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ABSTRACT 
Introduction 

Water as a material and dynamic body in its essence along with politics as a concept of expediency has given rise to a new 

perspective of hydropolitics. It is predicted that in the Middle East, as a region with increasing water challenges, any country 

with richer water resources will be able to have a deeper impact on the regional hydropolitical and geopolitical relations. 

considering the importance and role of critical role in the development of Middle East, Iran 's eastern transboundary rivers need 

to be carefully considered and their legal status is considered. Harirud is a common river between Afghanistan, Iran and 

Turkmenistan. A review of previous studies indicates that each researcher has researched the issue of transboundary waters 

sharing from a specific perspective and has rarely identified and examined all the various issues affecting the management of 

these resources. Accordingly, the purpose of this article is to investigate the issue of management of transboundary water 

resources from different aspects of the concept of hydropolitics and the classification of identified factors in an innovative 

structure is to be used as a plan in interactions and advancement of negotiations. In this respect, Harirud catchment, which is one 

of the common basins with a lot of complexity and variety of issues, was selected as the study area.  

Methodology 

The study of Harirud catchment and its dams shows that Selma dam on the main branch upstream and Kabgan and Pishdan dams 

on the tributaries in Afghanistan and Doosti dam on the border of Iran and Turkmenistan on the main river in have been 

constructed downstream. Iran and the two countries of Afghanistan and Turkmenistan, as stakeholders of the Harirud catchment, 

have always sought to make maximum use of and maximize their interests from this common resource. The policy of water 

containment by Afghanistan has led to a sharp decline in the influx of water to Iran. Since the nationalist view has led to the 

formation of controversial hydropolitical relations between the upstream and downstream countries of this common catchment, 

achieving the optimal management model of this common catchment is doubly important to achieve their mutual benefits. 

Identifying issues that affect rivers is critical to the sustainable and successful management of the basin. 

Increasing the water needs will cause the current crisis situation to escalate in the future and create the fundamental security, 

social, political, cultural, economic and environmental consequences of those fundamental challenges. In this study, 

identification and study of the most important indicators and influential components in Harirud catchment as one of the examples 

of border water resources management, based on a detailed study of the existing literature in this field, including more than 50 

domestic and foreign articles from 2005 to 2020 and also performed using remote sensing and the results are classified into four 

main areas of hydropolitics. 

Results and discussion 

One of the fundamental measures in the analysis of hydropolitical event in the transboundary intestinal system is to identify the 

variables that play a role in the importance of transboundary waters for countries. Undoubtedly, recognition and awareness of 

the issues involved in a water dispute issue is essential in the process of successful and sustainable resolution. It should be noted 

that some factors directly and some indirectly affect the problem. To resolve common transboundary water source disputes, it is 

necessary to address all issues directly or indirectly involved in hydropolitics. Direct issues such as political economy, political 

geography, water and energy economics and national security and indirect issues such as population growth rate, culture and 

religion, land use change and climate change. These issues are effective in the sustainable management of the catchment to 

ensure the strategic interests of stakeholders and their true identification will lead to the formation of comprehensive and 

purposeful negotiation. 

Harirud enters Iran from Afghanistan and its catchment area in the global arid and semi-arid belt has made them dependent on 

this resource to meet their irrigation needs. Afghanistan's development plans have reduced the flow of Harirud water to Iran 

so that it can lead to a challenge in north - eastern Iran. Therefore, in this study, all issues were identified and based on this, the 

main area of hydropolitics with a suitable framework were classified into four areas: political, economic, social and 

environmental. Todays, in modern world, water, this vital substance, is still used as a weapon and tool to advance other political 
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goals, especially during the formation of conflicts. Lack of fresh water resources and at the same time the lack of special 

relationship between water and security by experts and specialists in the field of management of joint transboundary water 

resources, can be considered as a lasting challenge in international relations. Thus, from a hydropolitical point of view, the 

political areas were classified into four criteria: political economy, political geography, national security, and international 

relations. Basically, the existence of a common water source in the transboundary areas is an important factor in the 

transboundary disputes of countries. Environmental consequences are also seen as a major economic threat; Therefore, the 

economic variable is a factor in increasing the coefficient of environmental security in a region, so the economic areas from a 

hydropolitical perspective were classified into five criteria: water economy, energy economics, joint economic plans, transit line 

capacity, and exports and imports. Due to climatic conditions and water shortage in three countries: Iran, Afghanistan and 

Turkmenistan Increasing water demand for industries and agriculture along with population growth rate, the trend of 

hydropolitical relations should be based on the framework of human and social security approach and should be stay on away 

from political and security approaches. In the sense that human approaches are legal aspects and precede political boundaries in 

hydropolitical relations. Therefore, from the hydropolitical point of view, the social area was classified into two criteria: socio-

political and socio-cultural. Today, environmental threats are considered as one of the new threats to national security. Growing 

concerns about the future of mankind and the negative impact of environmental Destruction on life have found environmental 

problems increasingly important in national and international politics. Therefore, the ecological area in the hydropolitical 

perspective was classified into three criteria: climate change, land use change and physical and hydrological characteristics of 

the basin.  

Conclusions 

The Harirud common basin, which includes Iran, Afghanistan and Turkmenistan, as stakeholders in shared water resources, has 

always sought to maximize and maximize its benefits from shared rivers. Afghanistan's policy of controlling water by reservoir 

dams has reduced the flow of Harirud water to Iran. Currently, supplying a part of Mashhad water through Doosti dam, due to 

the uncertainties and high risk due to the instability of the flow rate of the Harirud River and the non-negotiation of the three 

countries over the exploitation of this common water resource has been accompanied and, in the long run, the reliability of water 

supply will be challenged.  

From the studied issues, it can be concluded that the most important criteria defined in the political area are political economy, 

political geography, national security and international relations; In the economic area are water economics, energy economics, 

joint economic plans, capacity of transit lines and export and import; In the social area are social, political, culture and health; 

and in the environmental area, climate change, land use change, physical characteristics and hydrology of the catchment area are 

of special importance and issues can be directed to these axes in negotiations to achieve desirable results. 
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 چکیده

شک شناسایی عوامل مؤثر در المللی شده است. بیای تا بینهایی در سطح منطقهها و همچنین همکاریمنابع آب مشترک موجب بروز تنش
 تحقیقلذا در این  .خواهد بود نفعانیذ نیب یهمکار جادیموجود و ا یهارفع تنش یچندجانبه برا اینیاز مذاکرات دو مدیریت چنین منابعی پیش

شناسایی و در قالب چارچوبی ابداعی  هیدروپلتیکسعی شده تا با نگاهی جامع به مسائل مدیریت منابع آب مرزی، پارامترهای مؤثر از دیدگاه 
ازدور گیری از سنجشزمینه و همچنین بهره برای رسیدن به این هدف، بررسی عمیق ادبیات موجود در این مورداستفادهبندی شوند. رویکرد دسته

های خاص میان سه های بارز مسائل آب مرزی درگیر تنشیکی از نمونه عنوانبهباشد. حوضه آبریز هریرود برای مطالعه معیارهای مختلف می
زمینه باشد. چارچوب ابداعی بر مبنای  تواند انتخاب مناسبی برای پوشش عوامل مختلف در اینکشور ایران، افغانستان و ترکمنستان است و می

و بر اساس نظر خبرگان و کارشناسان  شدهارائهابعاد اصلی هیدروپلتیک  عنوانبهمحیطی چهار محور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست
بیشترین تمرکز  چندجانبهدو یا دهد که برای دستیابی به یک توافق جامع و پایدار در فرآیند مذاکرات نتایج نشان می است.بندی شده اولویت

الملل، اقتصاد آب، اقتصاد سیاسی، جغرافیای سیاسی، باید بر روی محورهای سیاسی و اقتصادی و در قالب معیارهای امنیت ملی، روابط بین
یایی، مدیریت منابع های اقتصادی مشترک و صادرات و واردات معطوف گردد. در این راستا توجه به زیرمعیارهای برتری موقعیت جغرافطرح

آب موجود، ثبات حاکمیت سیاسی، مدیریت آب، امنیت غذایی، هیدرولوژی حوضه، تبادالت آب و انرژی، تجارت آب و تعارض منافع راهبردی 
 بیشترین تأثیر را در فرآیند مذاکرات خواهد داشت.

 کیدروپلتیه ،رودیهراقتصاد آب، تغییر اقلیم، ، یآب تیامن های کلیدی:واژه
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 مقدمه  

 ،ها پذیرفتند که در مورد یک رودخانه مشترک باید کل حوضه آبریزدولت ،یک سیستم یکپارچه عنوانبهبا وارد شدن مفهوم حوضه آبریز       
های تواند در بخشتغییر کمی و کیفی در بخشی از حوضه آبریز می هرگونهقرار دهند. بر این اساس  موردتوجهیک سیستم مشترک  عنوانبهآن را 

نیست. همچنین علیرغم اینکه بخشی از حوضه آبریز در قلمرو  حدوحصریبها در این مورد دیگر این سیستم تأثیراتی داشته باشد و لذا حق دولت
برداری از آن اختیار کامل وجود نداشته و باید حقوق سایر اده و بهرهاما در نحوه استف ،و تحت حاکمیت کامل آن دولت قرار دارد شدهواقعکشوری 

های مشترک میان برداری از آبهای بهرهساز حل بسیاری از چالشکشورهای واقع در آن حوضه آبریز را محترم شمرد. این نگاه جدید زمینه
 (.1390کشورهاست )عزتی، 

ی جدید، کمبود آب، تغییر الگوهای آغاز هزاره شود. دربینی نمیچ جانشینی برای آن پیشاست که هی فردمنحصربهآب یک منبع حیاتی و     
بحران جهانی آب سوق داده است  یسوبههای مناسب، بشر را آلودگی و فقدان زیرساخت ها،مصرف، از بین رفتن منابع طبیعی و توسعه بیابان

فضایی  -منابع آب در مناسبات قدرت واحدهای سیاسی جغرافیای سیاسی به واکاوی جایگاه(. هیدروپلتیک در ادبیات 1390یزدی و وثوقی،  )پاپلی
المللی و استفاده چندگانه از منابع های آبریز بین(. منازعه و همکاری در حوضه1395پردازد )کاویانی راد، در مقیاس فروملی، ملی و فراملی می

الملل در حال حاضر با آن مواجه است موارد پیچیده و متضاد شود که کشورها و جامعه بینشود هیدروپلتیک یکی از های فرامرزی باعث میآب
اند، المللی نقش و اهمیت فراوانی یافتههای بینهای سیاسی و کمبود منابع آب، رودخانه(. در عصر حاضر با توجه به مرزبندی1397)متقی، 

ساز در عرصه روابط های تنش و بحرانکانون ،نده بیشتر بر سر آب بوده و منابع آبیهای آیتحلیلگران سیاسی معتقدند که جنگ کهیطوربه
مصرف  یالگو رییبارش، تغ یو مکان یزمان یالگوها رییتغ ،یجهان اسیدر مق یمیاقل راتییمانند تغ یمشکالت لیبه دل چراکه الملل خواهند بود.بین

 ن،یتراز حساس یکی گاهیجهان، آب در جا خشکمهیاز مناطق خشک و ن یاریدر بس نیو فرونشست زم ینیرزمیز یهاتراز آب سفرهآب و کاهش 
 ،یتیامنگردد و تبعات  دیتشد ندهیدر آ تیوضع نیکه ا شودیباعث م یآب یازهاین شیاست. افزا قرارگرفته یتیامنمسائل  نیزاترو تنش نیترمهم

 یآب یهاکه تنش دهدی. شواهد نشان مدینما جادیا یداریپا یادیبن یهااز آن چالش یناش یستیزطیو مح یاقتصاد ،یفرهنگ ،یاسیس ،یاجتماع
 یدر حال نیاست. ا آغازشده یاو منطقه یفرومل اسیاست که در مق یرگاهیاند، دشده یجنگ آب متجل یحت ای رانموارد به شکل بح یکه در برخ

 (.1398 راد،یانیو کاو یهشی)مختارهستند  ندهیو آ یکنون ریفراگ یبا تنش آب ییارویناتوان از رو ،موجود یهارساختیها و زاست که برنامه
و  یامنطقه ،یمحلدر سطوح  یاسیس یهایریگمیو تصم استیاست و تأثیر آب بر س استیمتوازن از دو واژه آب و س یبیترک کیدروپلتیه

 یکیتیژئوپل ینهادها واسطهبه کیدروپلتی. هدهدیقرار م موردمطالعهسطوح شود،  نیدر ا ییهمگرا ایموجب تنش  تواندیرا که م یافرامنطقه
. ( 2017)رای و همکاران، کند  تیریمد داریپا صورتبه نفعیذ یکشورها نیب یریبدون تنش و درگ یاسیس ازنظررا  یمنابع مشترک آب تواندیم

 یسدها بر رو شتریب حالنیدرعاند. آورده یها رورودخانهرودها و  یخود به احداث سد رو ازیموردنآب  نیتأم یجهان برا یهااز کشور یبرخ
از دو کشور  شیکه در ب کنندیم یزندگ ییدرصد مردم جهان در اطراف رودهااز چهل  شیب .دارند انیکه در چند کشور جر شودیاحداث م ییرودها

که در باالدست رودها قرار دارند معموالً از  ییاست. کشورها ریناپذاجتناب یامر نفعیذ یکشورها انیم یریبروز درگ طیشرا نیدارند. در ا انیجر
 یمرزها یریگمدرن و شکل یهادولت شیدایمشترک برخوردارند. در عصر حاضر با پ یاز آب رودها شتریاستفاده بفرادست در  یعیطب تیموقع

 ندهیفزا یهامنابع شاهد بروز تنش نیاز ا یمندکه در بهره یاگونهبه افتهی یشترینمود ب یاسیس یهایریگدر سمت یکارکرد منابع آب ،یاسیس
. کنندیم یبحران آب معرفرا  ندهیآ یهااز تنش یاریبس ادیبن ان،یگرااست که واقع یمنظر نی. از چنمیبارش و خشک هستدر مناطق کم ژهیوبه
های حاکمیتی درگیری منشأتواند محیطی متعددی است و میهای مرزی درگیر با مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیستکل رودخانه طوربه

تواند احتمال مناقشات شود. این اتفاق میای میباشد. مدیریت صحیح و موفق منابع آب فرامرزی موجب رشد اقتصادی در کنار امنیت ملی و منطقه
از منابع آب موجود قبل از ورود به کشور همسایه حداکثر  کشور هردر شرایط عدم همکاری، (. 2017)رای و همکاران، للی آبی را تعدیل کند المبین
باشد. ضمن اینکه در اغلب موارد های مشترک باال میکند. به همین دلیل، پتانسیل درگیری و تنش بر سر استفاده از رودخانهبرداری را میبهره

غیر یکپارچه بوده و تنها چند معیار خاص از میان مجموعه مسائل مرتبط را در نظر گرفته است. این امر باعث  صورتبههای فرامرزی مدیریت آب
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 چراکهاست؛  مشاهدهقابلالمللی آبی شود. این مسئله در اغلب معاهدات بینهایی بین موضوعی و مدیریت بین بخشی میبروز ناهماهنگی
 (.2019)رای و همکاران، گیرند و بررسی قرار می موردبحثفقط تعداد کمی از مسائل و مشکالت و معیارها  معمولطوربه

های مرزی شرق کشور با توجه به رودخانه نیبنیدراهای آبریز مشترک با همسایگان است. از مرزهای ایران درگیر حوضه یتوجهقابلبخش 
ها بررسی گردد. این و وضعیت حقوقی آن قرارگرفته موردتوجهدقیق و اساسی  طوربهباید  ،منطقه دارند اهمیت و نقش حساسی که در توسعه این

قوم و هامون است. این دو حوضه در قیاس با دیگر نواحی کشور از میزان بارش کمتری برخوردار است. دو مناطق شامل قلمرو دو حوضه آبریز قره
هریرود رودخانه مشترک بین گیرند. باشد که هر دو از ارتفاعات افغانستان سرچشمه می، هریرود و هیرمند میهای آبریزرودخانه مهم در این حوضه

 سه کشور افغانستان، ایران و ترکمنستان است.

 پژوهش پیشینه و نظری مبانی       
 طیتوجه به شرابا  ی( در پژوهش1390) یینایاست. س شدهانجام یارزشمند قاتیمطالعات و تحق ریاخ یهاسال یط کیدروپلتیدر حوزه ه             

 یهایتوسعه همکار ،یکشاورزرو به رشد به آب در صنعت و  ازیسه کشور و ن تیافغانستان و ترکمنستان، رشد جمع ران،یا یکشورها یآبکم

 تیامن کردیدو مقوله در چهارچوب رو نیبه اآب و تمرکز بر توجه  و تیبه امن یستیرئال یکردهایاز رو زیرا مستلزم پره یآب ائلدر مس یامنطقه

متقابل  ازیو ن یبر اساس اهداف راهبرد رودیدر حوضه هرمشترک  یهاو طرح یآب یهایبه همکار تواندیچهارچوب توسعه م نیدانست. ا یانسان

و  یو مهاجرت منجر شود. زرقان تیو کنترل رشد جمع یرداران محلببهرهمنبع آب مشترک، مشاوره مستمر با  کپارچهیهماهنگ و  تیریمانند مد

 یبر رودخانه مرز دیرا بر روابط کشورها و با تأک یمرز رودخانه نقش و تأثیر دوگانه یلیتحل-یفیو با روش توص یاسناد صورتبه( 1390) یلطف

و ترکمنستان پرداختند.  رانیدو کشور ا نیب ییو همگرا یهمکار جادیمشترک در ا یمنبع آب نینقش ا لیتحلها به . آنقراردادند یموردبررس رود،یهر

منطقه  یهادر تنش یینقش بسزا تواندیم یمینشان دادند عوامل اقل یو ساختار یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسیس ییهمگرانوع  4 یسپس با معرف

و  زادهی. علادکردندیو ترکمنستان  رانیا نیمشترک ب یبرداربهره یو نظام حقوق یاز همکار یانمونه عنوانبه یاز سد دوست نیهمچن. اشدب داشته

 نی. همچنروندیمبه شمار  یامنطقه ییهمگرا جادکنندهیا یرهایمتغ نیتراز مهم یاقتصاد یرهایباورند که متغ نی( بر ا1392) فرد یشگاهیپ

 یاقتصاد ری. پس متغشودیم دهید یاقتصاد دکنندهیتهد یعامل اصل عنوانبه یطیمحستیز یدهایمحور است، تهدانسان دار،یتوسعه پا کهییازآنجا

هثبات منطق یدهایآب و تهد تیامن یمورد روند جهاندر  یقیتحق ( 2013پاالو). شودیمنطقه م کیدر  یطیمحستیز تیامن بیضر شیسبب افزا

 یالمللنیب هاییریدرگبه بررسی علل و عوامل بروز  ،افغانستان یمنابع آب مرز مسائلضمن تشریح انجام داد. او  یاز منابع آب فرامرز یناش یا

( به 1395و همکاران ) یهارقند این منطقه ارائه کرد. منابع آب درست تیریمد یبرا یچارچوب در انتها و پرداختخود  هایهیبا همسا این کشور

منابع آب،  تیریمدل جامع مد کیبه همراه  هایباز هیافغانستان و ترکمنستان پرداخته و با استفاده از نظر ران،یکشور اسه  نیتعامل ب یچگونگ

دانش از  یمندها نشان داد که با بهرهآن جیکردند. نتا رودیهر زیدر حوضه آبر یتیریمختلف مد یوهایسنار یابیارز یکارآمد برا یابزاراقدام به ارائه 

 یالمللنیب یآب یقراردادها( 1396) دهیو آور ی. عطارکرد  لیکشورها تبد یبرا دهیپرفا یرا به فرصت یمنازعات آب دیتهد توانیممنابع آب  تیریمد

را  شودیم نفعیذ یکشورها نیمناقشات بو  ختالفاتشدت ا ایچندجانبه که موجب کاهش  ایدو  یهانامهها و موافقتمانند معاهدات، پروتکل

با افغانستان  رمندیرودخانه ه 1361و معاهده  رانیشمال شرق ا یبر سر رودها یشورو ریبا جماه رانیا 1299 ها به معاهده. آنقراردادند یموردبررس

 دپردازیاختالفات م وفصلحلمشترک و  یسازمان یساختارها طالعات،ها و ادادهآب، تبادل  مینحوه تقس ،یو موضوع یزمان یکه در آن به پراکندگ

اختالفات  وفصلحلو  یوجود مفاد مربوط به تبادل داده و اطالعات، ساختار سازمان ازنظرقراردادها  شتریها نشان داد که بآن جیاشاره داشتند. نتا

 آغاز که است یرگاهید آب ( اذعان داشتند که بحران1398) رادیانیو کاو یهشیاند. مختاراما در فاز اجرا موفق نبودهقرار دارند  یدر سطح مطلوب

 تیوضع نیا، کیدروپلتیه شیگرا قالب در یاسیس یایجغراف دانش ان،یم نیا داشت. در خواهد یشتریب یگستردگ و یندگیفزا زین ندهیآ در و شده

ها معتقدند که . آنکندیم یواکاوی هماورد تا یهمکار ازی و جهان تا یفرومل اسیمق از ییفضا -یاسیس یواحدها قدرت مناسبات از یفیط در را

 یوهواآب ،نیازاشیپ که ییکشورها ،یامنطقه اسیمق در بارش یالگو رییتغ و یجهان اسیمق در وهواآب یدگرگون مانند ییهادهیپد لیبه دل
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( 2019رای و همکاران )اند. شده روبرو نیزم و فرونشست هاآبخوان سطح افت ،ینیرزمیز آب منابع از هیرویب برداشت با داشتند، بارشکم و خشک

دریافت از با استفاده  یفرض یاحوضهدر این معیارها را  های فرامرزی پرداختند. سپسبر مدیریت آب رگذاریتأث اریمع 14 ی به معرفیدر پژوهش

 یسودآور ،ییغذا تیامن یارهایمع بیکه به ترت ها نشان داد. نتایج آنکردند یبندتیاولو یفاز یبندبه روش خوشه گانو خبر انارشناسنظرات ک

 هستند. اتمذاکرپیشبرد  یبرا هاتیاولو نیترمهم یدروهژمونیآب و ه انیجر تیو کم تیفیمنصفانه، ک

را های مرزی و فرامرزی گذاری آببه اشتراکبررسی مطالعات پیشین حاکی از آن است که هر یک از محققین از دیدگاهی خاص مسئله            

 قیقتحاند. بر این اساس هدف از به شناسایی و بررسی کلیه مسائل مختلف مؤثر در امر مدیریت این منابع پرداخته ندرتبهقرار داده و  موردپژوهش

در قالب ساختاری ابداعی  شدهییشناسابندی عوامل های مختلف مفهوم هیدروپلتیک و دستهبررسی مسئله مدیریت منابع آب مرزی از جنبه ،حاضر

رک با های مشتنقشه راهی در تعامالت و پیشبرد مذاکرات به کار گرفته شود. در این راستا حوضه آبریز هریرود که یکی از حوضه عنوانبهاست تا 

 انتخاب گردید. موردمطالعهمنطقه  عنوانبهها و تنوع موضوعات بسیار زیاد است پیچیدگی

 روش پژوهش
ادبیات موجود در زمینه هیدروپلتیک و نیز مسائل حوضه آبریز  بامطالعهآمده است. بر این اساس  1فلوچارت روند انجام تحقیق در شکل        

و لیست بلند معیارها و  شنهادشدهیپدر مدیریت منابع آب مرزی  مؤثرعوامل  عنوانبههریرود، ساختاری شامل محورها، معیارها و زیرمعیارها 

سئله، اقدام به بررسی اطالعات اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی مرتبط تر مو دقیق بهترچهزیرمعیارها شناسایی گردید. در این مرحله برای شناخت هر 

قرار گرفت. بر این اساس لیست  موردمطالعهازدور، تغییر وضعیت پیرامونی سد دوستی با حوضه آبریز هریرود کرده و سپس با استفاده از سنجش

ر یک از محورها، معیارها و زیرمعیارها نظرات کارشناسان و خبرگان در قالب کوتاه معیارها و زیرمعیارها تعیین گردید. در ادامه برای تعیین اولویت ه

 ها محاسبه شد.ای دریافت و وزن نهایی هر یک از آنپرسشنامه

جام، دهد. این حوضه در ایران شهرهای مشهد، درگز، سرخس، تربتهای موجود بر روی رودخانه را نشان میحوضه آبریز هریرود و سد 2 شکل      

کیلومتر در نزدیکی شهرستان تایباد  650و پس از طی  گرفته. هریرود از ارتفاعات هندوکش در افغانستان سرچشمه ردیگیبرمفریمان و تایباد را در 

، افغانستان رسد. در ایران پس از پیوستن چند رودخانه فصلی به آن تا تنگه ذوالفقار که محل تالقی مرزهای ایرانبه مرزهای افغانستان و ایران می

تالقی و از آن به بعد  کشف روددهد. سپس در پل خاتون با کیلومتر را تشکیل می 157و ترکمنستان است خط مرزی ایران و افغانستان به طول 

و در  قوم پخشدهد پس از خروج از مرز در دشت قرهکیلومتر مرز مشترک ایران و ترکمنستان را تشکیل می 117شود. تجن که تجن نامیده می

های سدهای کبگان و پیشدان در شاخه، (. سد سلما بر روی شاخه اصلی در باالدست1389، یینایسشود )حوالی شهر تجن ترکمنستان محو می

اث . با توجه به احداندشدهاحداثدست فرعی در محدوده افغانستان و سد دوستی منطبق بر مرز ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه اصلی در پایین

های اصلی و فرعی رودخانه هریرود، مشکالتی نظیر کوچ اقوام روستایی به مناطق شهری، کمبود آب در حوضه سدهای مختلف بر روی شاخه

قوم، کمبود پوشش گیاهی و شور شدن خاک منطقه و نیز کاهش شغل بومی افراد منطقه به وجود آمده است. ایران و دو کشور افغانستان و قره

 اند.ذینفعان حوضه آبریز هریرود همواره به دنبال استفاده حداکثری و بیشینه کردن منافع خود از این منبع مشترک بوده عنوانبهترکمنستان 

المللی این است که عوامل یکسان مانند کمبود آب و های بینمناسبات هیدروپلتیک در سامانه رودخانه لیوتحلهیتجزیکی از مشکالت در        

توانند طیف متنوعی از منازعه یا همکاری ایجاد کنند و حتی یک معیار یکسان ممکن است در هر کشور نقش متفاوتی در تصادی میتوسعه اق

هریرود به ایران  سیاست مهار آب توسط افغانستان سبب کاهش شدید ورود آب (.1397)کاویانی راد و همکاران،  ارتباط با سایر متغیرها ایجاد کند

های ها و ریسکشده است. وضعیت فعلی حاکی از آن است که تأمین بخشی از آب استان خراسان رضوی از طریق سد دوستی، با عدم قطعیت

برداری از این منبع آبی همراه بوده و در درازمدت، سر نحوه بهرهباالیی به جهت رژیم متغیر آبدهی رودخانه هریرود و عدم مذاکره دو کشور بر 
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میان کشورهای  زیمناقشه آمگیری مناسبات هیدروپلتیکی گرایانه سبب شکلنگاه ملی ازآنجاکه سازد.پذیری تأمین آب را با چالش مواجه میاعتماد

ی آبریز مشترک از اهمیت مضاعفی برای نیل به منافع هینه این حوضهی آبریز شده، دستیابی به الگوی مدیریت بفرادست و فرودست این حوضه

 ت.ها برخوردار اسمتقابل آن

 

                       
                

                          
          

                        

                        
                

                     
                    

           

               

                       
                    

                      
           

                         
          

                       
                  

                        
                    

                       
      

 

 فلوچارت روند انجام تحقیق . 1شکل 

 

 

 رودیهر زیحوضه آبرموقعیت سدهای  . 2شکل 
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تیواری و همکار، )گذارند برای مدیریت پایدار و موفق حوضه یک امر حیاتی است ها تأثیر میمشخص کردن مسائلی که بر روی رودخانه       

 (.2007)دالپنا، نفعان آن به اشتراک گذاشته شود . قوانین طبیعت و انسان هر دو تأکید بر این امر دارند که منابع آب باید توسط ذی(2014

شک شناخت و آگاهی از موضوعات دخیل در یک مسئله منازعه آبی، در فرآیند حل موفق و پایدار آن امری ضروری است. باید توجه داشت بی      

در مسئله اثرگذار هستند. برای حل منازعات منبع آب مشترک مرزی، نیاز است  میرمستقیغ صورتبهمستقیم و برخی  صورتبهکه برخی عوامل 

 تمام مسائلی که مستقیم یا غیرمستقیم در هیدروپلتیک دخیل است، بررسی گردد. مسائل مستقیم نظیر اقتصاد سیاسی، جغرافیای سیاسی، اقتصاد

باشند. این مسائل ت، فرهنگ و مذهب، تغییر کاربری اراضی و تغییر اقلیم میآب و انرژی و امنیت ملی و مسائل غیرمستقیم، مانند نرخ رشد جمعی

جامع و هدفمند  اتگیری مذاکرها باعث شکلنفعان مؤثرند و شناسایی درست آندر مدیریت پایدار حوضه آبریز جهت تأمین منافع راهبردی ذی

مابین لحاظ شود، احتمال موفقیت اجرایی و در مذاکرات فی افتهیشیاافزجامعیت شناخت مسئله  هرچقدر (.2019)رای و همکاران، خواهد شد 

گیران های کاری مختلف مدیران و تصمیمتواند بستهمی شدهییشناسابندی صحیح عوامل رود. ضمن اینکه دستههای توافق شده باالتر میبرنامه

کنندگان فراهم آورد. بر این اساس در این پژوهش کلیه محورهای ذاکرهنقشه راه م عنوانبهآب را تعریف کرده و از طرفی چارچوبی هدفمند را 

در قالب  شدهییشناساو تالش شده تا با چارچوبی مناسب، عوامل مختلف  قرارگرفته یموردبررس شدهدادهنشان  3 اصلی هیدروپلتیک که در شکل

 بندی شدند.عیار ذیل محورهای اصلی چهارگانه شناسایی و دستهزیرم 32معیار و  14 تیدرنهابدین ترتیب و  بندی شوند.این ساختار دسته

 

 

 محورهای اصلی هیدروپلتیک . 3شکل 

ها استفاده شد. برای تعیین میزان اهمیت هر یک از آن 1خبره به شرح جدول  21از نظرات  شدهییشناسابندی مسائل در ادامه جهت اولویت    

گیری وزنی از نظرات هر یک از بدین ترتیب که میزان اهمیت هر یک از محورها، معیارها و زیرمعیارها مورد پرسش قرار گرفت. سپس با میانگین

ر معیار و ضرب وزن جزئی هر زیرمعیار در وزن جزئی هر معیار و هر محور، وزن نهایی هر خبرگان در خصوص میزان اهمیت هر محور، معیار و زی

 زیر معیار تعیین گردید.
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 جزییات خبرگان مشورت شده . 1 جدول

 تعداد خبرگان

 6 ای خراسان رضویآب منطقه

 3 امور آب سرخس نیمسئول

 2 اداره منابع طبیعی خراسان رضوی

 2 خراسان رضوی ستیزطیمحسازمان 

 4 کارشناس ارشد و دکتری مدیریت منابع آب

 2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی

 2 معاونت سیاسی و امنیتی استانداری خراسان رضوی

 

 هایافته

 یهاآب تیاهماست که در  ییرهایشناخت متغ ،یفرامرز یهارود ستمیدر س کیدروپلتیمناسبات ه لیوتحلهیتجزدر  یادیاز اقدامات بن یکی
 یجهان خشکمهیخشک و نآن در نوار  زیو قرار گرفتن حوضه آبر شودیم رانیاز افغانستان وارد ا رودیکشورها نقش دارند. آب هر یبرا یفرامرز

شده  رانیبه ا رودیکاهش ورود آب هرافغانستان سبب  یاتوسعه یهاشده است. برنامه شانیآب ازین نیتأم یمنبع برا نیها به اآن یسبب وابستگ
قوم ترکمنستان نیازمند های توسعه کشاورزی دشت قرهاز طرفی طرح گردد. رانیشمال شرق ا یآب تیچالش در امن سازنهیزم تواندیکه م یاگونهبه

اهداف هر یک از سه کشور ذینفع  نیتأماز این منبع مشترک است. بر این اساس دستیابی به یک توافق جامع و پایدار در جهت  یتوجهقابلآبه حق
ای شناسایی و لحاظ کلیه عوامل مؤثر در این مسئله بسیار پیچیده، با استفاده از مطالعات کتابخانه باهدفبسیار حائز اهمیت است. بدین منظور و 

ها مشخص شدند. در ادامه نتایج ط با آنو مرور ادبیات، ابتدا معیارهای هر یک از محورهای اصلی هیدروپلتیک پیشنهاد و سپس زیرمعیارهای مرتب
 محیطی آمده است.ی و زیستاجتماعبه همراه ساختار پیشنهادی برای هر یک از محورهای اصلی سیاسی، اقتصادی،  آمدهدستبه

 

 محور سیاسی
خصوص در دوران سیاسی، به عنوان سالح و ابزاری برای پیشبرد دیگر مقاصددر دنیای مدرن امروزی همچنان از آب، این ماده حیاتی، به

عدم در نظر گرفتن ارتباط ویژه میان آب و امنیت از سوی کارشناسان  حالنیدرعشود. کمبود منابع آب شیرین و گیری منازعات استفاده میشکل
مللی مطرح شود )صادقی، الیک چالش پایدار در مناسبات بین عنوانبهتواند و متخصصان حوزه مدیریت منابع آب مشترک مرزی و فرامرزی، می

 آمده است. 4بندی موضوعات سیاسی در شکل (. ساختار پیشنهادی برای دسته1395
 



 

 

 

 

 

)مطالعه موردی: رودخانه هریرود( دیپلماسی آبشناسایی مسائل مدیریت منابع آب مرزی از دیدگاه  55  
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در حال افزایش جمعیت و تقاضای انرژی است. یکی از  سرعتبهشهر هرات در باالدست هریرود  ژهیوبهافغانستان و : اقتصاد سیاسی

دست در ازای دریافت انرژی است؛ بنابراین های پایینخود، استفاده از اهرم رهاسازی آب به کشور ازیموردنهای این کشور برای تأمین انرژی گزینه
قوم و ایران برای تأمین نیاز آب شرب راضی کشاورزی دشت قرهسیاست آب در برابر انرژی را اتخاذ کرده است. از طرفی ترکمنستان برای آبیاری ا

ابل شهر مشهد و همچنین آبیاری اراضی دشت سرخس نیازمند آب رودخانه هریرود است. با توجه به ذخایر گاز هر دو کشور، امکان تبادل گاز در مق
ایران و ترکمنستان به وجود آمده است. این در حالی است که در قالب  رقابتی بر سر انتقال انرژی از نیبنیدراآب افغانستان وجود دارد؛ بنابراین 

های تبادالت آب توان این فضای رقابتی را به یک فضای همبستگی سیاسی در جهت توسعه اقتصادی و ایجاد زیرساختیک دیپلماسی پایدار می
 و انرژی نزدیک نمود.

کدام از که سرچشمه آن در هیچ شدهاحداثای ن است که این سد بر روی رودخانهنکته حائز اهمیت درباره سد دوستی آ: جغرافیای سیاسی
های ریزی بر روی ذخیره آب این سد بدون توجه به نقش باالدستی کشور افغانستان، ریسکدو کشور ایران و ترکمنستان قرار نداشته و برنامه

وابسته کردن نیاز آب شهر استراتژیک مشهد به این  واسطهبهرتبط با کشور ایران های مآورد. قطعاً چالشبسیاری را برای این دو کشور فراهم می
تواند در شرایط بحران و دست به آب این سد میاز کشور ترکمنستان است. وابسته شدن شهرها و مناطق پایین تریوجدمنبع آبی بسیار بیشتر 

اهرم فشاری در دست افغانستان قرار گیرد و از این طریق برای دو کشور ایران و ترکمنستان ایجاد وضعیت بحرانی کرده و یا  صورتبهاضطراری، 
تر از ایران کرده و زمینه مناسب مراتببهاحداث این سد موقعیت افغانستان را  کیتیژئوپلها را وادار به دادن امتیاز نماید. بر این اساس، از دیدگاه آن

 ضعفنقطههای آزاد، محصور بودن افغانستان در خشکی و عدم دسترسی به آب نیبنیدراوابستگی بیشتر کشور را به افغانستان فراهم آورده است. 
به عاملی برای کنترل اهرم فشار افغانستان بر روی منابع آب  عنوانبهتواند از سوی ایران و ترکمنستان جغرافیای سیاسی این کشور بوده و می

 بهتر از ترکمنستان است. مراتببهدسترسی به دریای عمان  واسطهبهشمار رود. باید توجه داشت که موقعیت ایران از این منظر 
گذاری در هر نظام سیاسی است که همواره از ابعاد مختلفی امنیت یکی از مباحث محوری در حوزه علم سیاست و حوزه سیاست: امنیت ملی

های عمدتاً ذهنی قابل توصیف است. اغلب امنیت به معنای تهدیدات بندیدرجه برحسبای کیفی است که گیرد. امنیت پدیدهمورد تهدید قرار می
ریزی دقیق مسئوالن و مدیران برای حل مشکالت و مسائل ثباتی سیاسی، بر روی برنامه. ناامنی و بی(2009)اینگرر، شود و خطرات تعریف می

ها شده است. به همین برداری از آنمانع از برقراری تمرکز بر روی مدیریت منابع آب و بهره کهیطوربهگذارد. أثیر میدر سطوح ملی و محلی ت
المللی مناسب بالاستفاده مانده است. این امر مانعی برای پیشبرد منافع های بینواسطه، اراضی کشاورزی در مرزهای کشور به دلیل عدم همکاری

عالوه بر این توجه به عملکرد پیشین (. 1390نژاد و عزتی، کشاورزی است )پاک تیفیباکمحصوالت ملی در راستای تأمین امنیت غذایی و تولید 
ناشی از قطع آب هیرمند به منطقه سیستان، تأمین پایدار  جبرانرقابلیغهای در حوضه دریاچه هامون و تحمیل آسیب ژهیوبهحکومت افغانستان 

رسد امنیت غذایی، اشتغال، تأمین آب به نظر می هرحالبها ابهامات فراوانی روبرو ساخته است. تقاضای آب شهر مشهد از منبع آب هریرود را ب
ی این حوضه ترین متغیرهای تأثیرگذار در مدیریت بهینهمهم ازجملهشرب و تولید برق برای افغانستان و تأمین آب شرب و کشاورزی برای ایران 

های داخلی و ناامنی ملی یکی دیگر از عللی است که منجر به افت مدیریت داخلی ر افغانستان و جنگعدم ثبات حاکمیت در کشو روند.به شمار می
ثباتی حاکمیتی باعث ایجاد نهادهای موازی قدرت شده و تمرکز مذاکره را از بین برده و نیز ضمانت اجرایی تصمیمات و خارجی شده است. این بی

گیری و دوام حاکمیت مرکزی در رو خواهد کرد؛ بنابراین تسهیلگری کشورهای دیگر در شکلروبههای بسیاری و توافقات را با عدم قطعیت
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ها در تفاوت اولویت یطورکلبه تواند بستر مذاکره درباره منابع آب مشترک را نیز فراهم سازد.های مختلف میافغانستان و نیز مصالحه میان گروه
شود. از طرفی ها میمحیطی کشورها، موجبات بروز تعارضات در منافع راهبردی آنتماعی و زیستهای توسعه اقتصادی، اجریزی برنامهطرح

ای اساسی در موضوع امنیت ملی کننده میزان ثبات حاکمیت سیاسی کشورها است، مؤلفههای قدرت ملی که تعیینهای ساختاری شاخصویژگی
 باشد.می

 هوایی قرار گیرد. والمللی و آبهای جدید بینتواند تحت تأثیر سیاستمی یراحتبهیک منبع طبیعی  عنوانبهآب مرزی : المللروابط بین
های فیزیکی هستند که زیرساخت ،های ساختاریشود. مکانیسمآب از طریق سه مکانیسم اصلی ساختاری، نهادی و زبانی شناخته می

های نهادی که ها بدون مکانیسم، این مکانیسمحالنیباا .(2013،  شندلریف)د کننبرای جامعه عمل می تیبااهمبرای حفاظت از منابع 
های نهادی ممکن است شامل داشتن نمایندگان نظامی و یا مقامات امور کنند، قابل توجیه نخواهند بود. مکانیسمها را اجرا میآن

 .(2011)کتز و همکار،  های حقوقی باشدآن و پیگیری ها، عمل بهنامهخارجی در ساختار مدیریتی حوضه آبریز جهت تنظیم تفاهم
برداری ها را برای بهرهدست، نگرانیگونه توجهی به مسائل پایینبرداری از سد سلما بدون هیچاقدامات دولت افغانستان در تکمیل و بهره

کشور در موارد مشابه دیگر نیز، پایبندی به (. عالوه بر آن در رفتار این 1392آبادی، مشترک از سد دوستی افزایش داده است )میان
المللی مانند قانون هلسینکی، کنوانسیون بین ،های فرامرزیالملل مربوط به رودخانهها یا قوانین موجود در نظام حقوق بینکنوانسیون
های برداری از آبل حقوقی بهرهالمللی برای مقاصد غیر کشتیرانی، کنوانسیون برلین و حتی اصوهای بینبرداری از آبراهحقوق بهره

شود. از طرفی دو کشور ایران و ترکمنستان نیز از پشتوانه حقوقی الزم برای جلوگیری از خسارات احتمالی برخوردار مرزی دیده نمی
جمهور وقت یساند که به امضای رئای برای استفاده از منابع آب مشترک داشتهنامههای اخیر سه کشور تفاهمنیستند. اگرچه در سال

های دستگاه دیپلماسی ها و کاستیضعف .(2016)شهبازبگیان و همکار،  نامه ضمانت اجرایی نداردسه کشور رسیده است؛ اما این تفاهم
های غربی در جهت ایجاد ناامنی در و عدم توجه به منافع سرزمینی و نیز اقدامات و نفوذ دولت ینگر یبخشدر کنار  ،درگذشتهکشور 

در این شرایط تنها با دیپلماسی فعال در جهت بهبود هر  ستان بستر نابسامانی برای پیشبرد موضوعات مشترک ایجاد کرده است.افغان
برداری دست در جهت بهرهتوان به توافقاتی بر سر این منبع مشترک و رعایت حقوق پایینهای مختلف میچه بیشتر روابط در زمینه

ایران در حال مذاکره با مقامات افغانستان برای تعیین رژیم حقوقی در حوضه آبریز هریرود  هرحالبه(. 1390)عزتی،  افتیدستعادالنه 
ی نامه مشترک است. این در حالی است که مقامات افغانستان تاکنون برای تعیین رژیم حقوقی مناسب در حوضهو دستیابی به توافق

 (.1396آبریز هریرود راضی نشده است )عراقچی، 

 

 محور اقتصادی
 پیامدهایآید. همچنین می حساببهاساساً وجود یک منبع آبی مشترک در مناطق مرزی، عامل مهمی در اختالفات مرزی کشورها 

محیطی در شود؛ بنابراین متغیر اقتصادی عامل افزایش ضریب امنیت زیستعامل اصلی تهدیدکننده اقتصادی دیده می عنوانبهمحیطی زیست
ها ارتباط همکاری بین کشورها بر سر منابع آب، به میزان زیادی با روابط اقتصادی و سیاسی آن (.1392یک منطقه است )علیزاده و پیشگاهی فرد، 

ای با یکدیگر داشته باشند، امکان های سیاسی مشترک داشته یا روابط اقتصادی و تجاری گستردهحاشیه رودخانه دیدگاه دارد. زمانی که کشورهای
ای ی رودخانه، روابط سیاسی و اقتصادی گسترده(؛ اما چنانچه کشورهای حاشیه1390یابد )زرقانی و لطفی، همکاری و رسیدن به توافق افزایش می

منجر به عدم اعتماد سیاسی شده و احتمال همکاری  تیدرنهاها وجود داشته باشد، این عوامل ای از دشمنی میان آنتاریخچهنداشته باشند و یا 
ها، نیازمند دستیابی به توافق تمام کشورهای حاشیه ی رودخانهدهد. همچنین تداوم همکاری بین کشورهای حاشیهدر بخش آب را نیز کاهش می

 آمده است. 5بندی موضوعات اقتصادی در شکل ساختار پیشنهادی برای دسته(. 1390ی آب است )زرقانی و لطفی، فانهبندی منصآن و تقسیم
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 ساختار پیشنهادی محور اقتصادی . 5شکل 

جایگاه ویژه اقتصادی آن در  رونیازاباشد. محور توسعه نیز می حالنیدرعطبق نظریه دوبلین آب یک کاالی اقتصادی است و : اقتصاد آب
کنند. هزینه خرید های کالن باید در نظر گرفته شود. در حال حاضر ایران و ترکمنستان آب را در قبال عرضه انرژی به افغانستان مبادله میتصمیم

شرب از سد دوستی به شهر مشهد به  هزینه انتقال آب کهیدرحالتومان برآورد شده  300آب از افغانستان برای ایران، به ازای هر یک مترمکعب 
تومان است  2950آب انتقالی از افغانستان در شهر مشهد برای هر مترمکعب حدود  شدهتمامتومان است؛ بنابراین قیمت  2650ازای هر مترمکعب 

 (.1395)قندهاری، 

ا درصدی از نوسانات مربوط به کاهش نزوالت در حال حاضر جریان آب به سمت مرز مشترک دو کشور ایران و افغانستان، ب: اقتصاد انرژی
کنند. در تعیین های بسیار نازل تأمین میای از نیازهای انرژی برق افغانستان را با نرخجوی، همراه است. دو کشور ایران و ترکمنستان بخش عمده

شود تأثیرگذار بوده های مرزی برداشت میودخانهنرخ برق توسط این دو کشور مالحظات مربوط به روابط همسایگی و همچنین میزان آبی که از ر
مگاوات به ارزش  80مگاوات و  100مقدار برق صادراتی ساالنه ایران و ترکمنستان به افغانستان به ترتیب حدود  شدهانجاماست. طبق برآوردهای 

 (.1395دالر به ازای هر وات است )قندهاری و همکاران،  5/2
های مرزی احداث سد است. همکاری مشترک ایران و ترکمنستان در احداث سد دوستی های مدیریت آبیکی از راه: های مشترکطرح

 ضعفنقطهدهد. البته ای بر رودهای مرزی را نشان میای خوب از همکاری و همگرایی منطقههای مرزی نمونهبرداری مشترک از آببهره منظوربه
های زیادی به توافق ایران و ن در حوضه باالدست سد دوستی است. همین امر باعث شده تا ریسکاین پروژه عدم توجه به نقش کلیدی افغانستا

و مذاکره قرار گیرد احتمال موفقیت آن باالتر  موردبحثهای آبی مشترک بین هر سه کشور طرح کهیدرصورتترکمنستان وارد شود؛ بنابراین 
 رود.می

آهن و خطوط های راههمیت برای گسترش روابط و توسعه همگرایی اقتصادی، گسترش شبکهنکته حائز ا: ظرفیت خطوط ریلی و ترانزیتی
توان این های زیادی بین دو کشور ایران و ترکمنستان صورت گرفته است که میهمکاری ونقلحملمواصالتی است. در زمینه ترانزیت و 

ر ایران و افغانستان نیز باعث افزایش همگرایی اقتصادی شود. در میان این سه ها را با کشور افغانستان نیز انجام داد تا روابط دو کشوهمکاری
کیلومتر خطوط ریلی و  12000المللی و فرودگاه بین 17المللی بوده و به دریاهای آزادراه دارند. از طرفی ایران دارای ایران، بین بندرهاکشور تنها 

کیلومتر  20000کیلومتر خطوط ریلی و  3115المللی و حدود فرودگاه بین 3منستان تنها کیلومتر جاده است. این در حالی است که ترک 36000
تواند با توسعه هر چه کیلومتر جاده دارد. لذا ایران می 1621کیلومتر خطوط ریلی و  135المللی و تنها حدود فرودگاه بین 3جاده و افغانستان نیز 

المللی خود، حداکثر بهره را از این ظرفیت های بینو فرودگاه بندرهاهای مطمئن و متعدد به سیبیشتر خطوط ریلی و ترانزیتی و برقراری دستر
تواند گام مؤثر های شبکه داخلی ایران میببرد. عالوه بر این مشارکت در طراحی و توسعه خطوط ریلی و ترانزیتی کشور افغانستان منطبق با طرح

های مبادالتی میان کشورهای ذینفع شک توسعه راهره پیرامون منابع آب مشترک را فراهم آورد. بیدیگری برای ایجاد موقعیت برتر در مذاک
 موجبات افزایش رونق اقتصادی را فراهم خواهد آورد.

ایران و ها است. به باور کارشناسان یکی از عوامل همگرایی بین کشورها، تعامالت تجاری و مبادالت بازرگانی بین آن: صادرات و واردات
های بیشتر همچون احداث اند که این مبادالت باعث همکاریترکمنستان از زمان استقالل ترکمنستان تاکنون مبادالت تجاری روزافزونی داشته

به میلیون دالر و  791میلیارد و  2ارزش صادرات ایران به افغانستان  1396سد دوستی شده است. طبق آخرین اطالعات گمرکی ایران، در سال 
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است. این امر  شدهانجامدرصد از این صادرات از مبدأ مشهد  30میلیون دالر بوده است. نکته حائز اهمیت آن است که حدود  417ترکمنستان 
دهد. مواد صادراتی ایران به دو کشور افغانستان و پاکستان از اهمیت نقطه استراتژیک گمرکی شهر مشهد در صادرات شرق کشور را نشان می

(. قطعاً 1396و دارو بوده است )اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی تهران،  شدهیفراورمواد غذایی، مواد نفتی و پتروشیمی، فلزات  قبیل
 المللی و ایجاد حس احترام متقابل بسیار حائز اهمیت است.ای در تعمیق روابط بینگسترش این مبادالت و تنوع کاالهای مبادله

 محور اجتماعی 
آب به صنایع و کشاورزی توأمان با نرخ رشد  روزافزونآبی در سه کشور ایران، افغانستان و ترکمنستان و نیاز با توجه به شرایط اقلیمی و کم

رویکردهای امنیتی و سیاسی محض  دورازبهو  استوار باشدو اجتماعی جمعیت، روند مناسبات هیدروپلتیک باید بر چارچوب رویکرد امنیت انسانی 
در مناسبات هیدروپلتیک باشد. شاخص پیشرفت  های سیاسیهای حقوقی و مقدم بر مرزبندیقرار گیرد. به این مفهوم که رویکردهای انسانی جنبه

ان مدیریتی بهتر و قدرت دیپلماسی است. مقادیر نزدیک به یک این شاخص حاکی از تو یبررسقابلو امید به زندگی در این رویکرد انسانی  1انسانی
 باشد.باالتر می

 شرفتیپروبهآبی و مدیریت صحیح منابع آب موجود یک کشور مستلزم داشتن مدیریت قوی سیستمی، باال بودن سطح تحصیالت و چالش کم
فت انسانی وضعیت بهتری دارد شاخص پیشر ازنظرایران در مقایسه با دو کشور افغانستان و ترکمنستان  2بودن یک کشور است. با توجه به جدول 

سن امید به زندگی در ایران نسبت  لذا در کنترل منابع آب، رفع مشکالت آبی و قدرت دیپلماسی، توانایی باالتری دارد. همین موضوع باعث افزایش
 است. آمده 6ماعی در شکل بندی موضوعات اجتبه دو کشور دیگر نیز شده است. ساختار پیشنهادی برای دسته

 
های اجتماعی مؤثر بر مناسبات شاخص . 2جدول 

 هیدروپلتیکی سه کشور ایران، افغانستان و ترکمنستان

 
 امید به زندگی )سن( شاخص پیشرفت انسانی کشور

 5/76 797/0 ایران

 5/64 496/0 افغانستان

 1/68 7/0 ترکمنستان
 

 
 ساختار پیشنهادی محور اجتماعی . 6 شکل

 

 طبیعت، تابع مرزهای سیاسی نیست و به هر ناحیه و ملتی، گونه خاصی از منابع را ارزانی کرده است. ریشه ستیز میان : سیاسیاجتماعی
هایی که توان مدیریت امور خویش را ملت ژهیوبهها نهفته است؛ اجتماعات انسانی نیز در همین ناهمسانی در پراکنش منابع میان نواحی و ملت

آمیز، صنعتی شدن، توسعه کشاورزی، ترابری، تفریحات محیطی ندارند. نرخ باالی رشد جمعیت به همراه شهرنشینی شتابط زیستمتناسب با شرای
ساز تنش بر سر منابع های شیرین موجود در کشورها تحمیل کرده و این فشارها نیز زمینهای را بر آبزیست، فشار فزایندهآبی و تخریب محیط

درصدی  95/1درصدی ایران و  6/1درصد در مقایسه با نرخ رشد جمعیت  84/6ها پرورانده است. افغانستان با نرخ رشد جمعیت لتآبی را در میان م
است. باال بودن نرخ رشد جمعیت در کنار پایین بودن شاخص پیشرفت انسانی  درحرکتای در جهت افزایش تقاضای آب فزاینده طوربهترکمنستان، 

های ها است، لذا ضعف مدیریت منابع آب مشترک، یکی از چالشافغانستان، نسبت به ایران و ترکمنستان بیانگر ضعف مدیریتی و حکمرانی آن
عدم توافق مناسب و همکاری سازنده میان این کشورها بر سر منابع  مهم این کشور است که باید در مناسبات هیدروپلتیک در نظر گرفته شود.

است. رفتار افغانستان  شدهتجربهنظیر این ماجرا در حوضه آبریز هیرمند  چراکهپیامدهای اجتماعی شگرفی نیز خواهد داشت.  ،آبی حوضه هریرود
های شغلی ساکنین محلی شده ه دنبال آن از دست رفتن فرصتآبه ایران باعث خشک شدن دریاچه هامون و بدر عدم پایبندی به رعایت حق

                                                      
1 Human Development Index 
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ر فقدان است. بیکاری مردم این منطقه عالوه بر مشکالتی که از بعد روانی ایجاد کرده، باعث توسعه فقر در میان آنان شده است. در این شرایط و د
های اول مردم منطقه است. بر این اساس و با توجه به انتخابهای مهاجرت یا روی آوردن به قاچاق کاال و مواد مخدر، مدیریت صحیح، گزینه

هایی نظیر بیکاری، فقر، مهاجرت و باید انتظار بروز پدیده ،ای، چنانچه توافقنامه جامع و پایداری در حوضه آبریز هریرود منعقد نشودچنین سابقه
 (.1390قاچاق در منطقه خراسان جنوبی و رضوی نیز باشیم )عزتی و همکاران، 

دهی و هدایت مذاکرات پیرامون مدیریت منابع آب مشترک، توجه به اشتراکات فرهنگی، های ویژه در جهتیکی از فرصت: اجتماعی فرهنگی
ساز برقراری ارتباطات عمیق و تواند زمینههای مشترک میزبانی، دینی و تاریخی میان این سه کشور است. استفاده صحیح و بجا از این ویژگی

گیرانه در قبال خودبرتربینی و برخی رفتارهای ناصحیح ایرانیان با مهاجران افغانی و قوانین سخت واسطهبهپایدار باشد. البته  حالنیدرعده و گستر
مر لطمات های ایرانیان. این اعدالتیها و بیمهریاز بی پرشدهها ها در ایران در طول چند دهه گذشته، حافظه تاریخی افغانیشرایط زندگی آن

است. این وضعیت، رسیدن به  جادشدهیاها های مختلف در آنجویی در عرصهحس انتقام کهیطوربهزیادی به روابط بین این دو ملت وارد ساخته 
های رفتاری و ای و نیز اطمینان از پایبندی به آن را در هاله بزرگی از ابهام برده است. در این خصوص، تغییر اساسی نگرشتوافق در هر زمینه

 شود.فرهنگی میان دو کشور احساس می -ریزی برای ترمیم روابط اجتماعیقانونی و برنامه
 
 محیطیمحور زیست 

شود. نگرانی فزاینده در مورد آینده بشر و تأثیر منفی یکی از تهدیدات نوین امنیت ملی یاد می عنوانبهمحیطی امروزه از تهدیدات زیست
(. 1395المللی پیدا کند )صادقی، محیطی اهمیتی روزافزون در سیاست ملی و بینزیست بر زندگی باعث شده که مشکالت زیستتخریب محیط

 آمده است. 7محیطی در شکل بندی موضوعات زیستشنهادی برای دستهساختار پی
 

 
 محیطیساختار پیشنهادی محور زیست . 7شکل 

( و این توزیع ناهمگون باعث خشک 1387پراکندگی میزان بارش و توزیع نامناسب در جهان بسیار ناهمگون بوده )مختاری،: تغییر اقلیم
های گیری دادهبر مبنای میانگین در دهه اخیر بررسی مجموع بارش ساالنه حوضه آبریز سد دوستی است. از طرفی شدهآبشدن هوا و تبخیر زیاد 

مربوط به شهر مرزی سرخس  https://www.ncdc.noaa.govای سایت های ماهوارهی سرخس و مشهد و نیز دادهسنجبارانهای ایستگاه
های تیسن در محیط مربوط به شهر هرات افغانستان به روش چندضلعی https://www.worldweatheronline.comترکمنستان و سایت 

رسد در کنار عوامل انسانی، تغییرات (؛ بنابراین به نظر می8ل دهد )شکنشان میدر منطقه ، روند نزولی کامالً مشخصی را ArcGISافزار نرم
 از قبل نماید. ترهای آبریز مشترک را پیچیدهاقلیمی نیز شرایط مسئله حوضه
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 مجموع بارش ساالنه حوضه آبریز سد دوستی . 8شکل 

محیطی تغییر کاربری اراضی است. برای بررسی این موضوع اقدام به پردازش ترین تهدیدات زیستیکی از بزرگ: تغییر کاربری اراضی

و  )NDVI( 2شاخص پوشش گیاهی هاینقشهاستخراج سپس و و انجام تصحیحات اتمسفری و رادیومتریک  8LANDSATتصاویر ماهواره 
(. 12تا  9 های)بعد از احداث سد سلما( گردید )شکل 1392)قبل از احداث سد سلما( و  1389های در سال )NDMI( 3شاخص رطوبت خاک

با توجه طیف نور  ENVIافزار نرممحیط ( در 2( و )1های شاخص پوشش گیاهی و شاخص رطوبت خاک از معادالت )برای به دست آوردن نقشه

باند  موجطول: SWIRIو  قرمزمادون 3باند  موجطول: REDنزدیک،  قرمزمادون 4باند  موجطول: NIRدر این روابط  است. شدهاستفادهو رنگ 
 باشد.میانی می قرمزمادون 5

(1)  (𝑁𝐷𝑉𝐼)شاخص پوشش گیاهی =
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷

𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷
 

(2)  (𝑁𝐷𝑀𝐼)شاخص رطوبت خاک =
𝑁𝐼𝑅 − 𝑆𝑊𝐼𝑅𝐼

𝑁𝐼𝑅 + 𝑆𝑊𝐼𝑅𝐼
 

 

  
 1392نقشه پوشش گیاهی حوضه سد دوستی در سال  . 10شکل  1389نقشه پوشش گیاهی حوضه سد دوستی در سال  . 9شکل 

 

                                                      
2 Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 
3 Normalized Difference Moisture Index (NDMI) 
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 1389نقشه رطوبت خاک حوضه سد دوستی در سال  . 11شکل 

 

 1392نقشه رطوبت خاک حوضه سد دوستی در سال  . 12شکل 

 
 یتوجهقابلکه سد سلما بر روی رودخانه هریرود احداث نشده بود، حجم آب پشت سد دوستی به میزان  1389دهد که در سال نتایج نشان می

شود که ذخیره آب سد، پوشش گیاهی و رطوبت خاک در منطقه کاهش میمشاهده  1392برداری از سد سلما در سال بوده است، اما پس از بهره
 داشته است. یامالحظهقابل

های کم یکی از حوضهدر شرق کشور ایران قوم در استان خراسان رضوی قره آبریز حوضه: مشخصات فیزیکی و هیدرولوژی حوضه آبریز
ابع آب های پیاپی، کاهش سرانه منسالیگردد. این حوضه به دلیل مواجهه با مسائلی نظیر کاهش نزوالت جوّی، بروز خشکبارش محسوب می

. سد دوستی در شمال شرق ایران و باشدکشور در زمینه منابع آبی میبحرانی ، از مناطق های ایرانهای نامناسب همسایهو سدسازی پذیرتجدید
گیرد و حوضه آبریز آن تا محل های افغانستان سرچشمه میدر مرز استان خراسان رضوی با ترکمنستان روی رودخانه مرزی هریرود از کوه

کیلومترمربع در  411آن در ایران و  لومتریک 14440کیلومترمربع آن در افغانستان،  27111کیلومترمربع است که حدود  41962خاتون باال، پل
درصد در ایران و یک درصد در  4/34درصد از سطح آبگیر حوضه در افغانستان،  6/64طبیعی حدود  صورتبهبنابراین  ؛ترکمنستان واقع است

 صورتبهبرداری از ذخیره مخزن سد دوستی ایران و ترکمنستان، بهره نیمابیفنامه است. این در حالی است که در موافقت شدهواقعان ترکمنست
 (.1400العلم و همکاران، است )طالب شدهفیتعربرابر 

آمده است. وزن هر یک از این مسائل از  3در موضوع مدیریت منابع آب مرزی در جدول  شدهییشناساساختار پیشنهادی مسائل  تیدرنها
است. بر این اساس ترتیب اولویت محورهای  شدهمشخصطریق دریافت نظرات خبرگان و کارشناسان مشخص گردیده و در قالب اعداد داخل پرانتز 

جتماعی است. بدین معنی که در مسئله مدیریت منابع آب مرزی بیشترین تمرکز محیطی و اسیاسی، اقتصادی، زیست صورتبهاصلی دیپلماسی آب 
الملل، اقتصاد آب، اقتصاد سیاسی، جغرافیای باید بر روی موضوعات سیاسی و اقتصادی معطوف باشد. در بخش معیارها، امنیت ملی، روابط بین

ترین سطح نیز توجه به هستند. در پایین دیتأکات مورد دغدغه و موضوع نیترمهمهای اقتصادی مشترک و صادرات و واردات سیاسی، طرح
 زیرمعیارهای برتری موقعیت جغرافیایی، مدیریت منابع آب موجود، ثبات حاکمیت سیاسی، مدیریت آب، امنیت غذایی، هیدرولوژی حوضه، تبادالت

 ذاکرات خواهد داشت.آب و انرژی، تجارت آب و تعارض منافع راهبردی بیشترین تأثیر را در فرآیند م
ها هیدروپلتیک را در سه محور سیاسی، اقتصادی و باید اشاره کرد که آن( 2019رای و همکاران)الزم به توضیح است که در مقایسه با 

موضوعات مرتبط با محور  شدهیمعرفبندی کرده و محور اجتماعی را نادیده گرفتند. ضمن اینکه از میان معیارهای محیطی تقسیمزیست
. این در حالی است که بر اساس نتایج تحقیق حاضر، توجه به موضوعات پیرامون قراردادندمحیطی را در باالترین اولویت برای مذاکرات زیست
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ت را در حصول به توافق دارد. ضمن اینکه معیارهای ذیل محور سیاسی باالترین اولوی یتوجهقابلمعیار اجتماعی سیاسی در پیشبرد مذاکرات نقش 
 پایدار و جامع دارند.

 

 بحث
 کهیطوربهاند، المللی نقش و اهمیت فراوانی یافتههای بینهای سیاسی و کمبود منابع آب، رودخانهبا توجه به مرزبندی ،در عصر حاضر    

المللی خواهد ساز در عرصه روابط بینهای تنش و بحرانو منابع آبی کانون بوده های آینده بیشتر بر سر آبتحلیلگران سیاسی معتقدند که جنگ

بیشتر سدها بر روی  حالنیدرعاند. ها روی آوردهخود به احداث سد روی رودها و رودخانه ازیموردنهای جهان برای تأمین آب بود. برخی از کشور

ایی که در باالدست رودها قرار دارند معموالً از موقعیت طبیعی بهتری در استفاده شود که در چند کشور جریان دارند. کشورهرودهایی احداث می

گیری مرزهای سیاسی، کارکرد منابع آبی در های مدرن و شکلبیشتر از این منابع مشترک آبی برخوردارند. در عصر حاضر با پیدایش دولت

بارش و در مناطق کم ژهیوبههای فزاینده مندی از این منابع شاهد بروز تنشهکه در بهر یاگونهبههای سیاسی نمود بیشتری یافته، گیریسمت

 خشک هستیم.

ذینفعان منابع آبی مشترک همواره به دنبال استفاده  عنوانبهایران و دو کشور افغانستان و ترکمنستان  رندهیدربرگحوضه مشترک هریرود       

اند. سیاست مهار آب توسط کشور افغانستان توسط سدهای مخزنی باعث افت های مشترک بودهحداکثری و بیشینه کردن منافع خود از رودخانه

باالیی به  ها و ریسکواسطه سد دوستی، با عدم قطعیتهریرود به ایران شده است. در حال حاضر تأمین بخشی از آب شهر مشهد به ورود آب

برداری از این منبع آبی مشترک همراه بوده و در بلندمدت، سه کشور بر سر میزان بهره جهت عدم ثبات نرخ آبدهی رودخانه هریرود و عدم مذاکره

 سازد.پذیری تأمین آب را با چالش مواجه میاعتماد

 گیرینتیجه
محیطی محور اصلی مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست چهارساختار ابداعی و نقشه راهبردی مسائل هیدروپلتیک حول در این تحقیق        

 و اقتصاد سیاسیالملل، حاکی از آن است که در محور سیاسی، هر چهار معیار امنیت ملی، روابط بین شدهانجامهای بررسی است. شدهیگردآور

، . در محور اقتصادیاندقرارگرفتهالملل در اولویت کمی باالتر بیناهمیت تقریباً یکسانی دارند. البته موضوعات امنیت ملی و روابط  جغرافیای سیاسی

های اقتصادی مشترک و صادرات و واردات در جایگاه دوم قرار دارند. اقتصاد معیارهای طرح ازآنپسمعیار اقتصاد آب باالترین اولویت را دارد. 

ای تغییر اقلیم، مشخصات فیزیکی و هیدرولوژی حوضه آبریز و تغییر کاربری های بعدی هستند. معیارهانرژی و ظرفیت خطوط ترانزیتی نیز در رتبه

محیطی مطرح هستند. عالوه بر این در محور اجتماعی، موضوعات اجتماعی سیاسی از موضوعات اراضی نیز به ترتیب اولویت در محور زیست

 اجتماعی فرهنگی اولویت بیشتری دارد.

، بهترین اقدام تشکیل کارگروه ویژه مدیریت منابع شدهییشناسابندی مسائل هار داشت که با توجه به اولویتتوان اظبندی میجمع عنوانبه     

تواند ضمن پشتیبانی های تخصصی مرتبط با معیارها و زیرمعیارهای دارای اولویت در این تحقیق است. این کارگروه میآب مرزی متشکل از کمیته

 و هدفمند در مدیریت منابع آب مرزی کمک شایانی نماید.فنی به پیشبرد دیپلماسی فعال 
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 محورهای هیدروپلتیکدر قالب  شدهییشناسامسائل بندی چارچوب ابداعی دسته . 3جدول 

 )وزن( زیرمعیار )وزن( معیار اساسی )وزن( محور اصلی

 سیاسی

(62/28) 

 (81/7) اقتصاد سیاسی
 (49/3) تبادالت آب و انرژی

 (23/3) توسعه اقتصادیبرنامه 

 (72/7) جغرافیای سیاسی
 (88/2) های آزاددسترسی به آب

 (83/3) برتری موقعیت جغرافیایی

 (90/7) امنیت ملی

 (36/3) تعارض منافع راهبردی

 (70/3) ثبات حاکمیت سیاسی

 (57/3) امنیت غذایی

 (90/7) المللروابط بین

 (10/3) اینهادهای منطقه

 (06/3) های حقوقیپیگیری

 (31/3) ها، معاهدات و قراردادهای دو یا چندجانبهپایبندی به توافقنامه

 اقتصادی

(42/26) 

 

 

 

 

 

 

 (90/7) اقتصاد آب
 (40/3) تجارت آب

 (66/3) مدیریت آب

 (99/6) اقتصاد انرژی
 (97/2) تجارت انرژی

 (19/3) مدیریت انرژی

 (17/7) مشترکهای اقتصادی طرح
 (70/3) مدیریت منابع آب موجود

 (27/3) مدیریت و انتقال انرژی

 (62/6) ظرفیت خطوط ترانزیتی

 (88/2) ایجاده

 (80/2) ریلی

 (32/2) هوایی

 (98/1) دریایی
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 (17/7) صادرات و واردات
 (93/2) محصوالت کشاورزی

 (19/3) صنعت

 اجتماعی
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 (80/6) سیاسیاجتماعی 

 (76/2) جمعیت

 (01/3) شهرنشینی

 (31/3) بیکاری و اشتغال

 (41/2) مذهب

 (07/6) اجتماعی فرهنگی
 (06/3) ساختار فرهنگی

 (54/2) سطح تحصیالت

 محیطیزیست

(38/21) 

 (31/3) تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای هواشناسی (89/6) تغییر اقلیم

 (01/3) پوشش گیاهی و تغییر رطوبت خاک (34/6) اراضیتغییر کاربری 

 (71/6) مشخصات فیزیکی و هیدرولوژی حوضه آبریز
 (23/3) توپوگرافی

 (53/3) هیدرولوژی حوضه
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 6 ییایجغراف اندازچشمو ترکمنستان  رانیآن بر روابط ا ریو تأث یرودخانه اترک فرامرز هیدروپلتیک(. 1390. )ی، ا ی، ح. ، و عزت یمتک نژادپاک
 .37-19(. ص 14)

 .340-335. ص یلمشهد: انتشارات پاپ کیتیژئوپل می(. اصول و مفاه1385، م. ) این حافظ

 .1-6. ص 16(2)  کیتی. فصلنامه ژئوپلریگهمه یهابحرانحل  یبرا کیتیژئوپل یاستراتژ کیاتخاذ  ی(. تقاضا برا1396، م. ) این حافظ

 ای، جغراف یو دوست رودیره: سد یمطالعه مورد - یامنطقه ییو همگرا یدر همکار یفرامرز یهارودخانه(. نقش 1390، ا. ) ی، ح. و لطف یزرقان
 .9(16)، یامنطقهو توسعه 

و  رانیروابط ا یکنفرانس بررس نیو ترکمنستان و افغانستان دوم رانیآن بر روابط ا راتیو تأث رودیحوضه هر هیدروپلتیک(. 1389، و. ) یینایس
 .. مشهدانهیم یایآس یکشورها

 .3(2)،  یو افغانستان و ترکمنستان. مجله روابط خارج رانیآب در روابط ا یو توسعه همکار تی، امن کیتیدروپولی(. ه1390، و. ) یینایس

 .25(81). ی(. مجله استراتژفارسجیخل ی: کشورهای)مطالعه مورد یمل تیو امن هیدروپلتیک(. 1395، س. ) یصادق



 

 

 

 

 

)مطالعه موردی: رودخانه هریرود( دیپلماسی آبشناسایی مسائل مدیریت منابع آب مرزی از دیدگاه  65  
 

 .مسلح یروهاین ییای. تهران: سازمان جغرافرانیا ینظام یایبر جغراف یامقدمه(. 2006. )ی،  یصفو

 .91-119 ، ص3(4جهان ،  ) استیمجله س یتا همکار یری: از درگیآب یپلماسی(. د1393، ا. ) یعراقچ

با مقامات افغان. تهران: مصاحبه حسن  رودیبه هر یرسانآبحق  یبرا رانیا یاسالم یجمهور یخارج استیس یهایریگیپ(. 1396، ع. ) یعراقچ
 .ایصدران

 .113-95. ص رانیدر شرق ا هیدروپلتیک لیوتحلهیتجز(. 1390، م. ) فرجامکین، م. ، و  ی. ، خضری، ا یعزت

-285. ص 3(2) ی. مجله مطالعات حقوق انرژگانیبا همسا رانیا یآب فرامرز یقراردادها یلی(. مطالعه تحل1396، ف. ) دهی، ج. ، و آوار یعطار
308. 

 .یمطالعات راهبرد یسسه پژوهشمو، انتشارات  رادیانیمراد کاو یاسیس ی(. مجموعه مقاالت اکولوژ1392فرد ، ز. ) یشگاهی، او. ، و پ زادهیعل

 هیبر اساس نظر رودیحوزه هر یکشورها نیب یضرورت همکار ینیبشیپ(. 1395، ح. ) یخراسان نیمقدم ، م. ، و عمران ی، ع. ، علو یقندهار
 .121-115ص  3(1). داریارزش شفاف ، مجله آب و توسعه پا کردی: رویباز

 .کندیم دیآب خراسان را تهد تیامن رودی/ سد سلما در هر شودیم رانیا یهارودخانهمانع  هی(. همسا1395، م. ) رادیانیکاو

https://af.shafaqna.com/FA/138349. 
 کیاستراتژ تیبر اهم مؤثر یهاشاخصو  رهایمتغ ریتأث لیوتحلهیتجزو  یی(. شناسا1397، ح. ) ای، ح. ، و صدران ی، ع. ، زرقان ی، م. ، متق رادیانیکاو

 .22-1ص ، 19( 55)،  ییایدر علوم جغراف یکاربرد قاتیتعامل. مجله تحق لیتحل کردیبا رو رانیا یبرا رودیهر

و افغانستان در حوضه  رانیا هیدروپلتیکدر روابط  مؤثرعوامل  لیو تحل یی(. شناسا1398، ح. ) ای، ح. ، و صدران ی، ع. ، زرقان ی، م. ، متق رادیانیکاو
 .235-254ص. ، 10( 34)و بلوچستان.  ستانی، دانشگاه س قارهشبه. مجله مطالعات رودیهر

 .159-127ص  3(10). یاسیمجله حقوق و علوم س رانیا هیدروپلتیک تیوضع ی(. بررس1387، ح. ) یهاش یمختار

 .26-15، 6(2) ، داریمجله آب و توسعه پا هیدروپلتیک مفهوم حی(. توض1399، م. ) رادیانی، ح. ، و کاو یهاش یمختار

 .و بلوچستان. زاهدان ستانیعمران ، دانشگاه س یمهندس یکنگره مل نیآب هفتم یالمللنیب نیبر قوان ی(. مرور1392، ح. ) یآبادانیم

(. هیدیشهر اهواز )بخش حم یروستاها ی: مطالعه موردانییروستا یزندگ تیفیبر ک گردوغبار دهیپد ریتأث یابی(. ارز1391، ح. ) یحردان اقوتی
 .مدرس تهران تیارشد. دانشگاه ترب یکارشناس نامهانیپا
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