
 

 

 

 بر مناسبات هیدروپلیتیک ایران و ترکمنستان مؤثرهای شناسایی شاخص مقاله پژوهشی:
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 00/10/99:مقاله پذیرش                                                                      10/10/99: مقاله دریافت

 چكیده
ماننتد   یعتوامل این است  هته    ها مناسبات هیدروپلیتیک در سیستم رودخانه لیوتحل هیتجز نتایج حاصل از

رو هتد    توانند طیف متنوعی از منازعته یتا همرتاری ایجتاد هننتدی ازایتن       همبود آب و توسعه اقتصادی می
است ی رو    ترهمنستتا   وایترا    های مؤثر در مناسبات هیتدروپلیتیک  پژوهش شناسایی متغیرها و شاخص

برگتا  و هارشناستا    خ ازنظتر اده تفاست  بتا  اول وهلته در ایتن تحییتد در   تحلیلی است ی   -پژوهش توصیفی
بتر مناستبات ایترا  و     متؤثر های اساستی  شاخص عنوا  بهعامل  51، تعداد و ترنیک دلفی سیاسیی جغرافیا

عوامل علّی  یبند و رتبه لیوتحل هیتجز منظور بهل ترو  دیم زدوم ا در گامتبیین گردیدی  ترهمنستا  در آینده
ایجاد اشتغال با  (،15/5) ازیامتدهد هه عوامل: آب آشامیدنی با نتایج پژوهش نشا  می فاده شدیتو معلولی اس

(، 11/0) ازیت امتبتا   ژئومورفولوژی حوضته آبریتز اتتر     (،51/5) ازیامتآب برای هشاورزی با  (،51/5) ازیامت
امنی  منابع آب  (،55/0) ازیامت(، موقعی  ژئوپلیتیک ایرا  با 51/0) ازیامتبا  دو هشور یتعارض منافع راهبرد

و  اند قرارگرفتههای علّی دسته شاخص در ،(05/0) ازیامتی ترهمنستا  با یجغرافیا  یموقع( و 51/0) ازیامتبا 
     نیتش در مناستبات هیتدروپلیتیری ایترا  و ترهمنستتا  هستتندی هم نتین        رگتاار یتأثاز عوامتل   طورقطع به

 ازیت امتبتا   استتفاده از آب  یضتعف فنتاور   (،-05/0بتا امتیتاز )  یدروپلیتیک در مناسبات ه یجهان یهاقدرت
 ریتأث (،-54/0) ازیامتامنی  قضایی با  (،-51/0با امتیاز ) مربوط به آب ینقوان یهنفوذ هشورها در ته (،-00/0)

 ( و ضتعف  -55/5) ازیت امت(، امنی  و انتیال انرژی با -15/0) ازیامتی با مل ی بر امن یرا ا ایبحرا  آب منطیه
از  طورقطتع  بههه  اند قرارگرفتههای معلول دسته شاخص ( در-1/5های هیدروپلیتیری ایرا  با امتیاز )سیاس 
 هستندی ریرپایتأثهای  چالش

 هیدروپلیتیک، جغرافیای سیاسی، رودخانه اترک، ترکمنستان، جمهوری اسالمی ایرانواژگان کلیدی: 
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 مقدمه
یک معضل  عنوا  بهمرهزی  یهای مرزی در منطیه جنوب غربی آسیا و آسیاهیدروپلیتیک رودخانه

هتای  هندی با توجه به این مسئله بررستی بحترا   ها خودنمایی میها و مل مهم در روابط بین دول 

الخصتو   در جغرافیتای سیاستی علتی    موردتوجته پیش روی ناشی از همبود آب یری از مباحث 

هتای علتم جغرافیتای    زیرمجموعته  ازجملته هیتدروپلیتیک   دیگر بیا  بههیدروپلیتیک درآمده اس ی 

پتردازدی بتا   های مختلف متی باشد هه به بررسی نیش آب در رفتارهای سیاسی با مییاسسیاسی می

بترداری  آب در آینده و افزایش مصر  هشورهای فرادس  رودها در بهتره  هتوجه به مصر  فزایند

 (ی500: 5501نیا،حافظ) شودمی هها مشاهدروپلیتیک میا  مل از این منابع، شاهد مشاجرات هید

است ی میتانگین بتار  بتارا       خشتک  نیمهجمهوری اسالمی ایرا  هشوری هم آب و دارای اقلیمی 

 تتأمین  منظتور  بته هتا  های سطحی و استحصال آ بنابراین هنترل آب ؛باشدمتر در سال میمیلی 000

های سطحی در مرزهای ایرا  بتا  ی بخش مهمی از آباس  ضرورینیازهای جمعی  فعلی و آینده 

دارای مرزهای آبی  جوار همهمسایگا  آ  جاری اس ی هشور جمهوری اسالمی ایرا  با هشورهای 

 04هیلتومتر( از مترز مشتتر  هشتور را      5150) درصتد  00باشد، نزدیتک بته   متعدد و متنوعی می

هتا، منازعتات   بسیاری از درگیتری  منشأنونی دهندی در عصر ههوچک و بزرگ تشریل می رودخانه

رودخانته   5045باشندی تعتداد  مشتر  می آبریزهای هایی اس  هه دارای حوضهای بین دول منطیه

در  یا  دو یا چند هشور در جریا  است ی های آبریز وسیع در سطح جها  وجود دارد هه مبا حوضه

هتای مشتتر    هتای ستطحی را رودخانته   آبی عربی و خاورمیانه درصد زیتادی از منتابع   هشورها

 (ی0: 5501خسروشاهی،) باشدتنشی برای جها  مینظر منطیه پر  این دهد هه ازتشریل می

ای از ستازگاری  برداری از این منابع آبی مشتر ، طیف گستردهها در بهرهمیا  مل  هنش برهمنوع 

هتای مختلتف دربتاره    در رویررد معموالًو  گیرد برمیو همراری هامل تا ناسازگاری و جنگ را در 

 هتا و حضتور در آبریتز   هیدروپلیتیک بر روی عواملی مانند درگیری و همرتاری، بتازیگری دولت    

داننتد و  ها قر  هنونی را قر  هیدروپلیتیک متی بنابراین برخی ژئوپلیتیسین ؛شودمی تأهید المللی بین

ای در جها  به دلیل بحرا  برآمتده از همبتود   یههای منطها و جنگبر این باورند هه اغلب درگیری

   را نمتایش  زا تتنش همبتود منتابع آب و رفتارهتای     5(ی شرل 551: 5505هاویانی،) بودآب خواهد 

 دهدیمی
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 های مؤثر بر مناسبات هیدروپلیتیک ایرا  و ترهمنستا شناسایی شاخص

 با تأهید بر رودخانه اتر 

  

 

 (Sawain,2004:20: )منبع زا تنشکمبود منابع آب و رفتارهای  :8 شکل

 مبانی نظری

  شناسیپیشینه 

در مناسبات هیدروپلیتیک ایرا  و افغانستا  در  مؤثر( به شناسایی عوامل 5511) همرارا متیی و 

های اهمی  هریرود برای آب حاهی از آ  اس  هه شاخصاندی نتایج حوضه آبریز هریرود پرداخته

های اهمی  هریرود برای امنی  آشامیدنی، امنی  غاایی، امنی  منابع آبی برای ایرا  و شاخص

های های توسعه اقتصادی برای افغانستا  جزو شاخصبع آبی و انجام برنامهملی، امنی  منا

 شوندیراهبردی محسوب می

بر  تأهیدبا  المللی بینهای ( به بررسی و تحلیل هیدروپلیتیک رودخانه5515) همرارا ذهی و 

 پژوهشهای اندی یافتهرودخانه مرزی ارس جه  بررسی ماهی  تحوالت هیدروپلیتیری پرداخته

 برداری بهره، سابد شورویاتحاد جماهیر مرزی باقیمانده میا  ایرا  و  مسائلدهد حل نشا  می

های فنی و اقتصادی بر روی رودخانه، تعیین وضعی  جزایر ارس، همراریطرفین از آب رودخانه 

ی هابر اساس پروترل اتحاد جماهیر شوروی سابدهای ایرا  و داخل رودخانه، آخرین همراری

 باشدیارس می ه مثب  هیدروپلیتیک رودخانهمی وجو 5115و  5110های الحاقی سال

ی اهمی  آب شیرین دهد میفرایند سیاسی شد  موضوع آب و آسیب امنی  ملی را نشا   0 شرل

را قر  هیدروپلیتیک  05ای به حدی اس  هه سازما  ملل قر  های سطحی و رودخانهو هنترل آب

 (ی05: 5510،دیگرا نژاد و پا ) اس نموده  گااری نام
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 (22: 8912هشی،مختاری) منبع: فرایند سیاسی شدن موضوع آب و آسیب امنیت ملی -2 شکل

رودخانه مرزی اتر  اس ی رودخانه اتر  در شمال شرقی  مهم شمال هشور، های رودخانهی از ری

شودی طول رودخانه محسوب میالمللی ی بوده و جزء رودهای دائمی و بینو شمال ایرا  جار

در خراسا  شمالی تا دریای خزر جمعاً به طول  جها شاههای آ  در هوه های سرشاخهاتر  از 

اصلی و داخلی رود اتر  در روستای چات با رود سومبار به هم  های سرشاخههیلومتر اس ی  151

هیلومتر تشریل  510ایرا  و ترهمنستا  به طول جمهوری اسالمی آمیزند و از این نیطه مرز می

 ی(501: 5505بای،) شود می

 نظرهای اختال  آ  گاارینام چگونگی درباره و اس  ایرا  بلند رودخانه پنجمین ،این رودخانه

در  هه داشته نام «اتک» ابتدا در اتر   رودخانه هه اندنوشته مورخا  از بعضی دارد؛ وجود زیادی

 بعدها و گرفته نام اتک گیرد،می سرچشمه هوه دامنه از  چو  و اس   «دامن» مفهوم به زبا  ترهی، 

 «اترا » از برگرفته  رودخانه این تسمیه وجه معتیدند نیز دیگر برخیی اس  یافته نام تغییر اتر  به

 هاتر  تاریخی مختلف  دورا  در هه اس  آ  گااری نام این عل  و اس  تر  هلمه جمع یعنی

( تر  مرسر جمع) اترا  مخفف اتر   خالصه طور به و اندبوده ساهن رود این اطرا  نواحی در

 یاس 

گیرد، پس از عبور از حوضه اتر  داخلی هه از اطرا  شهرستا  قوچا  سرچشمه می

شده و در  صحرا ترهمنقوچا ، شیروا  و بجنورد، وارد دش  گرگا  و مناطد  های شهرستا 

 55انتهای مسیر خود از منطیه گمیشا  به درو  خا  ترهمنستا  وارد و پس از مسیری حدود 

های رودخانه مرزی اتر  رودخانه ریزدی یری از سرشاخههیلومتر نهایتاً به دریای مازندرا  می

و پس از مرتفع درو  ترهمنستا  سرچشمه گرفته  چندا  نههای سومبار اس ی این رودخانه از تپه

شودی طول اصلی طی مسیر خود وارد منطیه مرزی ایرا  و ترهمنستا  در استا  خراسا  شمالی می

 55رودخانه سومبار از درو  ترهمنستا  تا اتصال آ  به رودخانه مرزی اتر  در ناحیه چات حدود 
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  شمالی هیلومتر آ  مرزهای رسمی ایرا  و ترهمنستا  را در استا  خراسا 04هیلومتر اس  هه  

شیب رودخانه مرزی اتر  از شرق به  .گویندو اصطالحاً به آ  اتر  خارجی می دهد میتشریل 

متر در نوسا  اس ی بیشتر این منطیه از سطح صا  با شیب  500تا  55غرب بوده و ارتفاع آ  بین 

نه در حییی  رودخا ؛شودو رسوبات درو  رودخانه به اطرا  آ  منتیل می شده تشریلمالیم 

هندی در قوم( جدا میصحرای قره) ترهمنستا ( را از صحرای صحرا ترهمندش  ) دش اتر  این 

نیاط پس  این دش  )در درو  ایرا ( در اثر طغیا  رودخانه اتر  و خارج شد  میداری آب از 

های سطحی آب و تعدادی های محلی و زهرشی طبیعی، سفرهسیالب چنین همبستر اصلی و 

ها تبخیر دریاچه دانشمند و آالگل اس ی آب این دریاچه ها آ ترین وجود آمده هه بزرگدریاچه به 

 (ی510: هما ) هندایجاد می زارهایی شورهشده هه 

منابع آبی بسیار فییر بوده و تمامی نیازهای آبی شیرین این هشور از طرید  ازلحاظترهمنستا  نیز 

ای از نیازهای شودی بخش عمدهمشتر  مرزی تأمین میهای های باالدستی و یا رودخانهرودخانه

های رودخانه آمودریا هه در خا  تاجیرستا  سرچشمه گرفته و آبی ترهمنستا  از سرشاخه

، دومین منبع ازآ  پسشود و رودخانه در منطیه آسیای مرهزی اس ، تأمین می ترین مهم عنوا  به

هشور ترهمنستا   یدهد میر  و سومبار تشریل های مرزی اتآبی ترهمنستا  را منابع رودخانه

هیلومتر آ  را مرز خشری و  104هیلومتر مرز مشتر  با ایرا  دارد هه از این میزا   1/5501

 مناسبات (ی544: 5501،دیگرا و اخباری ) دهدهیلومتر آ  را مرز آبی تشریل می 1/505

 اس : شده بیا از اتر  در ذیل  متأثرایرا  و ترهمنستا  هیدروپلیتیری 

موجود و نیازهای هشاورزا  ایرانی به منابع آب اتر ، ایرا  در حال  قراردادیحیوق  رغم علی

خود از این رودخانه مشتر   مترمرعبیمیلیو   000از سهم  مترمرعبمیلیو   01 حاضر تنها از

مناسبی برای استحصال و انتیال آب به سایر نیاط  های گااری سرمایه زیرا .هند میمرزی استفاده 

مشتر  اتر  در حالی  های آببه استفاده از  توجهی بیاستا  گلستا  صورت نگرفته اس ی چنین 

 صورت بهب پایدار، منابع آ نبود دلیل به صحرا ترهمن از زیادی های بخش اس  هه هشاورزی در 

مرزهای سیاسی و جغرافیایی دو هشور در زما  حروم   هه هنگامی .شودمی انجام هش  دیم

، اختال  اند داشته نشینی هوچدو سوی مرز زندگی  های ترهمنتزارها در روسیه تثبی  نشده بود و 

از منابع آبی محدود بود؛ اما تثبی  مرزهای دو هشور، تیوی  فرهنگ یرجانشینی و  برداری بهرهدر 

تر  هشاورزی در دو سوی رودخانه اتر ، جایگاه توسعه شهرها و افزایش جمعی  و گس
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نژاد و پا ) اس ارتیاء بخشیده  ها آ   دوجانبههیدروپلیتیک را در روابط و مناسبات سیاسی 

هه پس از تشریل جمهوری ترهمنستا ، بین ایرا  و  ای نامه موافی اولین  55در ماده (ی 55: 5510،دیگرا 

آب رودخانه مرزی در سراسر خط مرزی بین »شوروی سابد منعید شد، پیرامو  رودخانه اتر  آمده اس : 

آب رودخانه  گیری اندازهشودی به دو قسم  مساوی بین ایرا  و ترهمنستا  تیسیم می نامه موافی دو طر  

از مرز تا محلی هه جریا  آب رودخانه اتر  در داخل ایرا   نامه موافی ر  های دو طاتر  توسط ترنسین

 در سال مجدداً «یشده باید به دو قسم  مساوی تیسیم شود گیری اندازهشود به عمل آیدی آب وارد می

مشتر  از آب رودخانه اتر ،  برداری بهرهدر تهرا  در خصو   ای نامه موافی شمسی  هجری 5554

و  برای میله هوبی مرزهای دو هشور و نظارت بر تغییر مسیر رودخانه به امضاء طرفین رسید تشریل همیسی

مرزی ایرا   های رودخانهحیوقی پیرامو   های گیری تصمیممبنای  عنوا  به قراردادهه در حال حاضر نیز، این 

بر  ها روسی سابد، شورواتحاد جماهیر با ترهمنستا  اس ی در تمامی قراردادهای منعیده بین ایرا  و 

رودخانه )اراضی  دس  پایینتوسعه اراضی  منظور بهمشتر  جریا  آب رودخانه اتر   برداری بهرهتضمین 

 یاند داشتهمربوط به ترهمنستا ( تأهید 

و ترهمنستا  به یردیگر نزدیک شده   شوروی سابد، عالئد ژئوپلیتیری ایرااتحاد جماهیر با فروپاشی 

 به دلیل برداشته شد  فضای امنیتی شدید در مرزهای دو هشور، تجمع جمعی  در  هه آ اس ی ضمن 

     بر همین اساس  واتر  بیشتر از گاشته شده  خصوصاًهای مرزی بین دو هشور های رودخانههناره

 جانبی آ  نسب  به گاشته چند برابر شده اس ی تأسیساتبرداری از آب رودخانه اتر  و بهره

مرزی این هشور با جمهوری  های رودخانهالل جمهوری ترهمنستا ، در رابطه با رژیم حیوقی پس از استی 

بر اساس توافیات تاریخی  هرچنداسالمی ایرا ، هیچ قرارداد رسمی بین طرفین منعید نگردیده اس ی 

نداشته؛  در این زمینه وجود ها آ صورت گرفته بین ایرا  و ترهمنستا ، تاهنو  اختالفی و تنش جدی بین 

، معتیدند شیوه برداش  مساوی دو هشور از منابع رودخانه المللی بیناما برخی محییا  و متخصصا  حیوق 

در خصو  چگونگی  المللی بین های هنوانسیو هه در مفاد  هنند میاستدالل  ها آ اتر  عادالنه نیس ی 

در « عدال »و « انصا » شرط بهریز مشتر ، آب های حوضهمرزی و یا  های رودخانهاز  برداری بهره

اس ی از این لحاظ، این عادالنه نیس  هه هشور ترهمنستا  با  شده تأهیدمشتر   های آباز  برداری بهره

هزار نفر(،  400و  میلیو  1همی بیش از ) ایرا مساح  و یک پانزدهم جمعی   چهارم یکداشتن 

 انتظار نیز هم نا  و اس   هرده برداری بهره ر ات رودخانه مشتر  های آب از مساوی میزانی به  تاهنو 

 یباشد داشته ادامه روند این تزارها زما  استعماری قراردادهای مطابد دارد

جایی در  ؛ اما تا هنو شده مطرحاین مباحث در سطوح آهادمیک از طر  برخی اندیشمندا  ایرانی  هرچند

و توجه میامات دو هشور  موردبحثاخیر  مباحثمااهرات سیاسی بین دو هشور نداشته اس ی آن ه در 

و میله هوبی در نیاطی از رودخانه مرزی اتر  بوده هه به  سازی دیوارمسائلی هم و  الیروبی،  قرارگرفته
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فراوا  در منطیه گلستا  و خراسا  شمالی و نیز  های خسارت، باعث دوجانبهدلیل نداشتن قراردادهای  

 های سیالب براثرتجاوزات مرزی به حریم سرزمینی ایرا  شده اس ی رودخانه اتر  در چند دهه اخیر 

زیادی نیز وارد هرده بودی پس از اصالح مرز بین دو  های خسارتو  شده منحر متعدد به سم  ایرا  

با نظارت مرزبانا  و هارشناسا  ایرا  و  سابد شورویتحاد جماهیر اهای ایرا  و  هشور بر اساس پروترل

و اوایل  5504ترهمنستا ، دو طر  برای الیروبی و ساماندهی رودخانه به توافد رسیدندی در اواخر سال 

با مسئوال  هشور ترهمنستا  پیرامو  الیروبی، دیواره بندی و میله هوبی جدید در  هایی توافد 5501سال 

رودخانه اتر ، به عمل آمد و عملیات اجرایی آ  شروع شد؛ اما پس از مدتی به دلیل اعتراض  خط مرزی

تا  تیریباًتوقف  این یشدمتوقف  ... شدید دول  و میامات مرزی ترهمنستا ، عملیات اجرایی الیروبی و

 خا  در نشستی هه  در ترهمنستا  جمهوری و ایرا   مرزبانا  تاریخ این در داش ؛ ادامه  5511 اسفند

 استا  محدوده در اتر  مرزی رودخانه الیروبی مشتر  عملیات انجام برای توافیی به شد، برگزار ایرا 

 و مشتر  مرزی ژئودزی شبره موقعی  تعیین و گیری اندازه اتصال، هه هردند توافد طرفینی یافتند دس 

هیلومتر از رودخانه  50 برداری نیشهحله مر هر در و مرحله چهار در مشتر  برداری نیشه عملیات انجام

آغاز و پس از  14فروردین  51روز انجام شودی بدین ترتیب، عملیات از تاریخ  50مرزی اتر  در مدت 

 ی(5514خبرگزاری ایمنا، ) شود میپایا  هر مرحله، عملیات الیروبی مشتر  با نظارت هارشناسا  فنی انجام 

آال گل، آما گل و آجی گل اس  منابع  المللی بیناینره رودخانه اتر  محل تغایه سه تاالب  بیا  با

 ها تاالباگر این  .باید مدیری  شود ها تاالبآبی این رودخانه برای جلوگیری از خشریدگی این 

قرار  تأثیرو پدیده گرد غبار، این استا  را تح   سالی خشکدچار مشرل خشری شوند اثرات 

 یمستییمی در این استا  خواهد گااش  تأثیراثرات خشری در این سه تاالب  ید دادخواه

 دلیل بهقرار دارد و یک رود راهبردی در شمال شرقی هشور  عنوا  بهرودخانه اتر  

لاا  یقرارگرفتهها دول  موردتوجه شدت به، امروزه همبود آب درزمینه ایجادشده های محدودی 

رودخانه های اساسی  نگر چالش با دیدگاه آینده ههتحیید حاضر به دنبال حل این مسئله اس  

مناسبات هیدروپلیتیک ایرا  و ترهمنستا  در آینده  را روشن نمایدی هد  این تحیید، تعیین اتر 

 5یتلدم به همک رو  ترهیبیرودخانه اتر  های اساسی  رابطه علّی و معلولی بین چالش و بررسی

 یباشد یم 0دلفی و
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 مفهوم شناسی 

 

فضایی،  -های سیاسیبر امنی  ملی واحد اثرگاار محیطی زیس اصلی امنی   های مؤلفهیری از 

گفتما  جدیدی اس  هه  تبع بهمسئله امنی  آب اس ی واژه امنی  آب گواه بر پیدایش شرایط و 

های علمی و مطالعات امنیتی قرار داده اس ی امنی  و ثبات را در هانو  توجه مراهز و هانو  امروزه

ف بر یاز مفهوم امنی  آب چند وجه مشتر  دارند: نخس ، تمرهز این تعار شده ارائهف یتعار

آب برای  تأمیندسترسی به آب پایدار و مطمئن برای نیازهای اساسی انسا  اس ی دوم مربوط به 

و هاالهای صنعتی و ییی(ی سوم، تمرهز بر  هشاورزی، مواد غاایی تولید) اس های تولیدی فعالی 

ها و بالیای اس  و چهارم، جلوگیری از پیشامد زیس  محیطیا حفاظ  از  زیس  محیطحفظ 

فضایی به امنی   -های سیاسی، دسترسی پایدار واحدرو ازاینمربوط به نبود و همبود آب اس ی 

پایداری، حفظ یرپارچگی ملی و ای در توسعه متواز ، اداره بهینه سرزمین، آب، نیش عمده

داردی  هلی فراوجود تنش و هشمرش در مییاس ملی و  برعرسپیوستگی سرزمینی یا 

  و  ساز امنی  های مؤلفهها و ، آب و منابع آبی، اثرگااری پایداری بر شاخصدیگر عبارت به

 (ی01: 5510،دیگرا و پور ساسا ) داردهای سرزمینی در مییاس خرد تا هال  زدای واحدامنی 

 ازنظرشود تا منابع آب مشتر  را به نحوی هیدروپلیتیک به توانایی نهادهای ژئوپلیتیری مربوط می

، رو ازاینفضایی مدیری  هنندی  -های سیاسیسیاسی پایدار بدو  تنش و درگیری بین واحد

 عنوا  بههای مفهومی از قدرت و توسعه در مناسبات هیدروپلیتیک، شامل گروه تأثیرگاارمتغیرهای 

متغیر وابسته اس  هه در تدوین یک قالب برای  عنوا  بهمتغیرهای مستیل و همراری و تعارض 

ی آبریز مشتر  با سایر ها برای هشورهایی اس  هه حوضهها و مخاطرهفرص  وتحلیل تجزیه

(ی قدرت سیاسی شامل: Rai et al,2017:362) گاارندمی تأثیرهشورهای ساحلی دارند، 

 المللی بینهای مختلف اجتماعی و ساختار و عملررد نظام عملررد دول ، نخبگا  سیاسی، گروه

هایی (ی در این چارچوب تحلیلی، مفهوم توسعه، در قالب شاخص45: 5511،و دیگرا  متیی) اس 

  سازی، امنی  غاایی و امنی  انرژی توصیف مانند در دسترس بود  منابع آب، ظرفی  ذخیره

ها و دانش شود و قدرت اقتصادی شامل تجارت، همک مالی، دسترسی به اطالعات، زیرساخ می

  تأثیرهای آبریز مشتر  منابع آب در حوضه توسعه ( و بر نحوهKehl,2011:227) اس فنی 

های الزم برای افزایش زیرساخ  تر توانش بیشتری برای توسعهگاارندی اقتصادهای بزرگمی

 تأثیرسیاسی و نظامی بر روند مااهرات  دارندی سلطه آبی برقسازی و تحیید تولید انرژی ذخیره
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گیری قرار دارد، ممرن اس  بخشی از مااهرات و تصمیم درروندگاارندی هشوری هه بیشتر می 

 (یRai et al,2017: 362) آوردمنابع آب مشتر  را به دس  

 شناسی روش
تحلیلی اس  و  -هد ، هاربردی و نوع رو  پژوهش توصیفی ازنظرفرآیند حاهم بر این پژوهش 

ایجاد پایگاهی از عوامل اولیته موجتود از ترنیتک     منظور بهرویرردی اهتشافی نسب  به آینده داردی 

اس ی بدین منظتور اطالعتات از طریتد منتابع      شده استفادهبررسی محیطی و بررسی پیشینه ادبیات 

از مصتاحبه بتا هارشناستا  و     آمده دس  بهای و پیمایشی گردآوری و با متغیرهای اسنادی، هتابخانه

متغیر( در سیستم ایجاد  51و پایگاهی از عوامل مؤثر ) شده تلفید باهممتخصصا  جغرافیای سیاسی 

، فرمول دقییتی  محور خبرههای متخصصین در ترنیک محاسبه تعداد جامعه آماری منظور بهگردیدی 

برتتری دارد   هتا  آ هتا دانتش و تخصتص هارشناستا  بتر تعتداد       ترنیک گونه اینوجود نداردی در 

(Godet et al, 2008: 74ی) 

مرتبط با موضوع پرداخته است  هته شتامل دو     یاتادب یمرحله نخس  پژوهش، محید به بررس در

هته شتامل    آیتد  یبه دست  مت   یمرحله اطالعات ینی در اباشد یم پژوهی یندهو آ هیدروپلیتیکمبحث 

 گتام  یالزم بترا  یورود ینتوع  به یرهامتغ ینی اباشند یم هیدروپلیتیک یندهمهم مرتبط با آ یرهایمتغ

 ینته هه درزم یمتخصصا  و خبرگان یهپژوهش عبارت اس  از هل ینا یآمارجامعه ی باشند یم یبعد

 یریگ نمونه رو  باشندی یبرخوردار م یاز دانش الزم و هاف استا  گلستا هیدروپلیتیک در مباحث 

هدفمنتد   یتری گ نمونته  ینتوع  گلوله برفی یریگ و نمونه باشد یم گلوله برفیصورت  پژوهش به ینا

ازنظرهتا و دانتش افتراد دربتاره موضتوع       یتری گ تا بتا بهتره   هند یم یاس  هه در آ  پژوهشگر سع

از پتژوهش   اول در مرحله ترتیب ینا به یشود یو موشراف یردنظر واهاومو یدهو پد یدادپژوهش رو

بتر آینتده هیتدروپلیتیک     متؤثر عوامتل  ، و دلفی متخصصین با خبرگا  یاهتشاف یها مصاحبه یهبر پا

 یا هتا بته همتراه مطالعتات هتابخانته      مصاحبه ینشدندی ا ییشناسا رودخانه اتر  در استا  گلستا 

 اس ی شده انجام

 معیارهای با روش دلفیتعیین 

 حضور الزام بدو  متخصص، های گروه و افراد های قضاوت و ها نگر  بررسی منظور به رو  این 

 به ها، دیدگاه بین هماهنگی ایجاد و مرحله چندین طی از پرسشنامه استفاده با معینی، محل در افراد

 مجموعته  تحلیتل  و گتااری  بنتدی، ارز   جمتع  پایتا   پتردازدی در  متی  افراد این نظرات آوری جمع
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ی مرحلته  گیترد  می قرار گیری تصمیم یا و برنامه تدوین گااری، هد  مبنای افراد، نظرات و ها دیدگاه

شترل داد    و دهندگا  اس  انتخاب پاسخباشد،  میرو  این مرحله  ترین مهماول رو  دلفی هه 

های متفاوت اس ی در این مطالعه  به یک پانل متعادل مستلزم استفاده از طیفی از هارشناسا  با زمینه

هته   بودنتد  هارشناستا  خبتره   علوم سیاسی و، سیاسیهارشناسا  شامل محییا  با زمینه جغرافیای 

از  سؤالیبا طرح  دوم مرحلهی در باشند زمینه ژئوپلیتیک و هیدروژئوپلیتیک مشغول به فعالی  میدر

شتد تتا نظترات هارشناستی ختود را       )حضوری و اینترنتی( خواسته هارشناسا  از طرید پرسشنامه

ها توزیع گردیتد   این پرسشنامهی بیا  هنند ستا نبر مناسبات ایرا  و ترهم مؤثرهای  زمینه شاخصدر

پاستخ  با توجه به مرحله سوم مربوطه پاسخ دادندی در  سؤاالتو در پایا  این مرحله، هارشناسا  به 

و دوباره به هارشناسا  فرستاده شدی در پایتا    شده تهیهدوم   ، پرسشنامهادبیات موضوعهارشناسا  و 

 مرحلته  طتی سرانجام یتک توافتد جمعتی در    پاسخ دادند و  سؤاالتمرحله سوم نیز هارشناسا  به 

 بته نظر هارشناستا   به با توجه  بر مناسبات ایرا  و ترهمنستا  مؤثرهای  حاصل شد و شاخص سوم

 آمدی دس 

 

 
 (8913احمدی و همکاران، ) دلفیفرایند روش  :9 شکل

 با روش دیمتل دادن ساختار 

هته بتا    صتورت  بتدین باشدی  می مسئلهاین مورد از هارهردهای دیگر این ترنیک در فرایندهای حل 

تتری   را در شترایط مناستب   گیرنتده  تصتمیم های عل  و معلولی،  بندی عوامل در قالب گروه تیسیم

دهدی این موضوع سبب ایجاد شناخ  بیشتری از جایگتاه   در  روابط بین متغیرها قرار می منظور به

 (050: 0001،دیگترا  و  ژائتو ) یشتوند  متی  ،متیابل دارنتد  تأثیرگااریعوامل و نیشی هه در جریا  
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 از بستیاری  در هته  شود می استفاده ها ویژگیبین  معلولی و علّی ارتباطات تعیین برای دیمتل رو  

 (ی50: 5501 اصغرپور،) دارد هاربرد ها زمینه

 تعیین رابطه با دیمتل فازی

 مراتب سلسله و هشف دیمتل رو  از استفاده با ماهور عوامل متیابل های در مرحله دوم، وابستگی

 پتژوهش  ایتن  در یشتود  متی  شناستایی  خبرگا  قضاوت و زوجی های میایسه به توجه با عوامل بین

 شتودی  متی  جدیتدی  در شترایط  دیمتتل  ترنیتک  ارائته  موجب اطمینا  عدم شرایط در گیری تصمیم

 از استتفاده  بتا  هته  گتردد  می ارائه دیمتل خاهستری رو  ها، داده ماهی  به توجه با هه ترتیب این به

 .هند می اطمینا  آسا  عدم شرایط در را گیریتصمیم زبانی، متغیرهای

 دیمتل فازی

 (110-100: 5514،دیگرا یادگاری و ) :نداهدادزیر را برای انجام رو  دیمتل فازی ارائه  های گام

 برای حل مسئله ها آ دانش گروهی  آوری جمع منظور بهگام اول: تشریل گروه خبرگا  

در این گام با استفاده  های زبانی؛و هم نین طراحی مییاس گام دوم: تعیین معیارهای مورد ارزیابی

 اس ی شده شناساییپژوهش  های شاخصاز نظرات خبرگا  عوامل و 

آمده اس ی اعتداد   5در جدول  ها آ در این رو  و میادیر متناظر با  مورداستفادههای زبانی مییاس

 .در این پژوهش از نوع فازی مثلثی هستند مورداستفادهفازی 

 و اعداد فازی متناظر مورداستفاده: عبارات زبانی 8جدول 

 عبارات زبانی معادل قطعی اعداد فازی مثلثی

 (No) تأثیربدو   0 (0 ,0 ,0.25)

 (VL) خیلی هم تأثیر 5 (0 ,0.25 ,0.5)

 (L) هم تأثیر 0 (0.25 ,0.5 ,0.75)

 (H) زیاد تأثیر 5 (0.5 ,0.75 ,1)

 (VH) خیلی زیاد تأثیر 5 (0.75 ,1 ,1)

 

 .نظرات خبرگا  آوری جمعگام سوم: ایجاد ماتریس فازی ارتباط مستییم اولیه با 

ها را در یک متاتریس مربعتی قترار داده و از خبرگتا      روابط بین معیارها باید آ  گیری اندازهبرای 

میایسه هننتدی در   باهمبر یردیگر  تأثیرشا زوجی و بر اساس میزا   صورت بهرا  ها آ ، شده خواسته

بیا  خواهند هتردی بتا فترض اینرته بته       5این نظرسنجی، خبرگا  نظرات خود را بر اساس جدول 
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هه هر یک متناظر با نظرات یک خبره  ماتریس فازی داریم p خبره داشته باشیم؛ p معیار و n تعداد

 .عناصر آ  خواهند بود عنوا  بههمراه با اعداد فازی مثلثی 

 .ماتریس فازی ارتباط مستییم سازی مالنرگام چهارم: 

های معیارها بته  برای تبدیل مییاس سازی نرمالفرمول  عنوا  بهبدین منظور، از تبدیل مییاس خطی 

 اس ی شده استفاده میایسه قابلمعیارهای 

گام پنجم: محاسبه ماتریس فازی ارتباط هلی در این گام ابتدا معروس متاتریس نرمتال را محاستبه    

 ضترب  حاصتل هم هرده و در انتها ماتریس نرمتال را در متاتریس    I سپس آ  را از ماتریس نموده و

 نمودهی

 .نمودار علّی وتحلیل تجزیهگام ششم: ایجاد و 

از متاتریس فتازی را    (Ri) و جمع عناصر هتر ستتو    (Di) بدین منظور، ابتدا جمع عناصر هر سطر

را به دس  آوردهی برای ترسیم نمودار علّی باید  D-R و  D+R میادیر راحتی بهمحاسبه هردهی سپس 

ستازی ایتن دو    فتازی  غیرمانند رو  دیمتل قطعی، این دو میدار را غیر فازی هرده در اینجا برای 

 اس ی شده استفاده CFCS میدار از رو 

است ی در ایتن دستتگاه، محتور      شتده  ترسیمبعد از غیر فازی اعداد، یک دستگاه مختصات دهارتی 

بنتابراین، بتردار افیتی در دستتگاه      ؛باشد میمحور عرضی  D-R را نشا  داده و D+R  ادیرطولی می

، هر چه این میدار برای دیگر عبارت بهدر سیستم اس ی  موردنظرعامل  تأثرو  تأثیرمختصات، میزا  

عمتودی دستتگاه    بتردار  .یک عامل بیشتر باشد، آ  عامل تعامل بیشتری با سایر عوامل سیستم دارد

اگر این میدار برای یتک عامتل    طورهلی بهدهدی هر عامل را نشا  می تأثیرگااریمختصات، قدرت 

 .شودمثب  باشد، یک متغیر علّی محسوب شده و اگر منفی باشد، یک متغیر معلول محسوب می

 موردمطالعهمحدوده 

 550دارای "هته از شتمال بته هشتور ترهمنستتا        شتده  واقعاستا  گلستا  در بخش شمالی هشور 

از جنتوب بته استتا      "هیلتومتر مترز آبتی    10شهر حستنیلی( و   ترین نزدیکهیلومتر مرز خشری )

   سمنا ، از شرق به استا  خراسا  جنوبی و از غرب بته استتا  مازنتدرا  و دریتای ختزر محتدود       

ی عمتومی نفتوس و مسترن ستال     نتتایج سرشتمار   اساس برجمعی  استا  گلستا   مردم شودمی

نفر شهرنشتین و   451هزار و  111نفر اس  هه از این تعداد  051هزار و  040و  میلیو  یک، 5511

باشندی بیشترین تراهم جمعیت    می ساهن غیرنفر  410و  هزار یکنفر روستایی و  154هزار و  015
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 با تأهید بر رودخانه اتر 

اقوام متعتددی در   .هر هیلومتر اس نفر در  51با  تپه مراوهنفر و همترین آ  در  01195در گرگا  با  

هتا   هتا، تتر    هتا، بلتوچ   ، سیستتانی زبانتا   فارستی هتا،   هنند هه شتامل تترهمن   این استا  زندگی می

 .شوند ها می )آذربایجانی و قزلبا (، مازندرانی و قزاق

هتای گرگتانی،    های بومی بیشتر به گویش فارسی شوند می تیسیم مهاجر و بومی دودستهها به  فارس

هنندی مهاجرین به استا  هم بیشتر سیستانی، بلوچ، سمنانی و خراستانی   هتولی و مازندرانی ترلم می

ها در روستاهای نیمه غربی استتا    بیشتر در مرهز و جنوب استا  و مازندرانی ها زبا  فارسیهستندی 

های استا  گلستا  نیتز بیشتتر در گرگتا      و قزاق وسگنبدهاوها در شهرستا   سرون  دارندی آذری

ها در بخش شترقی، مرهتزی و شتمالی استتا  و هم نتین در مرهتز استتا          ترهمن .سرون  دارند

 .هنند ماهب هستند و به زبا  ترهمنی ترلم می  سرون  دارند، سنی

، تترهمن  بنتدر  ،گنبتدهاووس ، گرگتا ،  قتال  آقهتای آزادشتهر،    شهرستا  به نام 55این استا  دارای 

بخش،  01و مینودش ،  تپه مراوههتول، گالیرش، هالله،  آباد علیگمیشا ، رامیا ، هردهوی، بندرگز، 

 .باشد آبادی می 5051دهستا  و  40شهر،  55

پنجاه و دومین هشور بزرگ جهتا  و همتی از هشتور     هیلومترمربع 500500ترهمنستا  با مساح  

 41و  10درجه شتمالی و   55و  51های جغرافیایی  ر بین عرضاس ی این هشور د تر هوچکاسپانیا 

و مرهز ایتن هشتور    اس  پوشاندهقوم  درصد این هشور را صحرای قره 00درجه شرقی قرار داردی 

داغ از امتتداد مرزهتای    ی محدوده هوپهاس  گردیدهقوم احاطه  های تورا  و صحرای قره میا  جلگه

رستد و تتا مرزهتای جنتوب شترقی در       متر متی  0150ریزه به ارتفاع  جنوب غربی آغاز هه در هوه

 5000هوه آراال  به ارتفتاع   داغ، هوپه هوه رشتهلباب و بالخا  و مرزهای ازبرستا  ارتفاع  های استا 

تا  تجن، آمودریا و مرغاب بوده هته از ارتفاعتات   های ترهمنس رودخانه ترین مهممتر ادامه داردی از 

 .گیرند داغ سرچشمه می هوپه

باشتدی فصتل زمستتا      بیابانی نیمه گرمسیری بوده و عمدتاً خشک متی  وهوای آبترهمنستا  دارای 

افتتد هته بیشتترین     اتفاق متی   های ژانویه و میهوا معتدل و خشک بوده و بیشترین بارندگی در ماه

پایردی ترهمنستا  از جنوب با افغانستتا  و ایترا ،    هوپه داغ صورت می های هوهتداد بارندگی در ام

از شمال با ازبرستا  و قزاقستا  و از باختر با دریای خزر همسایه و از طرید این دریا با هشورهای 

 .اس  همسایهجمهوری آذربایجا  و روسیه نیز 
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 های تحقیق و یافته ها داده وتحلیل تجزیه
مناستبات   ترین مهم هننده شره های  ابتدا با استفاده از نتایج دلفی و اجماع نظرات متخصصا  پانل 

معضتل آینتده اجمتاع نظتر      51هیدروپلیتیری بین ایرا  و ترهمنستا  شناسایی شد متخصصتا  در  

راد و : هاویتانی شتده  استتخراج از ایتن منبتع    هتا  شتاخص ) است   شده بیا داشتند هه در جدول زیر 

 ازنظتر اس  و سپس با استتفاده   شده معرفیی هر معضل با یک عالم  اختصاری (0: 5510،دیگرا 

متخصصا  و مدل دیمتل فازی رابطه علّی و معلولی مناسبات هیدروپلیتیری ایرا  و ترهمنستا  بتر  

هتا   خالصه شد  تنها جدول میایسات زوجتی چتالش   منظور به اس ی شده تعیینسر رودخانه اتر  

 هتای  مؤلفته پژوهش حاضر بته ایتن شترح است : متغیرهتا و       سؤالاس ی  ذهرشدهبرگا  توسط خ

 ؟اندهدام در روابط هیدروپلیتیک جمهوری اسالمی ایرا  و هشور ترهمنستا  تأثیرگاار
 ها و معیارهاشاخص: 2 جدول

 عنوا  عالم  اختصاری شماره

5 S1 امنی  منابع آب 

0 S2  موقعی  جغرافیایی ترهمنستا 

5 S3  موقعی  ژئوپلیتیک ایرا 

5 S4 تعارض منافع راهبردی دو هشور 

1 S5  جهانی در مناسبات هیدروپلیتیک های قدرتنیش 

4 S6 نفوذ هشورها در تهیه قوانین مربوط به آب 

1 S7 امنی  و انتیال انرژی 

0 S8  های هیدروپلیتیری ایرا ضعف سیاس 

1 S9 بر امنی  ملیای ایرا  بحرا  آب منطیه تأثیر 

50 S10  ژئومورفولوژی حوضه آبریز اتر 

55 S11 آب برای هشاورزی 

50 S12 ضعف فناوری استفاده از آب 

55 S13 امنی  غاایی 

55 S14 آب آشامیدنی 

51 S15 ایجاد اشتغال 

( مشتخص   ̃   ̃ )و رابطته بتین معیارهتا     ( ̃   ̃ ) هتا  مرحله بعدی میزا  اهمی  شاخص

باشد معیار مربوطه     ̃   ̃ باشد معیار مربوطه اثرگاار و اگر    ̃   ̃ گرددی اگر می
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 باشتد  حاصل مثب  دیگر عبارتی بهدهدی  را نشا  می  ̃   ̃ و  ̃   ̃ ،1اثرپایر اس ی جدول  

 اس ی معلول گروه به متعلد عامل، آ  باشد، منفی اگر و اس  عامل گروه به متعلد عامل، آ 
 اعداد فازی() ها چالش تأثیرگذاری واهمیت  :9 جدول

 معیار  ̃   ̃   ̃   ̃ 

 5معیار  (0.86,2.20,5.78) (2.26,0.15,2.56-)

 0معیار  (1.30,4.74,4.41) (1.01,1.54-,3.77-)

 5معیار  (1.10,4.45,4.40) (0.31,4.18-,4.84-)

 5معیار  (1.38,4.80,4.85) (4.44,0.44,3.04-)

 1معیار  (1.80,3.58,8.04) (3.10,0.01,3.11-)

 4معیار  (1.48,3.05,7.14) (4.58,0.44,3.08-)

 1معیار  (1.33,4.80,4.75) (1.08,1.53-,3.88-)

 0معیار  (1.45,4.47,4.48) (1.54,0.85,3.48-)

 1معیار  (0.70,1.78,5.08) (0.44,1.43-,4.85-)

 50معیار  (0.44,1.44,4.83) (1.51,0.51,4.48-)

 55معیار  (1.14,4.45,4.11) (0.51,1.85-,3.05-)

 50معیار  (1.57,3.40,7.35) (0.08,4.80-,4.88-)

 55معیار  (1.34,4.85,4.83) (0.44,4.47-,3.41-)

 55معیار  (1.74,3.43,7.75) (4.83,0.15,3.40-)

 51معیار  (1.44,4.44,4.45) (1.88,0.45,3.34-)

 (5510)منبع: نویسندگا ،

 دهدی را نشا  می 5اعداد دی فازی شده جدول  5جدول 
 هاشاخص تأثیرگذاری واهمیت  :9 جدول

  ̃   ̃  
      ̃   ̃  

 معیار    

 5معیار  4.78 0.15

 0معیار  3.35 0.04

 5معیار  3.05 0.34

 5معیار  3.51 0.47
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 1معیار  4.44 0.01-

 4معیار  3.48 0.45-

 1معیار  3.44 1.13-

 0معیار  3.44 1.5-

 1معیار  4.33 0.71-

 50معیار  4.18 0.55

 55معیار  3.04 1.17

 50معیار  3.83 0.08-

 55معیار  3.47 0.45-

 55معیار  4.08 1.53

 51معیار  3.44 1.48

 (5510)منبع: نویسندگا ،
 تأثیرپذیریو  تأثیرگذاریها بر اساس روابط شاخص بندی اولویت :5 جدول

 نوع

  ̃   ̃  
    
 دیفازی

 شده

 اساس بر بندی اولوی 

 اثرگااری شدت

 سیستم در خالص

 نوع

  ̃   ̃  
    
 دیفازی

 شده

 بر اساس بندی اولوی 

 در ختتالص اثرپتتایری

 سیستم

ی
تتتا
تتت
تتت
تتت
تتت
تتت
تتت
تتت
هتت

یار
مع

 
اار

تتت
تتت
تتت
تتت
تتت
تتت
تتت
تتت
گتت

یر
تأث

 

  ̃
 
 

 ̃
  

 
 
 
 

 
 

1.53 

 آب آشامیدنی

ی
تتا
تتت
تتت
تتت
تتت
تتت
تتت
تتت
تتت
تتت
تتت
تتت
ره
عیا
م

 
أثی
ت

ایر
تتت
تتت
تتت
تتت
تتت
تتت
تتت
تتت
تتت
تتت
تتت
پتت
ر

 

  ̃
 
 

 ̃
  

 
 
 
 

 
 

 

-0.01 

جهتانی   های قدرتنیش 

در مناستتتتتتتتتتتتتبات 

 هیدروپلیتیک

1.48 
 ایجاد اشتغال

-0.08 
ضعف فناوری استفاده از 

 آب

1.17 
 آب برای هشاورزی

-0.45 
نفتتوذ هشتتورها در تهیتته 

 قوانین مربوط به آب

0.55 
ژئومورفولتتوژی حوضتته آبریتتز  

 اتر 
-0.45 

 امنی  غاایی

0.47 
تعتتارض منتتافع راهبتتردی دو   

 هشور
-0.71 

ای بحرا  آب منطیه تأثیر

 ایرا  بر امنی  ملی

 امنی  و انتیال انرژی 1.13- موقعی  ژئوپلیتیک ایرا  0.34

0.15 
 امنی  منابع آب

-1.5 
هتتای ضتتعف سیاستت  

 هیدروپلیتیری ایرا 

   موقعی  جغرافیایی ترهمنستا  0.04

    

 (5510)منبع: نویسندگا ،
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 دیمتتل  رو  از استتفاده  با عوامل میا  علّی ارتباطات آمده اس ، 1جدول شماره در هه  طور هما  

سیاستی   یتوسط هارشناسا  و متخصصتین حتوزه جغرافیتا    شده شناختهعامل  51هه از میا   فازی

(، آب بترای  51/5) امتیتاز (، ایجتاد اشتتغال بتا    15/5) امتیتاز ، عوامتل: آب آشتامیدنی بتا    شده تعیین

دو  یتعارض منتافع راهبترد  (، 11/0) اتر (، ژئومورفولوژی حوضه آبریز 51/5) امتیازهشاورزی با 

 موقعی  (،51/0) امتیازمنابع آب با  امنی  (،55/0) امتیاز(، موقعی  ژئوپلیتیک ایرا  با 51/0) هشور

از  طورقطتع  بته و  انتد  قرارگرفتته های علّتی  دسته شاخص در ،(05/0) امتیازجغرافیای ترهمنستا  با 

 در مناسبات هیدروپلیتیری ایرا  و ترهمنستا  هستندی تأثیرگاارعوامل 

 (،-05/0یدروپلیتیک بتا امتیتاز )  در مناسبات ه یجهان های قدرتنیش دهد هه  نتایج نهایی نشا  می

با امتیاز  مربوط به آب ینقوان یهنفوذ هشورها در ته (،-00/0) امتیازبا  استفاده از آب یضعف فناور

 امتیتاز ی بتا  ملت  ی بر امن یرا ا ایبحرا  آب منطیه تأثیر (،-54/0) امتیاز(، امنی  قضایی با -51/0)

هتای هیتدروپلیتیری ایترا  بتا     ( و ضعف سیاست  -55/5) امتیاز(، امنی  و انتیال انرژی با -15/0)

 تأثیرپتایر هتای   چتالش  از طورقطتع  بته هه  اند قرارگرفتههای معلول دسته شاخص ( در-1/5امتیاز )

 هستندی

 بیشتترین  بتا آشامیدنی، ایجاد اشتغال و آب بترای هشتاورزی    دهد هه شاخص آب نشا  می ،نتایج

ی است   بر مناسبات آینده جمهتوری استالمی ایترا  و ترهمنستتا      مؤثرعوامل  تأثیرگاارترین میدار

بتر مناستبات هیتدروپلیتیری ایترا  و      متؤثر ستاز ستایر عوامتل     ها زمینهشاخص این دیگر عبارت به

 ترهمنستا  اس ی

تأثیرپتایر   هتای شتاخص تأثیرگاار بیشتر باشد، دامنه شتمول آ  بتر    هاشاخص D-Rهر چه میدار 

داردی ایتن بته آ     هتا شتاخص صحیح آ  اثر بهتر و بیشتری بر هنترل ستایر   و مدیری  یافته افزایش

و و مدیرا  سیاسی است    گاارا  سیاس مناسبی برای  ، راهنمایآمده دس  بهبندی  رتبه معناس  هه

و  موردتوجته امید است  هته    یدهد میتأثیرگاار با امتیاز باالتر اختصا   هایشاخصاولوی  را به 

 امعا  نظر مسئوال  قرار گیردی

  پیشنهادو  گیری نتیجه

 :نتیجه گیری -الف

در این پژوهش به شناسایی و بررسی مناسبات هیدروپلیتیک بین دو هشور جمهوری اسالمی ایترا   

ها اس ی در بررسی عوامل و شناسایی شاخص شده پرداختهو ترهمنستا  با توجه به رودخانه اتر  
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ل بر شرایط و روابط باید به مسئله هارهردها و شترایط چندگانته معیارهتا و عوامت     مؤثرو معیارهای 

 امیدوارهننتده و  هننده نگرا توجه هردی برای مثال وضعی  هشور ترهمنستا  دارای نرات و شرایط 

 تتأثیرات  باوجود درواقعاس ی  زما  هم صورت بهجه  تحلیل مناسبات در راستایی رودخانه اتر  

این جه  استفاده از رودخانه اتر ، اما ممرن اس   روزافزو مثب  شرایط ترهمنستا  بر تیاضای 

از رو   هتا  شاخصمسئله یک تهدید برای روابط خارجه دو هشور باشدی جه  تحلیل و شناسایی 

هتای  بندی شاخصها از رو  دیمتل برای اولوی اس ی بعد از شناسایی شاخص شده استفادهدلفی 

بر مناسبات هیدروپلیتیک ایرا  و ترهمنستا  شناسایی و تبیین گردید هه به ایتن شترح است ی     مؤثر

 امتیتاز برای هشاورزی بتا   آب (،51/5) امتیازاشتغال با  ایجاد (،15/5) امتیازعوامل: آب آشامیدنی با 

(، 51/0) هشتور دو  یتعتارض منتافع راهبترد   (، 11/0) اتتر  حوضه آبریز  ژئومورفولوژی (،51/5)

(، موقعیت  جغرافیتای   51/0) امتیتاز منتابع آب بتا    امنی  (،55/0) امتیازموقعی  ژئوپلیتیک ایرا  با 

از عوامتل   طورقطتع  بته و  انتد  قرارگرفتته هتای علّتی   دسته شتاخص  در ،(05/0) امتیازترهمنستا  با 

 در مناسبات هیدروپلیتیری ایرا  و ترهمنستا  هستندی تأثیرگاار

ضتعف   (،-05/0یدروپلیتیک با امتیاز )در مناسبات ه یجهان های قدرتنیش دهد هه  نتایج نشا  می

بتا امتیتاز    مربتوط بته آب   ینقتوان  یته نفوذ هشتورها در ته  (،-00/0) امتیازبا  استفاده از آب یفناور

 امتیتاز ی بتا  ملت  ی بر امن یرا ا ایبحرا  آب منطیه تأثیر (،-54/0) امتیاز(، امنی  قضایی با -51/0)

پلیتیری ایترا  بتا   هتای هیتدرو  ( و ضعف سیاست  -55/5) امتیاز(، امنی  و انتیال انرژی با -15/0)

 تأثیرپتایر هتای   از چتالش  طورقطتع  بته هه  اند قرارگرفتههای معلول دسته شاخص ( در-1/5امتیاز )

 هستندی

 بتا آشتامیدنی، ایجتاد اشتتغال و آب بترای هشتاورزی       دهد هه شتاخص آب  نشا  می نهایی نتایج

 ایتن  دیگتر  عبارت بهی اس  بر مناسبات ایرا  و ترهمنستا  مؤثرعوامل  تأثیرگاارترین میدار بیشترین

ایتن   هته  ؛بر مناسبات هیدروپلیتیری ایرا  و ترهمنستا  اس  مؤثرعوامل  ساز سایر ها زمینهشاخص

وزارت امتور خارجته را جهت      الخصتو   علتی استانی و  -امر توجه ویژه مسئوال  و مدیرا  ملی

   این مناسبات جه  جلوگیری از هرگونته اقتدام ناستنجیده و مضتر بترای دو دولت  را       وفصل حل

 طلبدیمی

های شرب و هشاورزی تمامی آب مصرفی هشور ترهمنستا  در زمینه شده انجامبر اساس مطالعات 

 ای گونته  بته گرددی تمامی آب مصرفی ترهمنستتا   می تأمینخارج از مرزهای جغرافیایی ترهمنستا  
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 با تأهید بر رودخانه اتر 

آب شتیرین ترهمنستتا ، جمهتوری تاجیرستتا  بتوده و دومتین منبتع         هننتده  تتأمین ولین منبع هه ا 

منطیته جهتا     ترین آب همدر  شد  واقعایرا  با باشدی آب مصرفی ترهمنستا ، ایرا  می هننده تأمین

رو است ی متردم ایترا  و     آبی روبه پایری در برابر هم یری از هشورهایی اس  هه با بیشترین آسیب

یه هشورهای منطیه خاورمیانه و شمال آفرییا در مناطیی قرار دارند هته برداشت  آب نستب  بته     بی

 منابع آبی بسیار باالس ی

 پتی های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سنگینی در  نشود، هزینه و هنترل بحرا  آب، هرگاه مدیری 

منابع آب، مشرالت قتدیمی   صحیح رغم پیشینه طوالنی و موفد ایرا  در مدیری  داش ی به خواهد

هتای   ای نیز در حال بروز و ظهتور هستتندی رویتارویی بتا چتالش      شوند و مشرالت تازه تر می مبرم

 موردتوجههای اصالحی جاری  در سیاس  ها آ مربوط به مشرل آب در ایرا  مستلزم آ  اس  هه 

و  ه نتاظر بتر تمهیتد   در سطح هل هشور و منتاطد انجتام شتود هت     هایی وتحلیل تجزیهقرار گیرند و 

ایترا  بستیار بیشتتر از متوستط      .تأهیددارنتد بندی اقداماتی باشد هه در این زمینه مشتخص   اولوی 

درصد جمعی  و تولید ناخالص داخلی ایترا  در   10آبی شدید اس ی بیش از  جها  در معرض هم

، رو ازایتن ده و مناطیی قرار دارند هه برداش  آب از حد مصر  پایدار گاشته یا به آ  نزدیتک شت  

ضروری اس  برای حصول اطمینا  از اینره دسترسی به منابع آب مانعی برای رفاه و رشد اقتصتاد  

 .ایجاد نخواهد هرد اقداماتی صورت بگیرد

 :ها پیشنهاد -ب 

عوامل توسعه جوامع محسوب  ترین مهمآب، یری از  تأمینبه دلیل نیش اساسی در  ها رودخانه

در مناطیی هه با همبود آب  الخصو  علی، رقاب  بر سر منابع آبی بدیل بیشوندی به دلیل نیش می

ریزی صحیح منجر به بحرا  و شود هه در صورت عدم مدیری  و برنامهروبرو هستند حساس می

 شودیهای ناگوار میاتفاق

ید در پش  ریزی صحیح منابع مشتر  مرزی موضوعی حیوقی اس  هه بامدیری  و برنامه

میزهای مااهره توسط مدیرا ، مسئولین و هارشناسا  خبره مثل وزارت امور خارجه یا معاون  

ها و جلوگیری از سیاسی هرد  و هشاند  موضوع به سطح روزنامه منطیه آسیا وزارت امور خارجه

ماتیک بنابراین دو هشور در عصر جدید نیازمند برار گرفتن تصمیم جدی و دیپل ؛بستر جامعه و

 هستندی ها همراریبرای 
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ها هم فرص  اس  و هم تهدیدی بدین ترتیب هه مدیری  منابع مشتر  مرزی هم و  رودخانه

و مشارهتی و در قالب تفاهم و تعامل  توأما  صورت بهمشتر  و یرپارچه هشورها بر ذخایر مرزی 

 ساز توسعه هشورها گرددیتواند زمینهمشتر  می

ای جزء نابودی منابع و ایجاد تنش ندارد، با خودمحورانه و جداگانه هه نتیجههای طرح جای به

با توجه به نیازها و شرایط خا  دو طر  و  برداری بهرههای هارشناسی به نحوه تشریل نشس 

 پایدار از این منابع اقدام مشتر  انجام دهندی صورت به

    و مالی جه   های مهندسیهمکبه هشورها جه  ارائه  المللی بینهای مشاره  سازما 

یری  صحیح عرضه و های نوین جه  مدهای جایگزین هه نیاز به آب همتری دارند و شیوههش 

 تیاضای مصر  آب انجام گیردی

و تشوید و ترغیب افزایش صحیح از رودخانه اتر   برداری بهرهعمرانی جه   های بودجهسهم 

زمینه های مالیاتی و عوارض در معافی یتی نظیر حما های سیاس بخش خصوصی از طرید اعمال 

و آموز  مردم بومی جه  استفاده درس  و منطیی  سازی فرهنگو  ها زیرساخ ایجاد و توسعه 

 به عمل آیدی از رودخانه اتر 

  



 541  
 های مؤثر بر مناسبات هیدروپلیتیک ایرا  و ترهمنستا شناسایی شاخص

 با تأهید بر رودخانه اتر 
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