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 مقدمه:        

 

 وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء کُلَّ شَیْءٍ حَیّ

گویند جنگ آینده بر سر آب است. هم اکنون هم د. میوقتی دیپلماسی به بن بست برسد جنگ آغاز می شو   

ای بر سر آب است. انجمن ژئوپلیتیک ایران همایش دیپلماسی آب را برگزار بسیاری از جنگ های محلی و منطقه

قبل برگزار  ها باید پنجاه سالکند، تا جلو جنگ آب را بگیرد بلکه آب را مایه گفتگو و صلح کند. اینگونه همایشمی

شد. اگر دانشگاهیان و محققان و مسئوالن ذیربط کشور ما از پنجاه سال پیش به دیپلماسی آب توجه کرده بودند، می

کشورهای اطراف ما ، هورها و باتالق های منطقه در بودیم. امروز کمتر تاالب هاما امروز حداقل دچار ریزگردها ن

ها های مرزی گاه سیلهای آبا، کمبود آب، آلودگیها از جمله ریزگرده خشکیده بود. و ما دچار انواع خسارت

های مرزی خانهداز رو های ما تکلیف حقابه بودیم. اگر از پنجاه سال پیش بیشتر به دیپلماسی آب توجه کرده بودیم،

ارس، هیرمند، ، فرات، اروند، های )دجلههای زیست محیطی رودخانهاز حقابهو بخصوص تکلیف ما  و کل منطقه 

المللی پیرامون های بینشده بود. این همایش به هدف ایجاد همکاری، سیردریا و آمودریا  و... ( مشخص دهریرو

آب است. در آینده نه چندان دور آب از نظر اقتصادی نقش نفت امروزی را بازی خواهد کرد. توصیه می کنیم  در 

گذاری کنیم ولو نتوانیم آب را به ایران ص آب شیرین ما باید در آن سرمایهسراسر جهان هر کجا آب هست بخصو

 بیاوریم. 

آب عامل اصلی حیات است . آب  یک عنصر اقتصادی، زیست محیطی، بهداشتی، سیاسی، امنیتی و نظامی  بوده  -

 یابد.از هر جهت اهمیت بیشتری میو روز به روز 

اسی، امنیتی و اجتماعی و نظامی این امر موجب گرانتر شدن آب از نظر اقتصادی و اهمیت یافتن آن از نظر سی -

های تواند منشاء جنگگردد. اهمیت یافتن آب، زمینه بروز اختالفات را نیز پیش آورده است. آب میو میگردیده 

 ای آینده باشد.المللی و منطقهبین

های مخصوص به خود بوده استحصال آب همیشه به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک همراه با تکنولوژی -

 های تکنولوژیکی همیشه توامان بوده است. ست. به طوری که استحصال آب و پیشرفتا
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های بشری حول محور یک منبع آب، رودخانه، قنات ها و فرهنگآب فرهنگ و تمدن ساز است. بسیاری از تمدن -

 .یا چشمه، انسجام یافته است. تغییر در منابع آب نتایج فرهنگی عمده ای به همراه داشته و دارد

های فسیلی گرانتر خواهد شد. هم اکنون آب انرژی پاک است و در آینده نه چندان دور در مناطقی از جهان از انرژی -

 در ایران آب آشامیدنی که به صورت بطری به فروش می رود از بنزین گرانتر است. 

ه است و حکومت های از گذشته دور تا کنون بسیاری از ساختارهای مستحکم اجتماعی حول محور آب ایجاد شد -

آبی را ایجاد کرده است. در شرایط فعلی آب بسیاری از شهرها و معادن و غیره با لوله منتقل می شود. یعنی امنیت 

 یک شهر و یک معدن بستگی به یک لوله قابل انفجار و قابل بمباران است. 

الت و مسائل رودخانه های شکهای ملی و محلی باید تهدید کم آبی و مجامعه بشری، سازمان ملل، دولت

های ل به زمینهاجتماعی آب تبدی –های سیاسی المللی و چند ملیتی و مرزی را تبدیل به فرصت کنند. باید چالشبین

گفتگو تفاهم و معامله گردد. جنگ احتمالی بر سر آب باید تبدیل به صلح گردد. آب که مایه حیات است باید مایه 

ط حساس به هر کشور به خصوص کشورهای خشک و نیمه خشک باید دارای صلح نیز باشد. در این شرای

 استراتژی در زمینه دیپلماسی با همسایگان  وحتی کشورهای دوردست و سیاست آب باشند. 

هشتم   تاریخ های انجمن ژئوپلیتیک ایران در راستای وظیفه ذاتی خود اولین همایش دیپلماسی آب را در             

در دانشگاه خوارزمی  برگزار می کند. امیدواریم که این همایش موجب ساختاری و عملی   1311د ماه اسفن و نهم 

 شدن دیپلماسی آب در کشور گردد.

 با احترام و سپاس          

 دکتر محمدحسین پاپلی یزدی                  

  رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران                 
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 آسیا؟ غرب جنوب تیکهیدروپلی مناسبات و بآ دیپلماسی چرا  

 افزایش صنعت، گسترش جمعیت، رشد از متأثر اخیر دهه چند طی که دهندمی نشان هایافته و آمارها     

 آب تغییر ارا،ناک کشاورزی گسترش آبی، منابع ناکارامد مدیریت توسعه، مقوله به محور کمی رویکرد شهرنشینی،

. است ادهافت خطر به بشر حیات و تمدن آینده و فروکاسته شدت به آب منابع ارش،ب الگوی دگرگونی و هوا و

 درتق مناسبات به ایمنطقه و ملی فروملی، مقیاس در آب منابع محدودیت هیدروپلیتیک رویکرد بنیاد بر

 از. دهدمی معنا و جهت فضایی -سیاسی واحدهای سیاستگذاری و( جنگ و کشمکش هماوردی، همکاری،)

 دهدمی نشان شده یاد حوزه در شده منتشر آثار مطالعه. اندنامیده هیدروپلیتیک سده را یکم و بیست سده رو، این

 جنگ و کشمکش تنش، مانند واژگانی بر هیدروپلیتیک با پیونددار ادبیات از ایگسترده بخش که

 آن کشورهای از زیادی شمار که یاآس غرب میان، این در. اندفشرده پای( ایمنطقه)بازیگران و( داخلی)کنشگران

 در اکاران هایسیاستگذاری واسطه به هستند آب کم و بارش کم ذات به و گرفته قرار جهان بیابانی نوار روی

 اسطهو به آینده در که چالشی اندداشته «آب کمبود بحران» با را چالش بیشترین اخیر دهه چند طی آب بخش

 خواهد نظامی و امنیتی پیامدهای و هاسویه( تبخیر تشدید و و بارش نوع ییرتغ بارش، کاهش) بارش الگوی تغییر

 در ویژه به ناکارامد هایسیاستگذاری از را اثرپذیری بیشترین ایران آب منابع منطقه، کشورهای میان در. یافت

 بسیاری و یدهرس پایان به کشورمان آب زیرزمینی منابع از ایعمده بخش که ایگونه به داشته کشاورزی بخش

 پیدایش و هاتاالب خشکیدن قالب در آن نتیجه که رسندنمی مقصد به دیگر یا شده فصلی یا نیز دائمی رودهای از

 عنوان با آن زا ژئوپلیتیک هایانگاره در که آسیا غرب در آنکه نتیحه. استیافته نمود داخلی ریزگردساز هایکانون

 و ثباتیبی سوی به را منطقه کشورهای افزون، روز ایگونه به آب بحران شودمی یاد ثباتبی و شکننده منطقه

  .کشاندمی پیش از بیش ناامنی

 و کشمکش بر أکیدت قالب در سنتی ژئوپلیتیک رویکرد که دارد تأکید نکته این بر ایران ژئوپلیتیک انجمن      

 ایبر درخوری پاسخ دیگر( ایمنطقه و ملی فروملی،)مختلف هایمقیاس در کنشگران و بازیگران هماوردی

 یتوانمندساز پی در جدید ژئوپلیتیک منظری، چنین از. نیست ایمنطقه هایبحران راهکاریابی و واکاوی

 هایشگرای از یکی عنوان به نیز هیدروپلیتیک. است فضایی –سیاسی واحدهای تعامل و همکاری هایزمینه

 چالش حلراه گانهی برداشتی، چنین بنیاد بر. است ایزمانه و زمینه نینچ از متأثر ژئوپلیتیک یا سیاسی جغرافیای
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 تغییر و محیطی هایتوانش فراخور به هاسیاستگذاری سازیهماهنگ و سازیبه فروملی، مقیاس در آب کمبود

 بآ دیپلماسی تقویت قالب در ایمنطقه هایهمکاری نیز ایمنطقه مقیاس در و( بارش الگوی تغییر) اقلیم

 دیپلماسی هایزمینه دیگر تقویت به آب، کمبود بحران پیامدهای و هاسویه از فروکاستن بر افزون تواندمی

 .بیانجامد نیز محیطی زیست

 

 

 راد   کاویانی دکتر مراد                                 

 آسیا غرب تیکهیدروپلی ایهفرصت و آب دیپلماسی همایش علمی دبیر                                   
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 کمیته علمی همایش

 سازمان متبوع تخصص نام و نام خانوادگی ردیف

 دانشگاه تربیت مدرس جغرافیای سیاسی دکتر سیروس احمدی نوحدانی 1

 دانشگاه فردوسی مشهد جغرافیای سیاسی دکتر هادی اعظمی 2

 اه تهراندانشگ جغرافیای سیاسی دکتر مریم امیدی آوج 3

 دانشگاه آزاد جغرافیای سیاسی دکتر جمال بافرانی 4

 سازمان حفاظت محیط زیست هیدرولوژی دکتر مسعود باقرزاده کریمی 5

 دانشگاه تربیت مدرس جغرافیای انسانی دکتر محمد حسین پاپلی یزدی 6

 دانشگاه تربیت مدرس جغرافیای سیاسی دکتر محمدرضا حافظ نیا 7

 دانشگاه آزاد جغرافیای سیاسی حسین پور مطلقدکتر مهدی  8

 دانشگاه آزاد جغرافیای سیاسی دکتر نسرین خانیها 9

 دانشگاه تهران جغرافیای سیاسی دکتر یاشار ذکی 11

 دانشگاه خوارزمی جغرافیای سیاسی دکتر حسین ربیعی 11

 دانشگاه خوارزمی زمین شناسی دکتر خلیل رضایی 12

 دانشگاه تربیت مدرس جغرافیای سیاسی مینادکتر ابراهیم رو 13

 دانشگاه فردوسی مشهد جغرافیای سیاسی دکتر سید هادی زرقانی 14

جغرافیا و برنامه  فرزانه ساسان پور 15

 ریزی شهری

 دانشگاه خوارزمی

 دانشگاه امام حسین)ع( جغرافیای سیاسی دکتر سید یحیی)رحیم( صفوی 16

 شرکت مهاب قدس مدیریت منابع آب دکتر عبدالرحیم صلوی تبار 17

 دانشگاه خوارزمی جغرافیای سیاسی دکتر عطااهلل عبدی 18

 وزارت نیرو منابع آب دکتر هدایت فهمی 19
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 دانشگاه تربیت مدرس جغرافیای سیاسی دکتر مصطفی قادری حاجت 21

 دانشگاه خوارزمی ژئومورفولوژی دکتر عزت اهلل قنواتی 21

 دانشگاه شهید بهشتی جغرافیای سیاسی چیدکتر مرتضی قور 22

 دانشگاه خوارزمی جغرافیای سیاسی دکتر مراد کاویانی راد 23

 دانشگاه خوارزمی روابط بین الملل پوردکتر  فریده محمد علی 24

 دانشگاه اصفهان جغرافیای سیاسی دکتر حسین مختاری هشی 25

 یام نوردانشگاه پ جغرافیای سیاسی دکتر اسکندر مرادی 26

 وزارت نیرو رودخانه های مرزی مهندس محسن نقیبی 27

 وزارت نیرو رودخانه های مرزی مهندس جبار وطن فدا 28

 دانشگاه پیام نور جغرافیای سیاسی دکتر هادی ویسی 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 های هیدروپلیتیک غرب آسیاچکیده مقاالت همایش دیپلماسی آب و فرصت

 611 از 9 صفحه                                                 دانشگاه خوارزمی -، تهران6991اسفندماه  9و  8 

 

 

 
 

 

 کمیته  داوران

 سازمان متبوع تخصص نام و نام خانوادگی ردیف

 دانشگاه تربیت مدرس جغرافیای سیاسی دکتر سیروس احمدی نوحدانی 1

 دانشگاه تهران جغرافیای سیاسی دکتر عباس احمدی 2

 دانشگاه فردوسی مشهد جغرافیای سیاسی دکتر هادی اعظمی 3

 دانشگاه تهران جغرافیای سیاسی دکتر مریم امیدی آوج 4

سازمان حفاظت محیط  هیدرولوژی دکتر مسعود باقرزاده کریمی 5

 زیست

 دانشگاه تربیت مدرس جغرافیای انسانی تر محمد حسین پاپلی یزدیدک 6

 دانشگاه آزاد جغرافیای سیاسی دکتر مهدی حسین پور مطلق 7

 دانشگاه فردوسی مشهد جغرافیای سیاسی دکتر محسن جان پرور 8

 دانشگاه آزاد جغرافیای سیاسی دکتر نسرین خانیها 9

 نشگاه تهراندا جغرافیای سیاسی دکتر یاشار ذکی 11

 دانشگاه خوارزمی جغرافیای سیاسی دکتر حسین ربیعی 11

 دانشگاه تربیت مدرس جغرافیای سیاسی دکتر یونس رشیدی 12

پژوهشکده میراث  جغرافیای سیاسی دکتر ناصر رضایی 13

 فرهنگی و گردشگری

 دانشگاه تربیت مدرس جغرافیای سیاسی دکتر ابراهیم رومینا 14

 دانشگاه خوارزمی جغرافیای سیاسی الساداتئیسمحمد تقی ر 15

 دانشگاه تهران جغرافیای سیاسی دکتر محمد زهدی 16

 دانشگاه فردوسی مشهد جغرافیای سیاسی دکتر سید هادی زرقانی 17

 دانشگاه خوارزمی ریزی شهریجغرافیا و برنامه فرزانه ساسان پور 18

 شرکت مهاب قدس آب مدیریت منابع دکتر عبدالرحیم صلوی تبار 19

 دانشگاه خوارزمی جغرافیای سیاسی دکتر عطااهلل عبدی 21
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 دانشگاه پیام نور جغرافیای سیاسی دکتر سهراب عسگری 21

 دانشگاه خوارزمی جغرافیای سیاسی نیایاور علی 22

 دانشگاه آزاد جغرافیای سیاسی  دکتر عمران علیزاده 23

 دانشگاه تهران جغرافیای سیاسی بیگیمصیب قره 24

 دانشگاه تربیت مدرس جغرافیای سیاسی دکتر مصطفی قادری حاجت 25

 دانشگاه خوارزمی ژئومورفولوژی دکتر عزت اهلل قنواتی 26

 دانشگاه خوارزمی جغرافیای سیاسی محمد صادقی 27

 دانشگاه خوارزمی جغرافیای سیاسی راددکتر مراد کاویانی 28

 دانشگاه تهران فیای سیاسیجغرا دکتر افشین کرمی 29

 دانشگاه خوارزمی روابط بین الملل پوردکتر  فریده محمد علی  31

 دانشگاه اصفهان جغرافیای سیاسی دکتر حسین مختاری هشی 31

 دانشگاه پیام نور جغرافیای سیاسی دکتر اسکندر مرادی 32

 دانشگاه تهران جغرافیای سیاسی دکتر فاطمه سادات میراحمدی 33

 دانشگاه تربیت مدرس جغرافیای سیاسی دکتر میثم میرزایی تبار 34

 وزارت نیرو جغرافیای سیاسی دکتر هادی ویسی 35

 دانشگاه خوارزمی جغرافیای سیاسی میثم هادی پور 36

 دانشگاه تهران جغرافیای سیاسی دکتر کیومرث یزدان پناه 37
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 ایمنطقه همکاری انداز یا،چشمآس غرب در هیدروپلتیکی واگرایی و همگرایی

 طباطبایی عالمه دانشگاه-اروپا مطالعات ارشد کارشناسی دانشجوی، احدی محسن

 :چکیده          

-ها،تعویق بحران ملت-دولت عصر به فرایندی گذار عدم و است گرفتار ای عمده هایچالش در آسیا غرب منطقه

 پرریسک چند منطقه جزو انرژی کانونی نقطه این تا گشته سبب کشوری بینا و داخلی هایکشمکش و موجود های

 برای خطر زنگ نام پیش تحت هامدت از آنچه اما .باشد کشوری بینا و داخلی هایجنگ امکان با جهان خطرناک و

 مسایل سر بر منطقه ای کشورهای منطقه هایرقابت و گراییافراط نه است، درآمده صدا به جهانی تمدن مهد

 مضیق صورت به تیکیهیدروپل حوزه موسع و طور به زیست محیط حوزه در بلکه تیک،یژئوپل منافع یا و یکایدئولوژ

 ها دولت این حاکمان نگاه نوع و منطقه این ای در منطقه همکاری عدم کارشناسان از بسیاری که حالی در .است بوده

 مخاطرات و ها چالش همین به نگاه با تا است بوده آن بر مقاله این. دانند می آینده در بحران تشدید عامل را منافع سر بر

 در همکاری امکان کارکردگرایی منظر از منطقه در جاری محیط زیستی های بحران سر بر همکاری امکان بررسی و

 برای را ها دولت این همکاری امکان و بررسی را رقیب دول تاریخی همکاری تجارب بر تکیه با را تر مضیق سطوح

 .نماید بررسی مخاطرات بر غلبه

 واگرایی، همگرایی، همکاری، کارکردگرایی، زیست محیط، تیکیهیدروپل، آسیا غرب  :کلیدی کلمات          
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 المللیهای مرزی بینالمللی حاکم بر تقسیم آب در رودخانهبررسی اصول و قواعد بین

 ه جغرافیا، دانشگاه تهران.استادیار جغرافیای سیاسی، دانشکددکتر سید عباس احمدی، 

 ، دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.*روح اله حسین وند شکری
 

 چکیده

دهند و از خاک دو یا یی هستند که مرز دو یا چند کشور را تشکیل میهاالمللی، رودخانههای بینرودخانه      

المللی ای بینهدر تعریفی دیگر بین دو یا چند کشور در جریان هستند که به آن رودخانهکنند یا چند کشور عبور می

های مرزی مطرح است مسئله تعیین حدود هایی که در بررسی رودخانهترین موضوعیکی از مهمشود. گفته می

مربوط به تعیین های مرزی هستند های مرزی بین کشورهایی که دارای رودخانههاست. بسیاری از اختالفآن

است. بنابراین  المللیبین های مرزیرودخانه آب از برداریبهره مورد در شدهمطرح اصولها و حدود مرزی بین آن

اند دهشحال شناختهکه تابه المللیمرزی بین هایرودخانه آب از برداریبهره مورد در شدهمطرح اصولدر این مقاله 

ر المللی حاکم باصول و قواعد بین سؤال اصلی مقاله این است که گیرد.میمعرفی و موردبحث و بررسی قرار 

شده و تحلیلی انجام –این تحقیق با روش توصیفی ؟چگونه است المللیهای مرزی بینتقسیم آب در رودخانه

قواعد  اصول و بررسی درصدد .شده استای و الکترونیک گردآوریهای موردنیاز از طریق منابع کتابخوانهداده

 است رسیده نتیجه این به درنهایت و است المللی بودههای مرزی بینالمللی حاکم بر تقسیم آب در رودخانهبین

الف:  نوع از است وابسته هاآن به کشورها از خیلی زندگی که المللیبین هایرودخانه برسر تقسیم آب اصول که

د: اصل  ج: اصل مالکیت جمعی و مشاع آب،ق، اصل حاکمیت سرزمینی مطلق، ب: اصل تمامیت ارضی مطل

 حاکمیت سرزمینی محدود است.

 های مرزی.های مرزی، اصول حاکم بر رودخانه: مرز، رودخانهکلیدواژگان

 

 

                                                           
* . hoseinvand.r@ut.ac.ir 
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 پیامدهای امنیت زیست محیطی استفاده فزاینده از حوضه آبریز قزل اوزن

 دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی ی،محمد اخبار

 دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمیراد،راد کاویانیم

 دانش آموخته جغرافیای سیاسیخدائی،بهرامعلی 

 ، دانشجوی کارشناسی جغرافیاخدائیمحمدمهدی 

 چکیده

در  های سیاسیهای جغرافیای سیاسی است که به مطالعه نقش آب در رفتارهیدروپلیتیک یکی از گرایش     

شک خگرفتن در مناطق خشک و نیمه های است که به دلیل قرارپردازد. ایران از جمله کشورمی های گوناگونمقیاس

ها با کمبود آب رو برو بوده است. در این میان، حوضه قزل اوزن با جهان و پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارش

ه آب بخشی کنندرار گرفته، تامینترین حوضه آبریز شمال غرب کشور که هفت استان در این حوضه قداشتن بزرگ

های کردستان، زنجان، آذربایجان شرقی، اردبیل و گیالن  است و با داشتن توان باالی کشاورزی و گردشگری از استان

و نیز در برگرفتن قطب جمعیتی و صنعتی کشور از اهمیت باالیی برخوردار است. این عوامل سبب شده تا نیاز آبی 

مندان از آن، افزایش یابد. پژوهش حاضر بر این فرض استوار است که با یزنشینان و دیگر بهرهدر این حوضه بین آبر

بی های برخاسته از کمبود منابع آزای منابع آبی، تنشها و همه عوامل محدودیترشد و گسترش صنعت و سکونتگاه

ای و میدانی گردآوری و به روش انهها و اطالعات مورد نیاز این پژوهش به روش کتابخافزایش خواهد یافت. داده

توصیفی گردآوری شده است. نتیجه پژوهش نشان داد که رشد جمعیت و شهرنشینی، رشد صنایع، -تحلیلی

های سطحی و زیر زمینی و کشاورزی سنتی، از مهم ترین عوامل محدودکننده آب رویه از آبتغییراقلیم، برداشت بی

ه رو، کاهش سرانیت موجود به تنش ساکنان این حوضه خواهد انجامید. از ایندر حوزه یاد شده هستند و تداوم وضع

 تواند به تنش هیدروپلیتیک بیانجامد. آبی قزل اوزن و تشدید کمبود آب می

 امنیت، زیست محیطی، هیدروپولیتیک، بحران آب، حوضه آبریز قزل اوزن.واژگان کلیدی:         
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 مشترک هیرمند از منظر اسناد بین المللی تعهدات افغانستان در حوزه آبخیز

 قم مفید دانشگاه الملل بین حقوق دکتری ،دانشجوینسبحسین اسماعیل 

 چکیده

وجود اسناد بین المللی متعددی در زمینه لزوم رعایت حق کشورهای پایین دست برای بهره مندی از 

، کاری در خصوص آب های فراسرزمینیحوزه آبخیز و تاکید بر بهره برداری مشترک و اجتناب از سیاسی 

ضیه ق –موجب شده تا طی ساللیان اخیر رویه قضایی بین المللی )در قضیه گابچیکو ناگی ماروس 

طرح حق بر آب( و حتی سازمان ملل  –هلسینکی  –دریاچه النوس( و رویکرد دولتها )بمانند اسناد اسپو 

 شک بحران آب هیرمند نیز که از دیرباز میان دو نسبت به این مقوله، به شکل دقیق تری بنگرند که بی

کشور ایران و افغانستان وجود داشته، که مصون از این واکاوی و توجه نمانده است که با توجه به رویه 

فعلی حقوق بین الملل، اینگونه به نظر می رسد که بحران آب هیرمند و رعایت نشدن حق آبه ایران به 

زه آبخیزی مشترک، می تواند بصورت جدی مورد مطالبه قرار گیرد و عنوان کشور منتفع از این حو

منظور شناسایی تحلیلی و ب –تعهداتی را بر کشور افغانستان بار نماید. لذا این پژوهش را به شیوه توصیفی 

 تعهدات دولت افغانستان در حوزه مشترک آبخیز هیرمند؛ بررسی خواهیم نمود.

 حق بر آب. ،حوزه آبخیز هیرمند ،بحران آب ،اسناد بین المللی کلید واژه :
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 مدیریت یکپارچه و دیپلماسی آب در حوضه آبریز زاینده رود

 بهشتی شهید دانشگاه انسانی جغرافیای آموزشی گروه زمین علوم دانشکده دانشیارجواد اطاعت،

 . بهشتی شهید دانشگاه روستایی ریزی برنامه و جغرافیا دکترایصالحیان،سعید  

 ، دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهدسپهرآرش قربانی  

 

 چکیده

آب است. وقوع تغییرات اقلیمی  رود در منطقه مرکزی ایران از مناطق دارای مسئله ناپایداری منابعحوضه آبریز زاینده     

طول رودخانه،  دوسومموجب شده نزدیک به ی از ظرفیت آب رودخانه برای مصارف گوناگون، برداربهرهو افزایش 

اخیر خشک شده و یا به صورت موقتی درآید. با کاهش  هایسالاز سد تنظیمی چم آسمان تا تاالب گاوخونی، در 

رو دست با مشکل روبیینپای میانی و هابخشمحیطی در یستزآب رودخانه، تخصیص آب به بخش کشاورزی و 

ها ، آب به بخش کشاورزی در این بخشهاماهسال و آن هم در برخی  5تنها  1311-15های که طی سالیطوربهشده، 

بخش اعظم رودخانه خشک بوده است. ناپایداری منابع آب در حوضه زاینده رود  هاسالاختصاص پیدا کرده و بقیه 

یریت استانی ه تفکیک مدپیامدهای اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و زیست محیطی فراوانی را در برداشته است. با توجه ب

از حوضه و همچنین تعارضات  منابع آب و برداشت بی رویه در بخش های مختلف حوضه، انتقال آب به خارج

رسد با استقرار مدیریت یکپارچه در حوضه، در نظر گرفتن نگرش سیستمی و دیپلماسی ای و استانی، به نظر میمنطقه

 آبی در حوضه آبریز زاینده رود حرکت کرد.آب در حوضه می توان به سمت بهبود وضعیت 

 ناپایداری منابع آب، حوضه آبریز زاینده رود، مدیریت یکپارچه، نگرش سیستمی، دیپلماسی آب واژگان کلیدی:
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 همسایگان و ایران روابط بر تاکید با مرزی فرا های آب اهمیت و آب بحران
 

 دوسی مشهددانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فر ،اعظمیهادی 

 احمدی، دانشجوی کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهدمیترا یار
 

 چکیده

 غذایی مواد لیدتو به نیاز و جمعیت افزایش با گذشته قرن یک در می باشد، زیست عناصر ترین اساسی از یکی آب     

 آن سرانه اهشک به منجر که یافته افزایش آب مصرف ی،صنعت های پیشرفت و زندگی شرایط بهبود همراه به بیشتر

 جهان، مناطق از بسیاری در زیرزمینی و سطحی آب های شدن آلوده و آب منابع برای تقاضا افزایش است. با گردیده

 آب منابع بتصاح مساله سر بر جدیدی های تنش و شده کشورها بین سیاسی روابط در برجسته عاملی به تبدیل آب

 ودخانهر از زیادی تعداد باشند، می انسانی مصارف برای آب به دسترسی منابع از یکی ها است. رودخانه وردهآ بوجود

 ستفادها برای رود ها این حوضه کشورهای بین هایی اختالف که دارند جریان کشور یک از سرزمینی بیش فضای ها در

 می ها لتم مناقشات و مناسبات در آب نقش مطالعه به هک آب ژئوپلیتیک یا هیدروپلیتیک رو این دارد. از وجود آب از

راتژیک ایران، است ،های مرزی و فرامرزی با در نظرگرفتن موقعیت جغرافیایی دیپلماسی آبیابد.  می موضوعیت پردازد،

 یتواند حلقه مکمل بسیج همگانی درجهت مدیریت بحران آب و سازگارمیکه شود عنوان ابزاری ضروری تلقی می به

تحلیلی و  -. از این رو، در این مقاله سعی گردیده تا با روش توصیفیآبی در کشور تلقی شود با مشکالت ناشی از کم

گان پرداخته منابع آبی مشترک و تاثیر آنها بر روابط ایران و همسای با استناد به منابع معتبر کتابخانه ای به مطالعه و بررسی

های فرامرزی سرچشمه تنش ها و کشاکش ق نشان می دهد که همواره، آب و رودخانهشود. یافته ها و نتایج این تحقی

های میان ایران و همسایگان خود بوده است و بهترین راه حل برای دستیابی به سهم منصفانه از آب رودهای بین المللی، 

ی و لح و ثبات منطقه امدیریت صحیح منابع آب و جلوگیری از اتالف آب و آلودگی آن و همچنین کمک به حفظ ص

 بین المللی، همکاری بین کشورهای دارنده منابع آبی مشترک، برای استفاده از آن، در قالب بکار گیری دیپلماسی کارآمد،

 باشد.می فرامرزی های آب با رابطه در

 بحران آب، آب های فرامرزی، ایران، همسایگان، هیدروپلیتیکواژگان کلیدی:             
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 تاثیر استقالل کردستان بر هیدروپلیتیک غرب آسیابررسی  

 دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهدهادی اعظمی،

 آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهدمجید رمضانپور جشن

 شهین یاسمی دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

 رادی دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهدزکیه م

 چکیده:

طلبی کردستان شده و تالش نگارندگان بر آن بوده تا با اجتماع در تحقیق پیش رو نگاهی به مسئله استقالل

های یاستبر س ها و تاثیرات متقابلشهای آن به قدرت، کمبود و وابستگی"آب"عوامل مهم و تاثیرگذارِ مایه حیات 

شه شود در منطقه اقلیم کردستان عراق و مناقیاد می "هیدروپلیتیک"ملل که در علم شناختی ژئوپلیتیک از آن به 

-تاریخی استقالل طلبی این اقلیم را مورد بررسی قرار دهند و منظر جدیدی را پیش روی عملکردهای جغرافیایی

 سیاسی به وجود آورند.

 یتیک، کردستان، استقالل طلبی، غرب آسیا، خاورمیانهواژگان کلیدی: هیدروپل
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)مطالعه موردی:حوضه ی آبی  جایگاه دیپلماسی آب در مناسبات هیدروپلیتیک شمال شرق ایران

 هریرود(
 

 مشهددانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی ، هادی اعظمی

 گاه فردوسی مشهددانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانش ،محرم مشایخی

 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد ،زهرا نسیمی

 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد ،فرشید روزبه

 چکیده

منطقه مرزی شمال شرق ایران با نگاه مناسبات هیدروپلیتیکی دنیایی از تعامالت سیاسی میان کشورهاست 

و ترکمنستان است. این حوضه  ضه آبی هریرود محور اصلی مناسبات هیدروپلیتیکی کشورهای ایران،افغانستانحو

آبی با تاریخچه ای کهن نظام یافته از معاهدات سیستم تاریخی استعماری روسیه تزاری و اتحاد جماهیر شوروی 

ر گرفته و نظام بهره برداری آب حوضه ی است که امروزه در قالب نوین نظام های سیاسی مورد بهره برداری قرا

آبی هریرود را ایجاد کرده است.سطح تعامالت سیاسی سه کشور مشترک المنافع حوضه ی آبی هریرود به دلیل 

ماهیت استعماری شکل گیری اغلب اوقات با درگیری و تنش سیاسی مواجه بوده است و محل اصلی مناقشات 

-ای ایران و افغانستان و ترکمنستان بوده است.این مقاله با روش توصیفیو منازعات هیدروپلیتیکی میان کشوره

تحلیلی و با استناد به منابع معتبر علمی در جهت یافتن پاسخ به این سوال است که جایگاه دیپلماسی آب که 

 اساس صلح و همکاری کشورها در مناسبات هیدروپلیتیکی است،در حوضه آبی هریرود و میان کشورهای مشترک

المنافع آبی چگونه است؟هدف از مقاله حاضر بررسی مناسبات هیدروپلیتیکی حوضه آبی هریرود در قالب نظام 

بهره برداری آبی و تبیین جایگاه دیپلماسی آب است.نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر تاثیر شدید هویت تاریخی 

 کشورهای ایران، افغانستان و ترکمنستان درنظام بهره برداری حوضه ی آبی هریرود بر مناسبات هیدروپلیتیک 

 منطقه مرزی شمال شرق ایران است.

 واژگان کلیدی:دیپلماسی آب،هیدروپلیتیک، شمال شرق ایران، هریرود
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 های هیدروپلیتیکی ایران و افغانستان در رود هیرمند بر اساس دیدگاه ژئوپلیتیک انسان گراتحلیل چالش

 سیاسی دانشگاه فردوسی مشهددانشیار جغرافیای هادی اعظمی، 

 مشهد فردوسی دانشگاه سیاسی دانشیارجغرافیای،عباس نامور

 چکیده:

کیلومتر مربعی، از کوه بار در افغانستان سرچشمه میگیرد و پس از طی مسافت 153333رودخانه هیرمند با حوضه آبریز 

میالدی با به امضاء رسیدن معاهده پاریس بین 1151ل کیلومتر به دریاچه هامون می ریزد. این رود از لحاظ تاریخی از سا1353

که  به عنوان 1113ایران و انگلستان که افغانستان را از ایران جدا کرد؛ و همچنین به طور خاص حکمیت گلداسمیت در سال 

بود که  نمسئول تعیین حدود مرزی منطقه بلوچستان انتخاب شده بود به عنوان یک رود بین المللی شناخته شد. بعد از آ

حقوقی بر سر تعیین حقابه پایین دست رود بین ایران و افغانستان آغاز شد. بر این اساس در این   -های فراوان سیاسیچالش

نیا در گرای حافظای و با تکیه بر رویکرد نظریه ژئوپلیتیکی انسانتحلیلی، از طریق مطالعات کتابخانه  -تحقیق با روش توصیفی

ها و زیست های فراوانی برای انساناشی از مسئله هیدروپلیتیکی رود هیرمند است که ضرر و خسارتپی تحلیل چالشهای ن

رسد ها که قدمت آن تا به امروز به یک و نیم قرن میبوم منطقه در هر دو کشور ایران و افغانستان داشته و دارد. این فراز نشیب

ت توان مهمترین این موانع را ابتدا در دخالترک از رودخانه است که میای بر سر تفاهم استفاده مشبه علت برخی موانع ریشه

های بیگانه در منطقه، عدم توجه به مسائل جغرافیایی مرز، سیاست های افغانستان برای توسعه مبتنی بر آب که موجب قدرت

ننده بودن طبیعت سیستان ساخت بر روی رودخانه شده است و نوسانات جوی و شکهای انسانها و فعالیتاحداث سازه

دانست. عدم توافق پایدار و همه جانبه باعث به وجود آمدن خسارت و مخاطرات بسیاری در منطقه از قبیل مشکالت اقتصادی، 

اجتماعی، امنیتی و به خصوص زیست محیطی شده است که زندگی و تمدن انسانی منطقه را به ورطه نابودی کشانده است. 

ی نظریه ژئوپلیتیک انسانگرا که دارای وجوه کاربردی، مثل تامین صلح و امنیت، رفاه و آسایش، توسعه از همین رو مکتب فکر

تواند راهگشای معضل هیدروپلیتیکی ایران و افغانستان باشد. در نمونه موردی تحقیق با توجه پایدار و عدالت فراگیر است، می

وه مداران دو کشور باید در راهبردهای خود به مسائل زیر توجه کنند تا عالشود که سیاستگرفته می به دیدگاه نظریه فوق نتیجه

 بر حفظ کرامت و قدرت طرفین، راهگشای توسعه ملی خود نیز باشند.
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توجه به تهدید بحران زیست محیطی  -3توجه به پتانسیل اشتراکات فضایی حوضه هیرمند،  -2همکاری دو جانبه،  -1

 توجه به رابطه و هم سویه بودن راهبرد توسعه ملی هر دو کشور. -1هیرمند برای هر دو کشور، 

 ژئوپلیتیک انسانگرا -رود هیرمند -افغانستان -ایران -هیدروپلیتیکواژگان کلیدی: 
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چشم انداز آینده روابط سیاسی کشورهای غرب آسیا با تاکید برمناسبات هیدروپلیتیک حوضه های آبی 

 اترک(-ارس-هریرود-هیرمند-وردی حوضه های آبی: دجله و فراترودخانه )مطالعه م

 ددانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشه، هادی اعظمی

 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد ،محرم مشایخی

 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد ،زهرا نسیمی

 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد ،وزبهفرشید ر

 چکیده:

ساختار مناسبات هیدروپلیتیک منطقه غرب آسیا با وجود بحران های کمبود آب و خشکسالی های محیطی که 

کشورها را درگیر کرده است، ساختار پیچیده و حساسیت بر انگیزی است.در شرایط مطلوب صلح و همکاری 

س مناسبات هیدروپلیتیکی است، اما بر اساس شواهد تنش کشورها در منطقه غرب آسیا بر سر منابع آبی بسیار اسا

گزارش شده است، و این شواهد بیان گر آرمان گرایانه بودن دیدگاه صلح و همکاری در منطقه غرب آسیا 

قه ه غرب آسیا، آینده سیاسی این منطاست.مناقشات و منازعات بر سر منابع جغرافیایی قدرت )منابع آبی(در منطق

جغرافیایی را بشدت تحت تاثیر قرار داده است به گونه ای که صاحب نظران درگیری ها و جنگ های آینده 

معتبر  تحلیلی و با استناد به منابع-کشورها را بر سر منابع آبی عنوان میکنند. پژوهش حاضر با روش توصیفی

است که چشم انداز روابط سیاسی کشورهای غرب آسیا با توجه به مناسبات  علمی به دنبال پاسخ به این پرسش

هیدروپلیتیک حوضه های آبی رودخانه ای چگونه خواهد بود؟هدف از این مقاله ترسیم چشم انداز و پیش بینی 

 سطح تعامالت سیاسی کشورهای منطقه غرب آسیا، با تاکید بر مناسبات هیدروپلتیکی حوضه های آبی رودخانه

ای در آینده نزدیک است. نتایج حاصل از پژوهش، بیانگر تاثیر بسیار زیاد ساختار پیچیده مناسبات هیدروپلیتیکی 

 منطقه غرب آسیا بر آینده روابط سیاسی کشورهای منطقه است.

 واژگان کلیدی: مناسبات هیدروپلیتیک، حوضه آبی، رودخانه ، غرب آسیا
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ی مستندات فیزیوگرافیک بر صحت )مروری بر منابع( و ارائه بررسی وضعیت رژیم حقوقی دریای خزر

 ی آبیبه این پهنه« دریاچه»اطالق عنوان 

 گیالن ای منطقه آب موسسه- زهکشی و آبیاری کشاورزی مهندسی ارشد کارشناسی شهابی اوجاقلو سعید

 چکیده

گونه ه برای بسیاری بی هیچی محصورِ آبِ شور در جهان است؛ این جمله اگرچترین پهنهدریای خزر بزرگ

برنگیزترین موضوعات بین المللی در غرب آسیا و ی مناقشهتوان آن را در زمرهست، اما میتردیدی پذیرفتی

لی طور کی قفقاز در چارچوب تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به شمار آورد. مناقشات و دعاویِ مربوطه بهمنطقه

اند. در خزر مطرح شده« عدم محصوربودن»و مدعای « دریا»عنوان مصطلح  برداریِ حقوقی ازبا تکیه بر بهره

هایی که رژیم حقوقی دریای خزر را مورد پژوهش حاضر دریا یا دریاچه بودن خزر، در قالب مروری بر پژوهش

ی آبریز خزر از سوی دیگر، مورد اند از یک سو و استخراج خصوصیات فیزیوگرافیکِ حوضهبحث قرار داده

ث قرار گرفت. بدین ترتیب اوالً به کمک مروری بر منابعِ پژوهشی نشان داده شد که بحث دریا یا دریاچه بح

بودن خزر در بررسی وضعیت رژیم حقوقی دریای خزر از چه جایگاهی برخوردار است و ثانیاً با استفاده از تعیین 

ای پهناور اما بسته قرار گرفته است. لذا ی آبی در حوضهی آبریز خزر مشخص شد که این پهنهی حوضهمحدوده

ق طبترین بخش حوضه، و دریاهای آزاد ممکن نیست و ارتفاعای بین دریای خزر، به عنوان کمارتباط آبراهه

تعاریف موجود اطالق عنوان دریا به لحاظ حقوقی به خزر نادرست است، اگرچه در عرف بین الملل از این کلمه 

 شود. برای توصیف خزر استفاده

 ی آبریز، غرب آسیا، قفقازرژیم حقوقی، دریای خزر، حوضهکلمات کلیدی: 
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های دریاچه سد مرزی ارس در مرز جمهوری اسالمی ایران و جمهوری بررسی حرکت گوی

 آذربایجان

 ، 1سرتیپ دوم مهندس علی بختیاری

 رئیس گروه امور مرزی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 

 *2ملکی رضا

 رشناس فنی گروه امور مرزی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلحکا

 چکیده

ای نمود. یکی از مهمترین این مرزها، با توجه به اهمیت مرز و همچنین منابع آبی، نیاز است به مرزهای آبی توجه ویژه

های شناور عالمت گوی 1دریاچه سد ارس بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان است. این مرز با استفاده از 

ها صورت گرفت. ها شناور دریاچه مذکور، بررسی بر روی موقعیت آنهای گویجاییگذاری شده است. برای بررسی جابه

 ها نسبت به موقعیت بیان شده در پرتوکل محاسبه و بیان گردید.جای آنسپس میزان و جهت جابه

ها مورد بحث قرار گرفت. جایهای شناور، دالیل احتمالی جابهویهای گجایبا استفاده از بررسی میزان و جهت جابه

های آبی رو سطحی و زیر سطحی است. اگر زنجیر لنگر گوی شناور پاره شود، گوی ترین این دالیل، جریانیکی از اصلی

 های آبی و حتی جهت وزش باد خواهد بود.جای تحت تاثیر جریانجا شده و این جابهبهبه راحتی جا

ها استفاده از زاویه سمت و های شناور وجود دارد. یکی از این روشهای مختلفی در جانمایی مختصات گویوشر

های شناور در  طول از دو و یا چند نقطه مشخص بر روی خشکی است. از روش مذکور در پیاده نمودن موقعیت گوی

 دریاچه سد ارس استفاده شده است.

 جاییچه سد ارس، مرز، جابهگوی شناور، دریا: کلمات کلیدی
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 )مطالعه موردی ترکمنستان،افغانستان،عراق(، های آبی با همسایگانایران و چالش

 طباطبائی عالمه دانشگاه ای منطقه مطالعات ارشد کارشناسی دانشجویی،احسان برات

 طباطبائی عالمه دانشگاه ایمنطقه مطالعات ارشد کارشناسی دانشجوی،ستار رجائی

 : چکیده

ی آن وجود ندارد. در یک قرن اخیر با براحیات بر روی کره زمین است که امکان یافتن جایگزین  منشأ آب

عتی مصرف ی صنهاشرفتیپافزایش جمعیت و نیاز به تولید مواد غذایی بیشتر به همراه بهبود شرایط زندگی و 

جالس جهانی توسعه پایدار در ا نیچنهمافزایش یافته که منجر به کاهش سرانه آن گردیده است.  آب

بسیاری از  کهیطوربهی فرامرزی جهان مطرح کرده است هاچالشرا به عنوان یکی از  آبژوهانسبورگ، معضل 

ی مواجه آبکم، اما مناطقی مانند غرب آسیا با باشندیمفراوانی  آبمناطق مانند اروپا و امریکای شمالی دارای منابع 

و منازعات  هاچالش، این شودیمدر منطقه  آبو منازعاتی بر سر منابع  هاچالشاد هستند و این امر باعث ایج

ی بیش از یک کشور داشته باشد مانند رودهای دجله و فرات یا اگسترهکه یک منبع آبی  افتدیمآبی زمانی اتفاق 

ند ه لحاظ جغرافیایی در کمربایران بداشته باشند.  نظراختالفدر نحوه استفاده از آن  کشورهارود مهم هیرمند که 

 سومکیمتر است که کمتر از میلی 213جهان قرار دارد و میانگین میزان بارندگی آن حدود  خشکمهیخشک و ن

درصد جمعیت  1های زمین و -درصد سطح خشکی 2/1ایران حدود  نکهیو باوجودا باشدیمتوسط جهانی م

با توجه به اینکه ازنظر کمیسیون  .کندیساالنه را دریافت م یهاصدم درصد بارش 31جهان رادار است ولی تنها 

بسیار  یهاو چالش شودیتوسعه پایدار سازمان ملل، بحران آب در حقیقت یک بحران حکمرانی محسوب م

حاضر ضمن اشاره به مفاهیم هیدروپلیتیک مقاله ها خواهد کرد؛ لذا در زیادی را در سطوح مختلف متوجه حکومت

 کندرا بررسی می مختلف، یهااسی.ا.ایران با همسایگان در حوضه آب( در مقهای ج)چالش

 ها،منازعات،هیدروپلیتیک،معضل آب، غرب آسیا، چالش واژگان کلیدی:
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 بررسی وضعیت هیدروپلیتیک ایران

 همدان الملل دانشگاهبین روابط ارشد کارشناس، دزازهرا پاک -زادفاطمه پاک

 چکیده

 رقابـت عرصـة بـه آب شدن کشیده موجب مصرف، روزافزون افزایش و جهان در شیرین بآ منابع محدودیت

 سیاسـی -اجتمـاعی روابـط به دهیشکل اساسی در نقش ایفاگر آب و شده مختلف هایگروه و کشورها

 بشر، یزندگ در منبع ترینارزش با عنوانبه آب کمبود یکم و بیست قرن در. باشدمی اجتماعی هایگروهمیـان

 نیـاز و شـده جهان خشک مناطق در ویژهبه مختلف کشورهای در هاانسان از بسیاری معاش تهدید موجب

 سویبه را ربش هابیابان توسعه و طبیعی منابع رفتن بین از آلودگی، مصرف، الگوهای تغییر بـه آب، روزافـزون

 اجتماعی و مدنی هایخشونت و آینده هایجنگ که معتقدند برخی که طوریبه. استداده سوق آب جهانی بحران

 مختلف مناطق در آن ضعف و شدت حال این شد. با خواهد ناشی غذایی مواد و آب منابع کمبود از عمدتاً

 تردرآفریقا بیش جنوب منطقه و آفریقا بزرگ صحرای حاشیه در ساحل خاورمیانه، مانند مناطقی. متفاوت است

 یسیاس رفتارهای در آب نقش مطالعة به که سیاسی جغرافیای علم از ایخهشا .هستند آب کمبود خطر معرض

 در انستانافغ به نسبت ایران فرودستی موقعیت. شودمی نامیده هیدروپلیتیک پردازد،می مختلف هایمقیاس در

 تکالمش و مسائل ایران در آب منابع شدید محـدودیت همچنین و غرب در عراق نسبت فرادستی موقعیت و شرق

 خشک یمهن و خشک کشورهای از یکی عنوانبه ایران. دارد دنبـال بـه کشور برای را توجهی قابل بالفعل و بالقوه

 از یکـی مسـئله ایـن و است مواجه آب بحران با که است کشورهایی جمله از خاورمیانه،منطقـه در جهـان

 و بالقوه مشکالت و مسائل و رودمی شماربه دهآین هایدهه در کشور توسعه محدودکنندهعوامـل  تـریناصـلی

 با و تحلیلی -توصیفی روش از استفاده با حاضر مقاله. داشت خواهد دنبالبه کشور برای تـوجهی را قابل بالفعل

 بـه ـشورک غرب و شـرق هـیدروپلیـتیک به مربوط مسائل گـرفتن نـظر در ای می باشد، و باکتابخانـه شـیوه

 .استگرفته قرار کنکاش و بـررسی مـورد مختلف هایصورت

 هیدروپلیتیک، بحران آب، ایران، افغانستان، عراق، هیرمند.کلمات کلیدی: 
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 مطالعه موردی استان گیالن، منابع آب و بحران آب در ایران تأثیر مدیریت یکپارچه

 یدانشگاه خوارزم ی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی،دانشجو ،رضا پورانصاری

 چکیده:

مدیریت منابع آب در عصر حاضر با توجه به تشدید کمبود منابع آب از یک طرف و از سوی دیگر افزایش 

باشد که عدم توجه به آن صدمات و خسارات روزافزون جمعیت و به تبع آن فشار بر منابع آبی، امری ضروری می

 ناپذیری را در پی دارد.جبران

 های شمالی آن نیزم فراگیر بودن آن در تمامی نقاط کشور، حتی در استانرغبحران آب در کشور ایران علی

های رفته رفته به صورت موضوعی جدی نمایان شده است و تأثیرات منفی آن عالوه بر تأمین آب شرب در مقوله

 ی نهاهای زیست محیطی، زندگی مردم این خطه از کشور را نیز در آیندهامنیت شغلی، امنیت غذایی و بحران

عدم مدیریت یکپارچه منابع آب ، نبود برنامه  گذارد.چندان دور دچار بحران نموده و بر آن تأثیرات منفی می

جامع مدیریت آب در سطوح منطقه ای و مستقل عمل نمودن دستگاههای مرتبط با موضوع منابع آبی در کشور 

 منابع آب ناکارآمد جلوه نماید.سبب شده است که اغلب طرح ها و برنامه ریزی های مربوط مدیریت 

در پژوهش حاضر که به روش کتابخانه ای صورت پذیرفته است سعی برآن شده است تا تاثیر عدم مدیریت 

یکپارچه منابع آب در بوجود آمدن بحران آب در استان گیالن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در 

رفت و مدیریت وضعیت حاضر در جلوگیری از تشدید بحران آبی در نهای بروی مقاله نیز به برخی از راهادامه

 استان گیالن اشاره خواهیم کرد.

 مدیریت یکپارچه منابع آب، بحران آب، امنیت آبی واژگان کلیدی:
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 بررسی عوامل هیدروپلیتیکی مؤثر بر ایجاد تنش و منازعه در روابط ایران و همسایگان

 آزاد دانشگاه تبریز، واحد نخبگان، و جوان پژوهشگران باشگاه رافیا،جغ ارشد کارشناس،یعلی جسارت

 تبریز اسالمی،

 چکیده

 در جستهبر عاملی به این عنصر حیاتی تبدیل جهان، مناطق از بسیاری در آب منابع برای تقاضا افزایش با     

 صورت این در که گرددمی آن تشدید سر بر درگیری و منازعه وقوع احتمال و شده کشورها بین سیاسی روابط

خواهند بود. کشور ایران به جهت موقعیت جغرافیایی  درگیری و منازعه محل المللی و مرزی،بین هایرودخانه

المللی مشترک بوده که این موقعیت جغرافیایی در کنار آن با تعدادی از این کشورها دارای رودخانه مرزی و بین

ین ا تیکی خاصی را برای ایران در ارتباط با همسایگان ایجاد کرده است.موقعیت ژئوپلیتیکی، مسائل هیدروپلی

ای پژوهش با هدف بررسی عوامل هیدروپلیتیکی مؤثر بر بروز تنش در روابط ایران و کشورهای همسایه با شیوه

ل دهد عوامهای پژوهش نشان میتحلیلی انجام شده است. نتایج حاصل از تجزیه تحلیل یافته -توصیفی

 مسیر در مانع المللی، ایجادبین هایرودخانه آب منابع رودخانه، آلودگی باالدست آب کنترل و دروپلیتیکی مهارهی

 نحوه سر رب فرادست، اختالف کشور در المللیبین رودخانه مسیر فرادست، تغییر کشور در رودخانه عبور طبیعی

 التفرادست، مشک در دیگر حوضه به المللیبین رودخانه حوضه از آب کوهستانی، انتقال مرزهای در آب تقسیم

 آب منابع به فرودست کشورهای مرزی، وابستگی رودخانه آب تقسیم قراردادهای و معاهدات ابهامات و

کشورها در سطح معناداری بر بروز  بین مشترک مرزی هایرودخانه به مربوط المللی و مسائلبین هایرودخانه

 گان مؤثر هستند.تنش در روابط ایران و همسای

 .: رودخانه مرزی، آب، هیدروپلیتیک، کشورهای همسایههای کلیدیواژه
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 )مطالعه موردی: آسیای جنوب غربی( منابع آب، عرصه مناقشه یا همکاری بین المللی

 استادیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه صنعتی مالک اشتر، سیداصغر جعفری

 چکیده

 ای در کامیابی و تکامل جوامع بر عهده دارد.ی در حیات بشری، نقش تعیین کنندهبه عنوان یک عنصر کلیدآب، 

شرط اولیه و اساسی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز تداوم و پایداری فرهنگ و تمدن، دسترسی 

ی جدی مورد توجه. به همین دلیل رقابت بر سر منابع آب مشترک و فرامرزی میان کشورها دیآیمبه آب به شمار 

به لحاظ جغرافیایی دارای آب و هوای خشک است و منابع آب  منطقه آسیای جنوب غربیباشد. سیاستگذاران می

موجود پاسخگوی نیازهای جمعیت نبوده و کشورهای این منطقه با کمبود تامین آب شیرین مواجه خواهند بود. 

عدم تناسب فزاینده میان جمعیت و منابع آب دور، به دلیل ی نه چندان اندهیآدر  شودیمی نیبشیپاز این رو، 

، درگیری کشورهای همسایه با یگدیکر، بر سر منابع آب مشترک باشد. این پژوهش با استفاده از روش موجود

تحلیلی، به این پرسش پاسخ خواهد داد که آیا کشورهای آسیای جنوب غربی در آینده بر سر تامین  -توصیفی

ا جرقه درگیری ب تواندیمند شد؟ نتیجه حاصل از تحقیق نشان داده است که کمبود ذخیره آب آب درگیر خواه

توان می یالمللنیبو تعامالت  یهمکارمبتنی بر  نانهیبواقعی مناسب و زیربرنامهکشورهای همسایه شود، اما با 

 این چالش را مدیریت و کنترل کرد.

 های فرامرزی.آسیای جنوب غربی، مناقشه، آب المللی،آب، همکاری بینواژگان کلیدی: 
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 دیپلماسی آب و مناسبات هیدروپلیتیک ایران ، چالش ها و فرصت ها

 شرکت آب و فاضالب شهری، مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد، سلمان جمال فرد

 استان کهگیلویه و بویراحمد

 ی استان کهگیلویه و بویراحمدمدیرعامل شرکت آبفا شهر، سید علی لدنی نژاد

 چکیده:

برداری عادالنه منظور بهرههای استفاده از منابع آبی مشترک، بسیار پیچیده بوده و یافتن سازوکاری معقول، بهچالش

و پایدار از این منابع، امر دشواری است. معموالً کشورها مبانی فرهنگی و سیاسی متفاوتی دارند و از اهداف 

های کالن ضروری است امّا با های آبی، نگاه ملّی و تدوین سیاستفی برخوردارند. در حل بحرانای مختلتوسعه

توجه به نقش استراتژیک و حیاتی آب و توزیع نامتوازن آن در مناطق مختلف جهان و نیز مشترک بودن بسیاری 

ه یز گریزناپذیر است. هموارهای دیپلماسی نها و منابع آبی بین کشورها، ضرورت استفاده از ظرفیتاز حوضه

افع المللی بوده است و کشورهایی که از منیکی از کارکردهای دیپلماسی، تأمین امنیت و منافع کشورها در بعد بین

یاسی، کنند که ازنظر سای مدیریت میگونهمشترک آبی برخوردارند، با کمک دیپلماسی آب، منابع آبی خود را به

ات های دیپلماسی، زمینه بروز منازعر باالترین حدّ ممکن تأمین شود. غفلت از ظرفیتای دپایداری و ثبات منطقه

مبود آب، برد و خطر کبرداری از منابع مشترک آبی بین کشورها باال میشدید سیاسی و حتّی نظامی را برای بهره

 صلح جهانی را با تهدید جدی مواجه خواهد کرد.

 یتیک، امنیت آبی، منازعههیدروپلدیپلماسی آب، کلمات کلیدی: 
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 با همسایگان ضرورت بکارگیری دیپلماسی آب در حل چالشهای آبی ایران

  شرکت آب و فاضالب شهری، مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد، سلمان جمال فرد

 استان کهگیلویه و بویراحمد

 ه و بویراحمدمدیرعامل شرکت آبفا شهری استان کهگیلوی، سید علی لدنی نژاد

 چکیده:

دم عصورت مستقیم سرنوشت هر کشوری به آن وابسته است. های اخیر بیش از گذشته نقشی استراتژیک یافته و بهآب در دهه

وجود ساختارهای مناسب مدیریتی در بهره برداری مشترک و حکمرانی آب های سطحی و زیرزمینی می تواند بهره برداری از 

آبخوان مرزی در شمال شرق و  11برای ایجاد بحران و تنش بین کشورها تبدیل نماید.کشور ایران با وجود  این منابع را به عاملی

درصد از منابع آب زیرزمینی و تحرکات منطقه ای کشورهای همسایه در زمینه ی  11شمال غرب خود، بحرانی بودن وضعیت 

نش های مرزی با همسایگاایران همواره بر سر تقسیم آب است.برداشت آب های زیرزمینی، یکی از مناطق مستعد در این زمینه 

 مقیاس در آب بحران سال گذشته را بر سر همین مسأله تجربه کرده است؛133جنگ در طول  25اختالف داشته است و بیش از 

ی و تدوین های آبی، نگاه ملّ. در حل بحرانگردد منازعات و ها تنش بروز موجب تواند می نیز )کشوری درون( محلی

های کالن ضروری است امّا با توجه به نقش استراتژیک و حیاتی آب و توزیع نامتوازن آن در مناطق مختلف جهان و سیاست

های دیپلماسی  ها و منابع آبی ایران با تعدادی از کشورها، ضرورت استفاده از ظرفیتکشور ما و نیز مشترک بودن بسیاری از حوضه

شورهایی المللی بوده است و کاره یکی از کارکردهای دیپلماسی، تأمین امنیت و منافع کشورها در بعد بینگریزناپذیر است. همو

یاسی، کنند که ازنظر سای مدیریت میگونهکه از منافع مشترک آبی برخوردارند، با کمک دیپلماسی آب، منابع آبی خود را به

اسی های دیپلماسی، زمینه بروز منازعات شدید سیمین شود. غفلت از ظرفیتای در باالترین حدّ ممکن تأپایداری و ثبات منطقه

با  برد و خطر کمبود آب، صلح منطقه ای و  جهانی رابرداری از منابع مشترک آبی بین کشورها باال میو حتّی نظامی را برای بهره

 تهدید جدی مواجه خواهد کرد.

 منیت آبیکلمات کلیدی: دیپلماسی، بحران آب ،منازعه ، ا
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 هاها و فرصتمدیریت منابع آب ایران، چالش

 بجنورد واحد فرهنگیان، دانشگاه تربیتی، علوم رشته کارشناسی دانشجویج،کهنوحسینیسیدحمید 

  بجنورد واحد فرهنگیان، دانشگاه تربیتی، علوم رشته کارشناسی دانشجوی عارف اخالص پور، 

 بجنورد واحد فرهنگیان، دانشگاه تربیتی، علوم رشته کارشناسی دانشجوی ،یمحمد زارع منصور

 چکیده:

دم های سیمنابع آب و عهای مداوم، محدودیترویه و غیراصولی از منابع آب، بروز خشکسالیهای اخیر به دلیل استفاده بیدر دهه

ا دم تطابق نیازهای جهان امروز باکنون، کشور با بحران آب مواجه شود. همچنین عبرنامه مدیریتی مناسب، موجب شده است که هم

ند. اباشد که در کمربند اقلیمی خشک و نیمه خشک کره زمین واقع شدهمنابع زمین، چالش بزرگ بشر امروزی به ویژه ایران می

اری و ریزان معطوف به تحقیق و بررسی، سیاستگذدهد بایستی توجه مدیران و برنامههای صورت گرفته نشان میبررسی گزارش

اشند. بهای فراروی منابع آب در ایران میترین چالشرسد اصلیحوزه مدیریتی باشد که به نظر می 1های اصولی در وین برنامهتد

بدین صورت که مدیریت تقاضا )مصرف(، مدیریت محیط زیست و تصفیه، مدیریت مهارآب، مدیریت تحقیق و مطالعات آبی، 

فناوری و استفاده از آخرین دستاوردهای سخت افزاری، مدیریت مشارکت و جذب  مدیریت اقتصادی و منابع مالی آب، مدیریت

سرمایه گذاری بخش خصوصی، مدیریت ارتباطات اطالع رسانی و آموزش همگانی، مدیریت آمار و اطالعات بایستی سرلوحه 

ریت منابع عه پایدار، تنها راه مشکل مدیبرای همه محرز شده است که پیشرفت کشور بر اساس توساز طرفی ها قرار گیرند. این برنامه

ری های مدیریتی مبتنی بر توسعه پایدار و با درنظر گرفتن محدودیت منابع آبی مورد بازنگآب کشور است. بنابراین بایستی نظریه

ها، ساختار مدیریتی شلتوان به توسعه پایدار بعنوان یک فرصت نگریسته شود. ضمن اینکه برای غلبه بر چاقرار گیرند. از این منظر می

منابع آب کشور بایستی الزامات توسعه پایدار از لحاظ فنی، زیست محیطی، مالی، اجتماعی و اداری مورد توجه قرار دهد. در مجموع 

شود ن باشد اگر این منبع حیاتی مدیریتها برای جهان امروز و آینده میتوان گفت که آب بعنوان کلید توسعه پایدار در همه بخشمی

 کل ارکان جامعه دچار بحران خواهد شد.

 ها، توسعه پایدار، ایران.ها، فرصت: منابع آب، چالشکلمات کلیدی
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 امنیت رودخانه  مرزی هیرمند بررسی

 تهران دانشگاه سیاسی، جغرافیای دکتری دانشجوی ،ینرجس سادات حسینی نصرآباد

 چکیده:

نی دارند، که انسان بواسطه ی درک اختالفهای میان خود آنها را مرزها پدیده هایی هستند که اساسا ماهیت انسا

ترسیم می کند. خطوط مرزی خطوطی است فرضی و قراردادی که به منظور تهدید حدود یک واحد سیاسی بر 

روی زمین مشخص می شود. چنانکه منظور از واحد سیاسی، یک کشور باشد، درآن صورت خطوطی که اراضی 

همسایه جدا می سازد، مرزهای بین الملل خوانده می شود. استقرار امنیت در مناطق مرزی  یک کشور را از کشور

از جمله دغدغه های مهم مسئوالن است. برقراری امنیت در مناطق مرزی، مستلزم طراحی و تدوین برنامه ها و 

 ن رودخانه ها بهسیاست های گوناگون است که به نوع مرز و چگونگی پیدایش مرز بستگی دارد. در این میا

عنوان مرزهای طبیعی دو واحد سیاسی، به دلیل ماهیت تغییر پذیری و تنوع مورفولوژیکی خود، آثار محسوسی 

بر روابط سیاسی دو کشور بویژه بر سر مسائل مرزی دارند. رودخانه هیرمند به عنوان یک رود بین المللی در 

ین رود که درجنوب غرب افغانستان و شرق ایران  یعنی مرز منطقه ی خاور میانه مورد توجه قرار گرفته است. ا

آبی ایران و افغانستان را تشکیل داده است، به دالیل مختلف طبیعی و انسانی از زمان شکل گیری مرز همواره 

 پیامدهای کدام، هر سهم کاهش و داده قرار تأثیر روابط دو کشور و اقتصاد محلی دو سوی مرز را به شدت تحت

است. این مقاله در صدد واضح ساختن این مطلب است که تغییر خصوصیات و  داشته پی در را بسیاری امنیتی

سیمای طبیعی رودخانه هیرمند درطول زمان باعث بروز اختالفات مرزی و به چالش کشیدن امنیت در دوطرف 

 بخانه ای و رایانه ای میتحلیلی و بر پایه ی داده های کتا_مرز شده است. روش پژوهش مقاله از نوع توصیفی 

 باشد و تحقیق عمدتا از نوع بنیادی است.

 امنیت، مرز، هیرمند، ایران، افغانستان واژگان کلیدی:

 

 



 

 های هیدروپلیتیک غرب آسیاچکیده مقاالت همایش دیپلماسی آب و فرصت

 611 از 99 صفحه                                                 دانشگاه خوارزمی -، تهران6991اسفندماه  9و  8 

 

 

 
 

 واکاوی موانع اجرای معاهدات حاکم بر رودهای مرزی ایران)مطالعه موردی هیرمند(

 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند، سمیه حمیدی

 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه بیرجند ،فاطمه اشرفی گل

 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند، احمد بخشی

 :چکیده

افغانستان از زمان جدایی تاکنون به دالیل تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی و بنا به ضرورت های امنیتی و  ایران و

باشند که عوامل مختلفی همچون وجود سترده میهای گهیدروپلتیکی فراروی دوکشور نیازمند دوستی و همکاری

کنند. از جمله این موضوعات هیدروپلتیک رودهای مرزی به ویژه مرز مشترک، در این مناسبات ایفای نقش می

باشد. که از ابتدای جدایی این دوکشور تاکنون در دوره های مختلف زمانی سبب فراز و فرود روابط هیرمند می

وشد کتحلیلی با اتکا به اسناد و مدارک تاریخی است، می –هش که برمبنای روش توصیفی گردیده است. این پژو

که معاهدات منعقده و موانع موجود بر سر اجرای معاهدات هیرمند از جدایی افغانستان را تا قبل از انقالب 

 لت افغانستان دراسالمی ایران مورد بررسی قرار گیرد. دستاورد نوشتار حاضر آن است که عدم پایبندی دو

معاهدات بر سر هیرمند به دلیل کمبود نزوالت جوی، قرار گرفتن افغانستان در باالدست و... از موانع اصلی اجرای 

 وضعیت حقوقی هیرمند بوده است.

 ایران، افغانستان، هیرمند، رودهای مرزی، روابط خارجی.کلمات کلیدی:
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 م(6979-6969افغانستان و ایران) تاثیر هیدروپلتیک هیرمند بر روابط خارجی

 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند، سمیه حمیدی

 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه بیرجند، فاطمه اشرفی گل

 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند، احمد بخشی

 چکیده:

ایران، مساله آب هیرمند بوده است. در  در سده اخیر از جمله موضوعات مطرح در روابط خارجی افغانستان و

واقع نوسان جریان آب و کاهش آب جاری به سمت ایران بر روابط خارجی این دو کشور تاثیرات فراوانی گذاشته 

است. پژوهش حاضر با روش اسنادی تاثیر این رود را بر روابط خارجی افغانستان و ایران از استقالل افغانستان 

ی در ایران را بررسی نموده است. مساله نوشتار حاضر آن است که چگونه هیدروپلتیک تا وقوع انقالب اسالم

نعقاد دهد که اهیرمند بر روابط خارجی افغانستان و ایران تاثیر گذاشته است. دستاورد پژوهش حاضر نشان می

 و ایران بوده است. قرارداد پیرامون هیرمند و نحوه اجرای قرارداد از دالیل واگرایی و تنش میان افغانستان

 ایران، افغانستان، روابط خارجی، هیرمند.کلمات کلیدی:
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 تأثیر الگوی سدسازی بر مناسبات ایران با همسایگان:)مطالعه موردی:هریرود(

 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند، سمیه حمیدی

 ندکارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه بیرج، فاطمه اشرفی گل

 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند، احمد بخشی
 

 :چکیده

مرزها همیشه نقطه اختالف کشورهای همسایه به خصوص از منظر حاکمیت ارضی بوده اند.دراین زمینه مرزهای آبی از 

یش منابع آب باهمیت خاصی برخوردارند. به خصوص در زمان فعلی که آب از اهمیت باالیی برخوردار است و جدال بر سر 

باشد. اهمیت آب در روابط کشورها از آن روست که از آن به عنوان منشا ستیزش های آینده بشر یاد می شود. در از پیش می

واقع آب یکی از عوامل اصلی وتأثیر گذار بر دوستی ها و خصومتهای کشورهای منطقه بوده وبا توجه به روندهای موجود 

امنیتی آن افزوده می شود. سدسازی عاملی است که سبب ایجاد واگرایی ویا همگرایی در روزبه روز بر اهمیت سیاسی و 

روابط میان کشورها با یکدیگر می شود. در این میان سه کشور ایران، افغانستان و ترکمنستان که در حوضه آبریز مشترک 

کنند.  کنند که حقابه بیشتری از آن کسب هریرود هستند، باتوجه به کمبود آب با تاسیس سد بر روی این رودخانه سعی می

تحلیلی تأثیر سد سازی بر روی هریرود بر روابط سه کشور مذکور می پردازد. وبه این -پژوهش حاضر به روش توصیفی

سوال پاسخ می دهد که روابط سه کشور تحت الشعاع سدسازی در هریرود چگونه بوده است؟ فرضیه مطرح در آن ، این 

ر روی هریرود به دلیل کاهش حقابه و عدم همسویی با موازین حقوقی بین الملل حاکم بر رودهای بین است که سدسازی ب

 المللی، از عوامل واگرایی در روابط ایران و افغانستان و ترکمنستان و همگرایی در روابط ایران و ترکمنستان است.

 واژگان کلیدی: سدسازی،ایران،ترکمنستان، افغانستان.
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 وپلیتیک انرژی دریای خزر و نقش ایران در انتقال منابع انرژیبررسی ژئ

 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه پیام نور -محمد رئوف حیدری فر*

 دانشجوی جغرافیای سیاسی دانشگاه پیام نور روانسر -علی اکبر حمزه پور

 دانشجوی جغرافیای سیاسی دانشگاه پیام نور روانسر -فریبا مردوخیان

 چکیده

معادالت بین الملل از مجموعه قوانین و قواعد بازی مبتنی بر اصول و مبانی ژئوپلیتیک تشکیل شده است. این اصول و 

قوانین به رقابت، همکاری و منازعه یا خشونت بین مجموعه بازیگران در راستای کسب و دستیابی به قدرت بازمی گردد. 

ظهور هارتلند جدیدی بحث می گردد که شامل منطقه ای از خلیج  در فضای ژئوپلیتیک و ژئواکونومی جهانی اغلب از

فارس تا دریای خزر می باشد. این منطقه با نام هایی همانند بیضی استراتزیک نیز خوانده می شود. به هرحال دریای خزر 

وردار است؛ به طوری خاز موقعیت ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئواستراتژیکی ویژه ای نسبت به بسیاری از مناطق جهان بر

قدرت های جهانی و منطقه ای حساب ویژه ای بر آن باز کرده اند و راهبردهای آینده خود را برای منطقه حزر فرمول سازی 

کرده اند. حضور و ظهور ایاالت متحده، ترکیه، رژیم صهیونیستی و سایر بازیگران غیربومی و نیز مجموعه قدرت های 

و موقعیت این منطقه در سیاست جهانی می کند. وجود نفت و گاز و یا به عبارتی منبع انرژی  منطقه ای حاکی از جایگاه

قابل توجه در منطقه و نقش و موقعیت ایران در انتقال آن مجموعه ای از معادالت ژئوپلیتیکی را رقم زده است که در این 

 مقاله بررسی خواهد شد.

 ژی، دریای خزر، قدرت.واژگان کلیدی: ژئوپلیتیک، ژئواکونومی، انر
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 چالش آب هیرمند؛ راهکارهای درون مرزی و برون مرزی

 استادیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران -محمدامین خراسانی

 نادرعلی حیدری، کارشناس جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

 چکیده

قتصادی،اجتماعی ، سیاسی و زیست محیطی، بحران آب در امروزه یکی از مهم ترین موضوعات در بخشهای مختلف ا        

کشور جهان را تهدید میکند چنانچه روند فعلی ادامه یابد تا سال  21جهان است. در حال حاضر این پدیده خطرناک بیش از 

د. در طول کشور با جمعیت دو سوم جهان خواهد رسید که عواقب جبران ناپذیری را در پی دار 11این رقم به بیش از  2353

مورد به درگیری لفظی و  35مورد بوده است که از این تعداد درگیری،  113سال اخیر درگیریها و مشکالت دیپلماسی آب،  53

انفجار زیربناها و سدها انجامیده است و بقیه موارد بصورت رسمی و دوستانه حل شده است. خاورمیانه نیز از این قاعده مستثنی 

حد اقل از یک یا چند کشور میگذرد. رودخانه هیرمند یا هیلمند، بعد از تقسیمات سیاسی مرزی میان نیست و رودهای بزرگی 

دو کشور افغانستان و ایران بارها مشکالت آبی را میان طرفین تجربه کرده است. روش این کتابخانه ای است. بهترین راه حل 

تفاده منطقی از آب به طور توامان و ایجاد کمیته مشترک و رسمی  برای حقابه ایران و تطبیق نظریه حق توسعه پایدار و حق اس

بین دو کشور است. این کمیته  با توجه به خشک شدن میانگین اقلیم جهانی و تغییر مسیر رود هیلمند و همچنان استفاده و 

ه روش سنتی آبیاری ب سدسازی در داخل افغانستان ، دستور کار مشترک را جهت فرهنگ سازی استفاده از آب و تبدیل روش

 مدرن در پیش گرفت.

 واژگان کلیدی: هیرمند، راهکار، مرز، ایران، افغانستان.
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 آینده پژوهی بحران آب در استان مرزی کرمانشاه

 ،  دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد*معصومه خسروی ترازک

 رشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهدفاطمه بخشی شادمهری، دانش آموخته کا

 محمد نظری، عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور

 چکیده

آب به عنوان عنصر اساسی حیات و وجه مشترک چالش های توسعه پایدار، یکی از چالش های بزرگ قرن حاضر 

سیاری از تحوالت مثبت و منفی جهان قرار گیرد. و بحران چند وجهی نیم قرن آینده است، که می تواند سرمنشأ ب

با توجه به اهمیت موضوع آب، پژوهش و مطالعه در این حوزه با رویکردی آینده نگرانه به منظور افزایش افق 

 استان کرمانشاه در آب ی بحران آینده از بهتر درکی حصول همطالع این هدف دید، ارزشمند محسوب می شود.

 از استفاده با مطالعه این دراوضاع داخلی و بین المللی کشور بوده است.  بر آن ی آینده لیاحتما وضعیت ثیرأت و

استان یعنی  در آب ی بحران آینده پیشران عوامل پردازی، سناریو تکنیک از گیری بهره با و کارشناسان با مصاحبه

 سپس و تعیین قاضای منابع آبعوامل جمعیتی) نرخ رشد و تنوع قومیتی و مذهبی(، تغییرات آب و هوایی و ت

 .شد ارائه و طراحی دو سناریو وضعیت بد و وضعیت خوش بینانه

 .بحران آب، استان کرمانشاه، سناریو پردازی، عوامل پیشران بحران آبکلیدی:  واژه های
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 المللیهای مرزی در پرتو معاهدات بینهای تعیین رژیم حقوقی رودخانهچالش

 ادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهرانیـاشـار ذکـی، است

 کمال رنجبری، دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران

 چکیده

محیطی و بعضاً کشتیرانی، هیدروپلیتیک های مرزی در کشاورزی، صنعت، گردشگری، زیستبا توجّه به اهمیت رودخانه

دست رودخانه یکی از موضوعات ای مرزی و تعیین حقّابة کشورهای پایینههای مرزی، تعیین خطوط مرزی در رودخانهرودخانه

ناسی ناحیه شها ماهیّتی پویا و دینامیک دارند و با توجّه به میزان بارندگی، زمینمرز است. رودخانهبرانگیز بین کشورهای همچالش

های شود. چالشها میتغییر در خط مرزی رودخانه ها در بستر یا در عمق باعثدهند. تغییرات رودخانهو اقلیم تغییر حالت می

 شودالملل محسوب میها یکی از موضوعات مهم در حوزۀ روابط بینهای مرزی و رژیم حقوقی این رودخانهمربوط به رودخانه

ن اند. ایکردههای مرزی قوانین و مقرّرات متنوّعی را وضع ها در زمینه رودخانهالمللی جهت کاستن از کشمکشو قوانین بین

ـ تحلیلی با استفاده از منابع دست اوّل کتابخانه عیین رژیم حقوقی ها و نیز راهکارهای تای به تبیین چالشپژوهش از نوع توصیفی 

ها و قوانین موجود پرداخته است. نتایج تحقیق گویای این واقعیّت است که علیرغم وجود الملل با توجه به روشهای بینرودخانه

محیطی های مرزی با توجه به بحران شدید آب، اهمیّت اقتصادی، زیستن و معاهدات متعدّد در زمینة رژیم حقوقی رودخانهقوانی

ها قوانین و مقرّرات در این زمینه کافی و جوابگوی های مرزی و همچنین حالت دینامیک رودخانههای متنوّع رودخانهو گونه

 الملل نیاز دارد.تر در سطح بینطالعات دقیقاهمیّت موضوع نیست و این مقوله به م

 های مرزی، هیدروپلیتیک.المللی، رژیم حقوقی رودخانههای بینالمللی، رودخانهواژگان کلیدی: معاهدات بین
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)مطالعه  در بستر جغرافیا و راهکارهای مدیریت بهینه منابع آب  بررسی پیامدهای سیاست آبی

 ود(موردی حوضه آبریز زاینده ر

 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، رضا رحیمی

 چکیده

با توسعه تکنولوژی و افزایش توانایی انسان ها برای تغییر در ساختارهای طبیعی محیط زندگی، بسیاری از 

مدیریت فضا تغییر کرد و دست اندازی های انسانی در محیط طبیعی آثار مطلوب و نامطلوب   روندهای سابق

رقم  اوانی را برای محیط زندگی انسان ها به وجود آورد. در میان همه دست اندازی هایی که در محیط طبیعیفر

خورد، مدیریت منابع آب و نحوه توزیع و مصرف آن نیز به شدت تغییر کرد و از روندهای سنتی فاصله گرفت؛ 

ه ست های آبی ادامه یافت و کشور را بروندهای جدیدی که در کشور ایران نیز با شدت و تحت تأثیر تغییر سیا

 سمت یک بحران جدی آبی هدایت کرد.

از جمله حوضه های آبریز داخلی کشور که در طول دهه های گذشته به شدت و تحت تأثیر نحوه مدیریت و 

 مصرف منابع آب با چالش رو به رو شد، حوضه آبریز زاینده رود است؛ حوضه ای که فرا استانی بودن آن مدیریت

پژوهش حاضر سیاست های آبی مدیران اجرایی کشور در دهه های  یکپارچه اش را با مشکل مواجه کرده است.

اخیر را در حوضه آبریز زاینده رود با بهره گیری از دانش جغرافیای سیاسی مورد بررسی قرار داد و آثار و 

 پژوهش آن بود که سیاست های آبیپیامدهای این سیاست ها را بر محیط زیست انسانی بررسی کرد. فرض این 

مدیران اجرایی کشور آثار و پیامدهای نامطلوب فراوانی را در این حوضه به بار آورده است و با اتخاذ رویکردهای 

بهینه مدیریت منابع آب می توان از پیامدهای مخرب پیش آمده که در حوزه های سیاسی و اجتماعی نمود بیشتری 

عالوه بر مطالعات  های آنداده یاست و در جمع آور ایپژوهش کتابخانه نیا قیحقت روش دارد، رهایی یافت.

 استفاده شده است. زی نیدانمی مطالعات کتابخانه ای از

 سیاست های آبی، حوضه آبریز زاینده رود، مدیریت منابع آب جغرافیای سیاسی، :یدیکل واژگان
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 انداز هیدروپلیتیکی ایران و عراقمزایا و معایب روش حاکمیت مشترک و تالوگ در چشم 

 شهرری جغرافیا ارشد کارشناس ،مهدی رحیمی پور

 شهرری جغرافیا ارشد کارشناس ،حیدرزادهمرضیه  

 چکیده

تمام تالش هایی که برای تنظیم .تواند حل گردد ه ژئوپلیتیکی است که به دشواری میألیک مس ،بر روی منابع آب حاکمیت       

 ،هره برداری از رودهای بین المللی صورت گرفته، هنوز تعریف دقیقی از میزان حاکمیت دولت ها بر این منابعمقررات مربوط به ب

 است. کردهارائه ن ،آن گونه که مورد قبول همگان باشد

ریشه . ها بوده استهای مرزی از سایر مرزهای طبیعی، بحث انگیز تر و منشاء اختالفات بسیاری در روابط بین دولترودخانه

اصلی این اختالفات و بحث ها، مربوط به نوع و شیوه تعیین مرز در رودخانه است لذا بررسی انواع شیوه های تعیین مرز در 

 رودخانه هایی که دو یا چند کشور در آن سهیم هستند می تواند در ریشه یابی اختالفات میان برخی دولت ها مفید باشد.
ود را داشته و در انتخاب آن ها انگیزه ها و عوامل مختلفی از جمله سیاسی، اقتصادی هر روشی محاسن و معایب مخصوص به خ

و طبیعی دخیل هستند با توجه به این مسأله، شناخت انواع شیوه های تعیین مرز در رودخانه های بین المللی برای جغرافیدانان 

ای تعیین هتحلیلی ابتدا به انواع روش -توصیفی سیاسی امری ضروری به نظر می رسد بر این اساس در مقاله حاضر به روش

مرز در رودخانه های بین المللی پرداخته سپس با تبیین مزایا و معایب روش تالوگ در خصوص رودخانه مرزی ایران و عراق، 

جایگزینی  و راه حلی برای چشم انداز آینده هیدروپلیتیک این دو کشور به بررسی مزایا و معایب روش حاکمیت مشترک به عنوان

 برای تالوگ مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

 هیدروپلیتیک، حاکمیت مشترک، تالوگ، رودخانه های بین المللیواژگان کلیدی: 
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 چشم اندازهیدروپلتیک برداشت آب در حوضه سفیدرود

 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشتپرویز رضایی،      

 س ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشتمجید قاسمی کارشنا

 چکیده

خشک جهان و پراکنش نامناسب زمانی و مکانی گرفتن در مناطق خشک و نیمههای است که به دلیل قرارایران از جمله کشور

ز مرکزی ود حوضه آبریترین ررود با داشتن بزرگها با کمبود آب رو برو بوده است. در این میان، حوضه آبریز سپیدبارش

است و  کردستان والبرز-قزوین-همدان-اردبیل-آذربایجان شرقی-زنجان-گیالنهای کشور، تامین کننده آب بخشی از استان

با داشتن توان باالی کشاورزی و گردشگری و نیز در برگرفتن قطب جمعیتی و صنعتی کشور از اهمیت باالیی برخوردار است. 

ه درگیری مندان از آن، افزایش یابد تا آنجا که منجر بنیاز آبی در این حوضه بین آبریزنشینان و دیگر بهرهاین عوامل سبب شده تا 

مورد نیاز  ها و اطالعاتو تنش شده است. مقاله حاضر به بررسی تحلیل هیدروپولتیک حوضه سفید رود پرداخته است . داده

ده است. نتایج حاصل گویای آن است حوضه آبریز سفید در حال ای و میدانی گردآوری شاین پژوهش به روش کتابخانه

حاضر در استانهای دیگر بصورت متفاوت و بدون برنامه ریزی یکپارچه و مدیریت هماهنگ در حال بهره برداری است با 

ته شده و در ستوجه به اینکه استانهای باالدست این حوضه در حال احداث سد هستند بنابر این از سهم آبی استان گیالن کا

 آینده این استان با کمبود منابع آبی مواجه خواهد بود .

 حوضه آبریز سفید رود. ژئوپلیتیک، هیدروپلیتیک، کلیدی: واژگان
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دیپلماسی آبی ایران و افغانستان؛ مطالعه موردی رودخانه مرزی هیرمند،قبل و بعد از انقالب اسالمی 

 ایران

 گیالن دانشگاه الملل بین روابط ارشد کارشناسی آموخته دانش ،یکبری رفیعی سقالکسار

 چکیده؛

گرچه مایه حیات است ولی همواره منشاء اختالف میان ایران و افغانستان نیز بوده و هست. اگر اختالف بر سر آب در آب 

و در رو ای برای رهانهگرفت،اکنون کمبود آن مانعی برای توسعه پایدار و بدوران گذشته در جوامع روستایی یا شهری در می

خشک جهان از جمله خاورمیانه،آب یکی از مسائل حیاتی به شمار ها شده است. در مناطق خشک و نیمهقرارگرفتن دولت

رود که کشورهای همسایه به طور جدی نیازمند همکاری و توافق در مورد آن هستند. بدون چنین فرآیندی تداوم صلح می

شود. با این وصف؛ هدف از این پژوهش بررسی نقش اقدامات دیپلماتیک رو میای با تهدید روبهمنطقهپذیر نبوده و امنیت امکان

یری از گباشد. نگارنده با بهرهدولت های  ایران و افغانستان در موردحل مناقشه مرزی بر سرتعیین حدود رودخانه هیرمند می

به دلیل جاکم  یابد کهتوصیفی به این نتیجه دست می –تحلیلی ای و روش گرایی و با شیوه کتابخانهچارچوب نظری واقع

بودن نگاه واقع گرایانه و منفعت محور در سیاست خارجی دو کشور، راه حل دیپلماتیک تا کنون تاثیر قابل توجهی در برطرف 

 نمودن مناقشه هیرمند نداشته است.

 یواقع گرایی،  هیدروپلیتیک، هیرمند، دیپلماس افغانستان، ایران، رودخانه مرزی، ژئوپلیتیک، واژگان کلیدی:
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 بررسی اثرات انتقال آب در پرتو مکتب ژئوپلیتیک انتقادی

 تهران دانشگاه سیاسی جغرافیای ارشد کارشناسی دانشجوی ،کمال رنجبری

 تهران دانشگاه سیاسی جغرافیای استادیار، بهادر زارعی

 عبداهلل شریفی

 چکیده

بزرگ در  ها در سطح کره زمین به بحرانیبه عنوان عنصری ژئوپلیتیکی با توجه به پراکنش نامتعادل بارش کمبود منابع آب

طوری که این بحران در سطوح محلی، ملی و جهانی نقش آفرینی کرده  و تولید کننده سطح جهانی تبدیل شده است. به

های وجه به پراکنش نامتعادل منابع آب با تاکید بر آبها در درون کشور و  یا کشورهای همجوار بوده است. با تکشمکش

سطحی یکی از راههای مقابله با بحران آب انتقال آب از یک مکان جغرافیایی به مکانی دیگر تشخیص داده شده است. این 

ت ماهیتی قدر ریزی دقیق و کارشناسی در جزئیات و توجه به اثرات زیان بار آن توسط صاحبانروش معموال به دور از برنامه

د تصمیم ای محدوتصمیمات را تحت تاثیر قرار داده و بر مبنای منافع عده های البیطوری که گروهسیاسی گرفته است به

تای توسعه پایدار گرایی و محیط زیست در راسکنند. ژئوپلیتیک انتقادی به عنوان مکتبی از ژئوپلیتیک، به نفع محلیسازی می

ای و اینترنتی به تبیین لش می کشد. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهاین تصمیمات را به چا

دهد موضوع پرداخته است و اثرات مخرب انتقال آب، بدون توجه به اصول علمی را بررسی کرده است. نتایج تحقیق نشان می

، های زیست محیطیه اثرات مخربی در محیط زیست و آلودگیکه انتقال آب به دور از اصول کارشناسی و دیدی همه جانب

های باال و همچنین مهاجرت، توزیع نامتعادل جمعیت و تمرکز ها در سطح محلی، هزینهآفرینی بین کشورها، نارضایتیتنش

 جمعیت و به طبع آن مشکالت امنیتی را در پی خواهد داشت.

 یک انتقادی،محیط زیستواژگان کلیدی: انتقال آب، بحران آب، ژئوپلیت
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 اثرات انتقال آب دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان

 پناه درو، استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهرانکیومرث یزدان

 کمال رنجبری، دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

 چکیده

های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی تبدیل عضالت مهم در حوزهکاهش شدید منابع آب در ایران به یکی از م        

شده است. کشور ایران دارای اقلیمی خشک و نیمه خشک با بارش کم و  پراکنش  نامناسب است که باعث تشدید بحران آب 

فته و از یمی گرم و خشک قرار گرای ایران در اقلهای حاشیهشود. استان سیتان و بلوچستان به عنوان یکی از استاندر کشور می

لحاظ توسعه فضایی در سطح غیر قابل قبولی قرار دارد که باعث احساس تبعیض توسط مردم محلی و به طبع آن مشکالت 

ان های کشور ترین استامنیتی شده است. وجود اقوام و مذاهب گوناگون، دوری از مرکز، اقلیم خشک این استان را به توسعه نیافته

های جدید در کرده است. یکی از راههای دمیدن روحی تازه به این استان انقال آب از دریای عمان از طریق تکنولوژیتبدیل 

صنعت آب جهت شیرین کردن آب درا و انتقال آن به پهنه استان است. این پژوهش  از روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از 

 خواهد  اثرات انتقال آب ازازمان آمار و بهره گیری از نرم افزار جی ای اس میهای مختلف، سای، سایتمنابع مختلف کتابخانه

رات مثبت دهد که که انتقال آب از دریای عمان اثدریای عمان را به استان سیستان و بلوچستان تبیین کند. نتایج تحقیق نشان می

ایران را در  اشت و با توسعه این استان ضریب امنیتیشامل، اثرات ژئواکونومیکی، ژئوپلیتیکی، زیست محیطی و امنیتی خواهد د

دهد باعث یهبود وضعیت صنعت با توجه به موقعیت استراتژیک حاشیه جنوب شرقی باال خواهد برد. کشاورزی را رونق می

و کشورهای  مرزی هایشود. از هیدروپلیتیکی و ژئوپلیتیکی از وابستگی کشور به رودخانهاستان در دسترسی به دریای آزاد می

 کاهد.همسایه می

 سیتان و بلوچستان، انتقال آب، دریای عمان، هیدروپلیتیکواژگان کلیدی: 
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 مطالعه موردی: شهرستان فسا، بر ایجاد بحران آبی تأثیر مدیریت سیاسی

 ساستادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدر،ابراهیم رومینا

 سارشد ژئوپلیتیک دانشگاه تربیت مدر دانشجوی کارشناسی ،عبدالرحمن اسفندیاری
 

 چکیده

 های آبی در سطوح محلی نوع مدیریت سیاسی فضا و عملکرد مدیران سیاسی است.یکی از عوامل کلیدی در ایجاد بحران

 راتدارند عملکردهای آنها و تشویق و دستوسیاسی به دلیل داشتن قدرت فرمان رانی و مقبولیت عامی که در بین مردم رانیمد

نگری بعضی از مدیران سیاسی در وظایف گیرد. ناآگاهی و عدم آیندهها و مردم قرار میسرعت الگوی عملکردی سازمانآنها به

ها در ذاریگو سیاست هایی را به وجود آورد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش مدیران سیاسیتواند بحرانمدیریتی می

 هایشتد. روش تحقیق در این پژوهش کتابخانه و میدانی شامل بررسی میدانی ایجاد بحران آبی در شهرستان فسا است

 مصاحبه با مسئولین شهرستان فسا و متخصصین مرتبط است. ممنوعه فسا و

دهد که ریشه اصلی ایجاد بحران آب در شهرستان فسا تشویق، راهبری و مدیریت تولیدکننده محصوالت نتایج تحقیق نشان می

ان دیگر، مدیران شهرستان راهکار توسعه شهرستعبارتان فارس جهت کسب رتبه نخست استانی است. بهکشاورزی در است

های یتاند بدون آنکه ناحیه مزبور ظرفرا بر پایه محصوالت کشاورزی و نقش نخست این ناحیه در منظومه استانی تعریف کرده

داشته باشد. این مسئله باعث شده است تا حداکثر استفاده  الزم را در تولید محصوالت کشاورزی در سطح و میزان موردنظر

 زمان اندک صورت گیرد و محیط توان الزم را جهت بازتولید خود نداشته باشد.از زمین و آب موجود در مدت

 واژگان کلیدی: بحران آب، فسا، مدیریت سیاسی
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 دیپلماسی آب در منطقه جنوب غرب آسیا ؛از رویا تا واقعیت

 بهشتی شهید دانشگاه از سیاسی جغرافیای ارشد کارشناسی آموخته دانش ،یزارعی دارامرود هوشمند

 بهشتی شهید مطالعات مرکز مدرس )ع( حسین امام دانشگاه ارشد ، کارشناسیمحمد مراد

 چکیده

ری می باشد به طو منطقه جنوب غرب آسیا یکی از بحران ساز ترین مناطق جهان است که هر روز با بحران جدیدی روبرو      

ن منطقه  یک از مهمترین بحرانهای پیش روی ای  فروکش یافتن یک بحران، شاهد سربرآوردن بحرانی دیگر در منطقه هستیم که با 

که می تواند کشورهای منطقه را با تنش در سطح محلی و منطقه روبرو سازد بحران آب می باشد. ایران با توجه به قرار گیری در 

یکی از مهمترین کشورهایست که با کمبود آب روبروست که این کمبود با خشک شدن دریاچه ها ،رودخانه های این منطقه 

فصلی و دائمی و همچنین پدیده ریزگردها  و ... به یک عامل فرابحرانی برای آن تبدیل شده است طی سالهای گذشته برخی با  

مانند دیپلماسی آب پیشنهاداتی برای حل این بحران در منطقه داده اند  بحرانی شدن مسئله آب در منطقه و کشور با طرح مسائلی

در این پژوهش ضمن بررسی عوامل موثر بر کمبود آب در ایران به بررسی این موضوع می پردازیم که چقدر دیپلماسی در مسئله  

 آب در منطقه جنوب غرب آسیا  برای ایران و منطقه قابل اجراست ؟

پژوهش این است که دیپلماسی آب در منطقه جنوب غرب آسیا برای ایران با توجه به بحرانی بودن مسئله فرضیه قابل طرح در 

آب برای کشور و تجارب گذشته مانند عدم رسیدن به توافقی جامع در مسئله انرژی،عدم پایبندی به توافقات گذشته در مسائل 

پس از بررسی کتابها ،مجله ها ، سایت های اینترنتی و همچنین  مختلف و ...  در این بره زمان غیر قابل اجراست که فرضیه

 مصاحبه با اساتید در این زمینه مورد تایید قرار گرفته است.

 ایران،آب،دیپلماسی آب کلید واژه: جنوب غرب آسیا ،
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 المللیهای مرزی بینگونه شناسی اختالفات رودخانه

 شکده جغرافیا، دانشگاه تهران.بهادر زارعی، استادیار جغرافیای سیاسی، دان

 ،دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران شکری،روح اله حسین وند 

 چکیده

کنند دهند و از خاک دو یا چند کشور عبور مییی هستند که مرز دو یا چند کشور را تشکیل میهاالمللی، رودخانههای بینرودخانه

ترین مهم یکی از شود.المللی گفته میهای بینریفی دیگر بین دو یا چند کشور در جریان هستند که به آن رودخانهیا در تع

ای ههاست. بسیاری از اختالفالمللی مطرح است مسئله تعیین حدود آنهای مرزی بینهایی که در بررسی رودخانهموضوع

واع هاست بنابراین در این مقاله انهستند مربوط به تعیین حدود مرزی بین آنهای مرزی مرزی بین کشورهایی که دارای رودخانه

ر اند معرفی و موردبحث و بررسی قراشدهحال شناختهکه تابه المللیهای مرزی بینمختلف گونه شناسی اختالفات رودخانه

 –یفیاین تحقیق با روش توص ؟گونه استچالمللی های مرزی بینرودخانه اختالفات سؤال اصلی مقاله این است که گیرند.می

گونه شناسی  بررسی درصدد .شده استای و الکترونیک گردآوریهای موردنیاز از طریق منابع کتابخوانهشده و دادهتحلیلی انجام

 هاینهرودخا بر سر این اختالف که است رسیده نتیجه این به درنهایت و است بوده المللیهای مرزی بیناختالفات رودخانه

مرز  عنوانبه رودخانه ساحل دو از یکی اختالف-1 اختالف نوع از است وابسته هاآن به کشورها از خیلی زندگی که المللیبین

 اختالفات-1 خط القعر یا تالوگ اساس بر مرز تعیین اختالف روش-3 منصف خط اساس بر مرز تعیین اختالف روش-2

 وضعی حرکت-1ها رودخانه دست و پایین باالدست کشورهای قدرت میزان در فاختال -5آبه  حق توزیع مقادیر در مرزی

 مشترک، بوده است. آبریز حوزه اختالف-1ای و فرا منطقه ایمنطقه هایقدرت دخالت -1کورلیوس  نیروی و زمین

 مرزی. اختالفات، مرزی خطوط تعیین المللی،بین مرزی : رودخانهکلیدی واژگان
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 های هیدروپلیتیکو نقش آن در تنش یک رودخانه های مرزیتغییرات مرفولوژ

 سید هادی زرقانی، دانشیار جغرافیای سیاسی. دانشگاه فردوسی مشهد

 ابراهیم احمدی، دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی. دانشگاه فردوسی مشهد

 عاصمه مرادی، دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی. دانشگاه فردوسی مشهد

 : چکیده

هیدروپلیتیک به عنوان مبحثی مهم در جغرافیای سیاسی، به مطالعة نقش و کارکرد آب در مناسبات سیاسی اعم از منازعه و 

پردازد. در ایجاد چالش هیدروپلیتیکی؛ به ویژه در مورد ها میدرگیری، تعامل و همکاری، رقابت و تقابل در تمام سطوح و مقیاس

و علل مختلف طبیعی، اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نقش موثری دارند. ویژگی ها و  رود های مشترک مرزی، زمینه ها

فرایند های ژئومورفولوژی بستر و مسیر رود های مرزی یکی از مهمترین عوامل موثر در بروز اختالف و چالش بر سر منابع آب 

سوال  به منابع معتبر، در صدد پاسخگویی به این تحلیلی و با مراجعه -مشترک مرزی می باشد. این پژوهش با روش توصیفی

های است که عوامل و متغیرهای ژئومورفولوژیک چگونه و تا چه میزان بر بروز چالش هیدروپلیتیکی بین کشورها نقش دارند. یافته

روز وجب بها )چه به صورت طبیعی و چه به سبب عوامل انسانی( مدهد، تغییرات مورفولوژیکی رودخانهپژوهش نشان می

 شود. در حقیقت تغییر مسیر رودخانه به تبع ازویژه در مورد رودهای مشترک مرزی میچالش هیدروپلیتیکی بین کشورها به

شود که در نتیجه آن به وسعت سرزمینی  مرز میجایی حدود مرزی دو یا چند کشور همهای مورفولوژیکی آن، باعث جابهویژگی

مرز را تحت شود. این مسئله عالوه بر اینکه روابط سیاسی و دیپلماتیک دو یا چند کشور همسته میکشوری افزوده و یا از آن کا

اثرات منفی  نشینان(دهد، بر سایر مسائل )اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی( آنها )و بخصوص بر کیفیت زندگی مرزشعاع قرار می

 بر جای خواهد گذاشت.

 ولوژی، چالش مرزی، هیدروپلیتیکرودهای مرزی، ژئومورف واژگان کلیدی:
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 نظریات ،تجربیات،قوانین و عرف بین الملل در حوضه های آبی مشترک

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات-دانشجوی دکتری مهندسی آب، محمدرضا ساالری

 شرکت آب و فاضالب استان تهران-کارشناس بهداشت و ایمنی آب، علی عبدالرحمان

 چکیده

های گوناگون های جغرافیای سیاسی است که به مطالعة نقش آب در رفتارهای سیاسی در مقیاسوپلیتیک یکی از گرایشهیدر

ر در های کشورها در رابطه با یکدیگای مورد توجه است و به سیاستهیدروپلیتیک امروز بیشتر در مقیاس منطقه پردازد.می

زد. افزایش مصرف آب از یک طرف و کمبود ذاتی منابع آب از طرف دیگر، پرداخصوص توزیع، کنترل و کیفیت منابع آب می

رقابت و تنش های مرتبط را برای استفاده هر چه بیشتر از منابع آب مشترک، افزایش داده است. اهمیت این امر تا حدی است که 

تر از آن ت الجمعیت و با سرعتی بیشدر بعضی مناطق در مقیاس های محلی، منطقه ای یا حتی بین المللی، موضوع امنیت را تح

ی در این مقاله سعی شده به بررسکه ناشی از عواملی همچون ارتقاء سطح زندگی و بهداشت، گسترش شهرشعاع قرار داده است. 

 .ی گذارد بپردازیمممسئله کمبود آب و کاهش تدریجی آن که به یک موضوع ژئوپلیتیکی تبدیل شده و بر روابط کشورها تاثیر 

 ، حوزه های آبی مشترکپلیتیکژگان کلیدی:هیدروپلیتیک،ژئووا
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 ( تیک ) از منازعه تا همکاری ایران و افغانستانیدیپلماسی آب و مناسبات هیدروپل

 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی ) واحد تهران مرکزی(، سمیرا سامعی

 چکیده

 کالتیطبیعی با مش ند افزایش جمعیت و فرایند توسعه از نظر دسترسی به منابعتـوجه به رو بـا آیـنده جهان

بیشتر  ند کهدانند و بر این باورویکم را سده هیدروپلیتیک میمواجه خـواهد بود بـرخی ژئوپلیتیسینها، سدۀ بیست

بود. هیدروپلیتیک، بررسی  علّت بحران برآمده از کمبود آب خواهدای در جهان، بـهدرگیریها و جنگهای منطقه

سیار امروزه دسترسی به منابع آب شیرین از مسائل ب میان ملتها و بر سـر تقسیم منابع آبی اسـت. و همکاری ستیز

مهم در بیشتر کشورها از جمله خاورمیانه و کشور ایران می باشد . بحران آب در گذشته به علت جمعیت کم به 

ولی امروزه با افزایش روز افزون جمعیت کره زمین و گرمایش جهانی و بهره  اندازه زمان حال محسوس نبوده ،

برداری بیش از حد از منابع محیط زیست و نیاز بشر به غذای بیشتر و همچنین کاهش بارندگی نسبت به سالهای 

تن در گرف گذشته در بسیاری از نقاط جهان ، این بحران بیش از حد از گذشته مشهوداست . ایران به دلیل قرار

کمربند خشک و نیمه خشک جهان در زمره کشورهای با محدودیت منابع آب قلمداد می شود و به همین دلیل 

نیز این ماده حیاتی در ایران ، یکی از مهمترین ارکان توسعه کشور است که توسعه سایر بخش ها در گروی بهره 

ین کشورها ، هم موجب ناآرامی و هم موجب موضوع آب در حوزه های مشترک ب برداری پایدار از آن است .

ایران نیز میتواند با استفاده مناسب از دیپلماسی آب ارتباط خود را با همسایگان تقویت و  .وحدت شده است

ظام گاه ایران در ناستحکام ببخشد و از آسیب ها و چاشهای آینده جلوگیری نماید و این روابط باعث ارتقا جای

 در این مقاله سعی بر این شده است که با توجه به دیپلماسی آب از منازعات بین دو کشور  د.گردل نیز میلالمبین

 کاسته شود و برای رفع بحران آب همکاری بین دو کشور ایجاد شود . ایران و افغانستان 

 آب  ، بحرانکلیدی : هیدروپلیتیک، دیپلماسی، منازعه، همکاری واژگان
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 انهیخاورم در آب سر بر یاحتمال هایتنش به کوتاه ینگاه ؟سالح ای آب ؛فرات و دجله

 استادیار منابع آب دانشگاه تبریز ،محمدتقی ستاری

 چکیده:

 منابع به یدسترس یبرا رقابت همواره رانیا همچون خشکنیمه و خشک هایاقلیم با جوامع در ربازید از       

به  زین زهامرو. است بوده مناقشه یاصل عوامل از یکی فاهر شیافزا و شتریب یغذائ مواد دیتول جهت شتر،یب آب

 کشورها نیب آب منابع بر تسلط و آب سر بر رقابت شتریب یغذائ منابع به روزافزون ازین و تیجمع شیافزا خاطر

 گرا. است کرده دیتشد را هارقابت نیا تأثیرگذار یفاکتورها از یکی عنوانبه میاقل رییتغ. است کرده دایپ شیافزا

 امروزه یول داشت شباهت شتریب یشوخ به بود خواهد آب سر بر یآت هایجنگ که شدمی گفته قبل هایدهه در

 تیعواق کی به تواندمی آب حوزه در فعال یپلماسید وجود بدون و ایمنطقه تیریمد عدم صورت در موضوع نیا

 یجد بحث کی به و شدهخارج نیتریو از کشورها یمل تیامن با آن ارتباط و آب بحث امروزه. شود لیتبد تلخ

 آب رانبح رانیا چون یکشور در که است دهیرس ییجاه ب کار. است شده لیتبد یتیریمد و یاستیس حوزه در

 هب است، بوده آب منابع از برداریبهره در یریتدبیب اثر در هاتاالب و هادریاچه شدن خشک آن بارز نمود که

 یطیشرا نینچ در. است کرده دیتشد زین را یاستان نیب یحت هایتنش و شده لیبدت یمل تیامن تهدیدکننده کی

 و یحقوق یسازوکارها اتخاذ و کشورها ریسا با مشترک هایرودخانه و آب منابع از برداریبهره نحوه و تیاهم

 هایتنش جادیا باعث تواندمی خصوص نیا در توجهیبی و کاریاهمال چراکه. است طرحقابل ازپیشبیش یقانون

 .گردد دور چنداننه ایندهیآ در هیهمسا یکشورها با یجد

 کلمات کلیدی: بحران آب، دجله، ترکیه و خاورمیانه
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 سیاسی هیدروپلیتیک ایرانرود -برآیند ابعاد امنیتی

 ایران بناب، آزاد دانشگاه الملل، بین روابط ارشد کارشناسی ، دانشجوینسینا سجادیا

 ایران بناب، آزاد دانشگاه سیاسی، علوم دکتری ،حمید سرمدی

 چکیده :

باشد. هدف ازطرح این های مختلف میدرخصوص طرح ایرانرود مطالعاتی که انجام گرفته نشانگراهمیت ویژه آن ازدیدگاه

راردارد اهمیت ایران قباشد باتوجه به اینکه ایرانرود واقع درخاورمیانه ودرکشورپژوهش بررسی ابعاد امنیتی وسیاسی ایرانرود می

حیاتی، میتنظامی، اهدهد چراکه خاورمیانه متشکل ازکشورهایی است که باتوجه به اهمیت استراتژیکی، اهمیتباالتری به آن می

رهایی است. کشورایران ازجمله کشواستراتژیک بوده و  مهممنطقه  های بزرگ برای تسلط بر آن  طول تاریخ مورد منازعه قدرت در

که هم دارای منابع غنی و هم کشوری که بعدازانقالب شکوهمند اسالمی اززیر سیطره استبداد خارج شده است. طرح است 

اشد؟که تواند داشته بکند چه عواقب امنیتی وسیاسی میایرانرود باتوجه به اینکه شمال وجنوب این کشور را به هم وصل می

دهد وازلحاظ اقتصادی موجب ان دور موردمنازعه قرارخواهد گرفت نجات میآبی که درآینده نه چندتوان گفت ازبحران کممی

شود که این خود باعث باال رفتن امنیت داخلی،امنیت اقتصادی،امنیت غذایی،امنیت گسیل سرمایه گذاران خارجی به این کشور می

طقه را به اینکه نیاز کشورهای من زیست محیطی واهمیت استراتژیکی بیش ازپیش این کشور در منطقه خواهد شد وباتوجه به

شود که در منطقه کشورمان به عنوان هژمونی مطلق شناخته شود . بررسی کند خود موجب میکشورمان بیش از پیش آشکار می

توان ازنقش مثبت این طرح دربوجود آوردن مصادیق بارز امنیت ونقش های اقتصادی داخلی دهد که نمیهای موجود نشان می

های آینده وجبران ناپذیر روبرو ساخت . که حل آنها مستلزم همکاری حتی دنیا چشم پوشی کرد وکشور را با بحرانومنطقه و

 باشد.ای میها، اندیشمندان داخلی وصاحب نظران است. روش تحقیق درپژوهش حاضر کتابخانههمه نهادها وارگان

 نیت زیست محیطیآبی، امنیت اقتصادی، امنیت غذایی، امبحران کم کلیدواژه:
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 تیک کاهش آب دریاچه ارومیه بر شمال غرب ایرانیبازتاب های هیدروپل

 ی، دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمیآرش سلطان

 نیا، دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمییاور علی 

 کارشناس ارشد آب و هواشناسی، دانشگاه تبریز، محمود نورانی

 ده:چکی

سیاستی است که با آب و منابع آبی و هم چنین واکنش های  تیک که گاهی اوقات سیاست آب نیز به آن اطالق میشود،یهیدروپل

دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه در شمالغرب کشور بوده  دولتی و غیردولتی به تأثیرگذاری متقابل آب و عوامل انسانی می پردازد.

با خشک شدن این دریاچه خسارات غیرقابل جبرانی در بخشهای  ی مختلف کشور به آن می ریزند؛و رودهای مهمی از استانها

کالبدی به وجود خواهد آمد. می توان استدالل کرد که ژئوپلتیک  -سیاسی و فیزیکی اجتماعی، اقتصادی، مختلف زیست محیطی،

بحران  این پیوند، تبعات امنیتی وجود بی ثباتی در اثر و هیدروپلتیک در ناحیه شمال غرب ایران پیوند ناگسستنی باهم دارند.

بیشتر احتمال می رود که موضوعات و رویدادهای اجتماعی و  هیدروپلتیک را تشدید می کند، چرا که در فضای ژئوپلتیک

ی ثباتی در باقتصادی و حتی زیست محیطی به سرعت صبغه امنیتی به خود بگیرند. براین اساس، پیشگیری و مقابله با هرگونه 

اثر بحران هیدروپلتیک در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. به همین دلیل پرداختن به این 

ومیه تیکی خشک شدن دریاچه اریموضوع ضروری به نظر می رسد. هدف ما در این پژوهش، بررسی و الویت بندی آثار هیدروپل

بوده است، روش  ANPکالبدی با استفاده از روش دلفی و-اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فیزیکیمحیطی،  -در پنج بعد زیست

قیق نشان کیفی می باشد. نتایج تح-گردآوری اطالعات با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه و همچنین روش تجزیه و تحلیل کمی

ین وزن را به خود اختصاص داده است، هم چنین بیشتر 5/1می دهد آثار خشک شدن دریاچه ارومیه در بعد زیست محیطی با 

کمترین وزن را به خود اختصاص داده است که می تواند در برنامه ریزی های مربوط به  5/2کالبدی با  -این آثار در بعد فیزیکی

 نظر مسئوالن قرار بگیرد. این بحران مد

 ه ارومیه.تیک، روش دلفی، تحلیل سلسله مراتبی، دریاچیهیدروپل ها:کلید واژه
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 آسیا غرب های نوظهور در منطقههیدروپلیتیک و فرصت دیپلماسی

 تهران اسالمی، آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد الملل، بین روابط ارشد کارشناسی دانش آموخته ،مرتضی سویلمی

 تهران اسالمی، آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد الملل، بین روابط گروه دانشیار ،شیرازی ابوالحسن اله حبیب

 

 :چکیده

 افزایش جبمو زندگی سبک تغییر و جمعیت افزایش هوایی، و آب تغییرات. است جایگزین غیرقابل و حیاتی ایماده آب       

 و شدت حالبااین. است بحرانی مرحله در در سراسر جهان آب منابع. است گردیده شیرین آب منابع بر فشار و آب برای تقاضا

 وبجن منطقه و آفریقا بزرگ صحرای حاشیه در ساحل خاورمیانه، مانند مناطقی. است متفاوت مختلف اطقمن در آن ضعف

 دروپلیتیکهی آب، بحران هایحلراه یافتن و موجود وضعیت شناخت منظوربه. هستند آب کمبود خطر معرض در بیشتر آفریقا

 تکتک عهده از آب کمبود از ناشی مشکالت حل نجاکهازآ. است شده دانشگاهی مطالعات وارد جوان دانش یک عنوانبه

 هاولتد منظور این به. است ناپذیراجتناب زمینه این در المللیبین و چندجانبه و دوجانبه هایهمکاری لذا آید،برنمی کشورها

 در بآ هایچالش تمدیری هایراه دیگر از مجازی آب. هستند جدید شرایط با متناسب و پویا فعال، خارجی سیاست نیازمند

 کاالهای یا غذایی مواد هوشمند واردات معنای به مجازی آب. رودمی شمار به خشکنیمه و خشک نواحی در یکم و بیست قرن

 تولید -2 بر؛آب کاالهای واردات -1: است ذکرقابل کلی راهبرد دو خصوص این در. است نسبی مزیت اصل اساس بر بر، آب

 هایلحراه ارائه منظوربه است کوششی مقاله این. آب کم کشورهای مشترک گذاریسرمایه با آب پر مناطق در برآب کاالهای

 هایهمکاری زمینه تواندمی آب دیپلماسی روازاین آب و منابع کمبود و هوایی و آب جدید شرایط با کشور تطبیق جهت در عملی

 درزمینه همکاری رب مبتنی سیاسی واحد دیپلماسی شرایطی چنین در. باشد ناپذیراجتناب همگرایی جهت در چندجانبه و دوجانبه

 یرانا جایگاه ارتقای سبب همسایگان با محیطیزیست هایهمکاری و منازعات وفصلحل شامل آب، کمبود از ناشی هایچالش

 اتحادیه مدنآ پدید به درنهایت که اروپا در سنگزغال بحران حل روش مانند شود؛می نوظهور فرصت مثابهبه المللیبین نظام در

 .شد منجر «گ.ا» مشترک بازار پیمان درون از اروپایی

 ایمنطقه خارجی؛ همگرایی سیاست همکاری؛ منازعه؛ هیدروپلیتیک؛ ها: آب؛کلیدواژه
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 هیدروپلیتیک رودخانه مرزی هیرمند

 کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران صادقی،موسی 

 چکیده

ها موجب با توجه به استفاده مشترک و ایجاد مرز توسط آب کشورها بین مشترک آب منابع از استفاده سر بر درگیری و کشمکش

شکل گیری مناسبات سیاسی بین کشورهای مشاء شده است که این روند نیز موجب شکل گیری هیدروپلیتیک شده است که 

 هب را بررسی می کند. در ادامه و با توجه دولت ها و ملت ها و نسانیا اجتماعات مناقشات و مناسبات در آب نقش مطالعه

یگیری آب این روند با حساسیت بیشتری پ منابع بیشتر هرچه شدن آلوده و تقاضا افزایش دلیل به و آب سرانه میزان کاهش

ن و افغانستان جاری شده خواهد شد. یکی از رودخانه های مرزی ایران رودخانه هیرمند است که در شرق کشور و بین ایرا

های رژیم حقوقی و قرارداد است شده سعی آن در که است بوده توصیفی صورت به پژوهش این در رفته بکار است. روش

 در یافته های پژوهش در ابتدا به رژیم حقوقی مابین دو کشور ایران و افغانستان در مورد رودخانه مرزی هیرمند را بررسی کند.

 رابطه رد افغانستان و ایران کشور دو بین منعقده مند پرداخته شده است و در قسمت بعدی به قراردادهایرودخانه مرزی هیر

میالدی؛ حکمیت مک ماهون  1113هیرمند بررسی شده که از جمله آنها به: حکمیت گلداسمیت در سال  مرزی رودخانه با

 1351و معاهده تقسیم آب هیرمند در سال  1151سال  هیرمند در طرف میالدی؛ نظام پیشنهادی کمیسیون بی 1135در سال 

 هجری شمسی اشاره شده است.

 هیدروپلیتیک، هیرمند، ایران، افغانستان. واژگان کلیدی:
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 الگویابی عوامل موثر بر بحران آب در ایران

 ریحانه صالح آبادی، دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

 کارشناس علوم سیاسی، شیرین فقیه باغمیشه

 چکیده

است. برخورداری از آب سالم برای نیازهای انسانی از عوامل اساسی و به  بشر ترین عناصر زیستآب یکی از اساسی     

زد ن های مختلف در سراسر جهان،منزله عامل تمدن شناخته شده است، به طوری که همواره مورد احترام جوامع بوده و رودخانه

هیچ کشوری بدون اطمینان از داشتن آب  .های ساکن در آن نواحی اهمیت زیادی داشته و مورد تقدس بوده استجمعیت

یکی از ارکان اصلی حیات بشری است بطوری که  آبنماید. تواند ثبات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی خود را حفظ نمی

درصد از سطح زمین را آب فرا گرفته است ولی  13حدود . ور نیستحیات بدون آن برای موجوات زنده به هیچ وج قابل تص

ایران، به عنوان یکی از  مانندمتاسفانه بحران آب در بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای کمربند خشک زمین 

شکسالی به خوبی های این بحران امروزه به ویژه در شرایط خهای اصل فراروی آینده ایی جوامع خواهد بود. نمایهدغدغه

را  های مختلف به آببطور کلی در نقاط مختلف کشور کاهش منابع آبی مناسب و نیاز روز افزون بخش. باشدنمایان می

. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخگویی به این سوال است که عوامل توان از اثرات این بحران دانستمی

ها هستند؟ یافته های تحقیق بیانگر این موضع است که عواملی مانند عوامل انسانی )تشدید موثر بر بحران آب در ایران کدام

ها، کشاورزی با بازده پایین، عوامل فرهنگی و ...( و عوامل های مرزی، آلودگی آبرقابت میان متقاضیان، عدم مدیریت آب

 باشد.بارش( از جمله عوامل موثر بر بحران آب کشور میمحیطی )تغییر اقلیم، خشکسالی، افزایش دام و تغییرات در پراکندگی 

 الگویابی، بحران آب، ایران کلمات کلیدی:
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 بررسی نظریات مرتبط با هیدروپلیتیک و عوامل موثر بر بروز اختالفات رودهای مرزی

 بادی، دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرسآریحانه صالح 

 چکیده

ایش تغییر سبک زندگی موجب افز ای حیاتی و غیرقابل جایگزین است. تغییرات آب و هوایی، افزایش جمعیت وآب ماده     

تقاضا برای آب و فشار برمنابع آب شیرین گردیده است. منابع آب درسراسرجهان در مرحله بحرانی است. با این حال شدت و 

یانه، ساحل در حاشیه صحرای بزرگ آفریقا و منطقه جنوب ضعف آن در مناطق مختلف متفاوت است. مناطقی مانند خاورم

پلیتیک های بحران آب، هیدروآفریقا بیشتردر معرض خطر کمبود آب هستند. به منظور شناخت وضعیت موجود و یافتن راه حل

مشکالت  برای حل. در این ارتباط نیز نظریات حقوقی و بین المللی به عنوان یک دانش جوان وارد مطالعات دانشگاهی شده است

مرتبط با هیدروپلیتیک رودهای مرزی به وجود آمده است. از آنجا که رودهای مرزی بخشی از منابع آبی داخلی کشورها را تامین 

تحلیلی درصدد بررسی نظریات مرتبط با آب و نحوه -نها بسیار اهمیت دارد. این مقاله با روش توصیفیآنماید توجه به می

ز نظر دهد در ارتباط با موضوع مورد نظر تحقیق اوسیله این نظریات است. یافته های تحقیق نشان می تخصیص منابع آبی به

حقوقی نظریاتی مرتبط با اصل حاکمیت سرزمین محدود، اصل حاکمیت سرزمینی مطلق، اصل مالکیت جمعی و ... و در ارتباط 

نیم کاقلیم و ... وجود دارد. در نظریات بررسی شده مالحظه می با اختالفات نظریات مرتبط با آب و امنیت، آب و سیاست، تغییر

هی نمایند که این عامل بی توجکه بسیاری از کشورهای قدرتمند از این نظریات در راستای رسیدن به اهداف خود سودجویی می

جهت  جود آمده سازمانی درگردد برای حل مشکالت به وشود. بنابراین پیشنهاد میبه اصول اساسی مورد نظر باعث بحران می

نظارت بر اصول تخصیص آب و نحوه بهره برداری از آن به وجود آید. زیرا مهم ترین عامل جنگ افروزی در آینده آب خواهد 

 بود که لزوم توجه به موضوع حائز اهمیت است.

 نظریات، هیدروپلیتیک، رودهای مرزیکلمات کلیدی: 
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از  گیریمیت راهبردی هریرود برای ایران و افغانستان با بهرهدر اه مؤثرشناسایی و تبیین عوامل 

 دلفیروش 

 صدرانیا،دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمیحسن 

 راد، دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمیمرادکاویانی  

 ی، دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمیافشین متق 

 چکیده

ریسک برتر جهان بوده است که امنیت  5تاکنون بحران آبی یکی از  2315م مجمع جهانی اقتصاد از سال برابر اعال

 کند. در حالی کهمی نیتأمدهد. رود هریرود بخش مهمی از نیاز آبی ایران را قرار می ریتأثملی کشورها را تحت 

ود آب به ایران شده است. این پژوهش گیر ورهای اخیر افغانستان با احداث سدهایی سبب کاهش چشمدر سال

ناسایی ی آبریز هریرود و شی تحلیل جامع از مناسبات هیدروپلیتیکی ایران و افغانستان در حوضهبه منظور ارایه

های عوامل تاثیرگذار برای اهمیت راهبردی هریرود برای ایران و افغانستان با استفاده از روش دلفی، ابتدا داده

 ی جغرافیایی ـها در سه حوزهآوری و سپس این دادهای جمعا با استفاده از مطالعات کتابخانهی تحقیق راولیه

ی و ـ اجتماعی دسته بندی شده و با استفاده از روش دلفژئوپلیتیکی، فنی ـ اقتصادی )ژئواکونومیکی( و سیاسی

ّهای فرامرزی رت نیرو و آبی هیدروپلیتیک، وزارت امور خارجه، وزاپنل خبرگان نظرات کارشناسان حوزه

متغیر تاثیرگذار برای  11عامل تاثیر گذار در اهمیت راهبردی هریرود برای ایران و  15گردآوری و در نهایت 

های راهبردی مورد ریزیتوانند در برنامهبندی و شناسایی شدند که میگویه، رتبه 11افغانستان از میان حدود 

 استفاده قرار گیرند.

 : هیدروپلیتیک، هریرود، امنیت ملی، افغانستان، ایرانیدیواژگان کل
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جمهوری  تأثیرآن بر امنیت ملی  کشورو ی هیدروپلیتیک شرق ایران هاها و چالشفرصتبررسی 

 )مطالعه موردی  رود هیرمند(  اسالمی ایران

 آجا ستاد و فرماندهی دانشگاه دفاعی مدیریت رشته ارشد کارشناس احمد طهری،

 سیاسی جغرافیای کارشناسی ارشد ، دانشجویهدی قاسمیسید م

 چکیده:

با توجه به روند افزایش جمعیت و فرایند توسعه  های اخیر بوده،های منازعه و بحران در دههترین کانونمنطقه خاورمیانه از مهم

آسیای  ؛که در این منطقه،باشدمیخواهد شد آب  هاییچالشها بر سر آن دچار ها و ملتروابط دولت هایی کهیکی از بحران

 باشد؛ در مناسبات داشته اختیار در تریغنی آبی منابع که کشوری هر زیادتری روبرو خواهد شد، آبی هایچالش جنوبی با

 یسده را 23 قرن هابرخی ژئوپلیتیسین .برد خواهد بهره تریعمیق اثرگذاری توان از ایمنطقه ژئوپلیتیک و هیدروپلیتیک

 آب ودکمب از برآمده بحران دلیل به در جهان ایمنطقه هایجنگ و هادرگیری اغلب که باورند این بر و دانندمی یتیکهیدروپل

های آبریز مشترک امنیتی در حوضه -ثباتی سیاسیآشفتگی و بیبا توجه به وجود تعداد سدهای بزرگ در این منطقه  بود. خواهد

این کشورهای مسئله هیدروپلیتیک امروزه هم برای  ها استبار در سایه این بحرانهای سدهای بزرگ و زیانو احداث پروژه

تهدید  دستکشور باال در جایگاه فرودست قرارگرفته و از سوی که کشوری گریدانیبتهدید ایجاد کرده و هم فرصت. بهمنطقه 

 توسعه ثمرات توزیع عادالنه و اجتماعی عدالت برقراری .دارد مستقیم رابطه سرزمینی عدالت و توسعه با ملی امنیتشود. می

دارد که وضعیت هیدروپلیتیک کشور  این مقاله سعی بر آن .نماید کمک ملی امنیت حفظ و ایجاد به تواندمی زیادی اندازه تا ملی،

 - توصیفی رویکردی با تا دارد پژوهش تالش این .ها موردمطالعه قرار دهدرا در آینده هم از بعد تهدیدات و هم از بعد فرصت

ت ملی کشور را ها و تأثیر بر امنیها و چالشنقش هیدروپلیتیک شرق کشور  فرصتای، با استفاده از مطالعات کتابخانهتحلیلی 

 بررسی نماید.

 امنیت ملی، جمهوری اسالمی ایران ، هیدروپلیتیک، هیرمند واژگان کلیدی:
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 محلی -پولیتیکی در سطح ملیمدیریت منابع آب در ایران و چالش های هیدرو

 تهران دانشگاه سیاسی جغرافیای ارشد کارشناسی دانشجوی ،فرزاد عابدی شجاع

 چکیده

آب به عنوان مایه حیات،از دیرباز یکی از اصلی ترین نیازهای بشر بوده است.در مناطق خشک و نیمه خشک       

ل و منشا بحران شناخته شده است و کشور ایران که بارندگی و منابع آب شرب کم هستند،آب گاهی به عنوان عام

با توجه به نیمه خشک بودن و قرار گرفتن در کمربند خشک،با این بحران به صورت جدی مواجه بوده و هست. 

امروزه مدیریت منابع آب و تاثیر آب بر سیاست،با توجه به کمبود منابع آبی در کشور یکی از مهمترین مسائل 

ن رو در این زمینه تحقیقات گسترده ای صورت گرفته که از زوایای گوناگون به این مورد کالن کشور است،از ای

پرداخته اند.مقاله حاضر به بررسی چالشهای موجود در زمینه هیدروپولیتیکی با تکیه بر تجارب انتقال آب و 

شود،می  مدیریت منابع آب در محدوده جنوب غربی کشور که جزو حوضه های نسبتاً پر آب محسوب می

پردازد.انتقال بین حوضه ای آب باعث بروز مشکالت و چالش هایی بین ساکنین و گروههای ذی نفع در روند 

انتقال آب شده است و این چالش ها اغلب از سطح محلی فراتر رفته و در بعد ملی نیز،دارای اهمیت هستند،در 

 .این مقاله از روش کتابخانه ای استفاده شده است

 .پیرامون،انتقال آب -دی: مدیریت منابع آب،حوضه آبخیز،هیدروپولیتیک،مرکزواژگان کلی
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 هیدروپلیتیک کردستان ترکیه

 استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی عطااله عبدی،

 ، دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمیمحمدتقی رئیس السادات

 چکیده

عنوان یکی از مناطق راهبردی جهان بشمار می آمده است. بر همین اساس قدرتهای بزرگ برای  منطقه خاورمیانه از گذشته به

تسلط بر آن تالشی پیگیرانه ای داشته اند. از جمله ویژگی های این منطقه خشکی آب و هوای آن به خاطر استقرار در کمربند 

نصر بارزشی بشمار آید. از جمله مهمترین منابع خشک کره زمین است. این امر موجب شده که آب در این منطقه همیشه ع

بین المللی هستند. از جمله مهمترین موارد قابل توجه در این رابطه رودخانه  -تأمین آب در این منطقه خشک رودهای دائمی

یرند، ی گاز مناطق کردنشین ترکیه، ایران و تا حدودی سوریه سرچشمه م "های دجله و فرات می باشد. این دو رود که عمدتا

همواره در طول تاریخ به عنوان شریان حیاتی سه کشور ترکیه ، سوریه و عراق محسوب می شده اند. با آنکه در ظاهر امر  سه 

کشور ترکیه، سوریه و عراق با مسائل هیدروپلیتیکی این منطقه درگیر هستند، ولی با توجه به منطقه ای که این دو رود  از آن 

نظر می رسد این امر مسئله کرد را در آینده تحت تأثیر قرار دهد. از این روی مقاله حاضر، در پی پاسخ سرچشمه می گیرند، به 

به این  پرسش است که طی سده بیست و یکم عامل هیدروپلیتیک بر مسئله کرد چه تأثیری خواهدگذاشت؟ روش تحقیق از 

ای یافته های این تحقیق، نشانگر آن است که رویکرد قدرته نوع تحلیلی و ابزار گردآوری اطالعات، کتابخانه ای است. بررسی

منطقه ای و فرامنطقه ای به ویژه ایاالت متحده آمریکا به مسئله کرد تحت تأثیر عامل هیدروپلیتیک، متفاوت از رویکرد آنها به 

 این امر در قرن بیستم خواهد بود و به خود صبغه راهبردی خواهد گرفت.

 ای، دجله و فرات.لیتیک، کرد، قدرتهای فرا منطقهوپهیدر: واژگان کلیدی
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 تاجیکستان هیدروپلیتیک بر تاکید با  مرکزی آسیای در ایران حضور ژئوپلیتیکی الزامات

 ، استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمیعطاهلل عبدی

 ، دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمیمحمدآمره

 چکیده

ای مرکزی به واسطه اهمیت ژئواستراتژیک خود، برای قدرت های منطقه ای و جهانی بسیار مهم است. از همین رو آسی

کوشند از تمام ابزارهای موجود بهره برده و حضور خود در این منطقه را تثبیت و های برای حضور در این منطقه میقدرت

ای و ای منطقهههای نفوذ قدرتتنش گسترده ای بوده و یکی از راهتسهیل کنند. موقعیت هیدروپولیتیک آسیای مرکزی محل 

جهانی به این منطقه است. آسیای مرکزی به سبب توزیع جغرافیایی نامناسب منابع آبی به محلی پر مشاجره در این بخش از 

ابع آب دارای من جهان بدل گشته و این ویژگی سبب شده است تا شکاف بزرگی میان کشورهای منطقه به ویژه کشورهای

آب مانند ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان به وجومد آید و راه نفوذی برای مانند تاجیکستان و قرقیزستان و کشورهای کم

درصد منابع  13قدرت های منطقه ای و جهانی فراهم شود. توزیع نامتوازن آب در این منطقه به شکلی است که نزدیک به 

ر قرقیزستان و تاجیکستان قرار دارد در حالی که سه کشور ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان آب آسیای مرکزی در اختیا

بزرگترین مصرف کنندگان آب آسیای مرکزی هستند. در این میان ایران به عنوان یک بازیگر منطقه ای کوشیده است از 

ملی خود  ن جلوگیری از نقش آفرینی رقبا، منافعهیدروپولیتیک آسیای مرکزی برای حضور در این منطقه استفاده نماید تا ضم

را تامین کند. از این رو در این مقاله خواهیم کوشید با نگاهی به شرایط رقابت در آسیای مرکزی رفتار کنشگران منطقه ای را 

 در آسیای مرکزی درک کنیم.

 ایپلیتیک، رقابت منطقهجیکستان، ژئوواژگان کلیدی: ایران، هیدروپولیتیک، آسیای مرکزی، منابع آب، تا
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 ابعمن کنترل در ایران تالش بر تاکید با مرکزی آسیای در نفوذ برای جهانی و ای منطقه قدرت رقابت

 منطقه هیدوپلیتیک

 ، استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمیعبدیعطاهلل 

 ، دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمیآمرهمحمد

 چکیده

اهمیت ژئواستراتژیک خود، برای قدرت های منطقه ای و جهانی بسیار مهم است. از همین رو آسیای مرکزی به واسطه 

کوشند از تمام ابزارهای موجود بهره برده و حضور خود در این منطقه را تثبیت و های برای حضور در این منطقه میقدرت

ای و ای منطقهههای نفوذ قدرتمحل تنش گسترده ای بوده و یکی از راهتسهیل کنند. موقعیت هیدروپولیتیک آسیای مرکزی 

جهانی به این منطقه است. آسیای مرکزی به سبب توزیع جغرافیایی نامناسب منابع آبی به محلی پر مشاجره در این بخش از 

ع آب رهای دارای منابجهان بدل گشته و این ویژگی سبب شده است تا شکاف بزرگی میان کشورهای منطقه به ویژه کشو

آب مانند ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان به وجومد آید و راه نفوذی برای مانند تاجیکستان و قرقیزستان و کشورهای کم

درصد منابع  13قدرت های منطقه ای و جهانی فراهم شود. توزیع نامتوازن آب در این منطقه به شکلی است که نزدیک به 

ختیار قرقیزستان و تاجیکستان قرار دارد در حالی که سه کشور ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان آب آسیای مرکزی در ا

بزرگترین مصرف کنندگان آب آسیای مرکزی هستند. در این میان ایران به عنوان یک بازیگر منطقه ای کوشیده است از 

لی خود ا ضمن جلوگیری از نقش آفرینی رقبا، منافع مهیدروپولیتیک آسیای مرکزی برای حضور در این منطقه استفاده نماید ت

را تامین کند. از این رو در این مقاله خواهیم کوشید با نگاهی به شرایط رقابت در آسیای مرکزی رفتار کنشگران منطقه ای را 

 در آسیای مرکزی درک کنیم.

 قدرت های جهانی، رقابت منطقه ای ایران، هیدروپولیتیک، آسیای مرکزی، منابع آب، تاجیکستان، واژگان کلیدی:
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مبتنی بر  های راهبردی مدیریت جامع منابع آبو سیاست های فراروی آب در ایرانچالش

 های آمایش سرزمینگیریجهت

 عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه سمنان، علیرضا عرفانی

 دانشگاه سمنان الملل دانشجوی دکترای اقتصاد صنعتی، گرایش بین *محمد رضا رضوانی

 

 چکیده

ه سایر شود به طوری که توسعآب در فرایند توسعه اقتصادی کشور نقش کلیدی دارد و رکن اساسی توسعه محسوب می     

برداری پایدار از آن است. کشور ایران به عنوان یکی از کشورهای واقع در کمربند خشک کره زمین، ها نیز در گرو بهرهبخش

سوم متوسط جهانی و نصف قاره آسیا  اجه است و متوسط ساالنه نزوالت جوی در ایران حدود یکآبی موبا مشکل کم

درصد برآورد گردیده است در حالی که این  33تا  21باشد. از طرف دیگر، مصرف بی رویه و هدر رفت آب در ایران می

ی، افزایش جمعیت، نیاز به دسترسی آب درصد گزارش شده است. تغییرات اقلیم 12تا  1میزان اتالف آب در سطح جهان 

آبی را برای افزایش تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی، توسعه مراکز صنعتی و ضرورت ارتقای کیفیت زندگی، مسئله کم

های بعنوان یک مشکل جدی فراروی کشور قرار داده است. محدودیت منابع آب، لزوم استفاده بهینه از آن را در عرصه فعالیت

سازد و مدیریت جامع منابع آب مبتنی بر آمایش سرزمین از طریق برقراری ارتباط متقابل منابع آب با محیط مطرح می مختلف

وری، تواند بخشی از الزامات را پوشش دهد. همچنین با تعیین شاخص بهرههای اقتصادی و اجتماعی، میزیست و فعالیت

ستاورد نماید. دآب و کاهش مصرف و رساندن آن به سطحی پایدار، ارائه میالگوهای مصرف بهینه را به منظور مدیریت منابع 

آب  یفرارو یهامسائل و چالشآب و به منظور خروج از  منابع جامع مدیریت برای کالن هایاین پژوهش در تبیین سیاست

 یدهبررا خایرذ دیجاااومتی برای های اقتصاد مقگیری در سطح ملی و در راستای تحقق سیاستتواند مبنای تصمیممی ،رانیدر ا

میلیارد  11میلیارد مترمکعب و در بخش کشاورزی از میزان  2وری آب در بخش صنعت از میزان تقریبی و افزایش بهره

میلیارد مترمکعب آب مصرفی  11مکعب آب مورد مصرف در بخش شرب و بهداشت، از مجموع میلیارد متر 1مترمکعب و نیز 

 پذیر، باشد.ساالنه و آب تجدید

 تغییرات اقلیم، مدیریت جامع منابع آب، آمایش سرزمین. های کلیدی:واژه
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 بحران آب، چالش موجودیت ستیز ایران

 عضو علمی گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، سهراب عسگری

 چکیده

بارندگی ایران گیرد. متوسط ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی خود، در ردیف کشورهای خشک دنیا قرار می

های در حدود یک سوم متوسط بارندگی جهانی است. بر این اساس پراکندگی جغرافیایی جمعیت در کشور از سده

های پیش رو نقش بیشتری در این زمینه خواهد پیشین، تابعی از دسترسی به منابع آب بوده  و این عنصر در سال

ب و دسترسی به آنها اتفاق افتد باعث تغییر در پراکندگی داشت. در نتیجه هر گونه تغییری در میزان منابع آ

جمعیت خواهد گردید. مصرف کنندگان عمده منابع آب ایران سه گروه عمده صنعت، شرب و کشاورزی هستند؛ 

کمترین سهم از آن صنعت و بیشترین سهم به کشاورزی اختصاص دارد که باید اذعان داشت در مقایسه با 

های نامطلوبی در خصوص مدیریت منابع آب هستیم. منابع آب کشور در دارای تفاوتکشورهای توسعه یافته 

های بزرگی شده است. از سوی دیگر کاهش بارندگی های نزدیک به دلیل عدم مدیریت درست دچار کاستیدهه

در ها باعث بروز مشکالت های زیر زمینی شده است. تداوم این کاستیباعث کاهش حجم آب ورودی به سفره

این مقاله ضمن تبیین مسائل آب و  تواند موجودیت کشور را به چالش بکشد.گستره ملی خواهد شد که می

 کند فرایند نامطلوب پیش روی کشور در افق آینده را ترسیم نماید.مختصات آن، تالش می

 کلمات کلیدی: ایران، مردم، مدیریت منابع، آب
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 غرب آسیا با تاکید بر مدیریت منابع آبگامی به سوی توسعه پایدار جنوب 

 خالد علی پور،دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تبریز

 چکیده

 سر بر یالملل بین و ای منطقه ملی های درگیری ها تنش دور، چندان نه آینده در کنند می بینی پیش آب امور کارشناسان    

 نخواهد ذهن از دور یابد می افزایش مختلف های بخش در حیاتی مایه این به نیاز که آنجا از و شد خواهد بیشتر آب مسئله

 کننده عیینت بسیار ای مسئله به الملل بین روابط در آب اکنون هم. بگیرد صورت آب منابع سر بر آینده های جنگ که بود

 تواند یم مسئله این... و اردن عراق، ایران، رکیه،ت نظیر کشورهایی در و آسیا غرب جنوب منطقه در جمله از. است شده تبدیل

 غرب جنوب اعظم بخش .باشد تاثیرگذار منطقه کشورهای میان روابط و تنازعات و تعامالت و ای منطقه مناسبات روند در

 با هارهمو جوی نزوالت قلت و خشک نیمه و خشک هوای و آب از برخورداری و بیابانی کمربند در شدن واقع دلیل به آسیا

 ساز زمینه و نماید می رخ منطقه امور در مختلف اشکال به سیاسی عامل عنوان به گاها که است بوده مواجه آب بحران

 دوینت لزوم که. بود خواهد آینده در درگیری و بحران اصلی عامل و باشد می منطقه کشورهای بین تعارضات و کشمکش

 عمومی رفاه و تمدن سوی به حرکت ابزارهای از یکیطلبد.  می رابطه این در را جهانی حتی و ای منطقه و ملی های سیاست

 تمامی تقریباً که پایدار توسعه روند در. است آب منابع جمله از طبیعی منابع از کارا و بهینه استفاده جوامع، پایدار توسعه و

 چرخه که خطیری مسائل به پاسخگویی یهداع با نوین ای گستره عنوان به و داده قرار تاثیر تحت را بشری حیات های عرصه

 خصوص در امروز جهان در پایدار توسعه مفهوم د.دار کلیدی نقش آب منابع است، افکنده مخاطره به را انسان طبیعت حیات

جنوب  بر حاکم خشک اقلیمی شرایط به توجه با میان این در و بوده مطرح طبیعی منابع مختلف انواع از بهینه برداری بهره

-توصیفی در مقاله حاضر  . روش تحقیقشود می قلمداد پایدار توسعه رکن مهمترین آب، منابع از پایدار استفاده ،آسیا غرب

 در آب بهینه مدیریت نقش بررسی پژوهش، این هدف تحلیلی و روش گردآوری اطالعات کتابخانه ای ومیدانی می باشد.

 پایدار، توسعه ابعاد و مفاهیم بررسی ضمن حاضر مقاله اساس، این بر. باشد می در جنوب غرب آسیا پایدار توسعه تحقق

 .دهد می قرار بررسی مورد جنوب غرب آسیا پایدار توسعه در را آب منابع مدیریت های فرصت و چالشها
 

 جنوب غرب آسیا پایدار، توسعه آب، منابع مدیریت آب، محدودیت: کلیدی کلمات
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 هورالعظیم تاالب بر تأکید با عراق و ایران مناسبات بر هیدروپلیتیک تأثیر

 نخوزستا برق و آب سازمان، غزل ایمان

 چکیده

 که ردیدهگ باعث خاورمیانه از بخشهایی در خشکسالی پدیده بروز و صنعتی و کشاورزی بخشهای در کشورهای توسعه        

 تامین ار خود تاالبهای محیطی زیست آبه حق نتوانند و گردیده مواجه آب کمبود مشکالت با عراق و ایران جمله از کشورهایی

 گردیده اقعو ایران غربی بخش که میباشد هورالعظیم المللی بین تاالب عراق و ایران مشترک مرز در تاالبها مهمترین از. نمایند

 بخش توسعه به هتوج با. است ایران در کرخه رودخانه و عراق کشور در دجله رودخانه از ایی شاخه تاالب آب تامین منبع. است

 بخشهای فتین میادین توسعه و خشکسالی های دوره بروز همچنین و ترکیه کشور در گرفته انجام متعدد سازیهای سد و کشاورزی

 مورد اصخ تمهیداتی با تاالب ایرانی بخش گذشته سالیان در. است گردیده خشک عراق کشور در خصوص به تاالب از زیادی

 تبعات رب عالوه تاالب شدن خشک. باشد می خشک همچنان عراق کشور به مربوط زیادی بخش یول است گرفته قرار آبگیری

 قضیه ینا به توجه عدم صورت در آینده در و نموده تشدیدی را بیماریها و ریزگردها مشکل تواند می منطقه ساکنان برای منفی

 مومیع وضعیت بررسی مقاله این نگارش از هدف .آورد بوجود عراق و ترکیه ایران، کشورهای بین را سیاسی جدی مشکالت

 .دارد را آینده در سیاسی تنش بروز و حاضر حال در هورالعظیم تاالب

 خشکسالی سیاسی، آبه، حق هورالعظیم، تاالب،: کلیدی های واژه
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 دیپلماسی آب و امنیت در غرب آسیا

 طباطبایی عالمه دانشگاه آفریقا شمال و خاورمیانه گرایش منطقه مطالعات ارشد ، دانشجوییسعیدغالم

 عالمه دانشگاه آفریقا شمال و خاورمیانه گرایش منطقه مطالعات ارشد دانشجوی ،یآبادسهیال منصوری قوام

 طباطبایی

 چکیده:

طق اترین منترین و خاصهایی که در آن وجود دارد، از بحرانیمنطقه غرب آسیا )خاورمیانه( با توجه به معضالت و بحران

ها هر یک به علل خاص و عریان )علل سیاسی، اقتصادی، نظامی و ...( است که وجود آید. اما این بحرانجهان به حساب می

دارد، اما علتی نهان و غیر آشکار در این منطقه وجود دارد و آن امنیت آب هست که کمتر در ظاهر امر بدان توجه شده است. 

، نمایی در منطقه و نه دیپلماسیو مشکالت منطقه مذکور از طریق عنصری بنام زور و قدرت هااما با توجه به روند حل بحران

 توان به این مهم یعنی تامین امنیت آب و امنیت در غرب آسیا دست یافت؟چگونه می

دیگر، یک ها، همکاری اجباری دول بادر این پژوهش سعی بر اینست که با توجه به مقوله دیپلماسی عمومی میان ملت     

 تر شدن اختالفات( در سایر موضوعات مورد اختالف و ... به این مهم دست یافت.رنگپایان یافتن اختالفات )حداقل کم

 غرب آسیا، دیپلماسی آب، امنیت و دیپلماسی عمومی. کلیدواژه:
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 حل و فصل چالش هیدوپلیتیکی رودخانه هیرمند براساس رهیافت هم تکمیلی

 سیاسی دانشگاه تهران استادیار جغرافیای ،ود واثقممح

 تهران دانشگاه سیاسی جغرافیای دکتری دانشجوی ،مجید غالمی

 تهران دانشگاه سیاسی جغرافیای دکتری دانشجوی ،یسیدمحمدرضا هاشم

 چکیده

بررسی هیدروپلتیک رود خانه هیرمند و حل چالش این رودخانه میان دو کشور  موضوع اصلی این پژوهش

می باشد. که براساس آن سوال اصلی تحقیق  اسالمی ایران و افغانستان براساس رهیافت هم تکمیلی جمهوری

این است که راه حل جمهوری اسالمی ایران در خصوص حل چالش ژئوپلیتیکی رودخانه هیرمند چیست؟روش 

وال تحقیق دارد. سخ به ستحلیلی می باشد که استفاده از منابع کتابخانه ای سعی در پا-پژوهش این مقاله توصیفی

فرضیه این پژوهش شامل این می شود که جمهوری اسالمی ایران با بحران کم آبی مواجه است و کم آبی رودخانه 

هیرمند با توجه به انحراف مسیر آن در کشور افغانستان، استان سیستان و بلوچستان را مورد تهدید قرار داده است؛ 

می توان چالش هیدروپلیتیکی رودخانه هیرمند را حل نمود. با توجه به بررسی  با استفاده از رهیافت هم تکمیلی

های انجام شده در این پژوهش، جمهوری اسالمی ایران برای حل بحران آب در منطقه سیستان و بلوچستان، با 

ابل افغانستان در مقتواند برق مورد نیاز افغانستان را تامین گرداند و توجه به توان تولید برق بادی و خورشیدی می

 کمبود آب سیستان و بلوچستان را مرتفع سازد.

 هیدروپلیتیک، رودخانه هیرمند، رهیافت هم تکمیلی، افغانستان، جمهوری اسالمی ایران. واژگان کلیدی:
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 بررسی هیدروپلیتیکی رودخانه کرخه

 دکتری جغرافیای سیاسی، ابوذر فردی بیرانوند

 چکیده

رودخانه های منشعب از دامنه های غربی زاگرس به لحاظ مسیر جریان و میزان آب مهمترین حوضه های آبریز و 

آب های سطحی کشور محسوب می شوند. کرخه یکی از مهم ترین رودخانه های ایران است که مدیریت مناسب 

وشی تحلیلی حوضه آبریز آن چه از نظر داخلی و هم به لحاظ خارجی اهمیت فراوان دارد. در این پژوهش با ر

و توصیفی ابعاد مختلف سیاست های آبی درون مرزی و فرامرزی در حوضه آبریز رودخانه کرخه بررسی و 

مشخص گردید که بیشترین معضالت کنونی و تبعات آن ناشی از سیاست های آبی داخلی و عدم همکاری 

سبب تنش های مقطعی و مداوم مشترک میان دو کشور ایران و عراق در حوضه آبریز مشترک است که می تواند 

 در مقیاس محلی و منطقه ای گردد.

 واژگان کلیدی: هیدروپلیتیک، حوضه آبریز، رودخانه کرخه، بحران آب
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 مهر و المرد های شهرستان آبی امنیت بر مصرف الگوی کارآمدی نا تاثیر

 یخوارزم دانشگاه سیاسی جغرافیای ارشد کارشناسی دانشجوی قاسمی وحید

 خوارزمی دانشگاه جغرافیایی علوم دانشکده علمی هیئت عضو راد کاویانی مراد

 چکیده

بررسی  به تحقیق این در. دارد مستقیمی ای رابطه جانداران و ها انسان حیات و زیست با که است مایعی آب

 مشکالتی چه که. یما پرداخته مهر و المرد شهرستان دو در آن های پیامد و آب مصرف الگوی آمدی کار نا تاثیر

 در کند می مواجه خطر با انسان محیطی زیست امنیت و انسان آبی امنیت که کرد، خواهد ایجاد آینده و در دارد

 به ، دهد می انجام طبیعت در انسان که خواهی زیاده با بود خواهد رو روبه آب کمبود و آب با مسئله نیز آینده

 شهرستان .آورد خواهد وجود به جبران قابل غیر اتفاقاتی که امد،انج می زیست محیط در مشکالت اکولوژیکی

 واقع در دارد رواج کشاورزی منطقه این در . اند شده واقع کشور جنوب در فارس استان مهر جزء و المرد های

 و صنعت که است دهه دو یکی حدود در .کنند می آبیاری سنتی روش به و کشاورزی است مردم اول شغل

 صنایع این که ، است کرده تبدیل توسعه حال در منطقه یک به را این منطقه و آمده شهرستان دو ینا به تولید

 از شده تشکیل که بر انرژی ویژه منطقه ، گازی مناطق ، ها ، پاالیشگاه ،آلومینیوم ،گچ سیمان کارخانجات شامل

 . دارند نیاز آب زیاد عمناب به باشد می احداث در حال دیگر و بسیاری تولیدی های شرکت بسیاری

 آب، بحران ، مهر و المرد های شهرستان ، آب مسئله ، محیطی زیست امنیت ، آب امنیت :کلیدی واژگان
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 گرایانه به هیدروپلیتیک جنوب غرب آسیانگرشی واقع

  سپهر، دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهدآرش قربانی 

 ، استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهدورمحسن جان پر 

 محمدرضا میرشکاری، دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد 

 چکیده

به گفته بسیاری از متخصصین ژئوپلیتیک، جنگ آینده بین کشورها، جنگ بر سر دستیابی به منابع آبی است. کمبود 

 های گذشتهب آسیا، ضرورت آن را برای دولتمداران به وجود آورده که سیاستآب شیرین در منطقه جنوب غر

 واند زمینهتتری به این مسئله داشته باشند. از این رو دیپلماسی آب میگرایانهخود را بازبینی و نگرشی واقع

ن ظر سیاسی بیها را بین سران کشورها  به خصوص در جنوب غرب آسیا فراهم نماید و از نبسیاری از همکاری

های این منطقه با استفاده از دیپلماسی آب کشورها یک وضعیت پایداری را به وجود آورد. بر این مبنا، کشور

های امروز و آینده خود در این منطقه توانند ارتباط خود را با یکدیگر تقویت نمایند و از نزاع، تنش و چالشمی

کدیگر در این منطقه فراهم نمایند. این مقاله با رویکرد و روش جلوگیری کنند و زمینه امنیت آبی را برای ی

ب حل در جهت تطبیق کشورهای جنوب غرترین راهگرایانهتحلیلی کوششی است به منظور ارائه واقع -توصیفی

 آسیا با شرایط جدید هیدروپلیتیکی است.

 نوب غرب آسیا: هیدروپلیتیک، نزاع، دیپلماسی آب، رودخانه های مرزی، جواژگان کلیدی
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 های بحران آب، فرصتی برای صلح در غرب آسیاچالش

 : دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهرانیدالرام قندچ

 السادات: دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهرانسید محمدتقی رئیس

 چکیده:

کمبود منابع آب به عنوان یک مسئله و چالش در سطح جهانی است و این  آن چه  امروز برای همه مسلم است

کمبود زمانی به فاجعه بدل می شود که با افزایش جمعیت و در نتیجه توسعه صنایع، افزایش نیاز به کشاورزی و 

ان بحر دامداری های صنعتی و البته  عدم پراکنش عادالنه همین منابع محدود آبی در سطح زمین همراه می شود.

آب در منطقه غرب آسیا که بر روی کمربند خشک جهان نیز واقع شده است نمود بیشتری پیدا کرده است. 

ها و منازعات مختلف در غرب آسیا بحران آب نیز می تواند باعث تشدید مشکالت همچنین به علت وجود تنش

ها است، تمام کشور ها ای حیاتی ملتها تامین نیاز هدر این منطقه شود. از آن جا که یکی از وظایف حکومت

اما برای یافتن  ناگزیر در این رقابت شرکت دارند و از تمام توان خود برای برآوردن نیازشان استفاده می کنند. 

مسیری به سوی صلح و جلوگیری از جنگ های بزرگ آینده بر سر آب چه باید کرد؟ شاید بهترین راه بازگشت 

زیسته ی بشری باشد، چرا که اولین مسئله ای که انسان اولیه را برای حفظ بقای نوع به خاطرات اجداد و تجربه 

خود مجبور به زندگی اجتماعی کرد همین تداخل در نیازهای حیاتی و درک اصل هم تکمیلی نیازها از سوی 

ه می رسد جی که اساس تفکر جغرافیایی است به این نتیستمیکل نگر و س دیدپژوهش حاضر با  بشر  بوده است.

ان ها را می توتوان بر مبنای صلح جغرافیایی با همکاری و همگرای میان دولتکه بحران آب در غرب آسیا را می

 بر طرف کرد.

آسیاواژگان کلیدی: بحران آب، هم تکمیلی، صلح، جغرافیا، غرب
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 آبی نیتما بر افغانستان در سلما سد تاثیر موردی )نمونه هیدروپلیتیک و امنیت نسبت تبیین

 شهرمشهد(

 تهران خوارزمی، دانشگاه جغرافیایی، علوم دانشکده سیاسی، جغرافیایدانشیار  راد،کاویانی مراد

 تهران خوارزمی، دانشگاه سیاسی جغرافیای ارشد کارشناسی دانشجوی عنبران، متولی زهرا سیده

 :چکیده

 مناطق در. است گرفته خود به امنیتی ای¬چهره جهان، از مناطقی در امروزه بشر نیازهای ترین حیاتی از یکی عنوان به آب

 نسانی،ا امنیت حیث از ناامنی مختلف انواع که ای¬گونه به. است ابی منابع از متاثر امنیت جهان خشک نیمه و خشک

 از یکی میانه خاور. داد خواهد قرار خود تاثیر تحت  را شهری امنیت و تغذیه، و بهداشت امنیت محیطی، زیست امنیت

 از انوافغانست ایران کشور دو. کند می ایفا ساز امنیت های شاخص بر را بسزایی نقش آب آن در که است جهان مناطق

 در هریرود روی بر سلما سد احداث.  اند داشته را مشاجراتی مشترک، مرزی آبهای از برداری بهره یحوزه در دیرباز

 -فیتوصی بارورش مقاله این در. کرد خواهد تهدید را مشهد شهر و انایر شمالشرق مناطق آبی امنیت افغانستان، خاک

 .شد پرداخته هدمش کالنشهر ویژه به و ایران شمالشرق مناطق آبی امنیت بر سلما سد احداث تاثیرات تبیین به تحلیلی

 هاجرتم افزایش طی،محی زیست امنیت انسانی، امنیت های زمینه در سلما سد احداث که است آن از حاکی ها یافته      

 در .شد خواهد ناامن مشهد شهر هیدروپلیتیک افق. گذاشت خواهد منفی اثرات کشور، نواحی دیگر به مشهد شهر از

 گرفت خواهد خود هب چشمگیری  افزایش سد این احداث پی در افغانستان به ایران ژئوپلیتیکی وابستگی نیز کلی مقیاس

 .شود می انستانافغ و ایران بین واگرایی به منجر و

 .مشهد شهر و افغانستان سلما، سد هیدروپلیتیک، امنیت، :کلیدی واژگان
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 آبی کم جدّی معضل با زیست محیط مدیریت

 ، دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمیرادکاویانی مراد

، دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمیرامندی انصاری حسین   

 یدهچک

 کشور آب نابعم وضعیت بررسی است الزم خشک، نیمه و خشک مناطق شامل بیشتر ایران اقلیمی وضعیت به توجه با     

. رددگ ارائه اخیر سالهای در آب مصرف افزایش و هاخشکسالی به توجه با نظر مورد اطالعات و شود گزارش الزم بادقت

 وجود. است هساالن تغذیه مقدار از بیش که باشدمی زیرزمینی آبهای منابع از متعارف غیر برداشت اساسی، مشکالت جمله از

 ویی،س از. هستند  زیرزمینی آب های سفره از آب، مترمکعب میلیارد پنج از بیش برداشت حال در  که مجاز غیر های چاه

 فتنر پایین موجب و کرده وارد ها¬مخزن بر را زیادی فشار پی در پی هایخشکسالی و برداشت و تغذیه نبودن متوازن

 یکپارچه ریتمدی پارادایم قالب در خشکسالی. است شده منطقه هایدشت فرونشست و زیرزمینی هایسفره ایستابی سطح

 شکسالیخ بحران مدیریت ارزش ریزی برنامه و مدیریت و طرح اجرای مجریان رویکرد. است تبیین و بحث قابل آب منابع

 اقتصادی ایداریپ. گرفت شکل ارزش مهندسی و آب منابع مدیریت یکپارچه مدیریت ارکان فیقتل و حفظ مبنای بر ابتدا از

 های¬سیاست و اعیاجتم و طبیعی اثرهای پیوستگی هم به خاطر به ساختارها، و منابع یکپارچه مدیریت منطقه، شناختی بوم و

 و جایگاه تواندب و باشد دریافته خوبی به را آن د،نها هر بایستمی که است منابع یکپارچه مدیریت رویکردهای از مدیریتی،

 .کند تبیین آن با ارتباط در را خود نقش

 ایران اقلیمی، وضعیت خشکسالی، زیستی، محیط معضل آبی، کم:کلیدی واژگان
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 ) مطالعه موردی شهرستان ری( تأثیرجابه جایی آب های سطحی بر امنیت زیست محیطی

 جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران. شیاردانراد، مراد کاویانی

 مهدی تاجیک، دانشجوی کارشناسی ارشدجغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران.

 چکیده

طی چند دهه اخیر متأثر از دست اندازی های بشر در محیط زیست رشد شهر نشینی و رویکرد کمی محور به مقوله توسعه 

ی زیست محیطی به ویژه در حوضه منابع آب بوجود آمده است. در این میان در بین در بسیاری از کشورها ، بحران ها

کشورهایی که در کمربند خشک قرار گرفته اند آسیب های زیست محیطی نمود بیشتری داشته اند. محیط شناسی ایران نشان 

این کشور را تهدید می کند)  می دهد از جمله کشورهایی است که بحران های زیست محیطی به ویژه در حوضه آب، امنیت

امنیت آبی و غذایی(.شهرستان ری به عنوان یکی از شهرستان های استان تهران بخش عمده ای از چالش های زیست محیطی 

آن متأثر از رشد و توسعه کالنشهر تهران بوده است که بازتاب های فضایی این همجواری در قالب تخریب و تهدید معیشت 

قنات ها، تهی شدن روستاها، نابودی کشاورزی و آبیاری با فاضالب خام نمود پیدا نموده است. این کشاورزان، خشکیدن 

مقاله بر این فرضیه استوار است که جابه جایی آب های سطحی در امنیت زیست محیطی شهرستان ری تأثیر گذار بوده 

گردآوری شده است. روش شناسی حاکم بر متن است. داده های مورد نیاز تحقیق به روش کتابخانه ای و میدانی)مصاحبه(

ماهیتی توصیفی ، تحلیلی دارد در انتها نتیجه پژوهش  حاضر نشان داد که جابه جایی منابع آب های سطحی بر معیشت 

 کشاورزی و پایداری منابع آب شرب و آب مصرفی کشاورزی را تهدید می کند.

 ی و شهرستان ری، امنیت زیست محیطواژگان کلیدی: بحران آب، امنیت
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 نمونه موردی : رودهای ورودی به کردستان عراق ، تاثیر مناسبات هیدروپلتیکی بر امنیت آبی

 ، دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمیرادمراد کاویانی

 ، دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمیمحمد تحسینی دادگر

 چکیده :

همه ی موجودات زنده است. انسان ها و دولت ها در طول تاریخ بر سر منابع آب با یکدیگر همکاری یا  آب منبع بقای

تنش هایی داشته اند و حتی گاهی به جنگ منجر شده است. پس مناسبات قدرت بر سر منابع آب از سطح محلی و روستا 

 جمعیّت ، پیشرفت فناوری و توسعه ی اقتصادیتا سطح منطقه ای و جهانی همیشه وجود داشته است . با توجه به رشد 

، نیاز به این منبع حیاتی روز افزون شده است . از سوی دیگر نگرش به موضوع امنیت از جنبه ی نظامی به نگرشی چند 

جانبه تغییر یافته است ؛ و ابعادی چون امنیت زیست محیطی ، امنیت اجتماعی ، امنیت اقتصادی و امنیت فناوری اطالعات 

را دربرمی گیرد . یکی از ابعاد مهم امنیت زیست محیطی ، امنیت آبی است که ناظر به تأمین آب شیرین تجدید پذیر مورد 

نیاز برای مصارف آشامیدنی ، کشاورزی و صنعتی است ؛ و بدون آن پیشرفت در هیچ زمینه ای امکان پذیر نیست . این 

ردستان دروپلتیک بر امنیت آبی می پردازد . و با توجه به این که منطقه کتحقیق نیز به این مبحث یعنی تاثیر مناسبات هی

عراق درجنوب غرب آسیا و در شمال شرق عراق واقع شده است ؛ یکی از همسایگان ایران به شمار می رود  و اشتراکات 

ت تا حقیق در پی این اسقومی ، زبانی ، تاریخی ، فرهنگی و مذهبی با بخش قابل توجهی از جمعیت ایران دارد . این ت

تاثیر مناسبات هیدروپلتیک بر امنیت آبی کردستان عراق را مورد ارزیابی قرار دهد . با توجه به این نکته که کردستان عراق 

در پایین دست کشورهای ترکیه و ایران قرار دارد و بر اساس یافته های تحقیق بخش قابل توجهی از نیاز های آب این 

، کشاورزی و ... از طریق رودهای ورودی به این منطقه تأمین می شود . از سوی دیگر با ساختن منطقه برای شرب 

سدهای متعدد در ترکیه و ایران برای افزایش ذخیره سازی آب ، طرح های توسعه کشاورزی و برق آبی ، میزان آب 

ه ام برده بر جریانات رودها افزایش یافترودهای ورودی به کردستان عراق کاهش یافته و عالوه بر این کنترل کشورهای ن

است . با افزایش جمعیت کردستان ، ورود پناهندگان و توسعه اقتصادی نیاز آبی این منطقه بیشتر شده است . پس بنابراین 

کردستان عراق  از نظر تأمین آب به کشورهای باالدست خود یعنی ترکیه و ایران وابسته است . نتیجه پژوهش حاضر 

توصیفی -اد ، مناسبات هیدروپلتیک بر امنیت آبی کردستان عراق تاثیرگذار است . روش تحقیق این پژوهش تحلیلینشان د

 و نوع پژوهش کاربردی است ؛ و ابزار جمع آوری اطالعات کتابخانه ای است .

 لیلالم، رودهای بین، هیدروپلتیک: امنیت آبی واژگان کلیدی
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 ژرف در ایران هایآب ها و فرصتهای استفاده ازچالش
 

 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهراند، رایانیمرادکاو

 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران سید محمد تقی رئیس السادات،

 چکیده

 وجود ملی یراهبردها و هابرنامه همه پس در شهروندان برای پایدار آشامیدنی آب تأمین برای کوشش     

 جمله از ایران. است بوده همراه نگرانی با همواره آبکم و بارشکم کشورهای در که است؛ کوششی داشته

 و نادرستی از برخاسته اخیر دهه چند است. طی جهان خشک کمربند روی بر واقع بارشکم کشورهای

 روبرو بنیادی هایبحران ان را و سوء مدیریت در برداشت از منابع آبی، ایر آب مصرف الگوی ناکارامدی

این  بر و گرفته قرار کارگزاران و کارشناسان مورد توجه آبی نوین منابع سازیفراهم کرده است. از این رو

 رفتهگ قرار پژوهش کانون در ژرف هایآب به دسترسی و شناسایی برای کوشش گذشته سال دو طی اساس

 و هانکوهش با دارد بر در نیز باالیی هاییهزینه آنها شتبردا که هاآب دست این از گیریبهره. است

 هب دسترسی از برخاسته زیان و سود که است آن بر است، پژوهش حاضر شده همراه بسیاری هایپذیرش

 .کند واکاوی را کشور ژرف هایآب

 ، ایرانژرف یهاآببحران آب،  واژگان کلیدی:
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 اقلیم در ایران با تاکید بر حوضه آبریز مرکزی زیستی تغییرمحیط-تبیین پیامدهای امنیتی

 دانش آموخته دکتری جغرافیای سیاسی ،صادق کرمی

 چکیده

ت، های جامعه بشری باشد. با ورود به پایان سده بیسبرانگیزترین بحرانرسد تغییر اقلیم یکی از چالشنظر میبه

 این تغییرات از یک سو به دلیل وجه جهانی و تغییرات اقلیمی در نقش تهدیدگر جدید امنیتی نمایان شده است.

ساخت بودن آن، انسان هزاره سوم را با انتخاب سختی روبرو کرده فراگیری آن، و از طرف دیگر، به جهت انسان

زیست برای امنیت خود توازن برقرار کند. است که باید بین توسعه و رویاهای آن و حفظ و پاسداشت محیط

رب زیستی تغییرات اقلیمی بر جنوب غمحیط-یلی، درصددِ تبیین پیامدهای امنیتیپژوهش حاضر با روش تحل

ای بر حوضه آبریز مرکزی به ای( به طور عام و ایران )در مقیاس ملی( و در مقیاس ناحیهآسیا )در مقیاس منطقه

رت ی ایران به صودهد که تغییرات اقلیمی بر پهنه جغرافیاهای پژوهش نشان میطور ویژه برآمده است. یافته

دهد. پیامد این امر، خشکی بیشتر جغرافیای ایران تغییر الگوی بارش، کاهش بارش و افزایش دما خود را نشان می

یت، رفت از این وضعهای زیرزمینی است. برای برونها و کاهش کیفی و کمی آبو برداشت بیش از حد از آبخوان

حلی در دستور کار قرار گرفته است که حداقل نتیجه عملی آن های همچون رااستراتژی انتقال آب بین حوضه

های اجتماعی بوده که در سنوات اخیر چند مورد از آن اتفاق افتاد. با توجه به وسعت جغرافیایی حوضه تنش

مرکزی و نیز تعلق آن به یکی از پربسامدترین محورهای تمدنی ایران، مجموعه پیامدهای تغییرات اقلیم در ایران 

ای و چندمقیاسی در ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، محیطی و تمدنی و حوضه آبریز مرکزی، تاثیرات چند الیه

 دارد.

 تغییر اقلیم، محیط زیست، جنوب غرب آسیا، حوضه آبریز مرکزی، ایران کلیدواژگان:
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 سد سازی بر روی دجله و فرات و پیامدهای آن برای کشورهای همجوار

 دانشجوی دکتری جغرافیا سیاسی دانشگاه تهران، حسن کریمی

 چکیده:

ها به وجود آمده است.چنین چالشهایی به مهمترین اختالفات ناشی از منابع مرزی خاورمیانه در زمینه مدیریت حوزه رودخانه 

ین ده است.اختالفات بنمایی کر ای خوددهندهویژه در مناطقی که مشکل حاد کمبود منابع آب شیرین وجود دارد،به صورت آزار

 برداری سه کشور از آب دجله وترکیه،سوریه و عراق بر سر تقسیم آب رودخانه دجله و فرات یک مثال زنده است.میزان بهره

فرات به یک اندازه نیست.برداشت بیش از حد آب در ترکیه ناشی از سد سازی در این کشور است که ایده آن به اتا ترک بنیانگذار 

های سد سازی ضمن ایجاد پیوند میان مردم واقع در آناطولی اتاتورک در نظر داشته تا با اجرای پروژه گردد.یه برمیجمهوری ترک

شرقی)عمدتا کرد تبار هستند( با بقیه نقاط کشور،زمینه الزم را برای توسعه همه جانبه کشور فراهم نماید.ایده اتاتورک بعدها توسط 

برداری از با بهره ( در میان دولتمردان شناخته شده بود،Gapمیالدی با نام گاپ) 1113ه از سال دمیرل پیگیری شد. این پروژه ک

آماده و تصویب  را اردوغان برنامه کامل عمل به گاپمیالدی، 2331در سال   میالدی اجرایی شد. 1113سد اتاتورک در فوریه 

پیشرفت چندانی  این طرح ترکیه ا به علت مشکالت داخلیبرسد.ام به اتمام 2315تا سال تکمیلی  قرار بود این طرحکرد.

ها هحق آبه این رودخان،ترک مرداندولتبا شروع جنگ داخلی در عراق و سوریه، های این پژوهش حاکی از آن است که یافتهنکرد.

ای که پیگیری ساخت به گونهمترمکعب در ثانیه کاهش داده است. 253به  متر مکعب 153از  گذردرا که از سوریه و عراق می

اری در نابودی کشاورزی و دامدای که عالوه بر شود مسالهفرات می و دجله به آب نسبت به قبل باعث کاهش ورود سد ایلیسیو

،باعث ایجاد مشکالت زیست محیطی،اقتصادی و اجتماعی در ایران نیز شده است.بنابراین همکاری میان سوریه و عراق

ای در قالب متغیرهایی چون انرژی،میادالت بازرگانی،مسائل زیست محیطی یری دیپلماسی فعال منطقهعراق،سوریه و ایران و پیگ

بیابان زدایی، ،بین المللی مثل اجالس پاریس، تعهدات تغییرات اقلیمیهای و حقوق بشر در برابر ترکیه و یا مراجعه به کنوانسیون

 د مانع از ادامه کار ترکیه شود.می توان ریو و...

 سد سازی، تنش آبی، محیط زیست، ترکیه و کشورهای همجوار. لید واژه:ک
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در چارچوب تحلیلی از  «فالت مرکزی -آباد بهشت»واکاوی امکان اجرای پروژه انتفال آب 

 پلیتیکهیدرو

 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، حمیدرضا محمدی

 اسی، دانشگاه فردوسی مشهد )نویسنده مسئول(دانشجوی دکتری جغرافیای سی ،ابراهیم احمدی

 چکیده

ای آب دارند، تجارب گوناگون حوضههای انتقال بیندالیل تبعات و پیامدهای منفی بسیاری که طرحبه     

ها به عنوان یک روش، در کشورهای جهان نشان داده در صورت طرحی بهتر و جایگزین، استفاده از این طرح

لیمی، درپی و تغییرات اقهای پیتبع از خشکسالیخشک که بهار دارد. ایران کشوری است نیمهاولویت آخر آنها قر

 آبی بوده و هست. معضالت از ناحیه حکمرانی آب و مدیریت نامطلوب نیز مزید برهمواره درگیر معضالت کم

 ای آبحوزهای انتقال بینهی استفاده از طرحوجود این کشور، به مراتب دارای سابقه اینعلت شده است. با

که قرار است انتقال آب از زیرحوضة  -ای استحوزههای بزرگ انتقال بین، عنوان یکی از طرح«آبادبهشت»هست. 

محال و بختیاری را  به داخل فالت مرکزی ایران )اصفهان، یزد و کرمان( را آباد استان چهارکوهرنگ و بهشت

های مبدأ )خوزستان، ها و بیشتر تحت فشار افکار عمومی استانگذاریقانونقوس وانجام دهد. این طرح در کش

رغم تصویب در شورای عالی آب، ها در مجلس، علیبختیاری و بعضاً لرستان( و نمایندگان این استان چهارمحال

 آثار و پیامدهایطور خاص دارای ، بههنوز به مرحله اجرا نرسیده است. اغلب کارشناسان معتقدند اجرای این طرح

های قومی(، های امنیتی )درگیریهای سیاسی، چالشطور عام بر کشور است. کُنشگریهای مبدأ و بهمنفی بر استان

اند سنجی دقیق طرح، از جمله مسائلیمحیطی حاصله از عدم مطالعه و امکانهای اجتماعی، اقتصادی و زیستتنش

 دهد.ه میپذیری اجرای آن را ناموجه جلوکه توجیه

 آباد، فالت مرکزی، ایرانای، پروژه بهشتحوزهانتقال آب بین: واژگان کلیدی
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 (شرقی شمال همسایگان مطالعه مورد) همسایگان با ایران هیدروپلیتیک مناسبات تحلیل

 سیاسی جغرافیای دکتری ، دانشجویباالگفشه محمودی محمد

 چکیده

 واژه آب و سیاست است و تاثیر و نقش آفرینی منابع آب بر روابط سیاسیهیدروپلیتیک ترکیبی متوازن از دو       

کشورها را مورد مطالعه قرار می دهد. در مرزهای شمال شرقی ایران در مرز ایران و ترکمنستان و همچنین 

و د درافغانستان هیدروپلیتیک رودخانه های مرزی بین دو کشور،همیشه منشاء نقش آفرینی و مناسبات ایران و با

همکاری بین کشورها بر سر منابع آب به میزان زیادی با روابط سیاسی و کشور مذبور می باشد، از آنجایی که 

 ا،ه اقتصادی و میزان اطمینان و اعتماد سیاسی طرفین به یکدیگر ارتباط دارد زمانی که کشورهای حاشیه رودخانه

اشند ، این ای با یکدیگر داشته ب ی و تجاری گستردههای سیاسی مشترکی داشته باشند، یا روابط اقتصاده دیدگا

 والس این طرح با حاضر . پژوهشعامل امکان همکاری و در نهایت دستیابی به توافق بین آنها را افزایش می دهد

 عبارت هک مطالعه مورد هدف به نیل برای «ایران با همسایگان شمال شرقی کدام است؟ مناسبات هیدروپلیتیک: »

 از حاصل نتایج ایران با همسایگان شمال شرقی، صورت گرفته است. مناسبات هیدروپلیتیک بیینت از: است

 طرفین و بروز چالش مسائل و مراوردات در جایگاه هیدروپلیتیک اهمیت به توجه با است آن از حاکی پژوهش

 خود،به منافع تامین خویشتنداری،ضمن رعایت و مخاصمه ترک با کشورها از یک هر های متعدد،ضروریست

تکرار تجربه  .بردارند گام همسایگان بین همگرایی ایجاد مسیر در و گذاشته احترام خود همسایگان حقوق

همکاری در اجرای طرح ها و برنامه های مشترک مدیریت منابع آبی می تواند از مهمترین راهکارهای نیل به این 

 همگرایی می باشد.

 ،ایران،شمال شرق،منابع آبیباتمناس هیدروپلیتیک،واژگان کلیدی : 
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 ، احتمال وقوع آتش سوزی جنگل های مجاور دریاوپلتیکپایش هیدر

 دانشگاه خوارزمی – کارشناس ارشد سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی، من زادهمحمد مسلم مو

 :چکیده

ی ، مطالعه موردآبی مهم وزی جنگل در مجاورت منابع، از منظر احتمال وقوع آتش سیامنطقه 1در مقاله پیش رو هیدروپلتیک   

لذا بر آن بر آمدیم که مخاطره آتش سوزی جنگل که تاثیر بسزایی در زیست بوم منابع آبی به  دریای خزر صورت پذیرفته است.

ر ظالم رود ( د –دنبال دارد مورد پایش قرار گیرد . پهنه بندی خطر آتش سوزی با استفاده از مدل دانگ در جنگل های ) نکا 

 ASTERانجام پذیرفته . ابتدا مدل رقومی ارتفاع منطقه مورد مطالعه از سنجنده   شمال ایران با استفاده از داده های سنجش ازدور

استفاده گردبده . سپس نقشه های شیب و جهت و ارتفاع از سطح دریا از مدل رقومی  IRS LISSتهیه شده و از  ماهواره 

. نقشه های نوع و تراکم پوشش گیاهی و عوامل انسان ساخت  جاده ها و مناطق مسکونی   روستایی   و زمین  تهیه شد 2ارتفاع

اطراف جاده ها و روستاها و زمین های کشاورزی تهیه   3ها کشاورزی منطقه  مورد پایش قرار گرفته است .سپس نقشه حائل بافر

و در نهایت نقشه ی احتمال وقوع آتش سوزی منطقه از  بندی گردید .شد . همه ی الیه های رقومی مطابق مدل دانگ طبقه 

تهیه گردید . نقشه   1روی هم گذاری وزنی همه نقشه های متغیر های موثر بر اساس مدل دانگ در سامانه اطالعات جغرافیایی

ه با نقشه رای ارزیابی مدل این نقشآتش سوزی های واقعی در منطقه مورد مطالعه نیز برای ارزیابی نتایج از تهیه گردید . سپس ب

درصد از مناطق آتش سوزی های  51احتمال وقوع خطر آتش سوزی منطقه مقایسه صورت پذیرفت . نتایج حاکی بر آن بود که 

واقعی در مناطق پر خطر و بسیار پر خطر قرار گرفته اند . این مساله اعتبار نسبتا خوب مدل دانگ را برای پیش بینی آتش سوزی 

ای آینده در منطقه مورد مطالعه نشان می دهد . با اصالح این الگو به نظر می رسد که از آن بتوان برای سایر مناطق جنگلی نیز ه

, نیاز به  5تاثیرات هیدروپلتیک آتش سوزی و مطالعات ژئوپلتیک  بر حسب موقعیت مکانی حوضه های آبخیز استفاده نمود .

 به طور مشخص بر احتمال وقوع آتش سوزی و پایش آن پرداخته است . مجال بیشتر دارد ؛ مقاله پیش رو

 ، مدل دانگ IRS LISS، ماهواره  ASTER   ،GISهیدروپلتبک ، سنجنده  :واژه های کلیدی
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 پایش هیدروپلتیک برف کوه ها

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مخاطرات محیطی محمد مسلم مومن زاده

 :چکیده

درصد از سطح زمین نیز با یخچال  13سطح زمین به صورت فصلی پوشیده از برف است و  درصد از 33بیش از 

درصد نیمکره شمالی در زمستان به صورت فصلی آکنده از  13های دائمی مواجه می باشد . همچنین بیش از 

اهمیت حائز  1برف می شود . پایش و مطالعه بروی برف های سطح زمین می تواند برای مطالعات ژئوپلتیک 

در یک دید جهانی ، پایش برف یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد ، زیرا ویژگی  2باشد . از منظر هیدروپلتیک

های فیزیکی درون برف بر روی تغییرات اقلیمی روزانه و حتی میان مدت و بلند مدت تاثیر گذار می باشد . در 

برای فعالیت های اقتصادی و توسعه اجتماعی و اکثر کشورهای نیمکره شمالی ذوب برف منبع اصلی نیاز آبی 

 رشد و گسترش آن ها می باشد .

 ، سنجش از دور ژی، ژئومورفولوهیدروپلتیک، ژئوپلتیک :کلیدی واژگان
 سامانه اطالعات مکانی ، 
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 های منطقهپایش هیدروپلتیک ریزگرد

 

 دانشگاه خوارزمی – نه اطالعات جغرافیاییکارشناس ارشد سنجش از دور و ساما،)محمد مسلم مو من زاده (

 چکیده

 ؛ تاثیرات ریزگرد ها بر منابع آبیبه عنوان چالش مهم در مطالعات ژئوپلتیک مورد توجه می باشد 1امروزه ریزگرد

در این مقاله به پایش ریزگرد با استفاده از برداشت های ماهواره ، منطقه بر کسی پوشیده نیست 2و هیدروپلتیک 

. و بر آن برآمدیم می پردازیم 1و تحلیل توسط سامانه اطالعات جغرافیایی 3با تکنیک های سنجش از دور  مودیس

تا پیشینه ای از نواحی مستعد گرد و غبار و ریز گرد دریافت شود . همچنین کمربند گرد و غبار و ریز گرد منطقه 

شود و تا نواحی مرکزی و جنوبی آسیا و از میاز شمال سودان در آفریقا آغای نیز تعیین گردید . این کمر بند 

. بر اساس تحلیل های همدیدی مشخص گردید که گردش گیردرا در بر می 1وحاشیه منطقه قفقاز 5خلیج فارس

سیکلونی اطراف منطقه کم فشار با گردش آنتی سیکلونی اطراف سلول پر فشار ترکیب می شود ، به طوری که 

 شوند.وئن و جوالی در جهت جنوب غربی میباال در ماه های می ، ژباعث شکل گیری سرعت های باد 

 ،  خلیج فارساز دور،  ریزگرد ، سنجشژئوپلتیک، هیدروپلتیک  های کلیدی:واژه
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ط طلبانه  آب توس های انحصاریاستسدیپلماسی ایران در قبال  آب، دیپلماسی ضعیف یا ظریف؟   

 ترکیه

 المللبین روابط رشدا کارشناسی ،لیلی ملک محمدی

 چکیده

ط های  قبض آب توسیاستساست که، با برشمردن  درآمدهمقاله حاضر در پاسخ به این پرسش به نگارش       

محیطی و تهدیداتی برای موجودیت ایران دارد؟ و اینکه وضعیت یستزها چه مخاطرات  یاستسترکیه، این 

در ؟  استگذاری سیاست خارجه ما  به چه شکل یتاولولیست های ترکیه در یاستسی دولت ایران به دهپاسخ

،اینکه  کندیمبر اصل  قدرت نرم و ابزار دیپلماسی  دو فرضیه را طرح یهتکبه این مهم ، این پژوهش با  پاسخ

ست باال دیپلماسی د ازنظرایران  یا در قبال ترکیه دارای قدرت نرم و ابزار دیپلماسی ضعیف است  و یا  بلعکس 

توانیم  در سایه قدرت نرم در یمکشور  دارد. در صورت صحت هر یک از این فرضیات، آیا  آنرا نسبت به  

اسخ ، در صدر سیاست خارجه خود پ بر آبصورت ضعیف بودن، با ایجاد ائتالفات و قرار دادن دیپلماسی مبتنی 

ا لت یازدهم و تیم ظریف در ارتباط بدر دو آنچهقاطعی به ترکیه دهیم و در صورت داشتن دیپلماسی قوی نظیر 

 یم.انکردهعملبدان صورت  تاکنونشاهد آن بودیم چرا  1+5کشورهای 

 ، ابزار دیپلماسیمحیطی، قدرت نرمیستز، مخاطرات : ایران ، ترکیه هایدواژهکل
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 کشورها بحران آبکاهش راهبرد آب مجازی در 

 ، ایراننجف آباد ، دانشگاه آزاد اسالمی، د گروه جغرافیا ، واحد نجف آباحجت مهکویی،  

 چکیده

آب مایعی است که انسان همواره به آن نیاز دارد و احتیاج به آن گریز ناپذیر است. با توجه به رشد جمعیت در کره زمین       

رار ن قو چندبرابر شدن مصرف آب از سوی انسان امروزی، کاهش و کمبود آب در توجهات و سیاستهای دولتها و مسئوال

گرفته است. در حال حاضر کشوری سوئد به عنوان کشوری که از نظر منابع آب مشکلی برای نیاز شهروندانش ندارد، مطرح 

است. از سوی دیگر کشورهای آفریقایی و خاورمیانه، به شدت در معرض بحران کمبود آب قرار دارند. کشوری مانند کویت 

ی اخیر برای جلوگیری از شدیدتر شور دنیا لقب گرفته است. الجرم در دو دههترین کمترمکعب آب، کم آب 11با سرانه 

 ی این راهکارها،اند. از نمونهشدن بحران آب، دولتها به دنبال راهکارهایی برای ذخیره و تأمین آب درون سرزمینشان برآمده

حران توان در کشورهایی که با بستراتژی، میفرایند آب مجازی یا استراتژی تجارت آب مجازی است. در واقع با کاربرد این ا

لیلی و با استفاده تح -آب مواجه هستند، از شدیدتر شدن وضعیت کمبود منابع آبی جلوگیری کرد. این مقاله به روش توصیفی

اشد. نتایج بایی و سایتهای اینترنتی به دنبال بررسی تشریح راهبرد آب مجازی در کاهش بحران آب کشورها میاز منابع کتابخانه

دهند که استراتژی تجارت آب مجازی و کاربرد فرایند آب مجازی در کاهش بحران آب در کشورهایی که با بحران نشان می

 باشد.آب مواجه هستند، مؤثر و در بهبود منابع آب، کارساز می

 ها : آب، آب مجازی، بحران آب، تجارت آب مجازی، کشورکلیدواژه
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 اختالفات فصل و حل خزر و پیشنهاداتی جهت حوضه ی آبی مشترک یحقوق وضعیت رژیم

 اشترتهران دانشگاه مالک الملل بین روابط ارشد کارشناسی ی آموخته دانش ،جاویدمنتظران

 الملل بین حقوق ، استادمسعود اخوان فرد 

 چکیده:

این فقدان د اشبین حوضه آبی مشترک می ساحلی خزر،اصلی ترین مساله ی ا کشور پنج میان حقوقی توافقیک  فقدان       

یک رژیم حقوقی جامع در دریای خزر در ابعاد سیاسی به افزایش تنش میان کشورهای منطقه و گسترش حس بی اعتمادی 

میان این کشورها کمک می کند و تازمانی که رژیم حقوقی دریای خزر مشخص نشود و سازوکاری بر اساس آن به منظور 

دریای خزر فراهم نگردد،ظرفیت تنش در این حوضه آبخیزی از میان نخواهد رفت ، لذا الزم است که  کنترل و نظارت در

 شیالت، کشتیرانی، گاز، و نفت از برداری مانند بهره خزر تحت یک مذاکرات و ایجاد قرار داد، مسائلی حوضة کشورهای

کند و از جهتی نیز الزم است  فصل و م حقوقی حلتحت یک رژی  را آن مرتبط با و مسایل دریا حدود تحدید زیست، محیط

که مسئوالن سیاست خارجی کشور از اتالف وقت که بیشترین ضرر آن به ایران است جلوگیری نموده و تکلیف رژیم حقوقی 

دریای خزر را مشخص نمایند.در این راستا این پژوهشی ضمن بررسی وضعیت حقوقی رژیم دریای خزر و چالش های این 

 لفص و و به زعم نویسنده به به حل گردد اتخاذ ایران طرف که از یی اشاره می نماید که  ضروری استاهبردهابه رحوزه ،

 حقوقی پیرامون دریای خزر و حصول توافق کمک می نماید. اختالفات

 ، دریای خزر،توافق حقوقی، راهبرد، انرژیرژیم حقوقی کلیدواژگان :
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 منطقه خلیج فارسدر  های هیدروپلیتیکی ایرانچالش

 ، دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهدمحمدرضا میرشکاری

 مشهد فردوسی دانشگاه سیاسی جغرافیای ارشد کارشناسی دانشجوی ر،آرش قربانی سپه

 چکیده

ت. اما ها داشته اسدر طی قرن ای تاریخیمنازعه بر سر آب و چگونگی بهره برداری از آن و دست یابی به آب شیرین، ریشه

شود، آب تبدیل به صالحی در دست کشورها شده است که از آن به عنوان ابزاری جهت همچنان که در قرن حاضر دیده می

کنند. از این رو ایران به عنوان کشوری خشک و قدرت رسیدن خود در مناسبات شکل گرفته در سطوح مختلف استفاده می

ه باشد. بر این مبنا، نالی منطقه خلیج فارس قرار دارد که در دهه حاضر با بحران آب روبه رو مینیمه خشک در قسمت شم

تنها ایران بلکه اکثر کشورهای منطقه خلیج فارس کشورهای کم آبی هستند که با کشورهای همسایه خود جهت دست یابی 

عی هیدروپلیتیکی در روابط ایران و همسایگان در به آب مداماً در تنش و تنازع هستند به همین علت موضوع آب به موضو

لیتیکی تحلیلی به بررسی چالش های هیدروپ -منطقه خلیج فارس تبدیل شده است. بنابراین مقاله حاضر با روش توصیفی

 پردازد.ایران در منطقه خلیج فارس می

 هیدروپلیتیک، ایران، منطقه خلیج فارس، رودخانه های مرزی کلیدواژه:
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 مکونگ حوضه به هیدروپلیتیک قادتان یک مرزی آبهای در ازاندیشیب

 ، دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهدمیرشکاری محمدرضا

 ، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسیسپهر قربانی آرش

 چکیده

 دیدگاه باید المللی بین و ملی قلمروی دو در مرزی رودخانه حوضه در اسیسی و جغرافیایی های پیچیدگی درک برای تالش

 و رزیفرام  های آب درگیری نیافته توسعه های جنبه بر تمرکز مقاله، این در. گرفت نظر در را حیاتی و ای رشته میان های

 رد رودها سر بر که هایی دسازیس با قدرتمند کشورهای دخالت از ناشی مرزی های آب سر بر ها درگیری این. است همکاری

 ودخانهر های حوضه محیطی زیست توافقات چگونه: مثال عنوان به. اند آورده فراهم را درگیری و بحران زمینه اند زده دست باال

 اینهاده درون در آب روی بر مرز کنترل چگونه شوند؛ می شکل تغییر باعث فرامرزی و داخلی نهادی ترتیبات داخل در ها

 این تبیین رایب راهی عنوان به حیاتی هیدروپلیتیک مفهوم پیش اساس این بر. است شده اعمال و داده نشان مدیریتی و یحکومت

 ردرویک این دادن نشان به مکونگ رودخانه حوضه مرزی هایآب سر بر مناقشه مطالعه رسم مورد در رو این از. باشد می پروسه

 رو این از. دباش می آب بودن فرامرزی به مربوط بحث سیاست و پژوهش گسترش و لتکمی تحقیق، انجام از هدف. پردازیم می

 هایی سیاست همچین همسایه کشورهای با ایران کشور مرزی رودهای که باشد می اهمیت دارای حیث آن از مقاله این ترجمه

 روسیه ائیل،اسر آمریکا، همچون کشورهایی دخالت آن اساس و پایه و است شده تبدیل المللی بین بحران یک به االن و پیموده را

 .است آورده فراهم منطقه این در را بحران و چالش زمینه آن نتیجه که بوده همسایه کشورهای در سازی سد ایجاد در

 بحران زیست؛ محیط سیاست مکونگ؛ رودخانه زیست؛ محیط درگیری فرامرزی؛ رودخانه حوضه: کلیدی کلمات

 هیدروپلیتیک
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 آسیاغربآب، دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران در بحران 

 ارشد جغرافیا، دانشگاه تبریز، ایرانآموخته کارشناسیمحمود نورانی، دانش

 نیا، دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهرانیاور علی

 چکیده

ی ن که ناشی از عواملی همچون ارتقاء سطح زندگتقاضا برای آب در سطح جهانی همگام با رشد جمعیت و با سرعتی بیشتر از آ

و بهداشت، گسترش شهرنشینی، گسترش صنایع، کشاورزی و... است در حال افزایش است. ایران به لحاظ جغرافیایی در کمربند 

هانی متر است که کمتر از یک سوم متوسط جمیلی 213خشک جهان قرار دارد و میانگین میزان بارندگی آن حدود خشک و نیمه

 31درصد جمعیت جهان را داراست ولی تنها  1های زمین و درصد سطح خشکی 2/1باشد و با وجود اینکه ایران حدود می

متر مکعب در  1333شمسی متوسط سرانه آب کشور بیش از  1333کند. در دهه های ساالنه را دریافت میصدم درصد بارش

 13متر مکعب کاهش یافته است و هنگامی که جمعیت کشور از مرز  1133سال بوده ولی در حال حاضر این رقم به حدود 

مترمکعب خواهد رسید. با توجه به اینکه از نظر  1133میلیون نفر عبور نماید، سرانه آب کشور به آستانه بحران یعنی کمتر از از 

ادی را های بسیار زیود و چالششکمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل، بحران آب در حقیقت یک بحران حکمرانی محسوب می

با  های ج.ا.ایرانها خواهد کرد لذا در مقاله حاضر ضمن اشاره به مفاهیم هیدروپلیتیک)چالشدر سطوح مختلف متوجه حکومت

ی و های سطحهای مختلف، پراکنش جغرافیایی مناطق بحرانی کشور را از نظر منابع آبهمسایگان در حوضه آب( در مقیاس

ررسی ها را مورد بدر حال حاضر و همچنین اهمیت دیپلماسی آب و نتایج سیاسی و اقتصادی در خصوص این چالشزیرزمینی، 

 دهد.قرار می

 آسیا، ایران و همسایگانالملل، غربهای مشترک، دیپلماسی، حقوق بینواژگان کلیدی: بحران آب، هیدروپلیتیک، آب
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 عراق و ایران هیدروپلیتیک تحلیل

  بیرجند دانشگاه آب منابع مهندسی دکتری ، دانشجویرومندفردنی فریبا

 بیرجند دانشگاه آب مهندسی گروه دانشیار شهیدی علی

 چکیده

 علوم های¬هرشت محققین سوی از مشترک پژوهشی زمینه عنوان به که است جوانی نسبت به علم هیدروپلیتیک،

 این ردمو در علم این در ها¬بحث بیشتر. شود¬می همطالع غیره و آب منابع مدیریت اقتصاد، جغرافیا، سیاسی،

 شترکم آبی منابع سر بر جنگ سمت به واقعا مشترک آبی های¬حوضه پیرامون کشورهای آیا که است موضوع

 سر رب کشورها بین بالقوه های¬کشمکش افزایش باعث ژئوپلیتیک، در آب روزافزون اهمیت خیر؟ یا روند¬می

 کشور. است فرامرزی مشترک آب صورت به خاورمیانه آب درصد 13 حدود در. است شده مشترک آبی منابع

 جریان خاطر به را آب مکعب متر میلیارد 1 حدود ساالنه خود توپوگرافیک های¬ویژگی به بنا که آن با ایران

 همه که طبیعی عظیم منبع این از که است الزم بنابراین. دهد¬می دست از عراق سوی به خود مرزی رودهای

 ظرن از را پیامدهایی آب منابع این از استفاده اما. آید عمل به مطلوب ی¬استفاده شود،¬می کشورخارج از ساله

 تأثیرگذاری آن ی¬نمونه اولین که داشت خواهد پی در خارجی، بعد در چه و داخلی بعد در چه هیدروپلیتیک،

 و شهرها گسترش جمعیت، رشد علل هب اخیر های¬سال در آب مصرف. است عراق و ایران روابط ی¬نحوه بر

 بین همنازع و آب بحران بروز سبب مسأله این. است بوده برخوردار گیری¬چشم افـزایش از کـشاورزی توسـعه

 عراق و ایران مرزی های¬رودخانه موضوع این. است  شده مرزی های¬رودخانه آب از استفاده مورد در کشورها

 و عراق و یرانا هیدروپلیتیک بررسی پی در تحلیلی-توصیفی روش با ضرحا پزوهش. است گرفتـه¬بر در نیز را

 .است محیطی¬زیست و سیاسی اقتصادی، های¬همکاری گرفتن نظر در با کشور دو بین منازعه

 توافقنامه و آب عراق، مناسبات، ایران، هیدروپلیتیک،: کلیدی واژه
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 تکمیلیرس با تاکید بر راهبرد هم بررسی هیدروپلیتیک رود ا

  استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران ،محمود واثق

  استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران ،سید عباس احمدی

 دانشجوی کارشناسی ارشدجغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران ،مریم محمدی

 چکیده:

آسمانی تامین میگردد. کمبود منابع آب شیرین  آب شیرین که مایه حیات انسانها و جانداران کره زمین است از نزوالت        

سطح جهان و توزیع نابرابر آن، افزایش بیرویه جمعیت و رشد و توسعه شهر نشینی، سرانه مصرف آب در جهان را افزایش  در

عامل داده است به حدی که در حال حاضر تعداد زیادی از کشورهای جهان، زیر خط قرمز کمبود سرانه آب قرار دارند. همین 

باعث میگردد کشورهایی که با کمبود منابع آب شیرین مواجهاند به منظور مهار آبهای سطحی و رودخانهای وارد عمل شوند 

و این عامل باعث منازعات و درگیریهای سیاسی و نظامی بین کشورهایی که از رودخانه ها و یا آبهای مشترک بین المللی 

وهش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی هیدروپلیتیک رود ارس و پیامدهای ناشی این پژ.بهرهبرداری میکنند گردیده است

میان کشورهای حوضه رود ارس ترکیه، ایران، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و تأثیر این - از مسأله تقسیم آب این رودخانه

وال است که چگونه میتوان چالشهای کشورهای مذکور می پردازد و در پی پاسخگویی به این س- - کشمکشها بر مناسبات میان

موجود در زمینه تقسیمآب رود ارس میان کشورهای این حوضه را حل وفصل نمود؟ طبق نتایج این پژوهش، در خصوص 

انعقاد قرارداد و توافق  1حل و فصل چالشموجود در زمینه تقسیم آب رودخانه ارس دو راه حل بدین شرح پیشنهاد میگردد: 

همکاری و تعامل میان ایران  2چهار کشور حوضه ارس در چارچوب رژیم حقوقی مربوط به این رودخانه  میان- نامه مشترک

نیز ایران و ارمنستان و ایران و آذربایجان در خصوص استفاده از آب رودخانه ارس در چارچوب » همتکمیلی « که - و ترکیه و

 یباشدفرآیند ضامن حل وفصل بلند مدت چالش میان کشورهای مذکور م

 تکمیلی واژگان کلیدی: چالش هیدروپلیتیکی رود ارس رژیم حقوقی رود ارس راهبرد هم
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 توسعه ناپایدار و بحران آب در فالت مرکزی ایران

 )تهدیدات امنیت آبی و مسائل هیدروپلیتیکی ایران مرکزی( 

 استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه پیام نور، هادی ویسی

 چکیده

یات و توسعه، دسترسی به منابع آب سالم است. در جهان، آبهای سالم و تجدید شونده محدود مهم ترین رکن ح

و توزیعی نامتوازنی در سطح زمین دارند. منطقه غرب آسیا یکی از مناطق خشک و کم آب جهان است و ایران 

ن درخشان که بخش عمده آ در این منطقه قرار دارد. ایران به عنوان کهن ترین کشور این منطقه و با سابقه تمدنی

حاصل مدیریت صحیح منابع آب بوده است، امروز با تنش آبی شدید و با بحران آب مواجه است. در این میان، 

بخش فالت مرکزی ایران شامل استانهای تهران، البرز، قم، مرکزی، سمنان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، 

درصد خاک ایران را  11ن که بیش از نصف جمعیت ایران و سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، فارس و اصفها

اشغال کرده اند، وضعیت نامناسب تری دارند. این تحقیق به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از داده های 

کتابخانه ای انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رشد فزاینده جمعیت، گسترش شهرنشینی و 

رایی، رشد صنایع، گسترش زمینهای کشاورزی، شیوه های سنتی و غرقابی آبیاری و از همه شهرگرایی، مصرف گ

مهم تر مدیریت ناکارآمد و ضعیف حوزه آب باعث ایجاد تنش آبی شدید، ناامنی آبی و شکل گیری رقابتهای 

 هیدروپلیتیکی در بخش مرکزی ایران شده است.

 ش آبی، امنیت آبی، هیدروپلیتیک، فالت مرکزی ایران.: توسعه ناپایدار، بحران آب، تنواژگان کلیدی
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 المللیبین مرزی هایرودخانه در مرز تعیین هایروش

 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران. ،کیومرث یزدان پناه

 دانشگاه تهران.وند شکری، دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، روح اله حسین

 چکیده

ملی  شوند. رودخانهالمللی تقسیم میهای بینهای ملی و رودخانهها به دو دسته رودخانهرودخانه

آن کشور بر  وای است که در داخل یک کشور جریان دارد و جزء قلمرو آن کشور است رودخانه

ند که مرز دو یا چند کشور را یی هستهاالمللی، رودخانههای بینآن حاکمیت مطلق دارد. رودخانه

کنند یا در تعریفی دیگر بین دو یا چند کشور دهند و از خاک دو یا چند کشور عبور میتشکیل می

که  هاییترین موضوعیکی از مهم شود.المللی گفته میهای بیندر جریان هستند که به آن رودخانه

هاست. بنابراین در این ه تعیین حدود آنالمللی مطرح است مسئلهای مرزی بیندر بررسی رودخانه

اند معرفی و موردبحث و شدهحال شناختههای تعیین حدود مرزی که تابهمقاله انواع مختلف روش

 مرزی هایرودخانه در مرز تعیین هایروش سؤال اصلی مقاله این است که گیرند.بررسی قرار می

های موردنیاز از شده و دادهتحلیلی انجام –این تحقیق با روش توصیفی ؟المللی چگونه استبین

 مرز تعیین هایروش بررسی درصدد .شده استای و الکترونیک گردآوریطریق منابع کتابخوانه

که در تعیین  است رسیده نتایج این به درنهایت و است المللی بودهبین مرزی هایرودخانه در

 عنوانبه رودخانه ساحل دو از یکی انتخابروش -1 هایالمللی از روشهای مرزی بینرودخانه

 تعیین روش-3برداری مشترک از آنو بهره رودخانه ساحل دو در مرزی خط تعیین روش-2 مرز

روش تعیین مرز -5خط القعر یا تالوگ اساس بر مرز تعیین روش-1منصف  خط اساس بر مرز

 کارگیریروش به-1 قیممست هایخطروش تعیین مرز با پاره-1 منصف و تالوگخط ترکیبی با 

 مشترک آبریز هایروش تعیین مرز در حوضه-1 رودخانه مختلف هایبخش برای متفاوت معیارهای

 شود.استفاده می روش تعیین مرز در حاکمیت مشترک،-9

 المللی، تعیین خطوط مرزی.مرز، رودخانه مرزی بین واژگان کلیدی:
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غرب آسیا )با تأکید بر سیاست های آبی ترکیه( پیامدهای زیست محیطی مناسبات هیدورپلیتیکی  

 اصفهان، دانشگاه سیاسی علوم گروه الملل بین روابط دانشیار ،عنایت اهلل یزدانی

 .اصفهان دانشگاه سیاسی علوم گروه الملل بین روابط ارشد کارشناسی ، دانشجویمینا خاکی بختیاروند 

 چکیده

محیطی همراه بوده است. این منطقه در کمربند بیابانی زمین قرار  زیست استرس با ودخ اولیه های تمدن زمان منطقه غرب آسیا از

گرفته و این واقعیت ژئوپلیتیکی, شرایط آب و هوایی خشک و دشواری را بر  کشورهای منطقه تحمیل کرده است. بارش کم به 

 آب جهانی, منابع بانک آمار شده است. طبق منطقه کشورهای در آب سرانه کمبود به همراه میزان تبخیر و مصرف زیاد, منجر

 دو تا یک که دارند ناچیزی بسیار نیز درصد یمن و عربستان عمان، بوده, اردن، صفر قطر کویت و کشورهای بحرین، شیرین

 بهتری بتانس وضعیت در متر مکعب میلیارد 35 با عراق و مکعب متر میلیارد 121 با ایران تنها .است شده اعالم مکعب متر میلیارد

 113 به سال در مترمکعب 1315 از 2315 سال تا 1111 سال از  تجدیدپذیر ساالنه منابع آب می رود برند. انتظار می سر به

یابد. سوال اصلی مقاله حاضر این است که سیاست های آبی کشورهای منطقه غرب آسیا به ویژه ترکیه, چه  مترمکعب کاهش

ه مقاله این است که سیاست های آبی مغایر با توسعه پایدار و استانداردهای زیست محیطی پیامدهای زیست محیطی دارد؟ فرضی

کشورهای منطقه به خصوص ترکیه, پیامدهای های زیست محیطی جبران ناپذیری به دنبال داشته است. از جمله می توان به 

یمی از منابع آبی زیر زمینی این کشور را اشاره کرد که حجم عظ 1113اجرای طرح خودکفایی گندم عربستان سعودی در دهه 

خالی کرد و در نهایت با هزینه های زیاد زیست محیطی؛ چون کاهش رطوبت خاک, افزایش طوفان های گرد و غبار از صحرای 

عربستان و از دست رفتن منابع آب زیر زمینی این کشور, شکست خورد. همچنین سیاست های صدام حسین منجر به خشک 

ی از تاالب های عراق شد که به  گسترش بیابان زایی و فرسایش فزاینده خاک,از بین رفتن پوشش گیاهی و ایجاد و شدن بسیار

توسعه کانون های گردو غبار منجر شد. ترکیه نیز با طرح توسعه ای گاپ در حوضه های دجله و فرات, اقدام به مهار حجم 

درصد  53یل و بهره برداری, حجم آب ورودی به عراق و سوریه تا عظیمی از آب این دو رودخانه کرده که در صورت تکم

کاهش خواهد یافت. اجرای این طرح, کشورهای منطقه و به خصوص سوریه, عراق و ایران را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد 

ا در منطقه) مغایر ب داد. بی آب کردن چندین میلیون هکتار از زمین های کشاورزی جلگه ی میان رودان, توسعه بیابان زایی



 

 های هیدروپلیتیک غرب آسیاچکیده مقاالت همایش دیپلماسی آب و فرصت

 611 از 98 صفحه                                                 دانشگاه خوارزمی -، تهران6991اسفندماه  9و  8 

 

 

 

((, تضییع حقوق جوامع بومی)مغایر با بیانیه رعایت حقوق جوامع بومی و (UNCCDDکنوانسیون جهانی مقابله با بیابان زایی

((, بی توجهی به حق آبه ی جوامع محلی, تغییرات گونه های زیستی)مغایر با کنوانسیون بین المللی حفاظت (UNDRIPمحلی

( و تأثیر مستقیم بر توسعه ریزگردها با خشک شدن جلگه میان رودان, از مهم ترین چالش های زیست (CBDDD)از تنوع زیستی

محیطی متأثر از سیاست های هیدروپلیتیکی ترکیه در منطقه است. عدم مدیریت صحیح بحران آب در خاورمیانه نظم سیاسی 

نافع ملی و بقای خود ناگزیر از همکاری های آبی هستند. موجود  را به خطر خواهد انداخت. کشورهای منطقه برای حفاظت از م

جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از کشورهای کم آب و متأثر از سیاست های آبی کشورهای منطقه, نیازمند یک دیپلماسی 

ی ن المللزیست محیطی فعال در حوزه آب های فرامرزی در سطح منطقه ای و جهانی با دعوت از کارگروه های تخصصی بی

مورد قبول همه ی کشورهای منطقه برای بررسی  تأثیر سیاست های آبی کشورها و با استفاده از حقوق بین الملل محیط زیست, 

 است.
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 بررسی دیپلماسی آب و مناسبات ایران و افغانستان

 محمد جعفر چمنکار، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه ارومیه 
 فائقه موسوی، دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسالمی دانشگاه ارومیه 

 چکیده:
 

اله خسارات بسیارزیادی را به خشکسالی به عنوان پدیده ای آرام و خزنده با گسترش مکانی زیاد هرس      

درطول سال های گذشته ، ایران درگیر مسائل آب با همسایگان سازد، های مختلف اقتصادی کشور وارد میبخش

های روابط و همجواری با کشورهای پیرامون را تشکیل می دهد، این وده و این امر یکی از پیچیدگید بخو

پژوهش برآن است که دیپلماسی آب ومناسبات ایران و افغانستان را مورد بررسی قرار دهد، خشکسالی سیستان 

مانی به واسطه دریاچه هامون در طول سال های گذشته مشکالت جبران ناپذیری دربرداشته و این منطقه را که ز

ازمناطق آباد جنوب شرقی کشور محسوب می شده به سرزمینی خشک و بحرانی از لحاظ آب و هوا تبدیل کرده 

روزه سیستان به همراه خشکسالی گسترده، امکان زندگی را از مردم این ناحیه گرفته  123است، وجود بادهای 

ر به بروز بیماری های مختلفی شده است، در زمان نخست وزیری وعالوه برغیرممکن ساختن شرایط زندگی، منج

متر مکعب آب در ثانیه،  21هویدا در ایران و موسی شفیق در افغانستان، یک قرارداد وجود داشت مبنی بر اینکه 

سهم سیستان ایران از رودخانه هیرمند باشد، زمانی که سد کچگی بسته شد، سیستان درگیر یک خشکسالی 

شد و جمعیت باالیی از آن مهاجرت کرد، در آن زمان با سفری که هویدا به افغانستان داشت قراردادی وحشتناک 

متر مکعب در ثانیه شد و ظاهر شاه پادشاه  21با موسی شفیق نخست وزیر این کشور بسته شد که سهم ایران 

به ایران بخشید، اما اتفاقی که افتاد  متر مکعب نیز به عنوان هدیه 2فقید افغانستان در زمان توشیح این قرارداد، 

این بود که قبل از تصویب این قرارداد در پارلمان افغانستان، متاسفانه حکومت ظاهر شاه به واسطه کودتای داوود 

خان ساقط شد، پس از کودتا نیز پارلمانی وجود نداشت که بخواهد این قرارداد را پیگیری کند. افغانستان در سال 

پرداخت حق آبه قانونی رودخانه هیرمند سرباز زده است، فصلی بوده که باران آمده و به اجبار دریچه های اخیر از 

سد کچگی را باز کرده اند، ولی برداشت آب در مناطق مختلف چنان است که چیزی برای مصرف باقی نمی ماند. 

کل ساز بوده و هنوز به طور کامل مساله آب هیرمند در مناسبات ایران و افغانستان در سده ی اخیر همواره مش



 

 های هیدروپلیتیک غرب آسیاچکیده مقاالت همایش دیپلماسی آب و فرصت

 611 از 611 صفحه                                                 دانشگاه خوارزمی -، تهران6991اسفندماه  9و  8 

 

 

 

حل و فصل نشده است، سوالی که دراینجا مطرح می شود این است که مسیر رودخانه از کابل تا سیستان محلی 

 است که طالبان اعمال قدرت کرده اند چرا دولت مرکزی در شرایطی نبوده که بتواند برآن منطقه تاثیر بگذارد؟

 ستان، دیپلماسی آب، مناسبات ایران و افغانستاندریاچه هامون، دشت سیکلیدواژه: 
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 پیامدهای سیاسی وامنیتی بحران آب زاینده رود

 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی ،علی اصغر قاسمی

 دانش آموخته  کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی  ،سید ابراهیم موسوی

 چکیده:

ت بشر بلکه یکی از مؤلفه های مؤثر بر شکل گیری بحرانهای سیاسی وامنیتی در داخل کشورها و آب نه تنها عنصر اصلی حیا

نیز یکی از عوامل مؤثر بر روابط دولت هاست. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که اگر در قرن بیست ویکم نفت منشا بروز 

را قرن  21قش را آب بر عهده گرفته است .بر همین اساس قرن جنگ یا صلح در روابط بین الملل بود،در قرن بیست ویکم، این ن

نامگذاری کرده اند اما در ایران منازعه بر سرآب موضوعی محدود به قرن بیست ویکم نبوده و خاستگاه تاریخی « منازعات آبی»

م به آب ترده ای از مرددارد، چرا که به دلیل موقعیت جغرافیایی و قلت و پراکندگی نامناسب نزوالت آسمانی،حیات بخش گس

وابسته بوده است.باوجود این در دو دهه اخیر به دلیل خشکسالیهای مکرر، آب در حیات اقتصادی و اجتماعی مردم اهمیت 

مضاعفی یافته است.یکی از مناطقی که به دالیل مختلف جغرافیایی و نیزسیاستگذاریهای غیر جامع و بخشی درحوزه صنعت و 

ثیر بحران کم آبی قرار گرفته، فالت مرکزی ایران است.در دودهه گذشته به دلیل کم آبی زاینده رود نه کشاورزی بشدت تحت تا

تنها بخش قابل توجهی از مناطق شرقی استان اصفهان در معرض نابودی کامل قرار گرفته بلکه برنامه ریزی های معطوف به حل 

تالف بین سه استان اصفهان، خوزستان ،چهارمحال وبختیاری و این مشکل به پیدایش بحران های جدیدی منجر شده است .اخ

تشدید بحران های زیست محیطی از یک طرف و بروز شورشهای دهقانی در مناطق شرق اصفهان که به مداخله نیروی امنیتی و 

خانه ای و اء به منابع کتابانتظامی انجامیده از طرف دیگر از جمله پیامدهای این بحران بوده است.بر همین اساس این مقاله با اتک

بهره گیری از اسناد تاریخی در کنار مصاحبه با کارشناسان و مدیران ذیربط تالش می کند به این سوال پاسخ دهد که بحران آب 

زاینده رود چه تاثیری بر تنش های سیاسی و امنیتی در استان های اصفهان ،چهارمحال وبختیاری وخوزستان داشته است و روند 

 یت فهم موضوع چه چشم اندازی را برای این بحران ترسیم می کند؟مدیر

 واژگان کلیدی:بحران آب، زاینده رود، سیاسی وامنیتی
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)بر مبنای الگوی اتحاد راهبردی( تقلیل بحران های هیدروپولیتیک منطقه جنوب غرب آسیا  

تهران، دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه مصطفی مظاهری  

 چکیده

بررسی منطقه های جغرافیایی و ژئوپولیتیک از جهات گوناگون،حائز اهمیت است. هر کشوری در هر نکته      

ای از جهان، فارغ از تحوالت و پیامدهای مختلف مناطق پیرامونی خود نیست، لذا نحوه تعامل با بیرون از مزرها 

ی مهم است.یکی از مناطق پراهمیت و و شناخت تحوالت مربوطه، برای دستیابی به منافع ملی برای هر کشور

تأثیرگذار در تحوالت منطقه و جهان، منطقه ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک جنوب غرب آسیا است. این منطقه در 

ادوار گوناگون تاریخ، شاهد حضور و دخالت قدرتهای فرامنطقه ای و جهانی بوده است. وجود منابع سرشار 

نگه های راهبردی و جزایر استراتژیک و... بر جایگاه رفیع منطقه جنوب آسیا فسیلی از قبیل نفت و گاز و نیز ت

افزوده است. در کنار مزیت های جغرافیایی و انسانی جنوب غرب آسیا، این منطقه با چالش ها متنوعی مواجه 

. تاست، یکی از چالش های مهم، مشکالت زیست محیطی این منطقه و خصوصاً بحران  هیدروپولیتیکی آن اس

با توجه به شرایط جغرافیایی این منطقه، تداوم این بحران ها در آینده، بر تنش های موجود در جنوب غرب 

آسیا،خواهد افزود،لزوم توجه به این موضوع، حاکی از آن است که کشورهای منطقه، باید تدابیر و اقدامات الزم 

ز طرف دیگر به علت اینکه بحرانهای زیست برای خروج از تنگناها و بحرانهای احتمالی را انجام دهند. ا

محیطی،منشأ جغرافیایی دارند،لذا از بین بردن آنها برای همیشه،امکان پذیر نیست ولی می توان با اتخاذ روش ها 

تحلیلی و بر -و تاکتیکهای خاصی،به تقلیل آنها مبادرت ورزید. بنابراین مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی

تحاد راهبردی، راهکار ها و پیشنهاداتی برای تقلیل بحران هیدروپولتیک جنوب غرب آسیا،ارائه مبنای الگوی ا

 خواهد کرد.

اژگان کلیدی: مناطق ژئوپولیتیک،ژئوپولیتیک زیست محیطی،هیدروپولیتیک،اتحاد راهبردی،جنوب غرب آسیا.و  
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 بازتاب های فضایی بحران آب

 آریا رایان

 :چکیده

. ستا گرفته خود  به امنیتی  چهره  جهان از  مناطقی در  امروزه بشر نیازهای ترین حیاتی از یکی عنوان به آب

 میلیون 513 از میلیون 313 به نزدیک)  است گرفته فرا آب را زمین  سطح از درصد  13 حدود اینکه وجود با

 و است شرب قابل و یرینش زمین کره های آب از درصد 3 تنها اب اعظیم  حجم این وجود با( مربع متر کیلو

 . است استفاده  قابل غیر خوراکی نمک مخصوصا ها نمک انواع بودن محلول علت به آن مابقی

 شهرستان. میکند ایفا ساز امنیت های شاخص در مهمی نقش آب آن در که است جهان مناطق از یکی خاورمیانه

 آبی شدید های تنش با اخیر های دهه در هک است مناطقی از یکی لرستان استان غربی قسمت در واقع کوهدشت

 هرستانش در آب بحران فضایی های بازتاب تبیین به میدانی ، ای خانه کتاب روش با مقاله این در. است مواجه

 هب توجه با شهرستان در سیمره و معشوره سد دو احداث که است آن از حاکی ها یافته. شد پرداخته کوهدشت

 گوی خپاس شهرستان زمینی زیر های آب سطح رفتن تحلیل و آب سرانه میزان ایشافز و جمعیت افزایش میزان

 . باشد شهرستان آبی نیاز

 آب بحران، فضا،:  کلیدی واژگان
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انهیخاورم در آب سر بر یاحتمال هایتنش به کوتاه ینگاه سالح؟ ای آب ؛فرات و دجله  

کشاورزی، دانشگاه تبریزشکده استادیار گروه مهندسی آب، دانمحمدتقی ستاری،   

 چکیده

 آب منابع به یدسترس یبرا رقابت همواره رانیا همچون خشکنیمه و خشک هایاقلیم با جوامع در ربازید از

 به خاطر زین امروزه. است بوده مناقشه یاصل عوامل از یکی رفاه شیافزا و شتریب یغذائ مواد دیتول جهت شتر،یب

 شیافزا کشورها نیب آب منابع بر تسلط و آب سر بر رقابت شتریب یغذائ منابع به روزافزون ازین و تیجمع شیافزا

 در اگر. تاس کرده دیتشد را هارقابت نیا تأثیرگذار یفاکتورها از یکی عنوانبه میاقل رییتغ. است کرده دایپ

 نیا روزهام یول داشت شباهت شتریب یشوخ به بود خواهد آب سر بر یآت هایجنگ که شدمی گفته قبل هایدهه

 تیواقع کی به تواندمی آب حوزه در فعال یپلماسید وجود بدون و ایمنطقه تیریمد عدم صورت در موضوع

 یجد بحث کی به و شدهخارج نیتریو از کشورها یمل تیامن با آن ارتباط و آب بحث امروزه. شود لیتبد تلخ

 آب رانبح رانیا چون یکشور در که است دهیرس ییجاه ب کار. است شده لیتبد یتیریمد و یاستیس حوزه در

 هب است، بوده آب منابع از برداریبهره در یریتدبیب اثر در هاتاالب و هادریاچه شدن خشک آن بارز نمود که

 یطیشرا نینچ در. است کرده دیتشد زین را یاستان نیب یحت هایتنش و شده لیتبد یمل تیامن تهدیدکننده کی

 و یحقوق یسازوکارها اتخاذ و کشورها ریسا با مشترک هایرودخانه و آب منابع از برداریرهبه نحوه و تیاهم

 هایتنش جادیا باعث تواندمی خصوص نیا در توجهیبی و کاریاهمال چراکه. است طرحقابل ازپیشبیش یقانون

 .گردد دور چنداننه ایندهیآ در هیهمسا یکشورها با یجد

 ب، دجله، ترکیه و خاورمیانه: بحران آکلمات کلیدی
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 فریقابا تاکید بر منطقه جنوب آ تغییر اقلیم و تاثیرات آن بر بروز چالش هیدروپلیتیکی رودهای مرزی

 سید هادی زرقانی. دانشیار جغرافیای سیاسی. دانشگاه فردوسی مشهد

 محرم مشایخی .دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی. دانشگاه فردوسی مشهد

 زهرا نسیمی. دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی. دانشگاه فردوسی مشهد

 چکیده:

تغییر اقلیم، کلید واژه ای است که در طی دو دهه اخیر در محافل علمی، سیاسی و اجرایی به تعدد در مورد آن 

چون درجه  اقلیمیبحث شده است. اصطالح تغییر اقلیم داللت بر تغییرهای خاص صورت گرفته در فاکتورهای 

دارد.این پدیده، به صورت مستقیم و غیر مستقیم  فعالیت های انسانی …حرارت ، بارندگی ، باد ، میزان رطوبت و

و زیست بوم بشر را تحت تاثیر جدی قرار داده است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با استناد به منابع 

ها وال پاسخ دهد که تغییر اقلیم چگونه بر مناسبات هیدروپلیتیک کشورمعتبر کتابخانه ای در تالش است به این س

تاثیر می گذارد.هیدروپلیتیک به عنوان مبحثی مهم در جغرافیای سیاسی، به مطالعة نقش و کارکرد آب در مناسبات 

ه د. یافتسیاسی اعم از منازعه و درگیری، تعامل و همکاری،رقابت و تقابل درتمام سطوح و مقیاس ها می پرداز

های پژوهش حاکی از آن است که پیامدها و نمودهای تغییر اقلیم به صورت بارش کم و خشکسالی، تغییر در 

نوع بارش، میزان بارش، وقوع سیالب، تشدید فرسایش، ذوب شدن یخ های قطبی، باالآمدن آب رودها و دریاها، 

 ران های هیدروپلیتیکی می شود.ذوب شدن رودهای یخی و... موجب ایجاد و تعمیق اختالفات و بح

 تغییر اقلیم، خشکسالی، سیل، رودهای مرزی،هیدروپلیتیکواژگان کلیدی:
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 )احداث سد ایلیسو در ترکیه( ایران غربهیدروپلیتیک دجله و ریزگردهای جنوب 

 ملیحه اخباری ،مسعود مینائی، محسن جانپرور

 تادیار گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد(، اسGIScienceدکتری علوم اطالعات جغرافیایی) -1

 دکتری جغرافیای سیاسی، استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد-2

 دانشجو کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد -3

 چکیده

اید به ب منابع آب شیرین یکی از ارزشمندترین سرمایه های طبیعی است که به دلیل محدودیت های موجود

صورت بهینه  و کارآمد استفاده گردد، لذا استفاده های بیش از اندازه و نامتعارف از این منابع باعث به وجود 

آمدن خسارات جبران ناپذیری همچون از بین رفتن پوشش گیاهی، کاهش رطوبت خاک،خشکسالی و ایجاد 

 ه به طور مستقیم و غیر مستقیم از این موضوعریزگرد می گردد، و به عالوه آن به خطر افتادن زندگی انسان، ک

مسئله مورد بررسی در این مقاله احداث سد ایلیسو کشور ترکیه  و نقشی که در ریزگرد های  تاثیر می پذیرد.

ایجاد شده کشور عراق دارد و همچنین تاثیری که جنوب غرب  ایران از آن  می پذیرد با روش کتابخانه ای 

منابع معتبر کتب، مقاالت، اسناد و نقشه های مختلف استفاده گردیده است و با استفاده  است. در این مطالعه از

ت آمده نتایج به دس به تهیه نقشه و پیش بینی درباره منطقه مورد مطالعه پرداخته ایم. Arc GISاز نرم افزار 

رود دجله در کشور  از این پژوهش حاکی از آن است که در صورت اتمام عملیات احداث سد ایلیسو بر روی

هزار  111درصدی همراه است و بر اساس آن  11ترکیه حقابه ورودی این رود به کشور عراق با کاهش 

هکتار از زمین های کشاورزی رها خواهند شد. در صورت وجود شرایط اقلیمی با از بین رفتن این زمین 

نی شده است که در آینده مناطق های زراعی و دیگر پوشش های گیاهی  منطقه در کشور عراق  پیش بی

 جدیدی در کشور عراق به عنوان کانون های ریز گرد به وجود خواهند آمد.

 : ریزگرد، رودهای بین المللی،رود دجله و فراتواژگان کلیدی
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 چالش های سکونتگاه های مرزی در بهره برداری از آب های مشترک مرزی

 دانشگاه فردوسی مشهد سید هادی زرقانی، دانشیار جغرافیای سیاسی،

 زهرا سعادتی، دانشجوی کارشناسی ارشدجغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد

 زکیه نادری، دانشجوی کارشناسی ارشدجغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد

 مریم عباس زاده،دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد

 چکیده:

مرزی مانند رودها، دریاچه ها و سایر منابع آبی سطحی یا زیرزمینی مشترک، نقش مهمی در منابع آبی مشترک 

توسعه شهرها، روستاها و سکونتگاه های مرزی دارند. این امر به ویژه در مناطقی از جهان مانند جنوب غرب 

ا روش ین پژوهش بآسیا و شمال آفریقا که از محدودیت شدید منابع آبی رنج می برد، بیشتر محسوس است. ا

تحلیلی و با استناد به منابع معتبر کتابخانه ای در صدد است تا به این سوال پاسخ دهد که، سکونتگاه -توصیفی

های مناطق مرزی همانند شهرها و روستاهای مرزی در بهره برداری از منابع آبی مشترک مرزی با چه چالش 

، در کنار استفاده بیش از حد از منابع آبی مشترک؛آلوده هایی روبرو هستند. یافته های پژوهش نشان می دهد

کردن رودهای مشترک مرزی با فاضالب های شیمیایی و صنعتی و کشاورزی، به ویژه توسط کشورهای 

باالدست، تغییر مسیر طبیعی رودها یا انحراف مسیر رودهای مرزی توسط فعالیت های انسانی و نوع مدیریت 

بخش الیروبی، در مجموع موجب ایجاد مشکالت و چالش هایی اساسی برای رودهای مرزی به ویژه در 

 جوامع شهری و روستایی ساکن در مناطق مرزی شده است.

 

 هیدروپلیتیک، مرز، منابع آبی، رود ، چالش، سکونتگاه های مرزیواژگان کلیدی:  

 

 

 

 

 



 

 های هیدروپلیتیک غرب آسیاچکیده مقاالت همایش دیپلماسی آب و فرصت

 611 از 618 صفحه                                                 دانشگاه خوارزمی -، تهران6991اسفندماه  9و  8 

 

 

 

سبات هیدروپلیتیک در غرب آسیاپیامدهای زیست محیطی منا  

 .بهشتی شهید دانشگاه الملل بین روابط ارشد ، کارشناسیفاطمه کربالی

 .بهشتی شهید دانشگاه الملل بین روابط ارشد ، کارشناسحسین فالح 

 چکیده

امروزه بخش قابل مالحظه ای از روابط بین الملل ، حول محورمحیط زیست شکل می گیرد. آب یکی از بزرگترین چالش های 

ء بسیاری از تحوالت مثبت و منفی جهان قرار گیرد . از نظر سیاسی نیز دسترسی به آب قرن حاضر است که می تواند سرمنشا

های آزاد و بین المللی برای یک کشور موقعیتی ممتاز محسوب می شود و نقش مهمی در سیاست خارجی آن کشور دارد . 

اری ن در جهان منجر شده ، به طوری که بسیپراکندگی میزان بارش در جهان بسیار ناهمگن بوده و به توزیع نامنظم آب های شیری

. ، اما مناطق مانند غرب آسیا با کم آبی مواجه هستندمنابع آب منابع فراوانی می باشنداز مناطق مانند آمریکای شمالی و اروپا دارای 

و اقتصادی  ت محیطی،از تهدید سنتی نظامی و سیاسی به تهدیدات زیسروزکه تهدیدهای امنیت ملی کشورهابنابراین در جهان ام

درت ق« عرصه رقابت » و « منافع متعارض » تغییر ماهیت داده اند و غرب آسیا که از روزگاران کهن تا به امروز صحنه برخورد 

های بزرگ منطقه بوده ،تهدیدات زیست محیطی نه تنها اکنون گریبان یک کشور، بلکه مشکالت عدیده ای را برای کشورهای 

ده است که هر گاه بنیادهای زیستی و توسعه ای که در پیوند با طبیعت ااز طرف دیگر هم تجربه نشان داست . منطقه ایجاد کرده 

، اما هتشاشته باشد، زمینه برای بروز تنش فراهم می شود. این مسایل از مدت ها قبل وجود دازه کافی وجود ندااند قرار دارند، به

ه ، اما با روند کم آبی در غرب آسیا به نظر می رسد ک امنیتی پذیرفته بودند مبحث محیط زیست را به عنوان یک مبحث کمتر

مشکالت زیست محیطی گریبانگیر همه کشورهای منطقه شده و یک مسئله امنیتی را برای تمامی این کشورها را در پی داشته و 

ل است که آب ) به عنوان یکی از عوام بنابراین فرض بر این موجب واگرایی این کشورها در حوضه های آبی مشترک می شود .

زیست محیطی ( در مناقشات غرب آسیا یکی از عوامل اصلی تنش و تعارض میان کشورهای این منطقه بوده است و در آینده 

و ارمغان آن خسارات های زیست محیطی  نیز به عنوان یک متغییر تاثیر گذار در کاهش همگرایی در منطقه عمل خواهد نمود

ه بررسی و با استناد به منابع کتابخانه ای ب تحلیلی –مقاله به شیوه توصیفی ورهای منطقه در پی خواهد دشت .این برای کش

 دوضعیت کم آبی در غرب آسیا پرداخته و زمینه های منازعه و درگیری که مخاطرات زیست محیطی را به همراه دارد را مور

 دهد.بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می

 یدی : هیدروپلیتیک . محیط زیست . امنیت . کم آبی . غرب آسیاکلمات کل
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بررسی نقش آب به عنوان یک عنصر اساسی در نظام تقسیمات کشوری )و جایگاه آن در بحران های 

 اجتماعی(

 2دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی ،محسن مردانی

 3تیدانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهش ،سجاد شریفی

 عماد محمد خانی ، دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

 چکیده

های طبیعی، انسانی، اقتصادی در فضاهای جغرافیایی )ملی و مدیریت سیاسی فضا با در نظر گرفتن محدودیت

ایدار محیطی و ایجاد فرآیندهای توسعه پای( و نیازهای جامعه درصدد برقراری تعادل و توازن زیستمنطقه

 ها و تهدیدها و چگونگی بهرهریزی در مدیریت سیاسی فضا بر آگاهی از فرصتسرزمینی است. مبنای برنامه

که در مند است. از هنگامی ساله بهرهریزی توسعه در کشور از دیرینگی شصتبرنامهبرداری از فضا استوار است.

 ه ایران تدوین شد تا به امروز ده برنامه توسعهخورشیدی نخستین برنامه هفت سال1323سال های دهه  واپسین

یای . نگاهی به فراز و فرود تاریخ و جغرافاقتصادی، اجتماعی، فرهنگی تهیه و تنظیم و نُه برنامه نیز اجرا شده است

های مختلف این واقعیت را که نقش محیط زیست برای کشوری مثل ایران بیش از سیاسی کشور در دوره

ه های فوق مسائل مربوط بکند. اینکه چرا در طرحاعی،اقتصادی اهمیت دارد به خوبی تأیید میریزی اجتمبرنامه

محیط زیست)آب( و درنتیجه تأمین و تضمین امنیت زیست محیطی در حوزه آب جایگاهی درخور پیدا نکرده، 

وری دارد. مات کشبحثی است که نیاز به کالبد شکافی عمیق، ساختار حکومت و مقوله آب در کلیت نظام تقسی

هدف این پژوهش بررسی و شناخت تهدید ها ، بحران های اجتماعی و خطرات محسوس و نامحسوس که ناشی 

 ژوهش،پ نیا قیوش تحقراز عدم قرارگیری آب، به عنوان یک عنصر مهم در تقسیمات کشوری می باشد.

 نکاشتحلیل و ک  نیچنو همی اانهاز منابع کتابخ استفاده، است و روش گردآوری اطالعات یلیتحل -یفیتوص

 با تمرکز بر مصاحبه و تبادل اطالعات می باشد. فردی

                                                           
2 Mohsen.mardani@gmail.com                                                                                                                نویسنده عهده دار مکاتبات   
3 Saj.sharifi@mail.sbu.ac.ir 
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 : تنش های آبی، مدیریت سیاسی فضا، نظام تقسیمات کشوری، توسعه پایدار، امنیت ملیواژگان کلیدی

 

 منابع آب ایران و بحران ریز گردها و آلودگی هوا در جنوب و غرب کشور محدودیت

 و مدرس دنشگاه فرهنگیان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران ،جغرافیای سیاسیدکتری  دانش آموخته  ریشمس الدین شک

 ایالم مدارس دبیر زادهمحمد فاطمه

 چکیده

از منابع آب شیرین جهان  %31در حالی که حدود یک درصد از جمعیت جهان در ایران زندگی می کنند , تنها 

درصد منابع آب ایران در مناطق شمالی و غربی کشور واقع هستنددر حالی  13 . از طرفیدر کشور ایران قرار دارد

که نیمی از جمعیت کشور هم در همین مناطق سکونت دارند ، یعنی بین منابع آب و جمعیت تعادل برقرار نیست 

گر منابع بی توجهی به مسایل مربوط به آب , مصرف بی رویه , آلوده کردن آب رودخانه ها , دریاچه ها و دی .

از یک سو , و افزایش روز افزون جمعیت مصرف کننده ی آب از سوی دیگر سبب شده است که کار تأمین آب 

 از ایشد. شاخهشدت بحران کم آبی خواهد  سببمورد نیاز دشوارتر شود. بی تردید ادامه ی این روند در آینده 

 دیگر بیان به.شودمی نامیده پردازد،هیدروپلیتیکمی مربوط به آن آب و مسائل بررسی به که سیاسی جغرافیای علم

 سیاسی رفتارهای در آب نقش بررسی به که باشدمی سیاسی جغرافیای علم هایزیرمجموعه جمله از هیدروپلیتیک

بحران کنونی آب در ایران ناشی از سه دلیل عمده است : نخست رشد سریع و  پردازد.می مـختلف مقیاسهای بـا

اسب جمعیت ، دوم کشاورزی ناکارآمد و سوم مدیریت نسنجیده و عطش بی حدو مرز برای توسعه توزیع نامن

 اقتصادی است.

 

 واژگان کلیدی: مصرف بهینه، هیدروپلیتیک ،ریزگردها، کشاورزی،بحران آب
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 با تأکید بر رودهای مرزی در استان ایالم ایران و عراق مرزیهای یدروپلیتیک رودخانه ه

 جغرافیای سیاسی دانشگاه علوم و تحقیقات واحد تهران دکتری دانش آموخته شکریشمس الدین 

 چکیده

میلیارد متر مکعب آب از  13ایران از نظر اقلیمی جزء مناطق خشک خاورمیانه است .با وجود این ، ساالنه حدود 

آب های سطحی  درصد از حجم 12کشور خارج می شود که قسمت اعظم آن به عراق می ریزد . در کل منشاء 

 عراق . درصد از کل حجم آب های سطحی کشور ایران را شامل می شود 13کشور عراق از ایران است .که 

 عراق وارد کـه هـایی رودخانه.باشد گرفته سرچشمه کـشور آن خـاک داخل از که نـدارد ایرودخـانه هـیچ

 اب همجوار ایرانی استان دو در واقع کوههای از نهرودخا این اکثر .گیرندمی سرچشمه ترکیه ایران و شوند،ازمی

 کشور با ایران همسایه، کشورهای میان شوند.درمی عراق وارد و گرفته سرچشمه ایالم و کرمانشاه یعنی عراق

 علت هب و است سطحی هایآب جریانات نظر از آبریز حوضه تداخل و توپوگرافی پیوند بیشترین دارای عراق

 عنصر آب در قالب . یابدمی جریان عراق به کوهستانی آب ها موقعیت داشتن و باالست در ایران گرفتن قرار

های امنیتی را به وجود آورده است. می توان انتظار های مرزی و یا رودخانه های مرزی، بیشترین درگیریآب

، نوان متغیری تأثیرگذار، آب عامل اصلی تنش و بحران در خاورمیانه باشد و به تدریج به ع21داشت که در قرن 

 ده ازاستفاهدف اصلی این مقاله که به صورت اسنادی و  های کشورهای منطقه را تحت تأثیر قرار دهد.سیاست

 های هیدروپلیتیکیها و فرصتتحلیلی تهیه شده، بررسی چالش -با شیوه توصیفیاینترنتی، و ای کتابخانه منابع

های سطحی و ورودی به عراق از سوی ایران دارای ای تحقیق مهار آبعراق است. براساس یافته ه وایران  بین

آثار مثبت و منفی متعددی است؛ اما آنچه در این ارتباط باید مورد توجه قرار گیرد این است که ایران باید ضمن 

عراق  اب های سطحی مرزی، کمترین آسیب را به روابطحفظ منافع ملی خود؛ توجه داشته باشد که تحقق مهار آب

 .های احتمالی در اثر تبلیغات منفی مخالفان و برانگیختن احساسات مردم منطقه وارد سازدو همچنین بحران

 آب دیپلماسی،  آب بحرانهیدروپلیتیک ، رودخانه های مرزی ،  واژگان کلیدی:
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 رودخانه های مرزی، تنگنای جغرافیایی و راه حل های دیپلماتیک

 دانشگاه خوارزمی تهران  ،غرافیای سیاسیاستادیار ج ،حسین ربیعی

 چکیده:

رودخانه ها یکی از طبیعی ترین ابزارهای جداکننده نوع بشر و در واقع از ابتدایی ترین مرزهای      

بین المللی بوده اند، حتی پیش از پیدایش ملت ها و کشورها. نگاهی به نقشه جغرافیای سیاسی 

که در بسیاری از جاها، رودخانه ها به عنوان مرز رسمیت  جهان و مرز بین کشورها نشان می دهد

دارند و استفاده می شوند. مرزها بر حسب شدت جریان و مسیری که از آن می گذرند انواع 

ه ها در مسیر خود گوناگونی از مشکالت مرزی را ایجاد می کنند. فراتر از این، برخی از این رودخان

ین چند کشور ایجاد می کنند. در زمان ما انواع گوناگونی از گذرند که مشکالت باز چند کشور می

اختالفات مرزی در جهان وجود دارد که از دید روابط میان کشورها برخی خاموش، برخی در حال 

رسیدگی حقوقی و برخی دیگر محل کشمکش و منازعه اند. این پژوهش ضمن بازشماری برخی 

دیدگاه حقوقی در مورد رودخانه های بین المللی را از رایج ترین اختالفات مرزی بین کشورها، 

بررسی می کند و روشها و چگونگی های مواجه دیپلماتیک برای دستیابی به همکاری را نشان می 

دهد. بررسی نشان می دهد که حرکت از برنامه های ملی یکجانبه همزمان با درک دوجانبه مزایای 

فرصت های دوجانبه می تواند کشورها را به سمت  بالقوه همکاری و توزیع مزایا وپرداختن به

 همکاری و هماهنگی کامل پیش برد و جز این، برای دیگر روشها تضمین موفقیت وجود ندارد.

 

 رودخانه های مرزی، آب های بین المللی، دیپلماسی و همکاری. واژگان کلیدی:
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 ژیک مرزهای آبی ایرانتبیین راهبرد ملی جمهوری اسالمی  ایران در موقعیت استرات

 عمران علیزاده، استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت

 آیه شعبانی، دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت*

 

 چکیده 

نند ایران که از شمال امنیت و سیاست یک کشور مرهون دانش و آگاهی علمی آن کشور می باشد. کشوری ما

دفاعی پیچیده تری روبرو خواهد بود.  -و جنوب دارای مرزهای آبی با اهمیتی است، بالطبع با مسائل نظامی

کشورهایی که از منظر ژئومورفولوژی و زمین شناسی باتکیه بر تبیین راهبرد ملی، شناختی از  بستر و زیر بستر 

جاوز قرار می گیرند و از نظر مسائل نظامی دفاعی آسیب پذیرتر دریایی خود ندارند، بیشتر در معرض خطر ت

خواهند بود. لذا این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با مطالعه  و بررسی اسنادی  ضمن تبیین 

 راهبردملی جمهوری اسالمی ایران در مرزهای آبی خود با توجه به ویژگیهای ژئوپلیتیکی منطقه سعی در پاسخ به

 این سوال دارد که این راهبرد چه کارکردی در این منطقه ی استراتژیک دارد ؟

نتایج حاصل از این پژ وهشنشان میدهد با توجه به اهمیت و شان ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئواستراتژیکی 

ود که در تدوین شترین کانون امنیتی ایران محسوب میای و جهانی ایران مرزهای آبی ایران بعنوان مهممنطقه

 راهبردی امنیت ملی و دکترین امنیت در کشور جمهوری اسالمی ایران باید به این مقوله توجه جدی به عمل آید.

 واژگان کلیدی : راهبرد ملی ، ژئومورفولوژی ، مرزهای آبی ، تجاوز ، دفاع 
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 ای در حوضه هلمندبررسی امکان همگرایی منطقه

 -ایران و استاد دانشگاه کاتب  -موخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان روح ااهلل شیخ زاده دانش آ

 افغانستان 

 چکیده

المللی جریان داشته اسـت. منازعه بر سر آب از گذشته دور تا به حال در داخل کشورها و در عرصه بین    

ز بر رابطه بین دو کشور افغانستان و ایـران ا در این میان نقش هیدروپولیتیکی رودخانه هلمند و مسئله حقابه آن

م. تا کنون تاثیر گذارده است. این رود تا کنون شـش نظـام حقـوقی را پشت  1151زمان جدایی شان در سال 

در کنار  .سر گذاشته است، اما اختالفات سیاسی بین دو کشور راه را برای اجرای کامل این نظامها بسته اسـت

ک پتانسیل های هر دو کشور جهت ایجاد همکاری های اقتصادی و بسـط ایـن مناسبات به توافقات حقوقی، در

های دیگر از جمله حق بهرهبرداری حوضه آبی هلمند )هیرمند( راهکارهـایی است که باعث  همکاری در زمینه

 .گرددایجاد همگرایی بین دو کشور و می
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 یک در آسیای مرکزیهژمون های هیدروپلیتیکپیامدها و هزینه

 ای دانشگاه تهراناستاد مطالعات منطقه -الهه کوالیی

 ای دانشگاه تهرانکارشناس ارشد مطالعات منطقه -فرپیمان کاویانی 

 چکیده

کنش ، نشانگر برهم«5هیدروپلیتیک» 4یسیاسی و امنیتی و زایش پندارههای پژوهشی به گستره« آب»راهیابی 

فرامرزی  ایرودخانهی آبی آرال، یک حوضهی این مایع ارزشمند است. حوضه« پذیریدسترس»با « امنیتیسیاسی و های پویش»

انداز آن تاثیر مستقیمی بر تحوالت اجتماعی، اقتصادی و حتی و بسیار مهم در دل اوراسیای مرکزی است که وضعیت و چشم

ران و افغانستان هایی از ایکشور آسیای مرکزی و در بعضی منابع بخش آبریز شامل پنجی سیاسی و امنیتی منطقه دارد. این حوضه

اندازهایی که کارشناسان از چالش آرال را در خود جای داده است. چشمی بوده و دو رود اصلی آمودریا و سیردریا و دریاچه

تی مدیریت های مشارکو برپایی سامانهجویانه برتریهای کنند، ضرورت دوری از سیاستی آب در آسیای مرکزی ترسیم میآینده

-ای نشانهایی بر منافع ملی کشورها و ضریب امنیت منطقهشناسد. تاثیر چنین اقدامزمینی را باز میهای زیرزمینی و رویآب

د کوشرو در جایگاه یک پژوهش هیدروپلیتیکی، با بررسی وضعیت آسیای مرکزی میضرورت مساله است. نوشتار پیشی دهنده

را بر  هاییبرداری از منابع آبی در آسیای مرکزی چه هزینهو بهرهها گذاریخودمحوری در سیاست»به این پرسش پاسخ دهد که 

رسی به ای، کاهش دستناامنی انرژی و قیمت باالی آن، تجارت ناکارآمد منطقه»ی نوشتار این که فرضیه«. کندمنطقه تحمیل می

ثباتی و بی زیستی، مهاجرتمحیطهای متقابل، آسیبهای مزیتی گیری منطقهانداز شکلیره شدن چشمالمللی، تمنابع مالی بین

رای رفتار خودمحور و تالش ب»ی پژوهش این است که یافته«. تحمیل شده بر کل منطقه استهای اجتماعی و سیاسی از هزینه

آبی ساالنه چهار و نیم های محدودیت همکاریهای هزینه»و « اردکشورهای منطقه هزینه دی هژمونی آب یا انرژی برای همه

«. هش داددسترسی به منابع را کاهای ای باید هزینهمنطقهی برای توسعه»همچنین «. میلیارد دالر برای کل منطقه برآورد شده است

 تحلیلی است. -روش این پژوهش توصیفی

 ، مدیریت فرامرزی.تیک، منطقهآسیای مرکزی، آرال، هیدروپلی: هاکلیدواژه
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