
 فصلنامه مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان و بلوچستاندو

 (2۳5-25۴)صص ۱۳۹۷بهار و تابستان ، ۳۴شماره دهم،  سال

ر حوضه دو افغانستان  رانیا مناسبات هیدروپلیتیکمؤثر در  عوامل لیو تحل ییشناسا۱

 آبریز هریرود

 حسن صدرانیا -۴      سید هادی زرقانی -3      مراد کاویانی راد -2     افشین متقی-1

   چکیده

شده تا به سبب یالمللنیب یجوامع است و عبور آن از مرزها یبقا یبرا یضرور یاب مادهآ

از  یکیکند.  ینیآفرکشورها نقش انیم یهمکار ایدادن به منازعه عامل مهم در شکل کیعنوان 

شناخت  ،یفرامرز یهارود ستمیدر س کیتیدروپلیمناسبات ه لیو تحل هیدر تجز یادیاقدامات بن

 از افغانستان رودیکشورها نقش دارند. آب هر یبرا یفرامرز یهاآب تیاست که در اهم ییرهایمتغ

سبب  یجهان خشکمهیآن در نوار خشک و ن زیآبر یو قرارگرفتن حوضه شودیم رانیوارد ا

افغانستان  یاتوسعه یهااست. برنامهشده شانیآب ازین نیتأم یبرا رودیها به آب هرآن یوابستگ

 یآبتیچالش در امن سازنهیزم تواندیکه م یاشده به گونه رانیبه ا رودیورود آب هر هشسبب کا

 رگذاریتاث یهاشاخصو  رهایاست که متغ نیسوال پژوهش ا یرونیاگردد.  از رانیا یخاورشمال

شاخص  ۸۶منظور  نیا یو افغانستان کدام است؟ برا رانیا یبرا رودیهر یراهبرد تیدر اهم

 لیلتح مککیافزار مبا نرم یساختارلیو روش تحل یها با استفاده از روش دلفداده و ییشناسا

 ،ییغذاتیامن ،یدنیآشامآب یبرا رودیهر تیاهم یهااز آن است که شاخص یحاک جیاست. نتاشده

انجام  و یآبمنابع تیامن ،یملتیامن یبرا رودیهر تیاهم یهاو شاخص رانیا یبرا یآبمنابع تیامن

 .شوندیمحسوب م یراهبرد یهاافغانستان جزو شاخص یبرا یاقتصاد یتوسعه یهابرنامه
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 مقدمه -1

شود. در بینی نمیآب یک منبع حیاتی و منحصر به فرد است که هیچ جانشینی برای آن پیش

ها، ی بیابانطبیعی و توسعه ی جدید، کمبود آب، تغییر الگوهای مصرف، از بین رفتن منابعآغاز هزاره

)پاپلی دهد های مناسب، بشر را به سوی بحران جهانی آب سوق میآلودگی و فقدان زیرساخت

 گاهیجا یبه واکاو یاسیس یایجغراف اتیدر ادب کیتیدروپلیجُستار ه. (۱۹: ۱۳۹۰یزدی و وثوقی، 

 پردازدیم یو فرامل یمل ،یفرومل اسیدر مق ییفضا -یاسیس یمنابع آب در مناسبات قدرت واحدها

المللی و استفاده چندگانه از منابع های آبریز بینمنازعه و همکاری در حوزه .(۱۳۹5)کاویانی راد، 

متضاد شود که کشورها و پیچیده و  د هیدروپلیتیک یکی از مواردشوهای فرامرزی باعث میآب

روی، اهداف مختلفی از پایش منابع آبی از این. حاضر با آن مواجه است حالالملل در جامعه بین

( 2( جایی که آب کم است، این رقابت برای پایش بیشتر حجم آب است. ۱ان است: مدنظر بازیگر

( در جایی ۳جایی که آب فراوان است، پایش ممکن است با اهداف انرژی آبی یا پایش سیل باشد. 

ترین ممکن است پایش، اهداف سیاسی غیر آبی را پیگیری کند. با این حال انگیزه هر چه است، قوی

گذاری )همکاری(؛ یابند: الف( اشتراکهای ساحلی خود را در سه موقعیت میدولتترین و ضعیف

تر )همکاری کم و رقابت وجود ندارد( و ج( مباحثه و جدل ب( توجه به منافع دولت ساحلی قوی

 یاسیس ییگراواقع، ایغرب آسجنوب یدر منطقه .(Zeitoun, et al., 2011: 92))رقابت شدید( 

بحران آب در  یاصل یهسته باالدست یکشورها یبه منابع آب مشترک از سو انهیگرایو نگاه مل

 زیآبر یهاحوضه نیتراز مهم یکیآبریز هریرود ی است. حوضه هادرا به خود اختصاص د منطقه

ه توسعه ب یبرا رانیا یخاور و شمال خاوراست و منطقه  نیو افغانستان در ا رانیا نیمشترک ب

شک کمربند خ دری آبریز هریرود قرار گرفتن حوضه وابسته است. این حوضه یمنابع آب فرامرز

 و افغانستان اهمیت فراوانی داشته باشد. سبب شده آب هریرود برای ایران خشک جهانمهیو ن

 تحقیق سوالو مسالهبیان   

ی اقتصادی خود مهار و مدیریت های توسعهافغانستان در نظام پساطالبان برای انجام برنامه

های سطحی را در دستور کار خود قرار داده و با همکاری دیگر کشورها اقدام به احداث سدهایی آب

 ونیلیم ۳به  یبه سد دوست یآب ورود زانیمکرده است. این امر سبب شده تا  در مسیر آب هریرود

مترمکعب بوده  ونیلیم ۳۰۰حدود پیش از آن  یآب ورود زانیکه م یدر حال ه،متر مکعب فروکاست
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براساس شاخص . از سویی بخشی از فضای جغرافیایی ایران که در این حوضه قرار دارد است

در وضعیت بحران بسیار شدید  ۱۳۹۰شونده در سال  دینابع تجددرصد برداشت آب نسبت به م

. نیاز آبی افغانستان به آب هریرود در بخش (۷۰و  5۱: ۱۳۹2)مختاری هشی، است  قرارگرفته

 و گذاشته ریتأثر دو کشوبر مناسبات  تواندیمایران  خاوریو شمال  خاوربحران آبی در باختری و 

مندی هر یک از کشورها از یتیکی و ژئوپلیتیکی را برای بهرههیدروپل مسائلدرهم تنیدگی  یزمینه

پژوهش این است که  سؤالبراین اساس،  فراهم کند. های جغرافیایی خود در این زمینههاتیمز

افغانستان کدام است؟ های تاثیرگذار در اهمیت راهبردی هریرود برای ایران و متغیرها و شاخص

فغانستان ا یبرق برا دیآب شرب و تول نیتأماشتغال،  ،ییغذا تیامنپژوهش بر این فرض است که 

  است. رهایمتغ نیاز جمله مهمتر رانیا یبرا یآب شرب و کشاورز نیتأمو 

 اهداف و ضرورت تحقیق 

ین المللی ب یهارودخانهیکی از مشکالت در تجزیه و تحلیل مناسبات هیدروپلیتیک در سیستم 

یا  طیف متنوعی از منازعهتوانند این است که عوامل یکسان مانند کمبود آب و توسعه اقتصادی می

هایی که در . بنابراین هدف اصلی پژوهش این است که متغیرها و شاخصهمکاری ایجاد کنند

دو  ر مناسبات هیدروپلیتیکتواند باست و می مؤثراهمیت راهبردی هریرود برای ایران و افغانستان 

 اندتوپژوهش از اهمیت کاربردی زیادی برخوردار است؛ زیرا می بگذارد شناسایی کند. ریتأثکشور 

ی آبریز هریرود برای نهادهای مرتبط در موضوع روی در حوضهانداز مناسبی از وضعیت پیشچشم

 آب و سیاست خارجی فراهم کند.

 فصیلی تحقیقت روش 

ی از از ترکیب و تحلیلی استـپژوهی و روش تحقیق توصیفیپژوهش، آینده شناسیروش

( استفاده شده Micmacمک )افزار میکی منابع، دلفی و تحلیل ساختاری با نرمنیبازبهای روش

نفر  ۳5گیری هدفمند انجام شده است. در این پژوهش تعداد ی آماری نمونهجامعهدر است. 

های دلفی مشارکت کرده نفر در تکمیل پرسشنامه 25ها تعداد بین آنمتخصص انتخاب شده که از 

اند که ی ماتریس تحلیل تاثیرات متقابل شرکت کردهنفر نیز در تکمیل پرسشنامه ۱۰و تعداد 

 ها در تکمیل ماتریس مورد استفاده قرار گرفته است. نفر از آن ۸های پاسخ
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پرسشنامه، ضمن استفاده از نظرات اساتید و ها در برای ارزیابی روایی یا اعتبار پرسش

ی هایی با تعداد محدود انجام شده و به دنبال آن اصالحاتی در پرسشنامهکارشناسان، پیش آزمایش

اولیه صورت گرفت و سواالتی که همپوشانی داشتند ادغام شدند. با استفاده از آزمون کرانباخ میزان 

ی مورد قبولی است. الزم به ذکر است چنانچه نتیجه به دست آمده که ۷۶۷/۰پایایی پرسشنامه 

 شود. برایمحاسبه گردد پایایی پرسشنامه مطلوب ارزیابی می ۷/۰ضریب آلفای کرونباخ بیش از 

آوردن ارزش هر یک از متغیرها در روش دلفی پس از اعمال امتیاز توسط  ارزیابی و به دست

ی یهبرده شده تا کلو تعیین مقدار متوسط بهره گیریکارشناسان از روش فریدمن برای میانگین

 شوند.اند، حذف و کنار گذاشته متغیرهایی که کمتر از این میزان معدل یا حد متوسط را کسب کرده

 تحقیقپیشینه  -۴-1

ی آبریز هریرود تحقیقات زیادی انجام نشده است. با این حال برخی با رویکرد امنیت در حوضه

براساس مصالح متقابل  رودیهر آبریز یحوضه یدر کشورها یآب یهایهمکار یبه توسعهانسانی 

های موثر در این رویکرد که به متغیرها و شاخص، بدون اینتوجه کرده و مشترک مردم منطقه

 ،کیاستراتژ یایجغراف یهابا استفاده از شاخصبعضی  .(۱۹۳: ۱۳۹۰)سینایی، ای شود اشاره

اند. در این کردهارائه  گانشیو همسا رانیا یکاهش تنش در روابط دوجانبه یبرا ییراهکارها

 با افغانستان رانیا عوامل تاثیرگذار در روابط مطالعات بدون توجه خاص به موضوع آب هریرود

فرامنطقه یهابا قدرت وندیپ ،ییهمچون، چندجانبه گرا ییو راهکارهامورد بررسی قرار گرفته است 

 یهمه ریبا مشارکت فراگ یامنطقه زیآمصلح یفضا جادیدرازمدت در جهت ا راهبردانتخاب  ،یا

 ژهیبه و رانیا کیتیژئوپل یاز کدها یریگبرد ـ برد با بهره راهبرداز  یریگبهره ،یمل یهاحکومت

 در منابع دیگری نیز متغیرهایی .(۱۳۹۳؛  ۱۳۸۰)کریمی پور،  آن ارائه شده است یهگذرگا تیموقع

 یبستگوا ،یو نظام یا منبع آب بودن، قدرت اقتصادیبودن  یکشور ساحل ،یاقتصاد یهاتیمانند فعال

دو  نیاز عملکرد مسئول یتیدوجانبه، نارضا یاعتماد یب ،ییآب و هوا راتییتغ ،ییغذا تیو امن

 تیریمد یمقامات افغان برا تیاولو ،افغانستان یداخل یآشفتگ یثباتیب گر،یکدیکشور نسبت به 

 Shroder and) معرفی شده است برای تاثیرگذاری در مناسبات هیدروپلیتیک دو کشور منابع

Ahmadzai, 2016: 20).  
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 های هیدروپلیتیکمتغیرها و شاخص -2

حوی از شود تا منابع آب مشترک را به نئوپلیتیکی مربوط میهیدروپلیتیک به توانایی نهادهای ژ

ـ فضایی مدیریت کنندنظر سیاسی پایدار بدون تنش و درگیری بین وا  ,Rai, Wolf)حدهای سیاسی 

Sharma, and Tiwari, 2017: 352)رگذار در مناسبات هیدروپلیتیکروی، متغیرهای تاثی. از این، 

به  عنوان متغیرهای مستقل و همکاری و تعارضهای مفهومی از قدرت و توسعه بهگروهشامل 

ها برای ها و مخاطرهدر تدوین یک قالب برای تجزیه و تحلیل فرصتکه است  متغیر وابستهعنوان 

 Rai)د گذارمی ریتأثی آبریز مشترک با سایر کشورهای ساحلی دارند، کشورهایی است که حوضه

et al., 2017: 362)رت شامل: قدرت جغرافیایی و مادی و قدرت سیاسی و اقتصادی های قد. مولفه

ی های تولید و دسترسهای قدرت مادی عبارتند از: توان نظامی، قدرت اقتصادی، شیوهاست. شاخص

های پایدارتری همچون موقعیت ساحلی خوب و اندازه به دانش؛ قدرت جغرافیایی شامل: ویژگی

 ,Zeitoun and Warner)جمعیت و دسترسی به منابع  های چون منابع،پدیده و ارزش قلمرو،

های مختلف اجتماعی و نخبگان سیاسی، گروه ؛ قدرت سیاسی شامل: عملکرد دولت،(442 :2006

در این چارچوب تحلیلی، مفهوم  .(25۸-25۶: ۱۳۸۹)قوام، است  المللی ساختار و عملکرد نظام بین

ذایی منیت غسازی، اهایی مانند در دسترس بودن منابع آب، ظرفیت ذخیرهتوسعه، در قالب شاخص

شود و قدرت اقتصادی شامل تجارت، کمک مالی، دسترسی به اطالعات، و امنیت انرژی توصیف می

های ی منابع آب در حوضهی توسعهو بر نحوه (Kehl, 2011: 227)ها و دانش فنی استزیرساخت

های الزم ساختی زیرری برای توسعهتر توانش بیشتاقتصادهای بزرگ گذارد.می ریتأثآبریز مشترک 

د ی سیاسی و نظامی بر رونسازی و تحقق تولید انرژی برق آبی دارند. سلطهبرای افزایش ذخیره

ت گیری قرار دارد، ممکن اسگذارد. کشوری که بیشتر در روند مذاکرات و تصمیممی ریتأثمذاکرات 

 .(Rai et al., 2017: 362)بخشی از منابع آب مشترک را به دست آورد 

 لهاشناسی مسمحیط -3

ن شود. ایبارش در ایران و افغانستان محسوب میهای کمی آبریز هریرود یکی از حوضهحوضه

قوم ی آبریز قرهحوضه در افغانستان به عنوان حوضه آبریز هریرود مرغاب و در ایران به نام حوضه

دانش )شاه متر میلی 225ی آبریز هریرود در افغانستان شود. متوسط بارندگی در حوضهشناخته می

 (۱۳۹۶ ران،یمنابع آب ا تیری)شرکت مدمتر میلی 2/5۰و در ایران  (۱2۳: ۱۳۹۶و رحمان صبوری، 
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های کوشان و کاریز در نزدیکی در حوالی آبادیکیلومتر در افغانستان  ۶5۰است. هریرود پس از طی 

 ۱۰۷ به طول نخط مرزی ایران و افغانستا رسد وشهرستان تایباد به مرزهای ایران و افغانستان می

 . (۱۴5: ۱۳۸5)صفوی،  دهدکیلومتر را تشکیل می
 رودیهر زیحوضه آبر یدیکل یهاشاخص یبرخ -1جدول 

 افغانستان ایران شاخص
۳۸% سهم مساحت کشورها از حوضه  %۴۴  

حوضه سهم جمعیت کشورها در  %۶5  %۳2  
 2۴5 2۱۹ میانگین بارش )میلی متر(

 2۱۳۹۰۰ 2۳۸۹۰۶ منطقه آبخوان در حوضه )هکتار(
میلیون متر مکعب(دسترس )کل آب سطحی در   ۷۷۱ ۱5۷۰ 

میلیون متر مکعب(موجود )کل آبهای زیرزمینی   ۱52۳ ۶۴۰ 
 22۱۰ 22۹۴ مجموع آبهای در دسترس )میلیون متر مکعب(

میلیون متر مکعب( براساس آمار ) یسازظرفیت ذخیره 
2۰۱5سال   ۶25 ۶۳۳ 

 به نسبت حوضه در سطحی یهاآب مصرف نسبت
دسترس در سطحی یهاآب  

)از سد  %۱۰۰
۴۰% دوستی(  

 به نسبت حوضه در زیرزمینی آبهای از استفاده نسبت
موجود زیرزمینی یهاآب  %۱۳5  %25  

 به نسبت حوضه استفاده شده در آب منابع کل از نسبت
دسترس در موجود آب کل  %۱22  %۳۶  

۶۱% نسبت وابستگی  - 
5۳% درصد دانه )گندم( در الگوی کشت  %۷۴  

 85/2 00/3 متوسط برداشت گندم )هکتار/تن(
 
 

(Das, et al., 2011: 4086; Wolf, 1999: 401) و (۱3۹۴)وزارت نیرو، و (Thomas and 
Warner, 2015: 598)  و(Duran Research and Analysis, 2015: 13; King and Sturtewagen, 

2010: 6). 
 

فرادست حوضه یعنی افغانستان فاقد  ایران در حوضه آبریز هریرود با کشوراز بعد حقوقی 

 ;Najafi and Vatanfada, 2012: 5) و صرفاً با ترکمنستان توافقنامه دارد آبه استحق توافقنامه

2013: 146; Yıldız, 2015: 46) .با مقامات افغانستان  مذاکره جمهوری اسالمی ایران در حال

این در  .برای تعیین رژیم حقوقی در حوضه آبریز هریرود و دستیابی به توافق نامه مشترک است

یز هریرود آبر یهضبرای تعیین رژیم حقوقی مناسب در حو حالی است که مقامات افغانستان تاکنون

 ،در باالدست این رود و در مقابل افغانستان با احداث سد سلما (۱۳۹۶)عراقچی،  انددهراضی نش

 .ای داشته باشدمیزان آب ورودی به سد دوستی کاهش قابل مالحظه ستاباعث شده
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های مرزی با همکاری و کمک و در عین حال روابط ایران و افغانستان در محدودهبه طور کلی 

برداری از ابزار اقتصادی اهرم ایران برای بهره 2جدول همراه بوده است. براساس  سوءظنتنش و 

تجاری علیه افغانستان برای مجبور کردن آن کشور به توافق بسیار زیاد است و افغانستان و تحریم 

 . (Carter, 2010: 980)پذیری جدی قرار دارد در وضعیت آسیب
 و افغانستان رانیا نیو سطوح قدرت ب یتجار ،یمنابع اقتصاد یهاشاخص -2جدول 

 ایران افغانستان شاخص
GDP ( )۳/۴52 ۰5/2۰ (2۰۱۴)میلیون دالر 
 ۱۱۳۹5 ۱۳۹۹ (2۰۱۱)دالر( ) GDPسرانه 

 ۶55۰ ۶۶۰ )دالر( GNIسرانه 

 (HDI()2۰۱۳ی انسانی )شاخص توسعه
۳۷۱/۰ 

 ۱۸۷/۱5۷رتبه 
۷۴2/۰ 

 ۱۸۷/۷۶رتبه 
 ۱۰ ۳/2۳ )درصد( GDPسهم کشاورزی از 
 ۳۸.۷۹۹+ به ۱2.۴۶۷ -۳.۷5۷به  -۴.5۷۱ 2۰۱2-2۰۰۸ نیانگی( متعادل تجاری )میلیون دالر
  22۹)افغانستان به ایران(  (2۰۱۰) یتجارشاخص وابستگی 

 ۷/۴ 2/2 (GDPمخارج نظامی )درصد از 
 ۱۱۳۰۹ ۸۴۸ مخارج نظامی )میلیون دالر(

 (2۰۰۷های ملی )شاخص مرکب از قابلیت
۰۰۱۴2./۰ 

 (۱۹۳از  ۷۷)رتبه 
۰۱۳۴5/۰ 

 (۱۹۳از  ۱5)رتبه 

(Thomas, et al., 2016: 2-20; Thomas and Warner, 2015: 600)  
رفتاری  خود به ایران خاطر نشان کرد که بد 2۰۱5رییس جمهور افغانستان در سفر آوریل البته 

گذارد. منفی ب ریتأثهیرمند به ایران  رودخانهتواند بر موضوع جریان آب با مهاجران افغان در ایران می

شود که آنها از آب به عنوان ابزاری برای متقاعد داشت میاز این اظهاراتِ مقامات افغان چنین بر

کنند یم کردن و یا تحت فشار قرار دادن برای تغییر رفتار در برابر پناهندگان افغان استفاده

(Ahmadzai,2016:404).  در جریان دیدارهای مردمی رییس جمهور پیشین افغانستان با مردم

 ,Peterson)آب، ساخت سد، انرژی برق آبی و بیابان زدایی بوده است ۀدربار سؤاالتبسیاری از 

افغانستان را شامل  GDPدرصد  ۳۱شود که کشاورزی بیش از این مهم از آنجا ناشی می . (2013

های درصد خانواده 55کنند. ها در نواحی روستایی زندگی میدرصد افغان ۷۶شود و حدود می

  .(FAO, 2012: 52) کننددرصد آنها دامداری می ۶۸هستند و  افغان به کشاورزی مشغول

 های پژوهشمتغیرها و شاخص -۴

 ی آماری وبه جامعه ارائهص شناسایی که پس از شاخ ۸۶های متعدد، حدود از بین شاخص
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ها در سه گروه متغیرهای جغرافیایی ـ ژئوپلیتیکی، فنی ـ اقتصادی و شاخص ها،حذف همپوشانی

 بندی شده است.دسته ۳جدول اجتماعی براساس  –سیاسی 

 قیتحق یهاو شاخص رهایمتغ -3جدول 

 منابع هاعناوین شاخص متغیرها

کی
یتی

وپل
 ژئ

 ـ
یی

فیا
غرا

 ج

 ملی تیامن

(Carter, 2010; Farouq, 

1999; Favre & Kamal, 
2004; Horsman, 2005; 
Mir, 2010; Peterson, 

2013; Shroder & 
Ahmadzai, 2016;  اطاعت و

حق ؛ ۱۳۹۰تمنا، ؛ ۱۳۹۱ورزش، 
کاویانی راد، ؛ ۱۳۹۰پناه و رحیمی، 

کریمی ؛ ۱۳۸۰کریمی پور، ؛ ۱۳۸۴
 (۱۳۹5نامی، ؛ ۱۳۹۳پور، 

 امنیت منابع آبی

افغانستان یباالدست ییایجغراف تیموقع  

 موقعیت ژئوپلیتیک ایران

دو کشور تعارض منافع راهبردی  

مناسبات هیدروپلیتیکدر  یجهان یهاقدرت نقش  

مربوط به آب نیقوان یهیدر ته کشورهانفوذ   

یانتقال انرژ یرقابت گذرگاه  

افغانستان یقدرت مل یهاضعف شاخص  

 مناسبات قدرت

ایران یکیتیدروپلیه هایاستیضعف س  

یمل بر امنیتایران  یابحران آب منطقه ریتأث  

ایران یکیدئولوژیا مقابله با اهداف  

به ایران کستانیانتقال آب تاج  

ی آبریز هریرودژئومورفولوژی حوضه  

یمیاقل راتییتغ  

 ـ
نی

ف
دی

صا
اقت

 

 مشترک یرینبود چارچوب تفس

(Favre & Kamal, 2004; 

Safi & Kohistani, 2013; 
Shelala, Kasting, & 

Cordesman, 2013; Yıldız, 
2015) 

؛ ۱۳۹5)کاویانی راد،   پور، کریمی
؛ ۱۳۸۰ ۱۳۹۳ پور، کریمی ؛   نامی،

۱۳۹5)  

 استفاده از آب یهایضعف فناور

 یمتقابل اقتصاد یوابستگ

 امنیت انرژی

 برنامه توسعه اقتصادی افغانستان

 ییغذا تیامن

 ایجاد اشتغال

 یدنیآب آشام

ـ 
ی 

اس
سی

اع
تم

اج
ی

یاسینخبگان س دگاهینقش و د   (Nader, Scotten, 

Rahmani, Stewart, & 
Mahnad, 2014; Shelala et 

al., 2013; Shroder & 
Ahmadzai, 2016; Thomas 

ایرانج.ا. یخارج استیافغانستان در اهداف س جایگاه  

آب در افغانستان یمحل یهااستیس  
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هریرود آب ی ایران ازآبهحق ینامهتوافق  & Warner, 2015; Torabi, 
2012) 

)جسین پاپلی یزدی و وثوقی، 
حق پناه و ؛ ۱۳۹۰تمنا، ؛ ۱۳۸۳

؛ ۱۳۹۰سینایی، ؛ ۱۳۹۰رحیمی، 
؛ ۱۳۹5کاویانی راد، ؛ ۱۳۸5صفوی، 

کریمی پور، ؛ ۱۳۸۰کریمی پور، 
۱۳۹۳) 

 یهادر موضوع منابع آب یالمللنیو ب یامنطقه ینهادهاعملکرد 
یفرامرز  

یفرامرز یهاآب یبرا یالمللنیآور بالزام نینبود قوان  

رمندیمدت در موضوع آب ه یاختالف طوالن  

ایران به افغانستان یاعتماد یب  

تاثیرگذاری بر ایران ی از آب برایاستفاده  

افغان نیمهاجر  

ایران یدر خاور و شمال خاور یآبی توسعه یهاطرح  

اکیتر دیکشت خشخاش و تول  

 های تحقیقیافته -5

در قالب پرسشنامه تنظیم و برای  یااز مطالعات کتابخانهآمده  دستهای به متغیرها و شاخص

با توجه به میانگین  هاشاخصبعد از امتیازدهی به ی آماری ارسال شد. اجرای روش دلفی به جامعه

 افغانستان و در اهمیت آب هریرود برای ایران های تاثیرگذارشاخصدر نهایت  ،نظر متخصصان

 .نددانتخاب ش ۱شکل مطابق 

 
 یشده با استفاده از روش دلف ییشناسا یهاشاخص-1شکل 

 هاتحلیل ساختاری متغیرها و شاخص 

 بر یکدیگر و شناسایی  هاآنسی تاثیرات متقابل و با هدف برر هاشاخصپس از شناسایی 
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ارتباط سی با برر روشاین . شده استاستفاده  ساختاریوش تحلیل متغیرهای کلیدی تاثیرگذار از ر

پردازد. توانایی این مدل در شناسایی روابط بین شناسایی سیستم می و فیتوص، به اتمامی متغیره

ی، و )گرایی، حیدر م استدر تکمیل سیست مؤثرمتغیرها و درنهایت شناسایی متغیرهای کلیدی 

آمده از روش دلفی برای هر دو کشور در  های بدستشاخص بدین منظور .(۱۹: ۱۳۹5کوکبی، 

 از پاسخی آماری ارایه شده است. قالب دو پرسشنامه جداگانه برای ایران و افغانستان به جامعه

و  ۱مستقیم بین متغیر  ریتأثای از نوع آیا رابطه نظر خود را برای این که دهندگان درخواست شد

 ریتأثبرای  2عدد  ،ضعیف ریتأثبرای  ۱عدد  ،صفری باشد عدد اگر پاسخ منف؟ وجود دارد 2متغیر 

  دهند.زیاد در سلول قرار  ریتأثبرای  ۳متوسط و در نهایت عدد 

 و غیر مستقیم ماتریس تاثیرات مستقیم -1-1-5

عوامل انتخاب شده دهنده آن است که ماتریس و تاثیرات متقاطع نشان یهاحلیل اولیه دادهت

قع سیستم از وضعیت ناپایداری برخوردار است. از طرف دیگر زیاد بر همدیگر داشته و در وا ریتأث

درصد  ۱۰۰ها از مطلوبیت و بهینه شدگی بار چرخش داده ۳ماتریس براساس شاخص آماری با 

 ها دارد.برخوردار بوده که حاکی از روایی باالی پرسشنامه و پاسخ
 متقابل ریتأث سیماتر یهاداده یهیاول لیتحل -۴جدول 

ابعاد  
 ماتریس

تعداد 
 تکرار

تعداد 
 صفر

تعداد 
 یک

تعداد 
 دو

تعداد 
 سه

درجه  جمع
 پرشدگی

٪۳۳/۸۹ 2۰۱ 5۰ ۹۴ 5۷ 2۴ ۳ ۱5 ایران  
 ٪۹۷/۹2 2۳۸ 55 ۱۰۴ ۷۹ ۱۸ ۳ ۱۶ افغانستان

ها بر یکدیگر در تاثیرات مستقیم شاخص ۶جدول و  5جدول  هایداده نتایج تحلیلیبراساس     

ـ ژئوپلیتیکیو افغانستان برای ایران  ی ریرپذیتأثترین بیشترین تاثیرگذاری و بیش متغیرهای جغرافیایی 

 را بر سیستم دارند. 
 رانیدر مورد ا گریبر همد رهایها و متغشاخص میمستق ریو غ میمستق راتیتاث -5جدول 

یمتغ
ها

ر
 

 هاشاخص عناوین

 تاثیرات غیر مستقیم تاثیرات مستقم

 ریتأث
 ریپذ

 ریتأث
ی ریپذ

 متغیرها

 ریتأث
 گذار

 ریتأث
گذاری 
 متغیرها

 ریتأث
 یریپذ

 ریتأث
ی ریپذ

 متغیرها

 ریتأث
 گذاری

 ریتأث
گذاری 
 متغیرها

فی
غرا

ج
 ـ 

یی
ا

تی
پلی

ژئو
 کی

 ۱۶5 2۸ ۱5۳ 2۹ ملی تیامن
5۸2۴۹

۴ 
2۴۸2۸۳5 555۸۰۱ 

۳2۷۷۸2
۹ 
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 ۳۴ ۳2 امنیت منابع آبی
۶52۱۳

۰ 
۶۶۰5۱2 

 25 2۹ موقعیت ژئوپلیتیک ایران
5۷۶۴۱

۰ 
۴۹2252 

 2۶ ۳۰ افغانستان یضعف قدرت مل
5۹۸۰۸

۹ 
52۷2۰۰ 

 به کستانیانتقال آب تاج
 ایران

۱۹ 2۳ 
۳۸۰2۳

۸ 
۴۶۷5۷۴ 

 2۹ ۱۴ حوضهژئومورفولوژی 
2۹۱5۶

۳ 
5۷۴۴۹۰ 

ی ـ
فن

ی
صاد

اقت
 

 ۳۴ یمتقابل اقتصاد یوابستگ

۱۳۶ 

25 

۱2۹ 

۶۷۰۷۰
۶ 

2۶۶۴۷25 

۴۹۶۱2۴ 

25۳۳۶۱
۷ 

 ۱۴ ۱۸ امنیت انرژی
۳5۴۷5

۷ 
2۸۱۷2۶ 

 ۳۱ 2۹ ییغذا تیامن
5۶۴۱2

۸ 
۶۰۸2۱۰ 

 2۴ 2۰ ایجاد اشتغال
۴۰2۱۷

۳ 
۴۷۰52۴ 

 ۳5 ۳5 یدنیآب آشام
۶۷2۹۶

۱ 
۶۷۷۰۳۳ 

 ـ 
سی

سیا
ماع

جت
ا

 ی
 ۳۰ یاسینخبگان س دگاهید

۱۰۶ 

2۴ 

۱۰۱ 

5۹۱55
۱ 

2۱۰۰۷۱۴ 

۴۸۴۷۴5 

2۰۱۰۹۱
۷ 

 

 استیافغانستان در س
 ی ایرانخارج

۳۳ ۳2 
۶۴۱۱۱

۹ 
۶22۶2۴ 

ایران به  یاعتماد یب
 افغانستان

2۱ 22 
۴۱۷۱۸

2 
۴522۱2 

 2۳ 22 المللیعملکرد نهادهای بین
۴5۰۸۶

2 
۴5۱۳۳۶ 

 
 در مورد افغانستان گریبر همد رهایها و متغشاخص میرمستقیو غ میمستق راتیتاث -6جدول 

یمتغ
 رها

 هاشاخص عناوین

 تاثیرات غیر مستقیم تاثیرات مستقیم

 ریتأث
 یریپذ

 ریتأث
ی ریپذ

 متغیرها

 ریتأث
 گذاری

 ریتأث
گذاری 
 متغیرها

 ریتأث
 یریپذ

 ریتأث
ی ریپذ

 متغیرها

 ریتأث
 گذاری

 ریتأث
گذاری 
 متغیرها

فی
غرا

ج
ـ 

ی 
ای

تی
پلی

ژئو
 کی

 ۳5 ملی تیامن
22۶ 

۳۶ 
2۳۳ 

۸۱۳۴۰۴ 
5۴۰۱۸۸۴ 

۸۴۶2۳5 
 ۸۴۳22۷ ۸۴۷۹۱۴ ۳۷ ۳۷ آبی امنیت منابع 55۰۷۱5۷

 ۷۷۷2۱5 ۷۶۷۸۹۹ ۳۳ ۳2 موقعیت ژئوپلیتیک ایران
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 ۶5۱۳۴۱ ۶۸۴۶۹۷ 2۷ 2۸ افغانستان یضعف قدرت مل

 5۳۳۴۳۶ ۶۷2۶۱۴ 22 2۸ های جهانینقش قدرت
 ۶25۹۸۱ 5۴5۰۶۷ 2۶ 22 مربوط به آب نیقوان یهیدر ته کشورهانفوذ 

 ۴5552۳ ۶۴۹۱۹۴ ۱۹ 2۷ یلم بر امنیتایران  یابحران آب منطقه ریتأث
 ۷۷۴۱۹۹ ۴2۱۰۹5 ۳۳ ۱۷ حوضهژئومورفولوژی 

 ـ
نی

ف
دی

صا
اقت

 

 ۳۱ یمتقابل اقتصاد یوابستگ

۱۷۶ 

۳۱ 

۱۷۰ 

۷۴۸2۴۳  ۷۴۰۹2۷ 

۴۰۹۰۹۳5 

 ۶۰۸۹2۱ 2۷ 25 امنیت انرژی

۴۱۸۳۸۰۴ 

۶52۳2۱ 
 ۷۶۴2۸۹ ۷2۸۰۸۹ ۳2 ۳۱ ییغذا تیامن

 ۶2۳۶2۳ ۶۹2۳۴۰ 2۶ 2۹ ایجاد اشتغال
 ۷۹۴۴۰۹ ۸۴5۶۰۹ ۳۳ ۳۶ برنامه توسعه اقتصادی افغانستان

 5۱5۳۶۶ 5۶۰۶۰2 2۱ 2۴ یدنیآب آشام
سیاسی 

- 
 اجتماعی

 2۸ ی ایرانخارج استیافغانستان در س
5۰ 

2۹ 
۴۹ 

۶۷۳۶5۴ 
۱2۰۰22۱ 

۶۸5۹۰۶ 
۱۱۸۷۸۱۷ 

 5۰۱۹۱۱ 52۶5۶۷ 2۰ 22 تاثیرگذاری بر ایرانآب ابزاری برای 

 

 مجموعهانعکاس بیشتری در  مرتبط با قدرت و توسعه یهاشاخص ها نشان می دهدماتریس

خواهند داشت و آنها را تبدیل به تاثیرگذارترین متغیرها در این  مناسبات هیدروپلیتیک دو کشور

 . جریان خواهد کرد

 های تحقیقتحلیل نقش شاخص -2-1-5

بر  سازد.هایی که بیشترین اثرگذاری را دارند آشکار میی ماتریس مستقیم، شاخصمطالعه

 هاشاخص . اینشودیها ارائه مشاخصدسته از  5مک در قالب افزار میکخروجی نرم 2شکل  اساس

که  (۴۶-۴۳: ۱۳۹2)زالی، های دارند تفاوت هم با نظر مورد سیستم پویایی در نقش ایفای دلیل به

 .شوددر ادامه به تفکیک درباره آنها بحث می

 
 (Godet,2006) یریرپذیو تأث یرگذارینمودار تاث -2شکل 
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زیرا تغییرات  ؛ندهستها ترین مولفهیهای تاثیرگذار بحرانشاخص ؛رهای تاثیرگذاشاخص

ها اخصدر میان این ش. ها بسیار مهم استسیستم به آنها وابسته است و میزان کنترل بر این شاخص

 هاگذارند. این شاخصیم ریشود که به شدت بر سیستم تأثیهای محیطی دیده معموماً شاخص

 ینوان عواملبیشتر به ع و زیرا خارج از سیستم قرار دارد ؛عموماً توسط سیستم قابل کنترل نیستند

 .نمایداز ثبات عمل می

و بسیار تاثیرگذار عمل می ریرپذیصورت تأثها همزمان بهاین شاخص ؛ووجهیهای دشاخص

و تغییری بر روی آنها  زیرا هر عمل ،ها با عدم پایداری آمیخته استطبیعت این شاخص. نمایند

 :شودیها به دو دسته تقسیم مها را به دنبال دارد. این شاخصواکنش و تغییری بر دیگر شاخص

 وها ظرفیت بسیار باالی جهت تبدیل شدن به بازیگران کلیدی این شاخص؛ های ریسکشاخص

انفصال  یهنقط شدن بهپتانسیل تبدیل  ،زیرا به علت ماهیت ناپایدارشان ،دنسیستم را دارراهبردی 

گذار باشند تاثیرپذیرند و  ریها بیش از آنکه تأثاین شاخص ؛های هدفشاخص  .سیستم را دارند

 توان با قطعیت قابل قبولی به عنوان نتایج کامل سیستم شناسایی نمود.ها را میآن

بسیار  یریرپذیهای وابسته تاثیرگذاری پایین و تأثشاخص ؛پذیر یا وابسته ریتأثهای شاخص

به  ،های تاثیرگذار و دووجهی بسیار حساس هستندد. بنابراین نسبت به تکامل شاخصنباالیی دار

 .ها خروجی سیستم هستندعبارت دیگر این شاخص

ها تأثیر های سیستم تاثیرنپذیرفته و بر آنها از سایر شاخصاین شاخص ؛های مستقلشاخص

ها ارتباطی این شاخص ؛های گسستهشاخص :شودو دسته میها خود شامل داین شاخص .دنهم ندار

ی هاشاخص .توان آنها را از سیستم خارج نمودبه پویایی و تغییرات کنونی سیستم نداشته و می

 ،دنر باشپذی ریها با وجود این که کامالً مستقل هستند بیش از آنکه تأثاین شاخص ؛اهرمی ثانویه

  .تاثیرگذارند

توانند به صورت احکام ثانویه اهداف ضعیف و یا می هاشاخص این تنظیمی؛ یهاشاخص

 .(۹: ۱۳۹5سلمانی و دیگران، ؛ ۱۳۹2)زالی، ی ثانویه عمل نمایندهاشاخص

 ۳ شکلمک در افزار میکها با استفاده از نرمهای پرسشنامهها براساس دادهپراکندگی شاخص

 نشان داده شده است.
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 میمستق راتیتاث سیماتر یریرپذیـ تأث یرگذاریها در محور تاثآن گاهیها و جاشاخص یپراکندگ-3شکل 

 ۷جدول ها در نتایح تحلیلی شاخص 2شکل با  ۳شکل ها در سنجی پراکندگی شاخصاز هم

 ارائه شده است.

 های پژوهشنتایج تحلیلی شاخص -7جدول 

نوع 
 شاخص

 توضیحات افغانستان ایران

 تاثیرگذار
وضعیت ژئومورفولوژی حوضه آبریز 

 هریرود
وضعیت ژئومورفولوژی حوضه 

 آبریز هریرود

این شاخص بیشترین 
 ریتاثیرگذاری و کمترین تأث

پذیری را داشته و توسط 
 ،سیستم قابل کنترل نیست

 دو 
 جهیو

: یژئوپولیتیک ـمتغیر جغرافیایی از 
 ضعف ،امنیت منابع آبی ،امنیت ملی

قدرت ملی افغانستان و موقعیت 
ژئوپلیتیک ایران برای دسترسی 

 های آزادافغانستان به آب
آب : اقتصادی ـ فنیاز متغیر 

 آشامیدنی و وابستگی متقابل اقتصادی
جایگاه : اجتماعی ـ از متغیر سیاسی

افغانستان در اهداف سیاست خارجی 
 ایران

 ـمتغیر جغرافیایی از 
 ی: امنیت ملی، امنیتژئوپولیتیک

منابع آبی، موقعیت ژئوپلیتیک 
 هایایران برای دسترسی به آب

 دیی اقتصاآزاد و برنامه توسعه
 افغانستان

 : برایاقتصادی ـ از متغیر فنی
امنیت غذایی و وابستگی متقابل 

 اقتصادی
 

 به همزمان هااین شاخص
 بسیار و ریرپذیتأث صورت

نمایند و می عمل تاثیرگذار
طبیعت آنها با ناپایداری آمیخته 

زیرا هر عمل و تغییری  ،است
بر روی آنها واکنش و تغییر بر 

را به دنبال  هادیگر شاخص
 خواهد داشت.

 ریسک
امنیت منابع آبی و  ،آب آشامیدنی

 امنیت غذاییاهمیت هریرود برای 

امنیت ملی، امنیت منابع آبی، 
امنیت غذایی و موقعیت 

ژئوپلیتیک ایران برای دسترسی 
 های آزادبه آب

ظرفیت بسیار ها این شاخص
ن تبدیل به بازیگرا برای یباالی

 ،کلیدی سیستم را دارند
 

 هدف

جایگاه افغانستان در اهداف سیاست 
 ، اهمیت هریرود برایخارجی ایران

 موقعیت ژئوپلیتیک ایران، امنیت ملی
ایران برای دسترسی افغانستان به 

ی اقتصادی، مه توسعهبرنا
محیطی اجتماعی و زیست

 افغانستان و وابستگی اقتصادی

که ها بیش از آناین شاخص
تاثیرگذار باشند تاثیرپذیرند و 

توان آنها را با قطعیت قابل می
قبولی به عنوان نتیجه تکامل 
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وابستگی متقابل اقتصادی  ،آبهای آزاد
 هایو ضعف ساختاری شاخص
 قدرت ملی افغانستان

با . سیستم شناسایی کرد
ها میاین شاخص ریاکدست

توان به تغییرات و تکامل 
در جهت مورد نظر سیستم 

 .دست یافت

 تاثیرپذیر
نقش و دیدگاه نخبگان سیاسی 

 ایران.ا.ج

های جهانی در نقش قدرت
مناسبات هیدروپلیتیک دو کشور 

و اهمیت هریرود برای ایجاد 
 های شغلیفرصت

وابسته سیستم  هایشاخص
که نسبت به تکامل  هستند

گذار و  ریمتغیرهای تأث
 .بسیار حساس است وجهیدو
خروجی سیستم  هاشاخص این

 .است

 مستقل

غال ایجاد اشت: اقتصادی ـ از متغیر فنی
 و امنیت انرژی

عملکرد : اجتماعی ـ از متغیر سیاسی
و بین المللی و بی یانهادهای منطقه

 اعتمادی ایران به افغانستان

: آب اقتصادی ـ از متغیر فنی
 آشامیدنی

 : آباجتماعی ـ از متغیر سیاسی
تاثیرگذاری بر ابزاری برای 

اهداف سیاست خارجی ایران در 
 افغانستان

ها از سایر شاخصاین شاخص
چندانی  ریهای سیستم تأث

کمی  رینپذیرفته و بر آنها نیز تأث
ها آن .داشته یا تاثیری ندارد

ارتباط بسیار کمی با سیستم 
 .دارند

 امنیت انرژی گسسته
گره خوردگی بحران آب 

 با بحران ملی در ایران ایمنطقه

ارتباطی به پویایی این شاخص 
و تغییرات کنونی سیستم نداشته 

توان آن را از سیستم و می
 .خارج نمود

اهرمی 
 ثانویه

ایجاد  :اقتصادی ـ از متغیر فنی
 ،اشتغال

بی  :اجتماعی ـ از متغیر سیاسی
 اعتمادی ایران به افغانستان

 زانتقال آب ا :از متغیر ژئوپلیتیکی
 تاجیکستان به ایران

: امنیت اقتصادیـاز متغیر فنی
 انرژی،

 : نفوذژئوپلیتیکی از متغیر
ی کشورهای خارجی در تهیه

 قوانین مربوط به آب افغانستان

این که ها بیش از این شاخص
ذارند و گ ریتأث ،باشند ریرپذیتأث
به عنوان مرجعی برای  توانندیم

سنجش و به عنوان معیار به کار 
 .رود

 عملکرد نهادهای بین المللی تنظیمی

از متغیر جغرافیایی ـ ژئوپلیتیکی: 
های ضعف ساختاری شاخص

قدرت ملی افغانستان در برابر 
 ایران

: اجتماعیـ سیاسی  ریاز متغ
جایگاه افغانستان در اهداف 

 سیاست خارجی ایران

تواند به صورت میاین شاخص 
اهداف ضعیف و یا  ،هیاهرم ثانو

 .عمل کند سکریشاخص 
 

 راهبردی
 آبیی؛ غذا تیامنامنیت منابع آبی؛ 

افغانستان در ی؛ جایگاه دنیآشام
 ی ایرانخارج استیس

 یستگوابملی؛ امنیت منابع آبی؛ موقعیت ژئوپلیتیک ایران؛  تیامن
یی؛ برنامه توسعه اقتصادی افغانستان؛ غذا تیامنی؛ متقابل اقتصاد

 ایرانی خارج استیافغانستان در سجایگاه
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 نتیجه -6

ی ها در مناسبات هیدروپلیتیک ایران با افغانستان در حوضهها و مخاطرهتجزیه و تحلیل فرصت

تاثیرگذاری متغیرهای راهبردی بر متغیرهای هدف به دو صورت متصور نتایج آبریز هریرود براساس 

 :است

به دلیل ضعف جایگاه سیاسی افغانستان در سیاست خارجی ایران و ضعف ساختاری  ها:مخاطره

ز اقدرت ملی افغانستان در برابر ایران، افغانستان تالش خواهد کرد در موضوع آب  یهاشاخص

به ده و ش ترافزوندر این صورت بی اعتمادی ایران به افغانستان . دمنظر قدرت با ایران برخورد کن

الش خواهد ایران نیز در مقابل ت ،وابستگی اقتصادی متقابل دو کشور به یکدیگردلیل پایین بودن 

ا ت لیتیکی و سیاسی در برابر دولت افغانستان واکنش نشان دهدژئوپ ،اقتصادی یهاحوزهکرد در 

اش توجه کنند. ی ایران از رودهای فرامرزیآبهبه حقد تا در موضوع آب کنها را راضی د افغانبتوان

 .دبه سمت تنش پیش روبیشتر ن و افغانستان مناسبات بین ایرا شودیمپیش بینی ، این بنیاد بر

 عثبا آبریز هریرود به عنوان شاخص محیطی تاثیرگذار یمورفولوژی حوضهژئو ها:فرصت

 در این .دنخواهد شد هر دو کشور ایران و افغانستان در این حوزه با کمبود منابع آبی مواجه شو

و با استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک خود  راهبردی یهابا مدیریت شاخص تواندصورت ایران می

هند و افغانستان  ،ایران میاننامه چابهار برای دسترسی افغانستان به آبهای آزاد از طریق اجرای موافقت

گذاری در سرمایه با ود در سیاست خارجی ایران بهبود بخش به ارتقاء جایگاه سیاسی افغانستان

غذایی  مواد نیتأمبخش کشاورزی افغانستان و صنایع غذایی وابسته آن خواهد توانست عالوه بر 

 نیأمت برای ورزی از میزان ذخیره آب سد دوستیمورد نیاز با کاستن از مصرف آب در بخش کشا

 اقتصادی دو کشور هایاین باعث ارتقای شاخص .دکننیاز آب آشامیدنی کالن شهر مشهد استفاده 

ین در چن شود.میل مرتبط با امنیت انسانی و حل برخی از مشکالت داخلی افغانستان در مسائ

تنظیمی پژوهش برای سرمایه گذاری در بخش  المللی به عنوان شاخصنهادهای بین عملکرد ییفضا

 ،ین بنیادا بر .دنمایر کلیدی در سیستم ایفای نقش ند به عنوان بازیگتواو میبهبود خواهد یافت آب 

بلکه دو کشور  ،دهدمینبات هیدروپلیتیک دو کشور را به سوی تنش سوق مناس نه تنها کمبود آب

تیک یبه این فهم مشترک خواهند رسید که افغانستان مکمل هیدروپلیتیک ایران و ایران مکمل ژئوپل

 .دشور را فراهم کنزمینه تعامل دو کتواند تکمیلی میی همافغانستان است و این جنبه
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 منابع -7

های . هیدروپولیتیک هیرمند: دالیل، آثار و پیامدها. پژوهشاسماعیل ورزش، و جواد؛ اطاعت، .۱

 (.۱۳۹۱، )2۱2-۱۹۳(، ۱)۸۰جغرافیای انسانی، 

  (.۱۳۸۳،)یپاپلراسان، ژئوپلیتیک و توسعه. مشهد:. خفاطمه وثوقی، و جسین؛ یزدی، پاپلی .2

، فاطمه. نگاهی به دیپلماسی آب ایران )هیدروپلیتیک(. وثوقی و حسین؛ محمد یزدی، پاپلی .۳

 (.۱۳۹۰) مشهد: انتشارات پاپلی.

یران و ا، مناسبات راهبردی  . جایگاه افغانستان در مناسبات ایران و پاکستان.فرامرز تمنا، .۴

 (.۱۳۹۰) پاگستان. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

عفر؛ و رحیمی، محمد. ژئوپلیتیک افغانستان و تحوالت منطقه ای غرب آسیا. ج پناه، حق .5

 (.۱۳۹۰) تهران: دانشگاه امام صادق )ع(.

تهران: پژوهشکده  ای.منطقه راهبردی در برنامه ریزی و توسعهنگاری . آیندهنادر زالی، .۶

 (.۱۳۹2) مطالعات راهبردی.

ایی و شناسشریف. سیدعلی؛ و مطوف، نسرین؛ بدری، اهلل، عطاثانیکاظمی محمد؛ سلمانی، .۷

: شواهدی از شمال و شمال شرقی تهران. تحلیل تاثیر متغیرها و شاخص های تاب آوری

 (.۱۳۹5) .22-۱(، ۳)۱۰تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، 

هیدروپلیتیک امینت و توسعه همکاری های آبی در روابط ایران . وحید سینایی، .۸
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