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 چكیده

مديريتصحیحمنابعآبیبه حوضهضعفدر نداشتنديپلماسیآبیهايآبیمشترکبینخصوصدر المللی،

،کارآمد منابعآبیبیننامناسببهرهشیوةو افزايشروزافزون59المللیدرقرنبردارياز بهکمبودشديدو

زندگیملت روند در آبی منابع اهمیتآبو بهنقشو منطقها میةخصوصدر و شده منجر تواندخاورمیانه

اروندرودةخاورمیانهحوضةقهايآبیمشترکدرمنطد.ازجملهحوضهشوايهايفراگیرمنطقهسازبحرانزمینه

است برخوردار حاکم موقعیتژئوپلیتیكی بر خاصبنا جايگاه حساسیتو از دوره؛استکه مختلفدر هاي

آبیبودهاست.ةبرداريومالكیتاينحوضبهرهةايرانوعراقمتأثرازنحوةتاريخیروابطدوکشورهمساي

برداريمديريتوبهرهةلزوماتخاذاستراتژيمناسبدرروابطديپلماتیکايرانباعراقبرسرنحو،بنابراين

مهماستةاينحوض همینراستا.آبیمشترکبسیار تحقیقپیش،در به،رودر خبرگان، نظر از استفاده با

SWOTاستفادهازتحلیلماتريسدوباشرهیدروپلیتیکاروندروداقدامدشناسايیعواملمحیطیتأثیرگذار

حوضشمشخص در ايران هیدروپلیتیكی راهبرد اولويتةد ادامه در و است تهاجمی راهبردهاياروند بندي

حاصل تحلیلسلسلهآراياحصاشده از استفاده دولت»گرفتوانجامAHPمراتبیخبرگیبا مردانتأکیدبه

اختصاصبودج و ويژه راةجهتتوجه توسعمناسبدر و و صنايعةستايارتقا تجهیزاتزيربنايی وابسته،

هاوتوانعلمیوفنیودانشگاهیدرونونظامیکشوربااستفادهازظرفیت،اياستراتژيکاقتصادي،هسته

دارترينو(اولويت495/0باکسبوزن)«يابیبهتوازنوبرترينسبینسبتبهعراقکشوردرراستايدست

د.شاهبردانتخابمؤثرترينر
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لهئمقدمهوبیانمس
 يک  ( و1111: 9112محيطی( است )مبرور و همكاران،  و زيست ،)يک ميراث اقتصادي، اجتماعی آب يک دارايی عمومی

زا  آفرين و تنش و كشورها همواره رقابت ،هاي انسانی، جوامع گروه كه در بين استجهان در سطح  ارزشمند و یعطبي منبع

هاي آبريز مشترک است و يافتن سازوكاري  آيد در حوضه هايی كه بين كشورها بر سر آب پيش می اختالف ةبوده است. عمد

ارتباط مستقيم بين (. 111: 1922)سامعی و همكاران،  برداري عادالنه از اين منابع امر دشواري است منظور بهره معقول به

المللی متعدد  هاي مشترکِ بين هاي آبريز و آبخوان ها از يک سو و وجود حوضه و امنيت ملیِ دولت ،آبی، امنيت انسانی امنيت

سياسی و امنيتی در دنيا  ةناپذيري به يک مقول هاي آبی به نحو اجتناب در دنيا از سوي ديگر سبب شده است كه سامانه

نتخاب نوع (. ا919: 1921)قريشی و همكاران،  ا ايجاد كنندر «امنيت و ،سياست آب،» ةتنيد درهمپيوند  د ونتبديل شو

ي برا انتخابی مسير نوع ةدهند برداري از منابع آبی مشترک نشان هاي متناسب با آن در بهره تبع آن تاكتيک استراتژي و به

ه با اين ههاي مختلف در مواج ها و تاكتيک آشنايی و شناخت استراتژي بنابراين،برداري از منابع آبی مشترک خواهد بود.  بهره

گذاري  دهی به يک سياست له بسيار حائز اهميت است. اين شناخت درنهايت به انتخاب استراتژي واحد براي شكلئمس

و اجتماعی هر  ،ی، فرهنگیتواند متناسب با شرايط سياسی، اقتصادي، اقليم شود كه می منسجم در ديپلماسی آب منجر می

برداري از منابع آب  رقابت بر سر بهره(. 989: 1921)قريشی و همكاران،  گيرد انجاممنابع مشترک  در مناسبات آبريز ةحوض

طور قطع در درازمدت  همراه داشته باشد، به باالدستمدت منافعی براي كشورهاي  مشترک اگرچه ممكن است در كوتاه

)روغنی و همكاران،  هاي مشترک خواهد شد كشورهاي واقع در حوضه همةرويه متوجه  هاي بی داشتتأثيرات منفی اين بر

اند  هاي آبی كه در برخی موارد به شكل بحران يا حتی جنگ آب متجلی شده دهد تنش شواهد نشان می (.911: 1922

هاي موجود ناتوان  ها و زيرساخت برنامه اي آغاز شده است. اين در حالی است كه و منطقه یديرگاهی است در مقياس فرومل

هاي آبی مشترک زيادي  (. حوضه18: 1921و كاويانی راد،  هشی )مختارياند  از رويارويی با تنش آبی فراگير كنونی و آينده

استفاده و  ةدر مناطق مختلف جهان وجود دارد كه در مواردي سبب ايجاد همكاري متقابل كشورهاي آن حوضه در نحو

ده است. اروندرود از جمله شبروز تنش و درگيري ميان كشورها  ةهايی نيز زمين رداري از آن و در طرف مقابل در نمونهب بهره

اخير مورد اختالف دو كشور ايران و عراق بوده و در آينده نيز احتمال ايجاد تنش  ةچند سد یهاي آبی است كه در ط حوضه

 آبی وجود دارد. ةبرداري از اين حوض هرهمديريت و ب ةو درگيري ميان دو كشور در نحو

استمرار  أتواند همچنان منش هاي آزاد واقعيتی است استراتژيک كه می تالش عراق براي دسترسی به آب ،درحقيقت

اي دور خواهد بود  هاي الي زخم دو كشور در آينده يكی از استخوان اي باشد و احتماالً هاي منطقه ها و ناآرامی بحران

اي  كه از اين لحاظ موقعيت بسيار مناسب و ويژه ،(. در مقايسه با موقعيت دريايی ايران101: 1921پور،  رحيمی)محسنی و 

كشوري محصور در خشكی  بودن سواحلش عمالً دليل نامناسب و به ندارددارد، كشور عراق موقعيت مناسب دريايی 

مرزي مشترک ميان دو كشور ايران و  ةعنوان رودخان (. اروندرود به991-999: 1911 ،شود )نامی و محمدپور محسوب می

علت وضعيت ژئوپليتيكی خاص كشور عراق  خصوص در ساليان اخير به هاي زمانی و تاريخی مختلف به عراق در بازه

گيري  برداري از آن بوده و گاه اين اختالفات به شكل بهره ةكشور بر سر تصاحب و نحو ساز ايجاد اختالف ميان دو زمينه

ساله بوده كه خسارات و تلفات انسانی،  ده است كه آخرين آن جنگ تحميلی هشتش منجر  رگيري نظامی و جنگد

آبی مشترک در  ةخصوص براي كشور ايران همراه داشته است. همچنان اين حوض و اقتصادي بسيار زيادي به ،ساختاري

هاي اين  دولت عراق با توجه به محدوديت ةاز ناحيخصوص  ساز ايجاد اختالف و درگيري مجدد به تواند زمينه آينده می

هاي عثمانی و  هاي خليج فارس باشد. با توجه به سوابق تاريخی موجود از زمان حكومت كشور در دسترسی راحت به آب

آبی مشترک تأثيراتی در روابط و مناسبات ميان دو كشور همسايه داشته است. در عصر  ةاين حوض ،صفويه تا به امروز
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آبی اروندرود به وقوع جنگ  ةبرداري از حوض مالكيت و بهره ةنی اختالفات موجود ميان ايران و عراق بر سر نحوكنو

هاي آزاد  دليل موقعيت ژئوپليتيكی خاص عراق و عدم دسترسی راحت اين كشور به آب ويرانگر تحميلی ميان دو كشور به

تجارت دريايی براي عراق  ةخصوص در زمين ص ژئوپليتيكی بهاين تنگناي خا بنابراين،ده است. شدر خليج فارس منجر 

هاي تاريخی خاص باعث تالش و كوشش اين كشور در راستاي حل اين مشكل و معضل پايدار  در مقاطع و دوره

 گرفته در خصوص كمبود  انجامهاي  بينی با توجه به پيش ،ده و در آينده همچنان ادامه خواهد داشت. بنابراينشجغرافيايی 

مشترک آبی  ةيابی بر منابع آبی، اين حوض هاي احتمالی ميان كشورهاي نيازمند بر سر كنترل و دست منابع آبی و تنش

ساز ايجاد  زمينه اًتواند مجدد هاي آزاد می تاريخی خود و محصوربودن و عدم دسترسی عراق به آب ةنيز با توجه به پيشين

 .دشوتنش و درگيري در روابط دو كشور همسايه 

ترين و مؤثرترين راهبرد هيدروپليتيكی ايران در  ال كه مهمؤدر پژوهش پيش رو در راستاي پاسخ به اين س بنابراين،

سويی و نزديكی و روابط متقابل ميان دولت  آبريز اروند چيست؟ و با درنظرگرفتن اين فرضيه كه با توجه به هم ةحوض

 آبريز اروند است. ةؤثرترين راهبرد هيدروپليتيكی ايران در حوضكاري م حال حاضر عراق با ايران تعامل و محافظه

 ،مرتبط ةپذيرفت انجاماسناد و سوابق علمی پيشين  ةسعی بر آن است با بررسی و واكاوي دقيق و با استفاده از مطالع 

د( و عوامل تأثيرگذار محيط داخلی )نقاط قوت و ضعف( و عوامل محيط خارجی )نقاط فرصت و تهدي يضمن احصا

ضمن ،  1و ديدگاه كارشناسان و خبرگان مربوط به كمک روش تحليل ماتريس قوت، ضعف، فرصت، تهديد آرااستفاده از 

و در ادامه به كمک شود آبريز اروند ارائه  ةتعيين استراتژي كشورمان، راهبردهاي هيدروپليتيكی مؤثر ايران در حوض

 د.شوآمده اقدام  دست اهبردهاي بهبندي ر به اولويت 9مراتبی يند تحليل سلسلهافر

تحقیقةپیشین
 است: 1هيدروپليتيک اروندرود به شرح جدول  بارةگرفته در  انجامترين تحقيقات  مهم

هیدروپلیتیکاروندروددربارةهگرفتانجامترينتحقیقاتمهم.9جدول
بحثةهستناماثررديف

1 
 ةپيراموونی حوضو  رساله: تأثير مناسبات هيدروپليتيک كشوورهاي  

 گوا   ةمووردي پوروژ   ةدجله و فرات بر امنيت ج.ا. ايوران: مطالعو  
 ، دانشگاه خوارزمی(1921نژاد،  )رشيدي

گيوري تهديود    دجله و فرات بور بنيواد طورح گوا  در شوكل      ةبازتاب مناسبات هيدروپليتيک كشورهاي حوض
ي ناشوی از رويكورد هيودروپليتيک    پيامودها  .امنيت نواحی جنوب غرب ايران نمود يافته و تشديد خواهود شود  

محيطوی ديگور ابعواد امنيوت در      ويژه تركيه افزون بر تهديد امنيت زيسوت  كشورهاي فرادست دجله و فرات به
 و سياسی را در جنوب غرب كشور تحت تأثير قرار خواهد داد. ،هاي اقتصادي، اجتماعی حوزه

9 
ران و ناموه: ابعواد سياسوی مسوائل آبوی )هيودروپليتيک( ايو        پايان

، دانشوگاه اموام   1928 )مسورور،  آن ةانداز آيند همسايگان و چشم
 صادق(

 .تورين دليول بوروز تونش ميوان ايوران و همسوايگان خواهود بوود          اتخاذ رويكرد اقتصادي نسبت به آب مهم
)براي اقوام باالدست با رشد نگاه اقتصوادي بوه آب و توالش بوراي      ر مرزهاي قومیدتراكم شكاف  ،همچنين
 د.شوتواند به بروز ناامنی منجر  اقتصاد آبی( می ةبر پاي استقالل

9 
مووردي ايوران و    ة)مطالعو  هواي هيودروپليتيک   نامه: چوالش  پايان
 دانشگاه عالمه طباطبايی( ،1929، نيا )موسوي عراق(

محيطوی و صونايع از عوامول     هواي زيسوت   كشواورزي، بحوران   ةرشد جمعيوت و گسوترش شوهرها، توسوع    
 هاي هيدروپليتيكی در روابط ايران عراق است. شچال ةوجودآورند هب

1 
مقاله: بررسی اجمالی حقوق ايران در ارونودرود بور مبنواي قووانين     

 (1911المللی و اسناد موجود )صادقيان،  بين

تاريخی نام اروندرود و نظوام حقووقی آن در يوک سوير تواريخی پرداختوه و نويسونده         ةبه مرور اجمالی پيشين
ده و شو اي جامع و كامل كه تمام جوانوب كوار در آن لحواظ     الجزاير ميان دو كشور را عهدنامه 1210 ةعهدنام
 داند. می است شده صورت سنجيده و حساب به

0 
ايران و عوراق   ةمقاله: تأثير هيدروپليتيک اروندرود بر مناسبات آيند

 (1921پور،  )محسنی و رحيمی

دو كشور پرداخته و با توجوه بوه مشوكالت     ةد بر روابط و مناسبات آيندهيدروپليتيكی اروندرو هايبه بررسی اثر
محيطوی در   و زيسوت  ،مناسبات ميان دو كشوور در ابعواد سياسوی، اقتصوادي    كه است بر آن ژئوپليتيكی عراق 

 آينده متأثر از اروندرود است.

8 
مقاله: بررسی عوامل مؤثر ژئوپليتيک عراق و توأثير آن بور امنيوت    

 (1920اسالمی ايران )هاشمی و همكاران، ملی جمهوري 
پرداختوه و   .ا .ا .ها بر امنيوت ملوی ج   به بررسی بنيادهاي ژئوپليتيک مؤثر بر روابط ميان ايران و عراق و تأثير آن

 داند. وضعيت خاص ژئوپليتيک عراق را تهديدي هميشگی عليه امنيت ملی كشور ايران می

1 
هواي   كردن مصورف آب  بهينه مقاله: هيدروپليتيک ايران و عراق و

 (1921مشترک مرزي )نيرومندفرد و شهيدي،
زدا و هيدروديپلماسی داشوته باشود و    هيدروپليتيک ايران در برخورد با عراق بايد رويكردي تنشكه است  بر آن
 بر محور مديريت مشترک دو كشور بر اروندرود باشد.د باي هيدروپليتيک ايران و عراق  ةانداز آيند چشم

                                                                                                                                                                   
1. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) 

2. Analytic Hierarchy Process 
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پذيرفته به بررسی سير تاريخی قراردادهاي فی   انجامكه بيشتر مطالعات  شود با مرور تحقيقات پيشين مشاهده می

برداري و همچنين وضعيت حقوقی رودخانه در گذشته و حال، همچنين تأثير  استفاده و بهره ةنحو ةمابين دو كشور در زمين

تحقيق جامعی با  بنابراين،در گذشته و زمان حال پرداخته است.  هيدروپليتيک رودخانه بر روابط و مناسبات دو كشور

راهبرد متناسب با  ةدرنظرگرفتن شرايط محيطی تأثيرگذار )عوامل داخلی و خارجی( حال حاضر حاكم بر دو كشور و ارائ

در راستاي  آمده در آينده دست هاي به گذاري و اتخاذ ديپلماسی متناسب با راهبرد شرايط محيطی موجود جهت سياست

آبريز مشترک اروند و جلوگيري از بروز تنش و درگيري مجدد  ةحوض ةبرداري و مديريت بهين ايجاد همكاري و بهره

يابی به اين  در تحقيق پيش رو سعی در دست بنابراين، .ده استشايران و عراق ارائه ن ةكشور همساي احتمالی ميان دو

 مهم است.

شناسیتحقیقمحیط
برخاسته  ةگرايانه/ واگرايان هاي هم عنوان دو بازيگر تأثيرگذار در مقاطع تاريخی، همواره تحت تأثير كنش به ،ايران و عراق

هاي سياسی تحميل  اي خود را به نظام اند. زيرا عامل جغرافيا به گونه هاي جغرافيايی فی مابين و منطقه بوده از واقعيت

(. جغرافياي عراق محل پيدايش و 29: 1912دهد )قوام،  حت تأثير قرار میها را ت هاي سياست خارجی دولت كند و داده می

هاي  و كشمكش قدرت ،رشد بسياري از نمودهاي درخشان فرهنگی و مدنی و از طرفی محل بروز تعارض، هماوردي

تيک عراق (. عدم بلوغ ژئوپلي11: 1921گيري تعارضات مذهبی و فرهنگی بوده است )موجانی،  اي و جهانی و شكل منطقه

: 1920كند )هاشمی و همكاران،  المللی تغيير می ناشی از جغرافياي سياسی نابسامان آن است كه به موازات تحوالت بين

پراكنش آب در (. در خصوص تأثير هيدروپليتيک منابع آبی مرزي مشترک بر روابط ايران و عراق، از آنجا كه 11-11

ساز پيدايش شرايط  ون آب در امور مختلف زمينهزو مصرف روزاف جمعيت ةيندازنواحی مختلف نابرابر است و رشد ف

: 1921ی، ي)گرگيج و خزا كنند هيدروپليتيک ياد می ةعنوان سد به 91نظران از قرن  از صاحب يبسيار ،ه استدحساسی ش

 1191كه از مجموع اي و منابع آبی مشترک دارد  همسايگان خود مرز رودخانه همة(. با درنظرگرفتن اينكه ايران با 12

كيلومتر مرز  1211درصد آن مرز آبی است، مرز آبی شامل  09درصد آن مرز خشكی و  11كيلومتر مرز مشترک، 

اي گرم و خشک با  شدن در منطقه دليل واقع ايران به ،(. در اين ميان110: 1922)سامعی و همكاران،  اي است رودخانه

داشته است كه اين  اختالفع آب مشترک خود با كشورهاي همسايه همواره روست و بر سر مديريت مناب بحران آب روبه

با  طوالنیدليل مرزهاي  گاه به درگيري لفظی و حتی نظامی نيز انجاميده است. عراق و پيش از آن عثمانی به اختالفات

ا وجود (. ب021: 1921آرا،  )دهشيري و حكمت اند را بر سر مرزها و منابع مشترک با ايران داشته اختالفاتايران بيشترين 

اصلی در طول تاريخ مربوط به  اختالفاتاين دو كشور وجود دارد،  طوالنیمنابع آب مشترک زيادي كه در طول مرزهاي 

(. روابط سياسی دو كشور ايران و عراق 819: 1921آرا،  )دهشيري و حكمت اروندرود بوده است ةمرزهاي جنوبی و رودخان

هاي گوناگون بر روابط سياسی دو  هاي مشترک تاكنون با جنبه آب ةلئعوامل گوناگون بوده است كه مسهمواره متأثر از 

 (.1: 1921)قادري،  كشور تأثيرگذار بوده است

زيرا اين آبراه همراه خور عبداهلل تنها مسيرهاي ارتباطی اين  ؛اروندرود براي عراق از اهميت بيشتري برخوردار است

عراق در اين خور با  ،داشتن خور عبداهلل، عراق نيازمند اليروبی مداوم است. از سوي ديگر راي باز نگهكشور با درياست. ب

اليروبی مشترک و دائمی را براي خود ضروري  ،و اين منطقه براي كويت اهميت كمتري دارد. در نتيجه ردكويت مرز دا

 (.181: 1921پور،  گيرد )محسنی و رحيمی قرار میاول اهميت براي عراق  ةاروندرود در درج ،بيند. بنابراين نمی
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ق يک عراق بوده كه از طرياستراتژ فارس از اهداف جيهاي ساحلی خل آب هگسترش خط ساحلی و دسترسی آسان ب

ت بر دو يو حاكم ،تيار داشتن كويكشور بر اروندرود، در اخت نيت انحصاري ايران به عراق حاكميوست خوزستان ايپ

 د حدود مرزهايياست تحد هاي عراق سبب شده ت نامساعد كرانير است. وضعيپذ امكان انيبه و بوبتی وريكو ةريجز

ن يعملی نشود. درواقع، ا هرگز ،از دارديت نيو كو ،ران، عراقيكه به همكاري و تفاهم ا ،فارس جيی در شمال خليايدر

ابی يفصل نشدن آن ارز  و  منافع خود را در حلندارد و  اي براي حل موضوع زهيانگی كيتيل مشكالت ژئوپليدل كشور به

 (.10-11: 1912پور،  )كريمی كند می


(abadanport.pmo.irاروندرود)منبع:سايتسازمانمديريتبنادرودريانورديآبادان:جغرافیايیةنقش.9شكل

مبانینظريوچارچوبمفهومیتحقیق
تكمیلیرهیافتهم

تكمیلیهممفهومالف(

كار عملياتی است كه در قالب رويكردي  و عنوان يک چارچوب و ساز 1تكميلی لحاظ مفهومی، راهبرد هم به

توزيع منابع محيطی و جغرافيايی  ةبنيادي اين راهبرد آن است كه چون ميزان و نحو ةمفروض. كاركردگرايانه مطرح است

تنهايی قادر به  رخوردار است، هيچ مكان جغرافيايی بههاي گسترده ب در سطح زمين فاقد الگوي همسان بوده و از نابرابري

هاي جغرافيايی براي تأمين منابع مورد نياز خود  رو، مكان  از همين .ستينيازهاي ضروري ساكنان خود ن ةتأمين هم

دو دسته در هر سطح و مقياس، واجد  ،اند. بر اين اساس، هر مكان جغرافيايی هاي ديگر نيازمند و وابسته شدت به مكان به

 :هاي محيطی و جغرافيايی است از مؤلفه

 هايی كه در اختيار دارد؛ منابع و مزيت .1

 .روست همنابع ضروري با آن روب ةهايی كه در زمين و محدوديت ،كاستی، كمبود .9

ها از  محدوديتسو و نيازها و   ها از يک یيها در طول زندگی خود به فراخور توانا گونه كه افراد و گروه همان ،بنابراين

هاي  ساختن نيازهاي خود با افراد و گروه جبري و واقعی تعامل و همكاري متقابل براي مرتفع ةسوي ديگر وارد يک چرخ

 كنند جبري و الگوي واقعی پيروي می ةهاي جغرافيايی نيز براي بقا و استمرار خود از همين قاعد شوند، مكان ديگر می

 (.901: 1211)ميترانی، 

                                                                                                                                                                   
1. Complementary Approach 
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تكمیلیهايهمهاوزمینهب(حوزه

 :دكرو فرهنگی مطرح  ،سياسی، اقتصادي، امنيتی ةرا در چهار زمين تكميلی هم توان فرايند در قالب كلی، می

گيري  آغاز شكل ةها و مناطق جغرافيايی نقط توان گفت مناسبات اقتصادي ميان مكان بدون ترديد میاقتصادي:  ةحوز

ترين  ينياقتصادي معموالً با پا ةتكميلی در زمين هم ةپروس. مرحله از اين فرايند است ترين تكميلی و ملموس فرايند هم

. بر اين شود  شود و در طول زمان و طی روندي تكاملی به پيوندهاي عميق و گسترده منتهی می سطوح همكاري آغاز می

تر در  مبادالت تجاري در گام پيشرفته ةدر صورت تداوم روابط اقتصادي ميان دو مكان جغرافيايی و عبور از مرحل ،اساس

دنبال اين مرحله، مبادالت فنی و   . بهشود  هاي مشترک و انتقال تكنولوژي منجر می گذاري اين زمينه به سرمايه

 .انجامد همكاري به پيوندهاي وسيع اقتصادي می ةترين مرحل كارشناسی و درنهايت در كامل

و  ،هاي قرابت قومی، زبانی، مذهبی فرهنگ غالباً مستلزم وجود زمينه ةحوزتكميلی در  فرايند همفرهنگی:  ةحوز

ساز  تواند زمينه تاريخی است. بديهی است در شرايط متعارف وجود اشتراكات فرهنگی و قومی بيش از هر عامل ديگر می

  (.811: 1211)كانتوري و اشپيگل،  هاي جغرافيايی باشد پيوند و همكاري در ميان مكان

اعم از مخاطرات طبيعی و انسانی، در شرايط كنونی  ،با توجه به گستردگی و حجم تهديدات محيطیامنيت:  ةحوز

تنهايی و با اتكا به منابع و امكانات داخلی توان رويارويی با تهديدات  هيچ مكان و واحد جغرافيايی در هيچ نقطه از عالم به

مدت  و قادر به تضمين استقالل خود به ردوان صيانت از امنيت خود را نداتنهايی ت مزبور را ندارد و هيچ كشوري به ةفزايند

افزايی منابع و  ها و مناطق جغرافيايی گريزي از آن نيست كه با اتكا به هم طوالنی نيست. در چنين شرايطی، براي مكان

تكميلی به طراحی و  اي همه پيوسته از حلقه هم به ةهمكاري و مشاركت جدي و در قالب يک شبك ةامكانات خود در ساي

 . هاي امنيتی يكديگر را مرتفع سازنداجراي استراتژي امنيت گروهی بپردازند و از اين طريق خأل

اوج و  ةتوان نقط شود می تكميلی سياسی را كه عمدتاً در مقياس ملی و باالتر مطرح می پيوند و همسياسی:  ةحوز

پيوند و همكاري از آنچنان گستردگی برخوردار در اين مرحله مجاري  .آورد مارش  پايانی اين فرايند به ةنهايی و مرحل ةحلق

هاي متعلق به هر يک از كشورها، شامل ارتباطات گسترده ميان افراد،  عالوه بر پيوند ميان نهادها و سازمان ،است كه

 .شود هاي غيرنهادي نيز می و تشكل ،ها گروه

تكمیلیج(اهدافهم

د، فرايند يادشده اهداف و پيامدهاي شن بياتكميلی  اي كه براي فرايند هم هاي چهارگانه حوزه ها و توجه به زمينه با

يابی به سطح قابل قبولی از توسعه و نيز ايجاد ثبات و امنيت پايدار در محيط  همراه دارد كه از آن ميان دست متعددي 

يا چند مكان  تر، طی اين فرايند، دو عبارت روشن  به (.0: 1201)ديوتچ،  دارد ها قرار جغرافيايی در رأس اين هدف

نوعی داد و ستد   هاي متقابل، به از طريق همكاري ،هاي خود با يكديگر ها و محدوديت ضمن تبادل مزيت ،جغرافيايی

هاي همكاري  زمان طرف يابی هم شوند كه حاصل آن دست همديگر می ةپردازند و موجب تكميل فرايند توسع متقابل می

 .هم است  هاي وابسته به اي از مكان پارچه و شبكه يافتگی يک ه مواهب توسعهب

تكمیلید(پیامدهايهم

يابی مناطق مختلف جغرافيايی به سطوح مطلوبی از توسعه و پيشرفت از طريق اين فرايند، عالوه بر تسريع در نيل  دست

هاي موجود ميان  فصل اختالفات و كشمكش حل ومانده، نقش مؤثري در  هاي عقب به توسعه و پيشرفت گروهی مكان

هاي  گزين رقابت و ناامنی و امنيت پايدار جاي ،دنبال آن فضايی از صلح، ثبات  نواحی جغرافيايی خواهد داشت كه به

 (.19-91: 1920)واثق و همكاران،  دشگوناگون خواهد 
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هیدروپلیتیک

دليل چهار ويژگی  فيايی بسيار مهم در سطح جهان است كه بههاي جغرا از جمله ارزش ،عنوان يک منبع طبيعی به ،آب

 ،هاي انسانی، جوامع در بين گروه« رقابتی بودن ةماد»و  ،«بودن گزين غيرقابل جاي» ،«توزيع ناهمگون» ،«بودن كمياب»

وجوه  ةش مطالع(. هيدروپليتيک را دان119: 1922)سامعی و همكاران،  زا بوده است آفرين و تنش و كشورها همواره رقابت

پايدار  ةثبات سياسی، توسع ياند كه هدف آن ارتقا محيطی آب تعريف كرده و زيست ،سياسی، اقتصادي، اجتماعی

(. 110: 1922)سامعی و همكاران،  و جهانی است ،اي هاي محلی، ملی، منطقه محيطی در مقياس اقتصادي و زيست

آفرينی منابع آب بر روابط سياسی  آب و سياست است و تأثير و نقش ةهيدروپليتيک تركيبی متوازن از دو واژ ،درواقع

هاي بين كشورها درباره تخصيص، توزيع،  اي، سياست آب و سياست در سطح منطقه ة. رابطكند كشورها را مطالعه می

(. 911: 1922)اخباري و همكاران،  ها شود گرايی بين آن تواند موجب تنش يا هم و كيفيت منابع آب است كه می ،كنترل

شود هيدروپليتيک  هاي فرامرزي باعث می چندگانه از منابع آب ةالمللی و استفاد هاي آبريز بين منازعه و همكاري در حوضه

الملل در حال حاضر با آن مواجه است )متقی و همكاران،  بين ةيكی از موارد پيچيده و متضاد شود كه كشورها و جامع

و  ،ور تبيين نقش و تأثير مسائل آب در مناسبات و روابط سياسی، اجتماعی، اقتصاديمنظ به ،(. بنابراين998: 1921

 ةواژ و جهانی( از دانش ،اي )محلی، ملی، منطقه ها در سطوح مختلف محيطی ميان جوامع انسانی و دولت زيست

.شود  علم ژئوپليتيک محسوب می ةشود كه خود از شقوق و زيرمجموع هيدروپليتيک استفاده می

هیدروپلیتیکحوضةاروندرود

(. 188: 1919بيشترين مسائل هيدروپليتيک را خاورميانه دارد )كمپ و هاركاوي،  ،در بين مناطق جهان، بدون ترديد

 شود هاي اصلی سياست خارجی عراق می ترين كدهاي ژئوپليتيک عراق است كه در آينده از چالش آب از مهم ةمسئل

هاي عراق محدوديت دسترسی آن به سواحل  پذيري ترين آسيب يكی از بزرگ بنابراين،. (11: 1920 هاشمی و همكاران،)

خصوص براي عراق اهميت استراتژيک دارد. اين  مرزي، يعنی منازعه بر سر آبراه اروندرود، به ةترين مسئل آبی است. عمده

عراق اين مسير استراتژيک و حياتی خود آبراه تنها مسير دريايی حياتی ميان خليج فارس و قلمروهاي داخلی عراق است. 

 ة(. نظارت بر رودخان12: 1911داند )فولر،  پذيري دائم و گروگان برقراري مناسبات حسنه با ايران می را در معرض آسيب

اخير بوده است ة سياسی براي عراق بوده و همين امر سبب كشمكش با ايران طی چند ده ةاروندرود يک هدف عمد

اي طوالنی دارد و همواره يكی از  (. اختالفات بر سر حق حاكميت اروندرود پيشينه998: 1921شهيدي، )نيرومندفرد و 

براي مرز آبی اروندرود بين دولت  1111اختالف قرارداد  أهاي زد و خورد ميان دو كشور همسايه بوده است. منش كانون

معمول تحت حاكميت امپراتوري عثمانی درآمد. در  موجب آن سراسر اين آبراه برخالف عرف كه به استايران و عثمانی 

و كشورهاي ساحلی در  استرود  ةترين نقط الملل، تعيين حاكميت در چنين رودهايی عميق حالی كه بر مبناي عرف بين

توان به قرارداد  (. در روابط ايران و عراق می19: 1911 )صادقيان، اند برداري داراي حق مساوي اعمال حاكميت و بهره

 ةاروندرود هميشه هدف عمد ةاروند است و نظارت بر رودخان ةترين مسئله نقش رودخان الجزاير اشاره كرد كه مهم 1210

 (.119: 1922)سامعی و همكاران،  اخير بوده است ةسياسی عراق بوده و همين امر سبب كشمكش با ايران طی چند ده

ت عراق يدوگانگی بسته به وضع نيبخشد كه ا دوگانه میت به عراق وجه يعی در رأس حاكميت شيحضور اكثراگرچه 

ران با يک به ايتيژئوپلهاي  ت عربی و چالشيتوجه به هو داخلی بی ر جنگيزده و درگ متفاوت خواهد بود. عراق بحران

و  ت ملیيهو به ،نيا وجود كند. با تی به او كمک میيهاي امن نگرد كه براي مقابله با چالش می ک راهبرديينگاه شر

كند. اما عراق پس از بحران  زي میري برنامه ت آنيم و تقويدهد و براي تحك می خود واكنش نشان يکتيانزواي ژئوپل

ک راهبردي و نه يک شريار دارند، عراقی است كه نه ياخت ت را دريحاكم انيعيی فعلی(، كه شيايداخلی )با حفظ جغراف
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ران خواهد يا ل شده رقابتی راهبردي بايران تبديک ايب استراتژيشود؛ بلكه عراقی كه به رق محسوب می رانيدشمن ا

ر خود يپذ ک رقابتيتيهاي ژئوپل از شاخص ن حداكثري منافع خوديل به اهداف ملی و تأميصدد است براي ن داشت و در

صل از فروش م حايک نفت و درآمدهاي عظيتيران استفاده كند. ژئوپليا عنوان اهرمی براي فشار بر جمهوري اسالمی  به

لومتر يپنجاه ك ن، حفر كانال به طوليهاي طرف ها و نشست ت عربی در اجالسيد بر هويتأك ،عراق ةتوسع منابع نفتی براي

ت بسط ين بندرها ظرفيري در ايت پهلوگيقابل ها با رانی است و نفتكشيت كشتيبصره كه داراي ظرف ةدر عمق منطق

ران است كه يان عراق و ايري رقابت راهبردي ميگ شكل هاي نهياز زم مشابههاي  ک عراق را دارند و نمونهيتيژئوپل

 ،(. درحقيقت11: 1920)هاشمی و همكاران،  ران باشديت ملی ايم بر امنينده داراي آثار مستقيآ شود در نی میبي شيپ

دئولوژي و رهبري يكنار ان عامل در ير ايل شود. تأثيران تبديی ايتچالش امن تواند به ک عراق میيتيت خاص ژئوپليوضع

است. وجود منابع  عراق بوده است خارجیيس ةكنند يينبی از عوامل تعيطور تقر  ولی به ،خی نوسان داشتهيتار در مقاطع

گان، اختالف در استفاده از يلی با همسايتحم عی ويهاي آزاد، وجود مرزهاي طب م نفتی، چالش دسترسی به آبيعظ

ت يهاي چالشی عراق است كه داراي اثر منفی بر امن ن كشور از شاخصيا اقوام و مذاهب مختلف در و رودهاي مشترک

كشور، همواره از  نيک عراق، فارغ از نوع حكومت ايتيژئوپل ةژيط وياست كه شرا خ عراق نشان دادهيتارت. ران اسيملی ا

 (.11-18: 1920ران، )هاشمی و همكا ن كشور بوده استياست خارجی ايس ةكنند نييعوامل تع

(SWOT)ماتريس

چهار نوع راهبرد بر مبناي نقاط  سازد. اطالعات را ممكن ةسيمقا تواند یكی از ابزارهاي مهم است كه ميس ين ماتريا

 :شود یدات از آن استخراج ميها و تهد قوت و ضعف و فرصت

به سمت كاهش  ديبا يراهبرد اتخاذ، ستهم باال داتيو تهد ياست كه نقاط ضعف قو یطيدر شرا سازماناگر  .1

 كند؛ز يدات پرهيو از تهددهد د نقاط ضعف را كاهش يط سازمان باين شراينقاط ضعف باشد. در ا

در جهت  ديبا يباالست، راهبرد اتخاذ زين یطيمح داتياست كه نقاط قوت باال و تهد یطيدر شرا سازماناگر  .9

دات از نقاط قوت ياز تهد دوريد براي يط سازمان باين شرايباشد. در ا داتيبرخورد با تهد ياستفاده از نقاط قوت برا

 كند؛استفاده 

در جهت  ديبا يباالست، راهبرد اتخاذ زين یطيمح يها فرصتاست كه نقاط ضعف باال و  یطيدر شرا سازماناگر  .9

از  بايد نقاط ضعف را ها فرصتاز ط سازمان با بهره جستن ين شرايا درباشد.  ها فرصتكاهش نقاط ضعف با استفاده از 

 ؛ردبن بيب

نقاط قوت بتوان از  ياتخاذ شود كه بر مبنا يطور ديباالست، راهبرد سازمان با یطياگر نقاط قوت و فرصت مح .1

د، يويد )ديبرآ ها فرصتاز  يبردار هبهرجستن از نقاط قوت درصدد  د با بهرهياستفاده كرد. سازمان با یطيمح يها فرصت

1921: 981-988.) 

راهبرد

ط خارجی سازمان را يعواملی كه در مح  ؛ن شودييتع يا سازمان شركت تين است كه مأمورين راهبرد ايمقصود از تدو

 ؛ی شوندينقاط قوت و ضعف داخلی سازمان شناسا ؛ی شونديشناسا آورند یوجود م را كه به يیها ا فرصتي كند ید ميتهد

ن شود ييت تعيفعال ةادامبراي راهبرد مناسب   گوناگون يها از درنظرگرفتن راهبردند و پس شون يياهداف بلندمدت تع

ها و  ريزي راهبردي بيشتر احساس شد. سازمان پس از جنگ جهانی دوم نياز به مفهوم برنامه (.90 :1921  د،يوي)د

از مزاياي . يرات سريع مواجه شدندهاي اقتصادي از يک محيط به نسبت ثابت و بدون تغيير با محيطی پوياتر و با تغي بنگاه

ريزي،  هاي برنامه ها و جنبه آسان و قابل فهم بودن براي همگان، قابليت استفاده در بسياري از بخش ةاين مدل استفاد
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آن است )كردي و  جرايو سرعت در ا ،پذيري فرسايی، انعطاف صورت خالصه اما دقيق، جلوگيري از قلم ها به نمايش داده

 (.1920لنگري، زاده  قصاب

گیريچندمعیارهتصمیم

كار  هاي موجود با توجه به چندين شاخص تصميم به براي انتخاب بهترين گزينه از بين گزينه 1گيري چندمعياره تصميم

برتر  ةانتخاب گزين ؛دهی وزن ؛: شناسايی و ارزيابیاست اساسی ةگيري چندمعياره شامل چهار مسئل رود. فرايند تصميم می

 (.10-91: 9111آبادي و افشار،  )ميان نهايی ةتحليل حساسيت و انتخاب گزين؛  MCDMاده از يک روش با استف

تواند عدم قطعيت قابل توجهی  گيري چندمعياره بوده كه می ترين مراحل تصميم ترين و مشكل دهی يكی از مهم وزن

 (.091-019: 1220)الريچف و مسكوييچ، كند گيري ايجاد  در فرايند تصميم

 ةبودن ذاتی مسئل  ها وجود دارد. در اين پژوهش با توجه به كيفی هاي مختلفی براي برآورد وزن نسبی شاخص روش

وزن  ةگير را در محاسب هاي ذهنی تصميم كه توانايی درنظرگرفتن ارجحيت ،تصميم از روش ماتريس مقايسات زوجی

 .شداستفاده  ،عوامل دارد

(AHP)مراتبیروشتحلیلسلسله

گيري چندمعياره است. اين تكنيک  شده براي تصميم هاي طراحی ترين سيستم مراتبی يكی از جامع  رايند تحليل سلسلهف

و امكان درنظرگرفتن معيارهاي مختلف كمی و كيفی  كند میمراتبی فراهم  صورت سلسله كردن مسئله را به امكان فرموله

و امكان تحليل حساسيت روي معيارها  دهد میگيري دخالت  ا در تصميمهاي مختلف ر را در مسئله دارد. اين فرايند گزينه

و  كند میزوجی بنا شده كه قضاوت و محاسبات را تسهيل  ةاين روش بر مبناي مقايس ،و زيرمعيارها را دارد. همچنين

 (.9111)هاجكوويچ و همكاران،  دهد ميزان سازگاري و ناسازگاري تصميم را نشان می

هاي كاري مختلف است،  پيچيده در حوزه ةگيري براي حل مسائل چندمعيار كه يک تكنيک تصميم ،تبیمرا تحليل سلسله

)بروشاكی و  ها نسبت به يک يا چند معيار است ها براساس عملكرد نسبی آن روشی قابل انعطاف و كمی براي انتخاب گزينه

 ةمراتبی مسئل  مراتبی ايجاد ساختار سلسله  تحليل سلسله(. مبناي فرايند 001-019: 9111؛ لينكو، 111-922: 9111مالسوئيز، 

 .استهاي هر سطح نسبت به سطح باالتر  تصميم و اجراي مقايسات زوجی )دو به دو( توسط خبرگان روي مؤلفه

روشتحقیق
هاي  روشاي است و از لحاظ روش تحقيق تلفيقی از  توسعه -كاربردي هپذيرفته از لحاظ هدف و نتيج انجامنوع تحقيق 

و گردآوري اطالعات به روش  استنامه(  )مصاحبه با خبرگان و پرسش هاي پيمايشی تحليلی و استفاده از روش -توصيفی

نفر از خبرگان آشنا و داراي  چهارده )در پژوهش پيش رو از نظر استخبرگان   و استفاده از نظر ،اي اسنادي، كتابخانه

و دانشجويان مقطع دكتري دانشگاه  داناتالملل شامل اس افيايی و روابط بينجغر -علمی مرتبط با مسائل سياسی ةزمين

و  (IFE)به شناسايی عوامل داخلی  .ه(شدگيري هدفمند استفاده  تهران كه براي انتخاب نفرات خبره از روش نمونه

ا استفاده از تحليل ماتريس ها ب تجزيه و تحليل داده ةو شيو شد تأثيرگذار بر هيدروپليتيک اروندرود اقدام (EFE)خارجی 

((SWOT مراتبی  يند تحليل سلسلهاو فر(AHP) كار به اين صورت بوده است كه در ابتدا  جراياست. شيوه و روند ا

باز به خبرگان، عوامل داخلی و  ةنام پرسش ةهاي پيشين مرتبط با موضوع و همچنين ارائ ها و نتايج پژوهش براساس يافته

آبريز اروند تعيين و در ادامه از طريق توزيع  ةت، تهديد( مرتبط با هيدروپليتيک حوض)قوت، ضعف، فرص خارجی

 شد نامه ميان خبرگان ميزان اهميت و ضريب تأثير هر كدام از عوامل براي محيط داخلی و خارجی جداگانه تعيين پرسش
                                                                                                                                                                   
1. Multi Criteria Decision Making (MCDM) 



 9911زمستان،4ة،شمار25ةدور،یانسانيایجغرافيهاپژوهش9291

 SWOTآمده از دو ماتريس ارزيابی عوامل داخلی و خارجی نمودار تجزيه و تحليل  دست و در ادامه براساس نتايج به

( و Grand Strategies) و در گام بعدي به تعيين راهبردهاي اساسیشد منظور تعيين استراتژي مربوط ترسيم  به

بندي  آمده و اولويت تدس دهی راهبردهاي به به وزن زوجی درنهايت با استفاده از نظر خبرگان و براساس روش مقايسات

 د.شاقدام  Expert Choice افزار نرم ها با استفاده از آن

هابحثويافته
عواملمحیطی)داخلیوخارجی(مؤثردرهیدروپلیتیکاروند

مورد ضعف( و محيط  11مورد نقاط قوت و  2خبرگی عوامل تأثيرگذار محيط داخلی ) ةدر گام نخست با استفاده از مصاحب

دهی و يافتن ضرايب اهميت  براي نمره ،د. سپسشاحصا  9مورد تهديدات( مطابق جدول  19ها و  مورد فرصت 1خارجی )

بين خبرگان توزيع و  (EFE)و خارجی  (IFE)تحليل كمی ماتريس عوامل داخلی  ةهاي پاسخ بست نامه ها، پرسش مؤلفه

نامه با استفاده از نظر خبرگان تأييد شد و  شميزان تأثير و ضريب اهميت هر عامل جداگانه مشخص شد. روايی پرس

 .است( مورد تأييد درصد19كه با توجه به نتيجه ) شدپايايی آن با استفاده از روش آلفاي كرونباخ آزمايش 

)داخلیوخارجی(مؤثردرهیدروپلیتیکاروندعواملمحیطی.5جدول
نقاطفرصتنقاطقوت

R عاملR عامل

 سو با ايران وجود پايگاه شيعيان در عراق هم 1 قدرتمند ايران )برتري نسبت به عراق(نيروي دريايی  1

 نفوذ سياسی و نظامی ايران در عراق 9 اتحاد ملی و يكپارچگی سرزمينی ايران 9

 عدم تجانس قوميتی در عراق 9 برتري روحيه و عرق ملی ايران نسبت به عراق 9

 اختالف سرزمينی عراق با كويت 1 قدرت ديپلماسی خارجی دولت فعلی 1

 سويی با ايران و روسيه مريكا و همااختالفات جديد تركيه با  0 اي سويی ايران و روسيه بر سر مناقشات منطقه اتحاد و هم 0

 مشترک آبی ةهمكاري ايران و عراق بر سر حوض 8 اي ايران پيشرفت و دانش هسته 8

 1 اقتصادي در عراقتوان ايران براي ساخت و ساز و كمک  1
علت وقوع جنگ داخلی و تالش براي تصاحب قدرت ميان  شدن عراق به ضعيف

 هاي مختلف در كشور گروه

 ستاروندرود تنها مسير رسيدن عراق به دريا 1 برتري نسبی جمعيت كشور نسبت به عراق 1

   برتري توان علمی و تحقيقاتی كشور نسبت به عراق 2

 نقاطتهديد قاطضعفن

R عاملR عامل

 مريكا در خليج فارس و عراقاحضور  1 جمله خوزستان ازهاي جنوبی ايران  دوگانگی بين شيعه و سنی در استان 1

 سو نبودن ديدگاه آنان با ايران جنوب خليج فارس و هم ةاتحاد كشورهاي حوز 9 اي دولت هاي ناحيه گذاري ناسازگاري قشري از اعراب خوزستان با سياست 9

9 
هاي مديريتی استانی و  كارگيري اعراب خوزستان در پست هعدم مشاركت و ب

 كشوري
 ظرفيت توليد دوبرابري نفت عراق نسبت به ايران 9

 العرب و خليج فارس به خليج عربی تالش براي تغيير نام اروندرود به شط 1 ها علت وجود ريزگردها و آلودگی هاي عمومی در منطقه به نارضايتی 1

 اختالفات قومی و مذهبی )شيعه و سنی( در بين كشورهاي منطقه 0 دم اجراي صحيح طرح آمايش سرزمينی در مناطق مرزي و استان خوزستانع 0

 هراسی و تبليغات عليه ايران ايران ةپروژ 8 توان پايين مديريتی در كشور 8

 وابستگی كشاورزي و محيط زيست خوزستان به آب اروندرود 1 توان پايين ايران در جذب سرمايه و گردشگر در صنعت گردشگري 1

 ساخت سد توسط تركيه بر روي دجله و فرات 1 منابع طبيعی و محيط زيست ةريزي و مديريت در حوز توان پايين ايران در برنامه 1

 2 ها در تجارت ناكارآمدي بنادر استان خوزستان و سهم كم آن 2
نرمش در مذاكرات دوجانبه در صورت كسب توان بودن كشور عراق و عدم  متخاصم

 و قدرت اقتصادي و نظامی برتر )بر اساس تجربيات گذشته(

 المللی هاي بين نداشتن جايگاه و كرسی قدرتمند براي دولت ايران در سازمان 11 فرسودگی و استهالک تجهيزات نظامی ارتش 11

11 
عنوان مبنا و اساس  كشور به ها و تجهيزات نفتی فرسودگی و استهالک پااليشگاه

 تأمين اقتصادي ةو پشتوان
11 

روزرسانی تجهيزات نظامی عراق و نوسازي ارتش و عقد قراردادهاي  هتجهيز و ب
 مختلف خريد تسليحات مدرن

  19 
عنوان مبنا و اساس و  ها و تجهيزات نفتی عراق به نوسازي و بازسازي پااليشگاه
 تأمين اقتصادي عراق ةپشتوان
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كردن هر  به نرمال سپس، مد.دست آ ههاي مربوطه، ميانگين هر عامل )در ستون ميزان تأثير( ب آوري فرم پس از جمع

نمودن عدد نرمال ستون ميزان تأثير  د و در انتها امتياز )وزن نهايی( هر عامل از ضربشصورت جداگانه اقدام  عامل به

 .مددست آ هبراي هر دو محيط داخلی و خارجی جداگانه ب 1و  9هاي  عامل در عدد ستون ضريب اهميت به شرح جدول

هیدروپلیتیکاروندرود(IFE)ماتريسارزيابیعواملداخلی.9جدول

R میزانتأثیرعوامل
ضريب

اهمیت

امتیاز

)وزننهايی(

 100/1 9 1011/1 نيروي دريايی قدرتمند ايران )برتري نسبت به عراق( 1

 901/1 1 1129/1 سرزمينی ايران اتحاد ملی و يكپارچگی 9

 918/1 1 121/1 برتري روحيه و عرق ملی ايران نسبت به عراق 9

 191/1 9 1121/1 قدرت ديپلماسی خارجی دولت فعلی 1

 111/1 9 111/1 اي سويی ايران و روسيه بر سر مناقشات منطقه اتحاد و هم 0

 101/1 1 1918/1 اي ايران پيشرفت و دانش هسته 8

 991/1 1 1118/1 توان ايران براي ساخت و ساز و كمک اقتصادي در عراق 1

 9/1 1 1109/1 برتري نسبی جمعيت كشور نسبت به عراق 1

 119/1 9 1111/1 برتري توان علمی و تحقيقاتی كشور نسبت به عراق 2

 180/1 1 1801/1 جمله خوزستان ازهاي جنوبی ايران  دوگانگی بين شيعه و سنی در استان 11

 111/1 1 1110/1 اي دولت هاي ناحيه گذاري ناسازگاري قشري از اعراب خوزستان با سياست 11

 102/1 9 1122/1 هاي مديريتی استانی و كشوري كارگيري اعراب خوزستان در پست هعدم مشاركت و ب 19

 191/1 9 1111/1 ها علت وجود ريزگردها و آلودگی هاي عمومی در منطقه به نارضايتی 19

 111/1 9 1990/1 عدم اجراي صحيح طرح آمايش سرزمينی در مناطق مرزي و استان خوزستان 11

 101/1 9 1919/1 توان پايين مديريتی در كشور 10

 111/1 9 1199/1 توان پايين ايران در جذب سرمايه و گردشگر در صنعت گردشگري 18

 112/1 9 1111/1 منابع طبيعی و محيط زيست ةحوز ريزي و مديريت در توان پايين ايران در برنامه 11

 108/1 1 1081/1 ها در تجارت ناكارآمدي بنادر استان خوزستان و سهم كم آن 11

 199/1 1 1992/1 فرسودگی و استهالک تجهيزات نظامی ارتش 12

91 
عنوان مبنا و اساس و ها و تجهيزات نفتی كشور به فرسودگی و استهالک پااليشگاه

 تأمين اقتصادي ةپشتوان
1811/1 1 1811/1 

 08/9 جمع كل 

 

دست آمد.   به 08/9شود، جمع كل امتياز )وزن نهايی( عوامل محيط داخلی عدد چنانچه در اين ماتريس مالحظه می

كه با است اين مطلب  ةدهند ، با اين تفاوت و اختالف اندک نشاناست 0/9تر از  درست است كه اين عدد بزرگ

 ست. ياما در موضع ضعف نيز ن رد؛درنظرگرفتن عوامل محيط داخلی ايران مزيت قابل توجهی نسبت به رقيب ندا
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هیدروپلیتیکاروندرود(EFE)ماتريسارزيابیعواملخارجی.4جدول

R عوامل
میزان

تأثیر

ضريب

اهمیت

امتیاز

)وزننهايی(

 918/1 1 121/1 سو با ايران وجود پايگاه شيعيان در عراق هم 1

 901/1 1 1129/1 نفوذ سياسی و نظامی ايران در عراق 9

 912/1 1 1122/1 عدم تجانس قوميتی در عراق 9

 119/1 9 1918/1 اختالف سرزمينی عراق با كويت 1

 198/1 9 1199/1 سويی با ايران و روسيه مريكا و همااختالفات جديد تركيه با  0

 191/1 9 1121/1 مشترک آبی ةسر حوضهمكاري ايران و عراق بر  8

1 
علت وقوع جنگ داخلی و تالش براي تصاحب قدرت ميان  شدن عراق به ضعيف

 هاي مختلف در كشور گروه
111/1 1 111/1 

 991/1 1 1118/1 ستاروندرود تنها مسير رسيدن عراق به دريا 1

 191/1 9 1111/1 مريكا در خليج فارس و عراقاحضور  2

 110/1 1 1109/1 سو نبودن ديدگاه آنان با ايران جنوب خليج فارس و هم ةكشورهاي حوزاتحاد  11

 181/1 1 1811/1 ظرفيت توليد دوبرابري نفت عراق نسبت به ايران 11

 108/1 9 1919/1 العرب و خليج فارس به خليج عربی تالش براي تغيير نام اروندرود به شط 19

 111/1 1 1110/1 )شيعه و سنی( در بين كشورهاي منطقهاختالفات قومی و مذهبی  19

 119/1 9 1081/1 هراسی و تبليغات عليه ايران ايران ةپروژ 11

 111/1 9 1990/1 وابستگی كشاورزي و محيط زيست خوزستان به آب اروندرود 10

 119/1 9 1011/1 ساخت سد توسط تركيه بر روي دجله و فرات 18

11 
عراق و عدم نرمش در مذاكرات دوجانبه در صورت كسب توان و بودن كشور  متخاصم

 قدرت اقتصادي و نظامی برتر )براساس تجربيات گذشته(
1992/1 1 199/1 

 112/1 9 1111/1 المللی هاي بين نداشتن جايگاه و كرسی قدرتمند براي دولت ايران در سازمان 11

12 
نوسازي ارتش و عقد قراردادهاي روزرسانی تجهيزات نظامی عراق و   هتجهيز و ب

 مختلف خريد تسليحات مدرن
1801/1 1 180/1 

91 
عنوان مبنا و اساس و  ها و تجهيزات نفتی عراق به نوسازي و بازسازي پااليشگاه

 تأمين اقتصادي عراق ةپشتوان
1111/1 1 111/1 

 09/9 جمع كل 

 

كه بيانگر اين  است 09/9جمع كل امتياز )وزن نهايی( عوامل محيط خارجی عدد  ،شود طوركه مشاهده می همان

ها و تهديدات موجود در محيط بيرونی يكديگر را خنثی كرده و درست است  حقيقت است كه در حال حاضر برآيند فرصت

 ، فرصت خاص و طاليی نيز وجود ندارد.يستندزا ن كه تهديدات بحران

SWOTنمودارتجزيهوتحلیل

ارائه داد. بايد توجه داشت  9صورت شكل  توان به آمده از دو ماتريس ارزيابی عوامل داخلی و خارجی را می دست نتايج به

براي عوامل محيط داخلی  08/9عدد  ،آمده دست . با توجه به وزن نهايی بهاست 0/9عدد  EFEو  IFEتقاطع دو خط   ةنقط

تهاجمی ماتريس  ةآمده در ناحي دست ههاي نهايی( ب دو عدد )وزن ةمختصات نقطبراي عوامل محيط خارجی  09/9و عدد 

 نشان داده شده است: 9هاي مربوط به هر محدوده نيز در شكل  استراتژي ،گيرد. همچنين قرار می
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ماتريسارزيابیموفقیتواقداماستراتژيک.5شكل

هاي  اول نمودار )استراتژي ةدر ناحي EFEو  IFEآمده از دو ماتريس   دست طوركه از نتايج برآمد، مختصات به همان

هاي تهاجمی در اين حالت بسيار  استفاده از استراتژي بنابراين،. استاما بسيار به مركز نزديک  ؛تهاجمی( قرار گرفته

اين  است،ست. زيرا درست است كه ايران از نظر محيط داخلی و خارجی داراي مزيت نسبت به رقيب خود يمعقول ن

 ست. يگير ن مزيت بسيار چشم

راهبردهاياحصاشده

 ةال هيدروپليتيک اروندرود با استفاده از جلسراهبردهاي زوجی ايران در قبي در ادامه و در قدم نخست اقدام به احصا

 :است 0زوجی از اين جلسه به شرح جدول  ةهاي احصاشد طوفان فكري پرداخته شد. راهبرد

راهبردهاياولیه)زوجی(احصاشده.2جدول

SOراهبردهاي 

S1O7 
ها براي ورود به اين  نيروهاي مسلح دريايی ديگر قدرتگرفتن تأمين امنيت اروندرود توسط نيروي دريايی ايران و عدم اجازه به  برعهده

 منطقه

S7O2 
عراق و كمک به تأمين و برقراري  ةتوسع  زده و كم هاي تجاري و اقتصادي با عراق جهت بازسازي و نوسازي مناطق جنگ عقد پيمان

 امنيت در عراق

S4O4  خود ةاختالفات عراق با كشورهاي همساياستفاده از توان و ظرفيت ديپلماسی كشور جهت كمک به حل 

S9O6 
خصوص  هاي آبی مشترک به استفاده از توان و ظرفيت علمی كشور جهت همكاري و تبادل علمی با عراق در راستاي حل مسائل حوضه

 محيطی مشكالت زيست

ST راهبردهاي 

S5T1 خليج فارس و مقابله با نفوذ و تأثير امريكا در تحوالت منطقه ةمشاركت ايران با روسيه جهت برقراري و تأمين امنيت منطق 

S4T2 
ها و مشكالت فی  جنوبی خليج فارس و رفع نگرانی ةاستفاده از توان و ظرفيت ديپلماسی كشور جهت مذاكره با كشورهاي عربی حوز

 مابين

S6T9 عراق ةاي كشور جهت مقابله با تهديدات احتمالی آتی متصور از ناحي دانش و توان هسته يگذاري و تالش در راستاي رشد و ارتقا سرمايه 

S9T11-12 استفاده از ظرفيت و توان علمی و تحقيقاتی كشور جهت توسعه و نوسازي صنايع نظامی و تجهيزات نفتی و پااليشگاهی كشور 

WOراهبردهاي 

W4O6 ها( محيطی )ريزگردها و آلودگی مشكالت زيست ةدر زمينمحيطی با عراق  هاي مشترک زيست همكاري 

W9-7O8 ترانزيتی دو كشور از بنادر فوق ةبنادر استان خوزستان با مشاركت عراق و استفاد يبازسازي و احيا 

W10O5 هاي تجهيزاتی نظامی برگزاري مانورهاي نظامی مشترک با تركيه و همكاري 

WT راهبردهاي 

W1-7T5 هاي مذهبی قوميتی در شهرهاي مرزي خوزستان و عراق برگزاري مراسم و جشن ةو زمين ايجاد بستر 
W10-11T9-11-

12 
 هاي تجهيزات اقتصادي و نظامی گذاري در بخش ريزي و سرمايه توجه ويژه و برنامه برايتأكيد به دولتمردان 

W2-3-5T2-4-6  كارگيري اعراب در مناسب استانی و كشوري ههاي آمايش سرزمينی و ب اجراي صحيح و اصولی طرح برايتأكيد به دولتمردان 

هايتهاجمیاستراتژي هايرقابتیاستراتژي   

کارهايمحافظهاستراتژي هايتدافعیاستراتژي   

IFE 

EFE 
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 Grand)راهبردهاي اساسی  ةها اقدام به ارائ در ادامه با توجه به راهبردهاي زوجی فوق و تركيب و تلفيق آن

Strategies ) شد: 8به شرح جدول 

(Grand Strategies)راهبردهاياساسی.1جدول

Rراهبردهاياساسی(Grand Strategies)

A1 
گرفتن تأمين امنيت اروندرود و خليج فارس توسط نيروي دريايی ايران و با مشاركت روسيه جهت كاهش نفوذ و دخالت امريكا و ساير  برعهده

 اي در امور منطقه و كنترل ترددهاي دريايی هاي فرامنطقه قدرت

A2 
گيري از توان و ظرفيت علمی و  عراق با بهره ةزد اقتصادي با عراق جهت بازسازي و نوسازي )توسعه( مناطق جنگهاي تجاري و  عقد پيمان

 خصوص ريزگردها محيطی به سوكردن كشور عراق به مشاركت در حل مسائل و مشكالت زيست فنی كشور در راستاي تشويق و هم

A3 
جنوبی خليج  ةختالفات مرزي عراق با همسايگان و مذاكره با كشورهاي عربی حوزاستفاده از توان و ظرفيت ديپلماسی كشور جهت حل ا

 هاي فی مابين ها و نگرانی فارس در راستاي كاهش مشكالت و بدبينی

A4 

دي، صنايع و تجهيزات زيربنايی و استراتژيک اقتصا ةمناسب در راستاي ارتقا و توسع ةتأكيد به دولتمردان جهت توجه ويژه و اختصاص بودج

يابی به توازن و برتري نسبی  ها و توان علمی و فنی و دانشگاهی درون كشور در راستاي دست و نظامی كشور با استفاده از ظرفيت ،اي هسته

 نسبت به عراق

A5 
زستان در هاي آمايش سرزمينی و مشاركت بيشتر اعراب خو تأكيد به دولتمردان جهت بازنگري اساسی و اجراي صحيح و اصولی و علمی طرح

 مناصب استانی و كشوري در راستاي ايجاد رضايت و همدلی و همگرايی اقوام و مذاهب در كشور

 

A6 

ترانزيتی سه كشور از بنادر فوق در  ةگذاري كشورهاي تركيه و عراق و استفاد بنادر استان خوزستان با مشاركت و سرمايه يبازسازي و احيا

 اي هاي منطقه راستاي ايجاد همگرايی و همكاري



بنديراهبردهااولويت

د كه ساختار شبندي راهبردهاي احصاشده اقدام  به اولويت AHPمراتبی   در ادامه با استفاده از فرايند تكنيک تحليل سلسله

 Grand) انگر راهبردهاي اساسیبيترتيب  به A1…6است. در اين شكل  9گيري به شرح شكل  تصميم ةمراتبی مسئل سلسله

Strategies) .است 

 
گیريتصمیمةمراتبی)درختی(مسئلساختارسلسله.9شكل

هاي هر سطح از درخت تصميم  از طريق مصاحبه با خبرگان و كارشناسان، گزينهكه الزم است اين نكته ذكر 

مطابق با طيف  2تا  1و عددي بين شد نسبی  ةصورت دو به دو با توجه به معيار سطح باالتر خود توسط خبرگان مقايس به

اين كار در ماتريسی  «ارجح به معناي كامالً 2به معناي اهميت يكسان، ...،  1» .شد( دريافت 1 ارزشی )جدول 2ليكرت 

 دگاه خبرگان است.يارهاي كلی از ديت نسبی معياهم ةدهند نشان 1گرفت. شكل  انجامبا عنوان ماتريس مقايسات زوجی 
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 هادودويیشاخصةجدولنهکمیتیمقايس.1جدول

توضیحتعريفامتیاز

1 Equally 

Preferred 
 در تحقق هدف، دو شاخص اهميت مساوي دارند. اهميت مساوي

9 Moderately 

Preferred 
اهميت اندكی 

 بيشتر
 است. jاندكی بيشتر از  iدهد كه براي تحقق هدف اهميت  تجربه نشان می

0 Strongly 

Preferred 
 است. jبيشتر از  iدهد كه براي تحقق هدف اهميت  تجربه نشان می اهميت بيشتر

1 
Very 

strongly 

preferred 

اهميت خيلی 
 بيشتر

 است. jاندكی خيلی بيشتر از  iدهد كه براي تحقق هدف اهميت  تجربه نشان می

2 Exteremely 

Preferred 
 طور قطعی به اثبات رسيده است. به jنسبت به  iاهميت خيلی بيشتر  اهميت مطلق

 Intermediate 1و  8و  1و  9

values 
 هنگامی كه حالت ميانه وجود دارد. ترجيحات بينابين

 

انگر بي 1وارد گرديد. شكل  Expert Choiceافزار  خبرگان اخذ و در نرم آرايبا كمک  ،در ادامه مقايسات زوجی

را نشان داده و با  10/1ست كه عدد ارهاين معيزوجی ا ةسيمقا 1نرخ ناسازگاريهاي زوجی خبرگان و  متوسط قضاوت

 .شود يد میأيتزوجی  ةسين مقايدقت قابل قبول ا ،است 1/1تر از  توجه به اينكه اين مقدار كوچک

 
 ونرخناسازگاريحاصلهExpert Choiceافزارمقايساتزوجیدرنرم.4شكل

افزار محاسبات به روش بردار ويژه صورت پذيرفته و وزن نهايی هر يک از  در اين نرمكه الزم است ذكر اين نكته 

وزن نهايی راهبردها  مراتبی و راهبردهاي احصاشده محاسبه گرديده است. نتايج حاصله از محاسبات روش تحليل سلسله

 د.شاستخراج  (Expert Choiceافزار  )خروجی نرم 0مطابق شكل 

 
افزاراوزاننهايیراهبردهاياحصاشدهدرخروجینرم.2شكل

( را به خود اختصاص داده و داراي بيشترين 119/1بيشترين وزن ) A4راهبرد  ،مشخص است 0طوركه در شكل  همان

 ةمناسب در راستاي ارتقا و توسع ةتأكيد به دولتمردان جهت توجه ويژه و اختصاص بودج»راهبرد  بنابراين،اهميت است. 

ها و توان علمی و فنی  و نظامی كشور با استفاده از ظرفيت ،اي صنايع و تجهيزات زيربنايی و استراتژيک اقتصادي، هسته

                                                                                                                                                                   
1. Inconsistency Rate 
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ترين و  دار عنوان اولويتبه «ی نسبت به عراقيابی به توازن و برتري نسب و دانشگاهی درون كشور در راستاي دست

ربط است.  ن ذيگذاري جدي مسئوال ه و درخور توجه و سرمايهشدثرترين راهبرد هيدروپوليتيک اروندرود معرفی ؤم

 .است 1ترتيب اولويت برابر جدول  بندي نهايی ساير راهبردها به رتبه ،همچنين

بندينهايیراهبردهايهیدروپولیتیکاروندروداولويت.1جدول

 8 0 1 9 9 1اولويت

 A4 A3A5 A6 A2 A1راهبرد

يگیرنتیجه
سويی و نزديكی و روابط متقابل  با توجه به هم» شده با عنوان مطرح ةآمده از پژوهش و فرضي دست با توجه به نتايج به

آبريز اروند  ةكاري مؤثرترين راهبرد هيدروپليتيكی ايران در حوض و محافظهميان دولت حال حاضر عراق با ايران، تعامل 

اگرچه براساس نتايج و نظر خبرگان و كارشناسان امر، استراتژي كشور در شرايط  ا. منتهشود اين فرضيه رد می «است

در  SO ةرگرفتن در مرز ناحيعلت قرا به افعلی در قبال هيدروپليتيک اروندرود در برابر عراق راهبرد تهاجمی است، منته

هاي تهاجمی در اين حالت بسيار معقول  استفاده از استراتژي ،اين بنابر است.بسيار به مركز نزديک  SWOTماتريس 

زيرا درست است كه ايران از نظر محيط داخلی و خارجی داراي مزيت نسبت به رقيب خود يعنی كشور عراق  ؛ستين

با توجه به اينكه بررسی سير تاريخی رفتار كشور همسايه )عراق( و  ،ست. بنابراينيگير ن ، اين مزيت بسيار چشماست

نگر آن است كه در صورت بياهاي آزاد و خليج فارس  همچنين جغرافياي خاص آن كشور و محدوديت در دسترسی به آب

يدي بالفعل براي كشورمان مطرح عنوان تهد تواند به هاي اقتصادي و نظامی در برابر ايران می كسب برتري عراق در زمينه

مناسب در راستاي ارتقا و  ةضمن توجه ويژه و اختصاص بودج ،دولتمردان كشورمان د، در گام نخست اصلح استشو

ها و توان علمی  و نظامی كشور با استفاده از ظرفيت ،اي صنايع و تجهيزات زيربنايی و استراتژيک اقتصادي، هسته ةتوسع

و در گام دوم كنند اقدام  يابی به توازن و برتري نسبی نسبت به عراق ن كشور در راستاي دستو فنی و دانشگاهی درو

ر دتكميلی با تدبير و سياست و اتخاذ ديپلماسی هوشمندانه سعی  در قالب رويكرد همد باي مسئوالن و مقامات دولتی ايران 

 شترک اروند نمايند.آبی م ةمناطق و نواحی حوضعة گسترش روابط دوجانبه با عراق و توس

هاي جغرافيايی است و  تكميلی الگو و چارچوبی براي حل و فصل مسائل و معضالت مكان با توجه به اينكه راهبرد هم

هاي جغرافيايی است كه در همين ارتباط كشور  هيافت مبتنی بر وجود تفاوت و نابرابري ميان مكانرفرض بنيادي در اين 

هاي آزاد در مقاطع خاص تاريخی سعی در  جغرافيايی خاص خود در دسترسی آسان و راحت به آبدليل وضعيت  عراق به

)ايران و كويت(  خود ةده كه ماحصل آن ايجاد تنش و درگيري با دو كشور همسايكرنمودن اين معضل جغرافيايی  برطرف

كت كشور عراق در دستور كار دستگاه آبی اروندرود با مشار ةحوض ةتوسع دباي تكميلی،  بوده، بر مبناي راهبرد هم

هاي تعامل و همكاري و مشاركت دو كشور براساس  ديپلماسی و سياست خارجی ايران قرار گيرد و به شناسايی زمينه

د تا اين نقص جغرافيايی و محدوديت شوفرهنگی( اقدام و )سياسی، اقتصادي، امنيتی،  تكميلی چهار حوزه رهيافت هم

هاي ايجاد انگيزه و رغبت در دولت  زمينه دباي ن امر د. به همين منظور مقامات و مسئوالشورف عراق تا حد ممكن برط

در گام بعدي با  ،. همچنينكنندآبی مشترک اروندرود فراهم  ةبرداري از حوض عراق را جهت مشاركت در مديريت و بهره

روابط خارجی دو كشور دستگاه ديپلماسی و  اروندرود و تأثير آن بر ةتوجه به حساسيت و موقعيت استراتژيک رودخان

هاي عراق و تركيه  مذاكرات منظم با دولت دادن بايست با تشكيل كارگروهی ويژه و انجام سياست خارجی كشور می

ند و با رايزنی و تعامل با كآبی را بررسی  ةهاي اين حوض هرچه بيشتر از ظرفيت ةگيري چندجانب راهكارهاي تعامل و بهره



 9242آبريزاروندةايراندرحوضتعیینراهبردهايهیدروپلیتیكی

هاي عظيم سدسازي اين  عنوان كشوري تأثيرگذار در تأمين ميزان آب ورودي به اروندرود با توجه به پروژه كيه بهكشور تر

تأمين و  ةهاي گسترده و نحو كشور و تأثير بر دبی آب ورودي به توافقی رسمی و قانونی جهت تجديدنظر در سدسازي

نقش مؤثري اروند  ةكشورهاي حوض ،تكميلی در قالب رويكرد هم ،بنابراين اروندرود دست يابد. ةميزان ورود آب به رودخان

و امنيت پايدار  ،دنبال آن فضايی از صلح، ثبات به ود داشت نهاي موجود خواه در حل وفصل اختالفات و كشمكش

 .دشخواهد   گزين رقابت و ناامنی جاي

پژوهشیپیشنهاد
با  ،آبريز اروند ةها و عوامل تأثيرگذار بر هيدروپليتيک حوض پيشران يضمن احصا ،هاي آتی در پژوهش شود پيشنهاد می

افزار سناريونويسی ويزارد سناريوهاي محتمل تأثير هيدروپليتيک اروندرود بر روابط ايران و عراق تدوين  استفاده از نرم

 د. شو

سپاسگزاري
علمی  سطح يو ارتقا خود موجب غنا ةارزند علمی و رايآ ةكه با ارائ ،قدر گراندانند از داوران  می الزمنويسندگان بر خود 

 .پژوهش حاضر شدند، تشكر و قدردانی نمايند
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