين كشورهاي مختلف و پتانسيل ايجاد چالش براي اين 

عنوان نمونه موردي و در  كشورها، هيدروپليتيك اروندرود به

اي تا محلي مورد بررسي واقع هاي مختلف از فرامنطقهمقياس

دين منظور ابتدا يك مرور سيستماتيك و جامع از مطالعات شد. ب

ودن موضوع در ايران صورت گرفته در اين زمينه با توجه به نوپا ب

هاي مورد بررسي در  اساس اين مطالعات و شاخصانجام شد. بر

هاي نويسندگان در مورد نحوه عملكرد در ها، ديدگاهآن

يه مورد بررسي قرار هيدروپليتيك و روابط آبي با كشورهاي همسا

طرفانه موضع بي ايج نشان داد كه پژوهشگران عمدتاگرفت. نت

زايي اتخاذ كرده بودند و عليرغم هشدار در مورد پتانسيل تنش

هاي ديپلماسي، حقوقي و همكاري بين  حلادامه وضع موجود، راه

اساس حله بعد بر. در مر]38- 1 [كشورها را پيشنهاد كرده بودند

تا ورود به  ها در حوضه دجله و فرات از سرمنشاهنقشه رودخان

ها در درون مرز كشورهاي منطقه، اقدام خليج فارس و موقعيت آن

ر نياز كشورها و به به بررسي وضعيت منابع آب در منطقه از نظ

دست در مقياس كالن شد. با عنوان كشور پايين ويژه عراق به
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ايران و سپس سوريه توجه به اينكه منابع آبي از كشور تركيه و 

شود و اين كشورها در باالدست اقدام به مهار اين وارد عراق مي

زايي بر سر اين انداز آينده و پتانسيل تنشاند، چشمها نموده آب

منابع با توجه به رشد خيلي زياد جمعيت عراق و عمچنين اراضي 

ي بيشتر ترسيم شد. هاي توسعهتحت كشت در اين كشور و طرح

اين مرحله نشان داد با توجه به وضعيت جغرافيايي، اقليمي، نتايج 

كاربري اراضي، جمعيت و وضعيت اقتصادي كشورها، وضعيت 

دست به صورت تجمعي زايي از باالدست به سوي پايينتنش

يابد. اين وضعيت فقط ناشي از اثرات مستقيم مهار آب افزايش مي

-ژه مسائل زيستوي هنخواهد بود، بلكه اثرات غيرمستقيم آن ب

ويژه ايران  همحيطي كه عواقب منفي زيادي بر كشورهاي منطقه ب

هاي مالي هنگفت آن خواهد داشت، مانند مسئله ريزگردها و زيان

نيز هست. در نهايت با توجه به اينكه محور تحقيق موجود 

اي وضعيت منابع آبي در اروندرود بود، در مقياس محلي و منطقه

و سپس محدوده مشترك اروندرود  ه و كاروندو حوضه آبريز كرخ

بررسي  زاي مرتبط با آنعنوان مرز آبي دو كشور و مسائل تنش به

شد. نتايج اين مرحله نشان داد كه عراق از نظر منابع آبي توليدي 

ها به اروندرود و در اين دو حوضه با توجه به محل تخليه آن

ده و مسئله اصلي نبودن اراضي كشاورزي قابل توجه، وابسته نبو

-هاي آزاد از طريق اروندرود ميدر اين مقياس، دسترسي به آب

  باشد. 

هاي مختلف و با توجه به موضوع مورد بررسي در مقياس  

هاي ساير محققين و صاحبنظران در اين زمينه، بررسي ديدگاه

پيشنهاد اين مطالعه مبتني بر همكاري كشورهاي منطقه بر 

ي كشورهاي المللي و رعايت حقابهيناساس حقوق و قوانين ب

هاي كارشناسي دقيق به منظور تامين دست از طريق بررسيپايين

برداري از منابع آبي منطقه با لحاظ تمامي حل پايدار در بهرهراه

شود كه با باشد. در مورد اروندرود نيز پيشنهاد ميمي جوانب آن

ايجاد دسترسي اي براي توجه به اينكه كشور عراق هيچ گزينه

المللي ندارد، در مورد استفاده از اروندرود هاي بينگسترده به آب

اساس اصول ها بربرداريبه منظور كشتيراني و ساير بهره

اساس همزيستي هندسي رودخانه و همكاري طرفين برم

آميز اقدام نمايند. عالوه بر اين، تامين حقابه هورهاي مسالمت

ها و تبديل شدن ري از خشكيدگي آنمنطقه نيز به منظور جلوگي

به كانون ريزگرد و اختالل در معيشت ساكنان اطراف هورها 

  شود.پيشنهاد مي

موردي توسط نويسنده گزارش نشده تشكر و قدرداني:   

  است. 

موردي توسط هاي اخالقي، تعارض منافع:  تاييديه  

  نويسنده گزارش نشده است.

موردي ها:  سهم نويسندگان منابع مالي/ حمايت  

  توسط نويسنده گزارش نشده است. 

  منابع

 ).1398يرازي، حبيب اهللا؛ سويلمي، مرتضي. (ابوالحسن ش .1

منطقه هاي نوظهور در ديپلماسي هيدروپليتيك و فرصت

مطالعات آسياي جنوب غربي، سال دوم، شماره  غرب آسيا.

7 ،91 -120.  

 اخباري، ابوالفضل، اخباري، محمد، پورروشن، علي اصغر .2

تبيين نقش  ).1399( اسماعيل، رنجبر، محسن، باهك بتول.

- 2015ي افغانستان و ايران (خارج هيدروپليتيك بر سياست

هاي نو در جغرافياي انساني، سال نگرشفصلنامه  ).2019

  .235- 213، 3، شماره 12

 )1397( اعت، جواد؛ ذكي ياشار؛ كريمي حسن.اط .3

پليتيكي ميان مصر، هيدروپليتيك نيل و تاثير آن بر ورابط ژئو

هاي جغرافياي سودن و اتيوپي (سد رنسانس)، پژوهش

  .68- 39سياسي، سال سوم، شماره دوم، 

افضلي رسول، پيشگاهي فرد زهرا، زارعي بهادر، رحماني  .4

شناسي ژئوپليتيكي مديريت  آسيب ).1396( رضا. محمد

- منابع آبي ايران در حوضه آبريز جنوب غربي كشور: رودخانه

راهبرد اجتماعي فرهنگي، سال  ه و كارون بزرگ.هاي كرخ

  .140- 105، 23ششم، شماره 

 ).1390( اهللا.عزت ،حميدرضا، عزتي ،نژاد متكيپاك .5

وابط ايران دروپليتيك رودخانه مرزي اترك و تاثير آن بر ريه

انداز جغرافيايي (مطالعات انساني)، سال چشم و تركمنستان.

  .37- 19، 14ششم، شماره 

 ).1389( اديان، حميد؛ حجازي، سيد عليرضا.هپيشگاه  .6

هاي مشترك هيدروپليتيك ايران با عراق و افغانستان، چالش

علوم  فصلنامه در اروند و هيرمند. 2010- 2001سال از 
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 .167- 119، 12، شماره 3الملل، دوره سياسي و روابط بين

 تاثيرات بررسي ).1397( پوراصغر سنگاچين، فرزام. .7

 هاي حوضه در همسايه كشورهاي آب متنظي هاي برنامه

سازمان برنامه و بودجه كشور،  ايران. مرزي بر مشترك

  .تهران

ايران و مناسبات  ).1400( جان پرور، محسن؛ عباسي، فريد. .8

جغرافيا و روابط انساني،  فصلنامهتركيه از منظر منابع آبي.

  .56- 44، 4، شماره 3دوره 

 ژئوپليتيك. فاهيمم و اصول). 1385( .محمدرضا حافظ نيا، .9

 .اميركبير پژوهشكده: مشهد

مالحظات سياسي و امنيتي و  ).1392( ميان آبادي، حجت. .10

فصلنامه  هاي مرزي.حقوقي در مديريت رودخانه

هاي روابط بين الملل، دوره نخست، شماره نهم،  پژوهش

203 -235.  

بررسي نقش عوامل  ).1400( حسن كامران. دستجردي، .11

هاي پژوهش هاي مرزي ايران.انهطبيعي بر امنيت رودخ

  792- 767، 2، شماره 53جغرافياي انساني، دوره 

، هيدروپليتيك ايران ).1392حسين. (مختاري هشي،  .12

فصلنامه ژئوپليتيك،  .1404جغرافياي بحران آب در افق 

  .83- 49سال نهم، شماره سوم، 

تحليل هيدروپليتيك ايران و  ).1391( ، اسداهللا.حيدري .13

ري آذربايجان، ايه: عراق، تركيه، جمهوكشورهاي همس

، 35ماره ، سال دهم، شجغرافيانشريه  نخجوان و ارمنستان.

41 -56.  

ردشتي، حسن؛ خالدي، حسين؛ ميرزايي، محمدعلي؛ پي .14

هاي  بررسي نقش رودخانه ).1393( صمدزاده گلستان، حسن.

فصلنامه علوم و  يران و عراق (اروندرود).مرزي در روابط ا

  .82- 53، 3سال پنجم، شماره  ،يمرزفنون 

 جغرافياي). 1386( .جرالد بليك،. اچ و آالسداير درايسدل، .15

. حيدر دره مير ترجمه. آفريقا شمال و خاورميانه سياسي

 .المللي بين و سياسي مطالعات دفتر: تهران

تاثير  ).1398( ، ابراهيم.حميد، قادري ،محسن، درج ،ديانت .16

ياسي ايران و اقليم س هيدروپليتيك زاب كوچك بر روابط

هاي سياسي جهان اسالم، سال پژوهش كردستان عراق.

  .158- 131نهم، شماره دوم، 

سياست آب در  ).1395( ، مصطفي.ذكي، ياشار، رشيدي .17

هاي هيدروپليتيكي ناشي حوضه آبريز كارون بزرگ و چالش

هاي نو در جغرافياي انساني، سال هشتم، ، نگرشاز آن

  .59- 43شماره چهارم، 

بررسي  ).1394( ؛ دلشادزاد، جليل؛ كريمي، بايرام.ذكي، ياشار .18

لي با تاكيد بر الملهاي بينو تحليل هيدروپليتيك رودخانه

جغرافياي نظامي و امنيتي، سال نشريه  رودخانه مرزي ارس.

  .65- 37اول، شماره اول، 

تعيين راهبردهاي  ).1399( ذكي، ياشار؛ نجفي، سجاد. .19

هاي پژوهش در حوضه آبريز اروند. ايران هيدروپليتيكي

  .1549- 1529، 4، شماره 52جغرافياي انساني، دوره 

 راد، مراد؛ متقي ديسفاني، افشين. نژاد، احمد؛ كاويانيرشيدي .20

نسبت مناسبات هيدروپليتيك با تغيير ساختار  ).1400(

اطالعات جغرافيايي  هيدروهژمون: سد رنسانس در اتيوپي.

  .150- 133، 117 ، شماره30سپهر، دوره 

باز  ).1398( علي. مجتبي، مريدي، ،مطهره، شوريان ،سادات .21

هاي آبريز مشترك با توزيع تخصيص منابع آب در حوضه

استفاده از رويكرد ورشكستگي، تحقيقات آب و خاك ايران، 

  .1151- 1142، 5، شماره 50دوره 

هيدروپليتيك، امنيت و توسعه  ).1390( سينايي، وحيد. .22

 افغانستان و تركمنستان. آبي در روابط ايران، هايهمكاري

  .211- 185روابط خارجي، سال سوم، شماره دوم، فصلنامه 

يت هيدروپليتيك و امن ).1395( الدين.صادقي، سيد شمس .23

فصلنامه راهبرد، سال  ملي: كشورهاي منطقه خليج فارس.

  .144- 117، 81م، شماره 25

بررسي  ).1395حجت. (ميان آبادي،  عباس،عراقچي،  .24

هاي هيدروپليتيك ايران و لزوم ديپلماسي آب در حل چالش

هاي استراتژيك رياست مركز بررسي آبي.- هاي سياسيتنش

  .م28جمهوري، نشست 

ابع آبي جهان با نگرش مروري بر من ).1400( عباسي، فريد. .25

، شماره 3جغرافيا و روابط انساني، دوره فصلنامه  ژئوپليتيكي.

4 ،424 -438.  

زعه تا ديپلماسي آب، از منا ).1393( ، عباس.عراقچي .26

- 91سياست جهاني، دوره سوم، شماره چهارم،  همكاري.

119.  
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 ، محبوبه.محمد حسن، نيك فرجام ،عزت اهللا، خضري ،عزتي .27

تحليلي بر هيدروپليتيك شرق ايران، فصلنامه  ).1390(

هاي نو در جغرافياي سياسي، سال چهارم، شماره اول، نگرش

95 -113.  

 ).1394( حجت. آبادي،پور، محمد؛ روغني، برديا؛ ميانرشتهف .28

المللي با هاي زيرزميني بينهاي ژئوپليتيكي منابع آبچالش

ژئوپليتيك، سال فصلنامه تاكيد بر منابع مشترك ايران، 

  .204- 170يازدهم، شماره سوم، 

مهدي، شيخ  ،سيد عباس، حسني باقري ،فروغي نعمت الهي .29

تاثير هيدروپليتيك رودخانه مرزي  ).1392( ، محمود.اويسي

فصلنامه  مهوري اسالمي ايران.هيرمند بر امنيت ملي ج

هاي نو در جغرافياي سياسي، سال پنجم، شماره سوم، نگرش

33 -51.  

هيدروپلتيك  ).1397علي. (شهيدي،  فريبا،نيرومند فرد،  .30

 هاي مشترك مرزي. ران و عراق و بهينه كردن مصرف آباي

  .260- 233، دوره هفتم، شماره دوم، سياست جهاني

يوسف؛ عباسي فيضي باشكند، يوسف؛ زين العابدين عموقين،  .31

واكاوي مسائل  ).1400( عليرضا، مهكويي، حجت.

هيدروپليتيكي در امنيت ملي در غرب ايران (كرمانشاه و 

هاي دفاعي، سال بيستم، مديريت و پژوهشفصلنامه ايالم)، 

 .98- 65، 92شماره 

 سلطان محمدي، زهرا؛ انصاري، زهرا.پهر، آرش؛ قرباني س .32

 قه خليج فارس.درآمدي بر هيدروپليتيك منط ).1397(

  .25- 16مطالعات خليج فارس، سال چهارم، شماره سوم، 

امنيت  ).1396( ن، حسن؛ ياري احسان، عابدي مرضيه.كامرا .33

حوالت محيطي و امنيت ملي ايران در بستر تزيست

جغرافيا، سال پانزدهم، نشريه  ود).هيدروپليتيك مرزي (هرير

  .328- 305، 52شماره 

بررسي تاثير  ).1398( گرگيج، فرهاد؛ خزايي، ضياء. .34

 ر امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران.هيدروپليتيك هيرمند ب

  .70- 49، 47علوم سياسي، سال چهاردهم، شماره مجله 

 ؛ زرقاني، سيد هادي؛ صدرنيا،متقي، افشين؛ كاوياني راد، مراد .35

شناسايي و تحليل عوامل موثر در مناسبات  ).1397( حسن.

 هريرود.هيدروپليتيك ايران و افغانستان در حوضه آبريز 

  .254- 235مطالعات شبه قاره، 

تاثير  ).1391( پور، مهدي.محسني، بهرام، رحيمي .36

. هيدروپليتيك اروندرود بر مناسبات آينده ايران و عراق

  .180- 157هاي راهبردي سياست، پژوهش

پور پويان، محمدي، حميدرضا؛ ميرزايي پور طاهره، حسين .37

 تحليل فضايي هيدروپليتيك حوضه دجله و ).1391( رضا.

  .261- 229، 35جغرافيا، سال دهم، شماره نشريه فرات، 

 ).1387( ي هشي، حسين و قادري حاجت، مصطفي.مختار .38

ميالدي، حوضه  2025هيدروپليتيك خاورميانه در افق سال 

فصلنامه ژئوپليتيك،  دجله و فرات، رود اردن و رود نيل.ز آبري

  .74- 36سال چهارم، شماره اول، 

توجه به  ).1398( .مختاري هشي، حسين؛ عبدي، عطاءاهللا .39

 تنظيم روابط ايران و آسياي مركزي.هيدروپليتيك در 

  .116- 93، 6مطالعات آسياي جنوب غربي، سال دوم، شماره 

نقش هيدروپليتيك هيرمند در  .)1399مريم. (وريج كاظمي،  .40

 فصلنامه هاي قومي در سيستان و بلوچستان.بروز بحران

  .164- 143، 2، شماره 3جغرافيا و روابط انساني، دوره 

 ).1398( .حميدرضا ،ابوالقاسم، حاجي حسيني ،مظفري .41

عه و امنيت پايدار بررسي جايگاه ژئوپليتيك آب در توس

فصلنامه  هاي پويا.اساس رويكرد سيستممناطق مرزي بر

  .145- 118 ،وپليتيك، سال پانزدهم، شماره اولژئ

هاي هيدروپليتيك چالش ).1396( موسوي نيا، سيد عارف. .42

تحقيقات جديد در علوم انساني، شماره سوم،  يران و عراق.ا

65 -82.  

نابع آب در تحليلي بر بحران م ).1396( مهكويي، حجت. .43

ي جهان اسالم، مطالعات سياس كشورهاي اسالمي منتخب.

  .199- 169، 22سال ششم، شماره 

اثر تغييرات آب و هوايي بر  .)1399( ميرشكاران، يحيي. .44

تاكيد بر انتظامي بحران منابع آبي با  - پيامدهاي امنيتي

هاي تغييرات آب و پژوهش هيدروپليتيك مناطق مرزي.

 .98- 79هوايي، سال اول، شماره دوم، 

 ).1399( عمري ابراهيم.حسن، خمري منصور، م نامي، محمد .45

هاي موثر بر مناسبات هيدروپليتيك ايران و شناسايي شاخص

فصلنامه مطالعات  منستان با تاكيد بر رودخانه اترك.ترك
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  69مقياستحليل فضايي هيدروپليتيك اروندرود در چند  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 .1401 زمستان، 1، شماره 5دوره                    فصلنامه آمايش سياسي فضا

  .370- 349، 81دفاعي استراتژيك، سال هجدهم، شماره 

بررسي  ).1389( نامي، محمد حسن، محمدپور، علي. .46

 يروان و الوند).غرب كشور (زاب، س هايهيدروپليتيكي حوضه

  .165- 133، 14اي، شماره ي ناحيهجغرافيا و توسعه مجله

شناسايي عوامل  ).1398( .واثق، محمود؛ نجفي، سجاد .47

فصلنامه آينده هيدروپليتيك اروندرود، كليدي تاثيرگذار در 

  .134- 109آينده پژوهي ايران، 

نقش هيدروپليتيك هيرمند در  ).1399( وريج كاظمي، مريم. .48

فصلنامه ، هاي قومي در سيستان و بلوچستانحرانبروز ب

  .2، شماره 3روابط انساني، دوره  جغرافيا و

 ؛ فرجي راد، عبدالرضا؛ سرور رحيم.هاشمي، سيد مصطفي .49

بررسي عوامل موثر ژئوپليتيك عراق و تاثير آن بر  ).1395(

-امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران، تحقيقات سياسي بين

  .94- 63المللي، 

م.  ،يپورطاهر پور، ز، ياحمد ،م ا،يحافظ ن زاده، ر، يرديالهو .٥٠

با شاخص  ايكشورها به در يرابطه دسترس نيي). تب1397(

), ) 128 ياپي(پ 1(33, ييايجغراف قاتي. تحقيتوسعه انسان

12 -25. . 
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