
0011تابستان،2،شمارۀ35هایجغرافیایانسانی،دورۀپژوهش

262-292ص.
DOI: 10.22059/jhgr.2021.323148.1008291 

 های مرزی ایران رودخانهامنیت عوامل طبیعی بر  بررسی نقش

 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران -حسن کامران دستجردی

 11/11/3011تاریخ پذیرش:  31/13/3011تاریخ دریافت: 

چکیده

کشورهاامنیتمیزانتوسعهودرآبةلئمس توجهببنابراینتأثیرزیادیدارد. درکشورومسائلآبهمنابع،

رفتارهایسیاسیهایمرزیرودخانه ومطالعةنقشآبدر درطولچنددهةاخیر،حائزاهمیتبسیار است.

کشورایران است.داشتهوجودهایمرزیرودخانهیاهایمرزیآبهایامنیتیزیادیدرخاورمیانهدراثرتنش

اهامستثندرگیریهاوازاینتنش وهاهمستلزمطراحیوتدوینبرنامدرمناطقمرزیامنیتبرقرارینیست.

میانهاتسیاس این در دارد. بستگی پیدایشمرز چگونگی و مرز نوع به که است گوناگون ،هاهرودخان،ی

خود،آثارمحسوسیمورفولوژیکیوتنوعپذیریتغییراهیتمرزهایطبیعیدوواحدسیاسی،بهدلیلمعنوانبه

کشور دو سیاسی روابط مرزیهب،بر مسائل سر بر رودها،ویژه این تغییرات و،دارند. ایران مرزهای که

گیریمرزهموارهروابطدوکشوردوسویمرزرااند،بهدالیلمختلفاززمانشکلهمسایگانراتشکیلداده

 داشته پی در بسیاری امنیتی پیامدهای کدام هر سهم کاهش و داده قرار تأثیر شدتتحتبه ایناست.

بنیادی توصیفیپژوهش روش -با که است موضوع این بررسی صدد در طبیعیتحلیلی شکلعوامل بر

نهایتیمرزیهاهرودخان مرتأثیرگذارامنیتملیودر درواقع، باتالقند. یازهاییکهازمناطقکوهستانی، ها،

میجنگل عبور کشمکشهایمتراکم و باعثمنازعه کمتر مناطقدشتیومیکنند از مرزهاییکه اما، شوند.

بمیارتفاععبورکم هرعاملومسهاهویژهرودخانهکنند، بنابراین، دارایاهمیتبیشتریهستند. رایکهدلهئ،

رسیمایدبایدموردتوجهوبررسیقرارگیرد.ازجملهعواملجغرافیاییمؤثرتحدیدوتغییرمرزاثرگذارباشد

هاهرودخان شناسیوخاك،پوششگیاهی،روابطمکانیوفضایی،توپوگرافیوزهکشی،زمینعبارتاستاز:

درهاهتغییرخصوصیاتوسیمایطبیعیرودخاندهدمینتایجتحقیقنشان.وانواعفرسایش،هوا)اقلیم(آبو

طرفمرزشدهاست.طولزمانباعثبروزاختالفاتمرزیوبهچالشکشیدنامنیتدردو
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 مقدمه

به  ؛ی آبریز داردها هفیای طبیعی و سیاسی جهان حکایت از عدم تطابق مرزهای سیاسی با حوضجغرا ةنگاهی به نقش

ها بین دو یا چند  ی آبریز آنها هکنند که حوض درصد از جمعیت جهان در مناطقی زندگی می 01از  نحوی که امروزه بیش

 153دهد.  می ی آبریز مشترک تشکیلها هرا حوض ها هدرصد از وسعت هر یک از قار 50تا  01کشور مشترک است و 

درصد آب  51بیش از  ی مشترک منبعها هیا چند کشور مشترک است که این حوض 1المللی در دنیا بین  بین ةرودخان

ی ها هداد حوضکشورها و ایجاد کشورهای جدید بر تع ةبر اثر تجزی ،آشامیدنی در جهان است. همچنین، به مرور زمان

(.380: 3111)نوبهار و کبیری،  المللی افزوده شده است بین

یی که بین دو یا چند کشور مشترک است یا ها هو دریاچ ها هبنابراین، مناقشه بر سر حق آب در حوزۀ رودخان

همچنین، میزان وابستگی  .کند می  مشکل دسترسی به آب را پیچیده روند المللی می هایی که فراتر از مرزهای بین آبخان

پذیری کشور در قبال کمبود آب است.  های آسیب یکی دیگر از شاخص های سطحی ورودی از آن سوی مرزها به جریان

 کند پذیر می آسیب آن را در برابر نیروهایی که خارج از کنترلشان قرار دارد های ورودی از مرزها وابستگی کشور به جریان

علت افزایش جمعیت، زمینه برای افزایش  شود. همچنین، به تر می پذیری جدی این آسیب افزایش تقاضا برای آبو با 

که از هم اکنون با  ،خشک ویژه در مناطق خشک و نیمه های مشترک به ای بر سر نحوۀ استفاده از آب های منطقه تنش

 بیش از پیش فراهم شده است.  ،اند کمبود آب مواجه

در جاهایی  .های مشترکی هستند از جمله ایران، با کشورهای همسایه دارای آبخان ،اری از کشورهای خاورمیانهبسی

عوامل  .توان یافت هایی از آن را می جهان نمونه ۀه در هر پنج قارسازد ک المللی را مشخص می های مرزهای بین که آب

تواند اسباب منازعه  می ،گذاری فرسایش و رسوب ةد تغییر شکل اراضی در نتیجمانن ،ها هبا تغییر در سیمای رودخان طبیعی

المللی  های دیگر، در صورتی که موکول به عبور از مرزهای بین را فراهم آورد و انتقال آب از حوزۀ یک رودخانه به حوزه

(. بدین ترتیب، برای کاهش تنش تا امروز چندین 01: 3180 ای گران تمام خواهد شد )بای، باشد، معموالً به طرز بازدارنده

جمهوری اسالمی ایران با استقرار در  پیمان بین کشورهای جهان برای حل مسائل مختص به منابع آب منعقد شده است.

نیست. ایران همواره بر سر تقسیم  االمللی از این حیث مستثن مهم استراتژیکی و برخورداری از چندین رود بین ةمنطق

جنگ را در طول چهارصد سال گذشته در این خصوص  10و بیش از  های مرزی با همسایگان خود اختالف داشته آب

کشور ایران یکی از کشورهای مهم منطقة خاورمیانه محسوب  (.115: 3110فرد و شهیدی، )نیرومند تجربه کرده است

 11نزدیک به  .استانه دارای رودهای مرزی مشترکی های جغرافیایی چهارگ شود که با همسایگان خود در موقعیت می

)کل مرزهای کشور حدود  دده می کوچک و بزرگ تشکیل ةرودخان 15کیلومتر( از مرز مشترک کشور را  3138درصد )

ترین مرز  گزر(. باستکیلومتر نیز خشکی  0310ی و یکیلومتر از آن دریا 1011کیلومتر است که از این مقدار  8000

به طول  دریرج ةای مربوط به رودخان ترین مرز رودخانه کیلومتر و کوچک 000به طول  ارس ةای مربوط به روخان رودخانه

العرب به  مرزی قابل کشتیرانی ایران شط ة. تنها رودخاناستکیلومتر و قسمتی از مرز مشترک ایران با عراق  0/1تنها 

ها  امروزه زمینة تنش ،ویژه رودهای ورودی به کشور به ،ها تغییر سیمای این رودخانه .استبا کشور عراق  کیلومتر 85طول 

چندان دور به کشمش و منازعه تبدیل شود و  ای نه ها در آینده شود این تنش بینی می که پیش است  وجود آورده را به

جای در کشور برزند که در این صورت پیامدهای امنیتی بسیاری   همرمناسبات میان کشورهای موجود در منطقه را ب

 (. 83: 3110پور،  )کریمی خواهد گذاشت

)نوبهار و  های فرامرزی جهان مطرح کرده است یکی از چالش عنوان بهمعضل آب را  اجالس جهانی توسعة پایدار

شدن آب به عرصة رقابت  موجب کشیده فزایش روزافزون مصرفمحدودیت منابع آب شیرین و ا (.380: 3111کبیری، 
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های  سیاسی میان گروه -دهی به روابط اجتماعی های مختلف شده و آب ایفاگر نقش اساسی در شکل کشورها و گروه

 ای جهانی کاهشه برابر استانداردها و شاخص 1/5ایران ساالنه منابع آب شیرین  ،به گزارش بانک جهانی .استاجتماعی 

بانک جهانی، ) استدرصد  05این در حالی است که در ایران  ؛درصد است 1واقع، کاهش منابع آب در جهان در .یابد می

از جمله کشورهایی  ،خاورمیانه ةخشک جهان در منطق عنوان یکی از کشورهای خشک و نیمه به ،درواقع، ایران (.1130

های آینده  کشور در دهه ةکنندۀ توسعترین عوامل محدود ب مواجه است و این مسئله یکی از اصلیاست که با بحران آ

دنبال خواهد داشت. سرانة آب  رود و مسائل و مشکالت بالقوه و بالفعل قابل توجهی را برای کشور به شمار می به

یعنی کمتر از « بحران ةآستان»ن به شد مکعب است که در حال نزدیک متر 3811شونده در حال حاضر حدود تجدید

نیز  3010ند. در سال تر از آستانة مذکور پایین ةاستان کشور در مرحل 33و در حال حاضر تعداد  استمکعب  متر 3011

رفت استان در مرحلة بحران آب قرار خواهند گ 31مکعب خواهد رسید و تعداد  متر 3011شوندۀ کشور به سرانة آب تجدید

 (. 81: 3111)مختاری،  مراتب بدتر خواهد شد  مکعب به متر 311 ةو در این میان وضعیت پایتخت با سران

شن و ماسه از بستر رودخانه، احداث  ةروی فرسایش و برداشت بی مرزی و ةها از رودخان شدن انساندورعالوه بر این، 

مثابة  به ها هزدن رژیم متعادل و پایدار آن شده است. رودخان همه رودخانه و برتعرض بو غیره باعث  ،ی تقاطعیها هساز

در یک روند برای  ها و لذا رژیم هیدرولیکی آن کنند میای هستند که در مقابل این تعارض اقدام متقابل  موجودات زنده

 ی آبی محسوبها هساز ةهای اصلی حیات کلی ایران شریان ی مرزیها هگیرد. رودخان می رسیدن به تعادل مجدد قرار

. استترین مسائل امنیتی  ها از مهم حراست از بستر و حریم آن ها و همچنین برداری بهینه از آن شوند و حفاظت و بهره می

 برایریزی راهبردی  برنامه ،ورزی اطراف رودخانههای کشا کننده از آب رودخانه و زمین ی تغذیهها هنزدیکی ساز سبب  به

و کارهای مهندسی  رنددر معرض تغییر و تحول قرار دا ها ه. اغلب رودخاناستناپذیر  اجتناب ها هحفظ و حراست از این ساز

. استو کیفیت آب مورد نیاز  ،گیر سیل ةه، پهنرودخانه برای تغییر بده، مطالعة بده رسوبی، مسیر رودخانه، عمق آبراه

و روند و انواع فرسایش در رودخانه یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در اکوسیستم و محیط  ها هبندی رودخان تشریح تقسیم

هم در حفاظت از رودخانه شناخت در معرض تغییر و تحول قرار دارند. از جمله مباحث م ها هرودخان ة. کلیاستزیست مرز 

ر بیشت. با توجه به اینکه استکردن و کنترل سیالب  کانالیزهو شکل رودخانه )مورفولوژی(، تثبیت سواحل و بستر رودخانه، 

ی آبراهه، توان اطالعاتی از شکل هندس می در معرض تغییر و تحول قرار دارند، به کمک مورفولوژی رودخانه ها هرودخان

 (. 00: 3111)حقی آبی و عزیزیان،  دست آورد و پروفیل طولی رودخانه به ،شکل بستر

شود.  می اشاره ،که بسیار مهم و اساسی است ،های مرزی در امنیت ملی ایران به نقش آب بنابراین، در پژوهش حاضر

ذارد. در تأثیرگذاری گ می رت کشور اثامنیر د ،تقیمستقیم و غیرمانسانی( مرزها، مس - تحدید )طبیعیدر این راستا، 

با  اند، که دارای ارزشی حیاتی، شان بر منابع کمیاب طبیعی )رودخانه( یابی یا استمرار سلطه ها برای دست تقیم، دولتمس

ه اجتماعی ب -حیط زیست آثار سیاسیشده در حوزۀ مشوند. در روش غیرمستقیم، تغییرات ایجاد می یکدیگر وارد رقابت

 .کند می دنبال دارد که به نوبة خود زمینة بروز منازعه را به اشکال مختلفی فراهم

 مبانینظری

مرزوامنیتمرزی

ه ب ،وعمجمت. دری اسی و روانش روحم آرامهان امل اطمینم شه ،رارت دیگه عبب .تی اسی و عیناد ذهنی ابعت داراامنی

زی و ری هتلزم برنامن آن مسیافت قا تحقت یه واقعیت کری اسوس و امال و نامان و مالمت جان از سود اطمینی وجمعن

انی، ع انسجوام ةعوسازی تدی در بسترسبع ا هرطحی و بر ست در هش امنینق(. 1: 3111 )زیاری،ت ژه اسات ویاقدام
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عادت رای سازی بس هره زمینو باالخ ،یط اجتماعارکت در روابی، مشی اجتماعت زندگری، مدیریای فکآوردن فض مفراه

ا ه انود انسش می ببس هت کی استین عاملنخس تْآورد. امنی می مای فراه هر جامعرای ملت هر را بروی بشوی و اخدنی

ود ی خه زندگر بر و متعهدتت ودها آسد تجوین ارکتی مشی اجتماعها تئولیو در مس ،ندریره گم بهروی هد، از نیم آینار هکن

ن ر ایت بیانگح امنیاره دارد. اصطالت اشه امنیآن ب ایه و اعضن جامعه بیت رابطش کیفیه نقز بنی 3نهامالینی. ه دهندادام

 (.1: 1110 )هامالینین، ودش می یائل مختلف ناشد و از مسآی می ودوج هاع با اجتمه یط جامعر توسن امه ایت کاس

بی از ی نسی رهایت یعنامنی .ردی کی آرام تلقوضعیت یفرهنگی و ر اجتماعوان از نظت می ت رای، امنیور کلط هب

ا ه بیاری در مقایسای بستهدیده ،روزهت. امم اسان متراکی انسر زندگه در سراسی کزای یبش و آسبخ ای زیانتهدیده

 ۀژویکار ىر برخه تعبیه بت که اسش یافتت افزایت امنیاهمی درنن، در دوران مبنابرای .ته اسراد جامعن افته در کمیگذش

تر،  ف کاملک تعریت. در ییع آن اساى وست در معنظ امنیاد و حفایج روزىدرن امم ةا در جامعه ی حکومتاه لبدی

عبارت  امنیتْ.ی دانستی و بیروندات درونا تهدیه بمقابل رایه بخصی جامعادی و شجام نهی و انسوان توانایت ت را میامنی

است از توانایی کشور در دفع تهدیدهای خارجی علیه حیات سیاسی یا ملی. کشوری دارای امنیت است که در صورت 

پیروزی در کردن منافع حیاتی خود نباشد و در صورت وقوع جنگ منافع حیاتی خود را با مجبور به فدا احتراز از جنگ

برخی امنیت را مفهومی ادراکی و ذهنی از سوی سیاستمداران  ،(. از سویی دیگر00: 3110)حسینی،  جنگ حفظ کند

شده و میزان ها و همچنین سطح ارزش منافع ملی تهدید دانند که بر اساس عوامل تهدید و میزان اهمیت آن کشور می

 ةدار است. در وهل سطوح مختلف معنی گیرد. امنیت در مزبور شکل می توانایی ملی برای واکنش مناسب در برابر تهدید

شود. سطح جمعی نمود بیشتری دارد و از بین سطوح امنیت گروهی و  اول امنیت به دو سطح فردی و جمعی تقسیم می

ای و  ت منطقهبر محور امنیت ملی و سپس امنی ست. مباحث امنیتی عمدتاًجمعی سطح ملی بیشترین اهمیت را دارا

و  ،شود. امنیت داخلی از حیث منبع، جهت زند. امنیت ملی خود به دو نوع داخلی و خارجی تقسیم می المللی دور می بین

شامل امنیت اجتماعی، آرامش، صمیمیت، وحدت و آشتی ملی،  و عمدتاً دوش مینوع تهدید به داخل مرزهای کشور مربوط 

اجتماعی، بقای سیستم سیاسی و حکومت، مناسبات حسنه و پایدار  و قرار سیاسی و هماهنگی نیروهای سیاسی، ثبات

المللی ویژه از سوی  به تهدیدهای خارجی و فرامرزی بین شود. امنیت خارجی عمدتاً نظایر آن می حکومت و ملت و

مختلف سیاسی، فرهنگی، دهد و از ابعاد  شود که منافع ملی یک کشور را هدف قرار می همسایگان کشور مربوط می

ثیر أو به نوعی بر یکدیگر ت یستندمحیطی برخوردار است. امنیت داخلی و خارجی قابل تفکیک ن و زیست ،نظامی، اقتصادی

چون هم بر امنیت داخلی و امنیت خارجی کشور دخیل  ،است حائز اهمیتبسیار متقابل دارند. در این راستا، امنیت مرزها 

ناچار به  ،فعالیت همسایه تداخل پیدا نکند ۀآن گونه که با گستر ،ن پیرامون فعالیت خودکرد  انسان برای مشخص است.

این مفهوم خط  ةیافت گسترش ةگون تعیین خطوطی قراردادی در بخش پایانی و پیرامونی محیط زیست یا قلمرو خود است.

 کند که حد مرز خوانده می سیاسی پیدا ةو جنب کند  می الیت یک ملت را مشخصفع ۀپیرامونی است که بخش پایانی گستر

هیچ قسمتی از سطح زمین از نظارت مورد ادعای یک واحد سیاسی و ملی خارج نیست؛ (. 0: 3183، زاده)مجتهدشود  می

کنند از همسایگانش  می کمیت ارضی و قانونی آن را معینیا خطوطی که حاالمللی  هر کشوری در دنیا با مرزهای بین

گذاری  نشانه .کنندشوند تا سرزمین یک حکومت را تحدید حدود  می شود. مرزهای سیاسی کشیده می مشخص و متمایز

ها مرزهای  ولتیید دأدقیق محدودۀ حکومت بستگی به صالحیت و حاکمیت آن حکومت دارد. یکی از مرزهای مورد ت

 . ستاای  رودخانه

                                                                                                                                                                          
1. Hamalinin 
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انواعمرزها.0شکل

کند. درواقع،  می همسایه را فراهم بر دالیل مختلف موجبات کشمکش بین دو کشور ای بنا مرزهای رودخانه یگاه

الش کشورها تواند به دلیل ت یابی به منابع آب شیرین می برای منابع آب مشترک و دست ها خصوصاًرقابت بین کشور

 ،یابی به امنیت ملی باشد. منابع آب کافی برای یک کشور به معنای توسعه در بخش کشاورزی، غذای کافی دست رایب

شود. آب از  خشک به امنیت ملی مربوط می ویژه در مناطق خشک و نیمه هو رفاه عمومی است. امنیت آب ب ،رشد اقتصادی

 - نظر کمی یابی به منابع آبی قابل اعتماد )از میانه است، چون دستشورهای خاورهای امنیتی در ک ترین شاخص مهم

در یک کالم بهبود  اقتصادی و اجتماعی و ةبه معنای برخورداری از ظرفیت و پتانسیل الزم برای توسع کیفی(

 افزایش امنیت ملی است برآیند چنین وضعیتی تحکیم نظام سیاسی و استانداردهای زندگی و رفاه اجتماعی خواهد بود.

کمبود  ،مانند هیرمند ،یک مرز سیاسی بین دو کشور باشد عنوان بهویژه اگر که این منبع آب  هب(. 011: 3183 )عسکری،

یی شناسابنابراین،  را تضعیف کند. تواند باعث تشدید فقر و کاهش رفاه جامعه شود و امنیت ملی زیستی می ۀاین ماد

 انسانی - دن تهدیدهای امنیتی ناشی از استقرار عوارض طبیعیکر ای و مشخص وضعیت بهینه برای مرزهای رودخانه

  شود. می پذیر امکانGIS اطالعات جغرافیایی ةهای مکانی سامان سازی ترکیبی است که با استفاده از تحلیل بهینه ةمسئل

پذیر بوده و بیشترین آسیب مربوط به  ی مرزی از حیث سیمای طبیعی آسیبها هه بیشتر رودخانک اند بر آنمحققان 

االجرا بوده تا سطح آسیب بر مرز  ریزی در جهت تدابیر امنیتی برای این قسمت الزم برنامه ،. در این راستااستشرق ایران 

گونه اعمال خالف قانون در طول  تنها به معنای جلوگیری از هرو امنیت مرزی تا حد امکان کاهش یابد. امنیت مرزی 

نقل کاال و حیوانات اهلی با رعایت ضوابط قانونی و از طریق  کردن تردد اشخاص و حمل و مرزهای یک کشور و قانونی

نسانی و طبیعی در به عوامل دخیل اعم از ا همةی مجاز مرزی نیست، بلکه امنیت مرزی شامل بررسی و کنترل ها هدرواز

رتنش این است که با خصوص در مناطق بحران و پُ ها به تالش حکومت. استخطر افتادن مرز و پیشگیری از وقوع آن 

 و غیره ،و همچنین استفاده از تجهیزات، ابزارها ،ها، راهبردها در قالب طراحی سیاست افزاری افزاری و سخت اقدامات نرم

(. 08: 3110 زاده، )لطفی و موسی ها دچار تهدید واقع نشود تا امنیت ملی آن کنندد ممکن مرزهای خود را نفوذناپذیر تا ح

به افزایش ضریب مجموع های طبیعی موردنظر در مناطق مرزی کشور، در دهد ویژگی می نتایج پژوهش نشان

 شود. میمنجر  پذیری آسیب

در شکل اول رودخانه با  المللی میان دو کشور ممکن است اشکال مختلفی داشته باشند. رودهای بین استشایان ذکر 

 شود. دست در میان دو کشور مطرح می دست و پاییندر این حالت روابط باال .شود قطع خط مرزی وارد کشور همسایه می

خط مرزی قرار گیرد و وارد کشور همسایه نشود که  عنوان بهممکن است رودخانه در قسمتی از مسیر خود  ،در شکل دوم

شود. در شکل سوم ترکیبی از دو نوع قبلی است که رودخانه در قسمتی از مسیر خود خط مرزی  به آن رود مرزی گفته می

دو واحد سیاسی با شود. درواقع، در مرزهای آبی و مرز  دهد و سپس وارد کشور همسایه می میان دو کشور را تشکیل می
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ها  پذیری طبیعی آنگذاری به دلیل تغییر هایی همچون مسیر مشخص و پهنای مناسب برای عالمت وجود داشتن مزیت

 (. 301: 3181، حیدر)میر خوبی ایفا کرد توان نقش یک خط ثابت را به طور مسلم نمی به

المللیبرایتعیینخطمرزیدررودهایبین.0جدول

المللیهفتشیوهدرتعیینخطمرزیدررودهایبین
 برداری مشترک از آن تعیین خط مرزی در دو ساحل رود و بهره 3
 رودخانه ةتعیین مرز در یک کران 1
 تعیین خط مرز بر اساس خط منصف 1
 تعیین خط مرز بر اساس خط تالوگ 0
 ر مسیر کشتیرانی فرعی در مصب رودبا خط منصف د اساس خط تالوگ و تعیین خط مرز بر 0
 تعیین خط مستقیم اختیاری 5
 های باال روش تعیین خط مرزی از طریق ادغام 0

 
مجرای سفالی  ،اول :شود ی مرزی به دو دلیل موجب پیدایش مسئله میها هگذاری رودخان از نظر پیتر هاگت، عالمت 

وی، پیرامون عوامل مختلف  نوسان دارد و ممکن است به چند شاخه تقسیم شود. عرض رود ،دوم ؛کند  رود دائم تغییر می

ها، رابطة تقسیم آب  خط اقتصادی دولت :ند ازا که عبارت کند زا در روابط سیاسی و آب به چهار مسئله اشاره می تنش

: 3101 )هاگت،های مجاور و مرزهای دریایی کشورر دو تأثیر آن  ،ی مرزی، حوضة آبگیر موجود در یک کشورها هرودخان

101.)  

گوید: منابع آب شیرین و ذخایر شیالت از  می ،نظران امریکایی در خصوص منابع آب شیرین گارت پورتر، از صاحب

ی قرار الملل نیببار  که هدف مستقیم زد و خوردهای احتمالی خشونت اند شونده و کمیابی منابع تجدیدها هترین نمون شفاف

ریزان امنیت  برنامه ةاز گذشته مورد عالق ها هی رودخانالملل نیب ۀشد های تقسیم دارند. همچنان که درگیری بر سر آب

ی رودخانه در اثر ی مرزی توجه به تغییرات سیماها هخاندت رول مهم در ایجاد امنیمیکی از عوا ی بوده است.الملل نیب

د. به عبارت ای دار کننده در تعیین و ثبات مرزهای سیاسی نقش تعیین ها هبنابراین، مورفولوژی رودخان عوامل طبیعی است.

یی که الگوهای رفتاری ها هگذار است. زیرا رودخانثیرأاز نظر میزان پایداری ت ها هدیگر، این عامل در تعیین مرز رودخان

از  ،م با مجرای چندگانهأدر مقایسه با الگوهای شریانی تو ،علت داشتن مجرایی منفرد رودی دارند، به مستقیم یا پیچان

باید ذکر  هنگام معاهدات مرزی معموالً ها هدر این رودخان (.11: 1131)ایتونا،  مرزی برخوردارند ۀثبات بیشتری در محدود

)خط  گذرد یا از خطوط تالوگ. اگر خط مرزی از وسط رودخانه عبور کند از وسط رودخانه میکرد که آیا خط مرزی درست 

خطی است که  ها همرز از هر دو ساحل به یک اندازه است. اما بهترین خط مرزی در رودخان ةدر این صورت فاصل، منصف(

توانند از حق کشتیرانی  یم در این صورت هر دو طرف .کند یم عبور ها هترین بخش رودخان از تالوگ رودخانه یا عمیق

نویسد: رودها در طول  یم ،دان امریکایی جغرافی، جانسون ای میز چایلر(. 301: 3181 حیدر،)میر رودخانه استفاده کنند

های متعدد  جنگ یخاجتماعی بوده و بر سر کسب امتیازهای آن در طول تار و محور تحوالت مهم سیاسی تاریخ تمدن

پذیرد.  می ثیرأاز متغیرهای زیادی ت عنوان یک سیستم( هسیمای رودخانه )ب (.338: 3101 )جانسون، وقوع پیوسته است به

به  1 حائز اهمیت زیادی است که در شکل ،ندثرؤکه در تغییر و کاهش و افزایش حقابه م ،شناخت و تشریح این متغیرها

 شود:  می ها اشاره آن
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یمرزیهاهرسیمایرودخاندمتغیرهایتأثیرگذار.2شکل

 الگو و ،راستا شکل، ابعاد، نظر از همواره خود دینامیک و پویایی های ویژگی واسطة به مرزی های رودخانه کلی، طور  به

 سمت به را رودخانه و زد  خواهد برهم را موجود تعادل دشو تحمیل روخانه سیستم بر که ییریتغ هرگونه ند.تغییر حال در

 از هاییخطر معرض در همواره دینامیک این تأثیر تحت رودخانه ةحاشی های زمین داد. خواهد سوق جدید ةموازن ایجاد

 در را منطقه ای ماهواره تصاویر و هوایی های عکس طریق از اندان جغرافی ،زمینه این در دارند. قرار بستر ناپایداری جمله

 خمیدگی، ضریب دره، طول موج،  طول شامل رودخانه هندسی پارامترهای بعد مرحلة در .کنند می رقومی افزار نرم محیط

 همچنین، .کنند می مقایسه زمانی ۀدور چند در و آماری تحلیل را رودخانه قوس بر مماس ۀدایر شعاع و ،مرکزی ةزاوی

 استفاده با رودخانه سیالب بندی پهنه ها، رودخانه بستر تغییر در مؤثر عوامل از یکی عنوان به رودخانه، سیالب بررسی برای

 تغییرات در عوامل ترین مهم رودخانه بودن سیالبی و ناسیش زمین عامل ةمقایس و مطالعه نتایج شود. می انجام افزار نرم از

 دهش سبب که است عاملی ترین مهم توپوگرافی عامل .است رودخانه این کناری فرسایش بالطبع و مرزی رودخانة بستر

 ها هرودخان (.50 :3115 ند،)بیرانو باشند داشته را مسیر تغییرات بیشترین دارند قرار سیالبی دشت در که ییها هرودخان

 در ها آن از یبردار بهره ۀنحو و ،ژئومورفولوژیکی هیدرولوژیکی، شناسی، زمین های ویژگی مانند مختلفی عوامل تأثیر تحت

 پس و سنجی دانه آزمایشگاه در است شده برداشت رودخانه مسیر از که رسوباتی ةنمون همچنین، .اند تحول و تغییر معرض

 ساختمان که است داده نشان نیز ها هیافت .شود می تحلیل و تجزیه رودخانه مسیر شناسی زمین ةنقش با تطبیق از

 (.30 :3113 شرفی، و )یمانی اند رودخانه سیمای تغییر عوامل ترین مهم رودخانه ۀکنار و بستر لیتولوژی و شناسی زمین

ی مرزی در کشور بر اثر فرسایش به طرق ها هحجم وسیعی از اراضی مجاور سواحل رودخان ،مطابق مطالعات ساالنه

 شوند. می دست حمل ینیو همراه با جریان به سمت پاشوند  میای وارد جریان رودخانه  ویژه فرسایش توده گوناگون و به

دیدگی تجهیزات  موجب کاهش حجم مفید مخازن سدها و آسیب نشینی در مخازن سدها ت با تهرسوبات مزبور در نهای



 0011تابستان،2ۀ،شمار35ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش220

 ی آبیاریها هی شبکها هو موجب انسداد دریچ یابند میبندهای انحرافی تجمع آبگیر ةیا در محل دهانشوند  می ها هنیروگا

عوامل طبیعی در کشمکش بر سر جریان آب رودها نقش اساسی دارد و به همین درواقع،  .(05: 3110)کرمی،  شوند می

 .برانگیز بوده است ی بحثالملل نیبدلیل در طول تاریخ همواره تعیین مرزهای آبی بین کشورها به لحاظ حقوق 

روشتحقیق
. روش استشناسی کیفی  لی مبتنی بر روشتحلی –از نوع بنیادی است و شیوۀ تحلیل اطالعات نیز توصیفی این پژوهش

درست و شفاف مبتنی بر  ةیابی به یک نتیج برای دست ،ای است. در این راستا ها اسنادی و کتابخانه آوری داده جمع
گیری کار ی مرزی در امنیت ملی پرداخته شود. بنابراین، این تحقیق با بهها هاستنتاج عقالنی، کوشش شده به نقش رودخان

ی مرزی و پیامدهای ها هقابل تعمیمی دربارۀ رودخان ةیابی به نتیج و امنیت درصدد دست ،متغیرهای اصلی مانند آب، مرز
 امنیتی آن است.

یتحقیقهاهیافت
وهریرود(رودخانةهیرمندایشرقکشور)مرزهایرودخانه

ع، هیرمند ران اهمیت بسـیاری دارد. درواقرای ایت، بآسیاس ۀاراهمیت قزرگ و باب ةدخانرو 31ف ه هیرمند در ردیا کاز آنج

ر قابل ل در مصتقیم دارد و از لحاظ اهمیت با رود نیاط مسن رود ارتبتان با این اسات ایت و حیتان اسی سیسرگ زندگ

ب بیش از مرات هون بمها  هی آن بدار آبدهرود. مق می ارمش همون بها  ةی آب دریاچع اصلت. هیرمند همچنین منبنجش اسس

 اصلی هیرمند و ارغندآب در افغانستان سرچشمه ةهیرمند از دو سرشاخ ةت. رودخانی دیگر اسها هرودخان ةمجموع

 ةسیسات اصلی رودخانأشود. از ت یم و سیستان تقسیمپریان مشترک  ةگیرد و پس از ورود به مرز ایران به دو شاخ یم

توان سه  یم سیسات مهم این رودخانه در کشور ایرانأو از تاست ب آهیرمند در کشور افغانستان سد کجکی و سد ارغند

آبریز  ةحوض .کر کردذ اند، سیستان ةکه همگی بر روی رودخان ،و سد سیستان را ،مخزن چاهنیمه، سد کهک، سد زهک

درصد( مشترک است. این حوضه بین طول  0و پاکستان )، درصد( 80درصد(، افغانستان ) 31هیرمند بین سه کشور ایران )

یغما از های بابا ی این حوضه از کوهها ه. رودخاناست واقع 10º 30تا  º 5 11 و عرض شمالی 11   51تا  11   01 شرقی

کیلومتری به  3101گیرد و بعد از طی مسافت  یم های هندوکش در شصت کیلومتری غرب کابل سرچشمه هکو سلسله

ی امنیتی در محور ها هاگر موضوع آب هیرمند را از جنب (.30: 3110، زاده رسد )زارع یم مون در سیستان ایرانها  ةدریاچ

ملی و  ةتنها شاهرگ حیاتی سیستان، بلکه یک مسئل توان گفت که هیرمند نه یم ،شرق کشور مورد توجه قرار دهیم

 ها تنیز دول اختالف بین مردم محلی و أهیرمند بین ایران و افغانستان طی سالیان متوالی همواره منش ةامنیتی است. مسئل

 (. 00: 3115است )حسینی، های مختلف وضعیت متفاوتی پیدا کرده  بوده است. این مسئله در زمان

اختالفی که  ؛ساله دارد311قدمتی  مندریاختالف ایران و افغانستان در خصوص چگونگی تقسیم و استفاده از آب ه

انداز هیدروپولیتیک در شرق کشور  چشم اساساً .محیطی و امنیتی برای ج.ا.ا شده است های مختلف زیست باعث خسارت

 رودخانة هیرمندشود که در گام نخست به بررسی  و مرزی هیرمند و هریرود کنترل می اصلی  ةتوسط دو رودخان

 پردازیم. می

ها  و بخشی از سرزمین آن اند غربی واقع شده خشک آسیای جنوب دو کشور ایران و افغانستان در مناطق خشک و نیمه

های مرتفع  های واقع در کوه ها و یخ شدن برف آب غربی از کوهستانی است. بیشتر آب این بخش از آسیای جنوب

های نادرست کشاورزی، فقدان مدیریت  گیرد. در این منطقه توزیع نامتناسب آب، منابع آبی مشترک، سیاست سرچشمه می

ط چندان کرده است. متوسبرداری و رشد جمعیت مشکل را دو های بهره نامه صحیح و یکپارچه بر منابع آب و نبود موافقت
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شدن برف و  آب متر و تقریباً برابر با ایران است. منبع اصلی آب این کشورْ میلی 111بارندگی ساالنه در افغانستان حدود 

بزرگ  ة(. هر چهار رودخان30: 3185گسیخته است )کلیفورد،  ها با سرعتی لجام شدن آنیخ موجود در ارتفاعات و سرازیر

ریزند. و این در حالی است که  به کشورهای همسایه می ،و هریرود ،رود، هیرمند ، کابلافغانستان، یعنی آمودریا )جیحون(

شود جمعیت این  بینی می درصد است و پیش 00/1های رشد جمعیت در جهان به میزان  افغانستان دارای باالترین نرخ

 ةنفر برسد. رشد قابل مالحظ میلیون 00به حدود  1110میلیون نفر بود در سال  15در حدود  1111کشور که در سال 

های مرزی مشترک را  برداری بیشتر از منابع موجود و مهار آب بهره اقتصادی ةجمعیت در کنار ضرورت بازسازی و توسع

 ،های آمودریا، هیرمند های افغانستان برای ساختن سد بر روی رودخانه در دستور کار دولت این کشور قرار داده است. طرح

(. 315: 3111ی، یاین اقدامات است )سینا ةاز جمل ـ اند به سوی ایران و کشورهای آسیای مرکزی در جریانکه  ـ و هریرود

آب قرار دارد.  کشورهای کم ۀخشک در زمر سوم وسعت آن در مناطق خشک و نیمهگرفتن دودلیل قرار کشور ایران نیز به

جمعیت و  ةکشوری است که سازمان ملل در برنامصد متر است و در بین  میلی 111تا  101متوسط بارندگی در ایران بین 

نام برده است. همچنین،  ها پایین است پذیر آن آب شیرین تجدید ةکشورهایی که سران عنوان بهها  محیط زیست خود از آن

ریختگی اکوسیستم طبیعی سیستان و تغییر مسیر رودخانه و   هم  توان گفت به ، میرودخانة هیرمنددر رابطه با کلیات 

معضالت بسیار  یْهای تاریخ های انسانی و مهاجرت جایی سکونتگاه زمان و متعاقب آن جابه یهای اصلی آن در ط شاخه

شدن در قلمرو اقلیمی خشک و  مناطق شرقی کشور به دلیل واقع .(38: 3180)ضیاء توانا و بریمانی، پدید آورده است 

و همسایگی با مناطق پست افغانستان در شرق و نیز  ،خشک، همسایگی با دشت کویر مرکزی و دشت لوت در غرب نیمه

پذیرترین  از آسیب برداری نامناسب از منابع آب منطقه  و بهره ،سیستان، استقرار نامناسب جمعیت ۀروز 311بادهای  ةغلب

همسایگان مرزی شرق کشور به دلیل قرارگیری در وضعیتی  ،مین منابع آبی است. از سوی دیگرأبرابر تکشور در  مناطق 

که منبعی برای نگرانی و ناامنی مردم این  ،به تزاید آبی و نیازهای مشابهی هستند. رفع این نیازهای رو دچار کم مشابه

ای از  پارهمستلزم   د،شو این کشورها محسوب میو جغرافیایی  ،های تاریخی، فرهنگی رغم پیوستگی مناطق به

در مراکز سکونتگاهی و  رودخانة هیرمندتأثیر  ،به هر روی های آبریز مشترک است. ای در حوضه های منطقه همکاری

 داد مسیر رخ می سالی یا تغییر ماند و خشک ی بوده که هرگاه هیرمند از جریان بازمیدتی دشت سیستان به حیجمع

سالی آن باعث  ش بود که خشک ه 3103-3105جدید آن در سال  نةشد و نمو میتبدیل به یک بیابان خشک سیستان 

از سوی دیگر، اقتصاد ساکنان دشت سیستان را بیشتر  .مهاجرت مردم سیستان به استان گلستان و دشت گرگان شد

  ةآب رودخان ،در این راستا .دهد بافی تشکیل میالیت حصیرعهامون در ف  زارهاینیو استفاده از  ،زراعت، پرورش ماهی

که تمام آب مصرفی مردم سیستان و   طوری  به ؛ها در دشت سیستان است الیتعاین ف  ۀکنند هیرمند تنها منبع تأمین

د؛ زیرا از این بستگی به جریان آب هیرمند دار همگی و مخازن چاه نیمه ،ها های منشعب از آن، دریاچه استمرار رودخانه

از . شود و پرورش ماهی استفاده می ،برای زراعت، آبیاری شود هامون که از آب هیرمند تأمین می  های مخازن و دریاچه

 در افغانستان دولت تا است  سبب شده افغانستان سرزمینی فضای در هیرمند  ةرودخان های سرچشمه داشتنقرار ،سوی دیگر

 مواقعی در و هدد قرار نفوذ را تحت ایران مواضع و خارجی سیاست سیاسی، ابزاری عنوان به ،هیرمند از گذشته های دهه

 (. 110: 3113بگیرد )اطاعت و ورزش،  امتیاز خاص

 ،اما ایران .استده کرباالدستی خود استفاده  هیرمند از موقعیت ةی از منابع آب رودخانبردار بهرهافغانستان همواره در 

گونه بازی در مورد  ی شده است. ایننینش عقبمجبور به  هیرمند، معموالً ةنامه بر روی منابع آب رودخان با وجود تفاهم

مبوج نیز مطرح شده و ک ،دست تایلند، الئوس، ویتنام مکونگ بین کشورهای چین و میانمار با کشورهای پایین ةرودخان

 (.1135)لی و همکاران،  است
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دست  ست و سوریه و عراق در پاییندی دجله و فرات بین سه کشور ترکیه در باالها هرودخان ۀدر مورد حوز ،همچنین

 .(13 :1110گلدمن،  و مهمتوغلو کوچوک) هایی برقرار است نیز چنین بازی

 
هیرمنددرسیستانةموقعیتومسیررودخان.5شکل  

 (https://gsi.ir/zahedan/fa/page/2936) 

گرفتن بخشی از مسیر آن در فضای سرزمینی دو کشور ایران و افغانستان و قرار رودخانة هیرمند ةگسترش حوض

د. این رودخانه تماماً از افغانستان وشالمللی محسوب  بین ةرودخان وانعن بهمرز دو کشور باعث شده تا هیرمند  عنوان به

افغانستان امکان درصد از مسیر آن در کشور افغانستان واقع است که این وضعیت باعث شده  10گیرد و  سرچشمه می

گرفتن بخشی از رودخانه و قراربودن بخش دلتای به دلیل هموار ،به عالوه .بیشتری از آب هیرمند داشته باشد ۀاستفاد

مرز مشترک دو کشور و تغییر مسیر رودخانه در مواقع طغیانی اختالفاتی در مورد مکان مرز  عنوان بهمسیر رودخانه 

حال دو کشور هنوز   ولی با این ،که در پی این مسائل قراردادهای متعددی بین دو کشور به امضا رسیده وجود آمده است به

جا اند به یک توافق نهایی در مورد استفاده از آب هیرمند دست پیدا کنند. مشکل اصلی ایران و افغانستان از آن انستهنتو

داخلی  ةرا یک رودخان رودخانة هیرمندآغاز شد که رهبران سیاسی افغانستان تحت حمایت بریتانیا در اوایل قرن بیستم 

ها و مناقشات میان دو کشور ایران و  ده از آب آن را حق انحصاری خود دانستند. تنشفرض کردند و هر گونه استفا

ها و  صد سال اخیر نشستافغانستان بر سر نحوه و میزان استفاده از آب رود هیرمند باعث شده که دو طرف در طول یک

ماه  اقشات دو دولت سرانجام در بهمنله ترتیب دهند. مذاکرات و منئای در رابطه با این مس مذاکرات گسترده و پیچیده

وظایف کمیسیون آب و دومی راجع  ۀبه تهیه و تنظیم یک معاهده در مورد آب هیرمند و نیز دو پروتکل یکی دربار 3103

تقسیم آب بین ایران و  ةنام که آخرین موافقت ،3103سال  ۀاساس معاهد . بردشآمیز اختالفات منجر  به حل مسالمت

 متر 15مکعب است که برابر  میلیون متر 811های نرمال و باالتر از نرمال  ایران در سال ةنستان است، میزان حقابافغا

مکعب در ثانیه در طول یک سال نرمال است. درواقع، حقوق ایران در هیرمند در وضعیت مطلوبی قرار ندارد: از یک 

 ۀزیرا این معاهده ناقض اصل استفاد ،آید نظر عادالنه نمی ای وضعیت حقوقی را روشن کرده است که به طرف، معاهده

ی است الملل نیبی و در تناقض با روح کلی حاکم بر نظام حقوقی حاکم بر رودهای الملل نیب ای آبراهه منصفانه و معقول از

ل نیامده است. ئایران حتی به حقوق مندرج در آن نادولت  ی اجرا نشده و عمالًدرست بهو از سوی دیگر همین معاهده نیز 

آبریز هیرمند  ةواقع در باالدست حوض هیرمند در ایستگاه دهراوود ةاساس آورد رودخان هیرمند بر ةایران از رودخان ةحقاب

چنانچه  شود و یم محاسبه است هیرمند ةایستگاهی که معرف آبدهی طبیعی رودخان عنوان بهدر کشور افغانستان و 

 ةدرصد آورد رودخان ،شده اساس مطالعات انجام یابد. بر یم ایران به نسبت کاهش ةسالی واقع شود، مقادیر حقاب خشک

 درصد متفاوت بوده است 01تا  11های مختلف بین  سیستان در سال ةهیرمند در رودخان ةشده از آورد رودخان منشعب
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نوسان جریان آب هیرمند و کاهش آب جاری به سمت سیستان در صد سال گذشته . (51: 1115و دیرمانس،  )کوادیک

سالی، نوسان آب  خشک .وجود آورده است هدر روابط سیاسی ایران و افغانستان در سطوح محلی و ملی بهمواره مشکالتی 

ها با  است. در صد سال گذشته افغانده شدر ناحیه و کاهش جریان آب به سوی سیستان باعث وقوع بحران آب  ،هیرمند

حجم بیشتری از آب را مصرف  های متعددی از هیرمند و احداث سدهای مخزنی و انحرافی بر روی آن کردن کانالجدا

درصد از مسیر رودخانه  10ی آب هیرمند و ها هگرفتن سرچشماند. قرار و میزان آب جاری به سیستان را کاهش داده  هکرد

ها به آب هیرمند موجب برتری ژئوپلیتیک افغانستان در مقابل ایران شده  در سرزمین افغانستان و وابستگی شدید افغان

 ،عالوه هب. (3180، انهمکارنیا و  )حافظ است که همواره موجب انعطاف ایران در برابر افغانستان در این مورد شده است

وضوح  های ب ایران را کاهش داده که در تصاویر ماهواره ةی رودخانه نیز میزان حقابها هعی و فرسایش کنارعوامل طبی

به دلیل عوامل طبیعی  ،نظر گرفته نشده است. به هر رویمشخص شده و در معاهدات بین دو کشور این فرسایش در

رودخانه و افزایش برداشت آب در داخل خاک افغانستان، ی ها ههای گسترده و فرسایش کف و کنار سالی مانند خشک

بی گسترده شده است و امنیت مردم منطقه و به موازات آن امنیت ملی در معرض خطر قرار آ سیستان ایران بارها دچار کم

نستان ایدئولوژیکی و یک مشکل بزرگ اقتصادی و اجتماعی پیش روی دولت ایران و افغا ةیک فاجع ،دارد. در نتیجه

ای در کار نیست. اگر ما صرفاً بر حقابه و دریافت حقابه تکیه کنیم و فقط بخواهیم چیزی را  است. در دو سوی مرز توسعه

روی ماست؛ بعد از صد سال مذاکره کمتر از ده درصد از  بهنتیجه باختی است که در رو ،باشیم بگیریم و دنبال سیاست برد

سالی سیستان، هامون خشکیده و مهاجرت شن روان را داریم.  خشک ۀر صد سال مذاکرآب هیرمند از آن ماست. د

کمتری به ما بدهند همین را که  ةکنند و سعی و کوششان این باشد که حقاب سیاست برد خود فکر  هها هم وقتی ب افغان

پایدار  ةجانبه و توسعدو عةاست در توسبرد است. این سی -حل در یک سیاست برد االن دارند نصیب خواهند بود. پس راه

: 3111و وثوقی، یزدی هریررود است )پاپلی  ةب و حوضآهیرمند )هلمند( و ارغند ۀسیستان بزرگ و در ةمشترک منطق

311-310.) 

به مجموع آنکه نقش هیرمند برای سیستان ایران مانند نقش نیل برای مصر است و سیستان بدون هیرمند قادر در

سالی چند سال  ای دارد. خشک خشک و صحرایی نقش اصلی و پایه ةدر تأمین آب این منطق ،حیات نیست. بنابراین ةادام

 پیامدهای امنیتی زیر را برای ایران به دنبال داشته است: گذشته و قطع رود از سوی زمامداران افغان

 مون کامالً خشک شده است.ها  ةدریاچ 

 سیب جدی دیده و در بسیاری از نواحی نابود شده است.کشاورزی منطقه آ 

 اند. ساکنان سیستان مشاغل خود را از دست داده و به نقاط دیگر مهاجرت کرده 

 .آسیب جدی بر دامداری منطقه وارد شده است 

  های بادی بیشترین  سیستان و حرکت ماسه ۀروز 311پوشش گیاهی منطقه از دست رفته و بر اثر بادهای

 (.335: 3181)شربتی،  و تأسیسات شهری و روستایی وارد آمده است ،ها، روستاها، کشتزارها بر جاده خسارت

نواحی  های هیدروپولیتیکی، در بین رودهای مرزی ایران تنها رودی است که مصب آن از نظر شاخص ،رود هیرمند

دهمین رود بزرگ آسیا، منبع  عنوان به ،. این رودداخلی ایران است و از این نظر با سایر رودهای مرزی ایران متمایز است

ترین موضوع در ارتباط با  های اخیر، قطع آب هیرمند مهم سیستان است. در سال ةمون و منطقها  ةاصلی تأمین آب دریاچ

ق مربوط به این هیرمند و دیگر حقو ةدرواقع، زیادی بر سر چگونگی تقسیم آب رودخان رودهای مرزی ایران بوده است.

نشده باقی مانده  له هنوز حلئگرفته، مس انجامهای گذشته  های متعددی که در سال رغم تالش به ،کهرودخانه وجود دارد 

درصد از مسیر رودخانه در سرزمین افغانستان و وابستگی شدید  10هیرمند و  ةی آب رودخانها هگرفتن سرچشماست. قرار
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که همواره موجب انعطاف ایران در برابر آب هیرمند موجب برتری ژئوپلیتیک افغانستان در مقابل ایران شده ها به  افغان

 .افغانستان در این مورد شده است

 هیرمند در وضعیت مطلوبی قرار ندارد:  ةبه طور کلی، در حال حاضر حقوق ایران در رودخان 

زیرا این معاهده ناقض  ،آید روشن کرده است که به نظر عادالنه نمی ای وضعیت حقوقی را از یک طرف، معاهدهـ 

ی و در تناقض با روح کلی حاکم بر نظام حقوقی حاکم بر رودهای الملل نیبای  آبراهه منصفانه و معقول از ۀاصل استفاد

 ت.ی اسالملل نیب

 .ل نیامده استئدولت ایران حتی به حقوق مندرج در آن نا ی اجرا نشده و عمالًستدر بههمین معاهده نیز  ،از سوی دیگرـ 

ان عمل تافغانس ةهای هوایی عوامل طبیعی به نفع افزایش حقاب ای و عکس همچنین، با توجه به تصاویر ماهوارهـ 

ی آبی ها هتغییر در عرص ی موجودها هسال آینده شود. داد های چند شود باعث جدال و کشمکش می بینی شیکرده و پ

کند. مقایسة  یم تأیید ـ امون صابری( و به نفع بخش افغانی )هامون پوزک ( استی )هش ایرانان بخکه به زی ـ هامون را

د کاهش مؤی ظروف مرتبطگیری از قانون  و بهره ۀ هامون در مقاطع زمانی با ارتفاع آبی برابردش یگیـ ی آبها هعرص

یکسان نبوده و در بخش ایرانی آن  ست. توزیع فضایی این کاهشا %-) 5131) کیلومتر مربع 100مساحت دریاچه به 

کیلومتر از  011جدیدی به مساحت  ةه عرصک الیحآبی کاسته شده است؛ در ةکیلومتر مربع از عرص 000 ()هامون هیرمند

تغییر در  گیری این رویداد پویش علل و عوامل شکل .ر شده استگی آب هامون پوزک در افغانـستان های غیر آبگیر بخش

واسطة احداث موانع در مسیر  های بادی به کند که حاصل از انباشت رسوب یم بستر هامون از طریق افزایش ارتفاع را تأیید

ه هی بجوت یا باند؛ ام ( احداث شدهای عمرانی )جاده و دیوار ساحلیه این موانع با هدف .ای شن استه حرکت طوفان

های جنوبی  های شن و انباشت آن در بخش تبعاتی مانند جلوگیری از حرکت طوفان محیطی در احداث آن مسائل زیست

 .(300: 3181کیا،  )شریفی هامون را به دنبال داشته است

 
(امونصابری(وبهنفعبخشافغانی)هامونپوزكی)هشایرانانبخبهزییآبیهامونهاهتغییردرعرص.0شکل

https://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-6406-fa.pdf 

رود  انتظار آن می ،مجموع آنکهب در سیستان وجود ندارد. درآ ةدر حال حاضر، هیچ کنترل دقیقی بر میزان عرض

دست ایران نرسد،  به کشور پایین رودخانة هیرمندمربوط به  ةروابط ایران و افغانستان اگر از طریق دیپلماسی حقاب

ی خواهد گذاشت. اما از جمله جامناسبات این دو کشور رو به تنش کشیده شود که پیامدهای مخربی برای هر دو کشور بر

های کشاورزی،  شدن زمین خشک جای گذاشته استویژه زابل بر سیستان و به ةپیامدهای امنیتی که تا به حال در منطق

آن را فراهم آورده تا  ة... است که زمین و ،شدن سکونت کمبود منابع آب، مهاجرت، بیکاری، قاچاق سوخت و کاال، سخت

https://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-6406-fa.pdf
https://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-6406-fa.pdf
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 کنندتر عمل  ن در این زمینه سنجیدهاجا در این منطقه با مشکل مواجه شود و انتظار آن است که مسئوالهای ن مأموریت

کاهش و قطع جریان رودخانه به فروپاشی اقتصاد  د.کرگرفته از آن را در این منطقه کنترل  های شکل تا بتوان چالش

ه از اکنان منطقی از سی برخزندگ ۀگونه که بیان شد، تغییر شیو آن ،محلی سیستان منجر شده است که پیامد این مسئله

و درنهایت مهاجرت ساکنان  ،روستاها ةسوخت، تخلی واد مخدر، کاال وون قاچاق می چهای ه فعالیتادی باورزی و صیکش

الملل،  ت گسترده در نظام بینثیر عواملی همچون تغییراأمدرن، مفهوم امنیت ملی تحت تفرا ۀمنطقه بوده است. در دور

 ةن تحول، رابطده اسـت. در ایداول شر مته یکدیگع بجوام ۀردو نزدیکـی گست ،های فناوری ارتباطات، پیشرفت ةتوسع

بالندگی  د وعرصه و مکان زندگی، امکان رش عنوان به ،تت. محیط زیسویه و مکمل اسدوس ةرابط تت و محیط زیسامنی

های اساسی را برای  وهوایی، چالش یرات آبیمانند تغ ،های اخیر همحیطی در ده کند. تغییرات زیست می انسان را فراهم

ه لمجتی و از ع زیسی منابتوان در بحران کمیاب می ترین آثار آن را کرده است که مهم امنیت انسانی در سراسر جهان ایجاد

الملل نیست،  ی منازعه در روابط بینریگ ل فوری در شکلعام ئلهن مسه اید ک. هرچندکراهده رین مشیع آب شمناب

 (.331: 3118)باهک و همکاران،  تداوم کشمکش و آشوب شده است و آورد که موجب تشدید تنش می پدید فشارهایی 

 و ترکمنستان است که از افغانستان سرچشمه ،ایران، افغانستانجمله رودهای مشترک  هریرود از ةاما، رودخان

 ،از آنجا که دسترسی پایدار به منابع آبی .شمال شرق کشور است ةآب منطق ۀکنند مینأترین منبع ت گیرد. این رود مهم یم

غرافیایی، اقلیم و آب و هوا، شرایط ی متعددی همچون شرایط جها هلفؤثیر مأای ملی، تحت ت سرمایه عنوان به

اجتماعی و  - های فنی مدیریت و انتقال منابع آب، مسائل سیاسی های توسعه و طرح شناختی و توپوگرافی، طرح زمین

مستلزم داشتن نگاهی جامع، ... است،  و ،ها ی ملی و کالن دولتها تفرهنگ استفاده از آب، نوع معیشت و اقتصاد، سیاس

گرفتن نظرای است. تحقیقات حاکی از آن است که با توجه به موقعیت باالدستی سد سلما با در رشته و میان ،یستمیس

انداز  محیطی باشد و از منظر امنیت ملی، با توجه به چشم تواند موضوع امنیت زیست یم بودن آب هریرود فاکتور فصلی

تواند  یم بودن ریسک امنیت آبی کشور،کشور به منابع آب این رود و باال شمال شرقی ةوابستگی شهرهای بزرگ منطق

و  ،در قالب رویکردهای حقوقی، اقتصادی ، داشتن نگاه سیستمییادشدهزا باشد. در جهت مدیریت مطلوب چالش  چالش

ی ها تدانستن آن در سیاس عالمی و امنیتیی اها تساختن آن در سیاس و به طور خاص غیرامنیتی است سیاسی ضروری

 .(110: 3115)کامران و همکاران،  اعمالی ضروری است

کیلومتر در نزدیکی شهرستان تایباد به  501و پس از طی  دریگ میهریرود از ارتفاعات هندوکش در افغانستان سرچشمه 

که محل تالقی  ،ذوالفقار ةتا تنگ ،فصلی به آن ةند رودخانپس از پیوستن چ ،رسد. در ایران مرزهای افغانستان و ایران می

این  دهد. کیلومتر را تشکیل می 310و ترکمنستان است، خط مرزی ایران و افغانستان به طول  ،مرزهای ایران، افغانستان

 (. 303 :3113 ترین رود مشترک بین ایران و ترکمنستان است )پارسا، رآبشود، پُ که گاهی کامالً خشک می ،رود

تقسیم آب هریرود وجود ندارد، بین دو کشور ایران و  ۀای دربار نامه در حالی که بین ایران و افغانستان توافق

سهم هر  ،ها سد دوستی نیز احداث شده است. بر اساس توافق دو کشور و بر اساس آناست ترکمنستان معاهداتی موجود 

و استفاده از آب و انرژی سد به صورت برابر است. بدین ترتیب، ایران و  ،یبردار یک از طرفین در احداث، بهره

کنند که سرچشمه و بخش قابل توجهی از آن  ی میبردار بهرهگذاری کرده و از آن  ای سرمایه ترکمنستان بر روی رودخانه

درصد است. این  11و ترکمنستان  ،درصد 18درصد، ایران  01آبریز هریرود  ةدر افغانستان است. سهم افغانستان از حوض

دارد و بر اساس اطالعات موجود افغانستان احداث در حالی است که افغانستان نسبت به این رودخانه وضعیت باالدستی 

کیلومتری شهر هرات  301ها به نام سد سلما در  کم دو سد را بر روی این رودخانه در دست اقدام دارد. یکی از آن دست

آب برای آبیاری و تولید برق است. از احداث سد دیگری به نام جدوداد نیز خبر  ۀذخیر ار دارد. هدف از احداث این سدْقر
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تواند بر  ب سد دوستی و کیفیت آب آن تأثیر منفی خواهد داشت. این امر میاشود. احداث این سدها بر روی روان داده می

در این صورت، برخی از اهداف دو (. 1-1: 3181، ییسیناجای گذارد ) بهمطلوبی سه کشور همسایه اثر نا ةروابط دوستان

شود. با کاهش آب ورودی به سد دوستی،  رو می هکشور ایران و ترکمنستان از احداث سد دوستی با تنگناهای جدی روب

رو  ههایی روب نستان با محدودیتو تأمین آب کشاورزی دشت سرخس ایران و سرزمین ترکم ،سازی، تنظیم آب ذخیره

هریرود در مرز ایران و ترکمنستان از دیگر  ةسد دوستی بر رودخانکه است این نکته الزم ذکر  ،شوند. در نهایت می

آن در کشور افغانستان   ةای احداث شده که سرچشم منازعات هیدروپولیتیک در شرق کشور است. این سد بر روی رودخانه

به  تواند در شرایط بحرانی و اضطراری دست به آب این سد می شدن شهرها و مناطق پایین بنابراین، وابسته .ردقرار دا

افغانستان از جایگاه فرادستی در این زمینه قرار دارد.  ،صورت اهرم و فشاری در دست افغانستان قرار گیرد. به عبارت دیگر

و   خوبی بهره گرفته آب به  ةها از جایگاه فرادستی خود در زمین دهد که افغان میروابط ایران و افغانستان نشان   ةپیشین

ساخت سد  ،. گذشته از آناند وجود آورده در سیستان ایران بهو مشکالت بسیاری  همواره ایران را تحت فشار قرار داده

شهر  های هریرود و وابستگی کالن شاخهدر سر دوستی در مرز ایران و ترکمنستان و اقدامات آن کشور در ساخت سد

شده در پشت سد دوستی به  میلیون زائر و مسافر در سال به آب انباشته 30میلیون جمعیت و بیش از  0/1مشهد با 

ویژه آنکه بدانیم  به (.313: 3181  )یاسوری،های هیدروپولیتیک میان ایران و کشورهای مرزی دامن خواهد زد  کشمکش

 ۀروابط خود با افغانستان دربار ۀای برای این سد تنظیم شده است. از این رو، چه بسا ایران دربار دههای چند مهبرنا

 ،وجود آورد. از سوی دیگر نظرهایی ولو موقت بهو ترانزیت این کشور با چابهار تجدید ،ی مرزیها همهاجران افغان، بازارچ

 ،شوند. با این حال ه داستان آب و تأمین آب شهر مشهد خواهان کسب امتیازاتی میبا رویکرد ابزاری ب زها نی افغان

دولتمردان ایران نیز باید این واقعیت ژئوپولیتیک را دریابند که افغانستان مکمل هیدروپولیتیک ایران است و ایران نیز 

تکمیلی ژئوپولیتیک و  ت منابع و اصل همگمان توجه به اصل محدودی رود که بی شمار می مکمل ژئوپولیتیک افغانستان به

هریرود هیدروپولیتیک ایران و افغانستان راهگشای بسیاری از راهبردهای آبی در شمال خاوری کشور خواهد بود. بنابراین، 

ایران و  های مرزی آب  برداری و تعیین حقابه، پتانسیل شدیدی در ایجاد تنش نظام مدون بهره فقدان ةبا توجه به مسئل

جانبه در ابتدا سبب احداث سد دوستی  مشترک سه ةبرنام فقداناز خود به نمایش گذاشته است. افغانستان و ترکمنستان 

آبگیری این سد را با  برداری از سد سلما در باالدست سد دوستی عمالً ایران و ترکمنستان شده و سپس افغانستان با بهره

عد محلی و ویژه در بُ ه است. با توجه به اهمیت حیاتی آب سد دوستی برای ایران )و البته ترکمنستان( بهدکرتهدید مواجه 

سیستان و از بین رفتن زندگی مردم این بخش از کشور،  ةهیرمند و نابودی اکوسیستم منطق ةمین آب خراسان، تجربأت

(. بدین 115: 3115شود )کامران و همکاران،  ان محسوب میتهدیدی جدی برای امنیت ملی ایر ةمثاب این بحران آب به

ویژه خراسان رضوی و  به ،اند های شرقی کشور با مشکالت کمبود منابع آب شیرین مواجه آنچه نمایان است استان ،ترتیب

رفتن   از بین بیکاری، ةاند که این زمین روستاها به دلیل کمبود منابع آبی خالی از سکنه شده بیشترشهر مشهد که 

 و ،های کاذب و قاچاق، دزدی مهاجران به شغل بیشترشهرها را فراهم آورده و  و مهاجرت به کالن ،های کشاورزی زمین

 .استاند که این از جمله پیامدهای امنیتی  ... روی آورده
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 است این المللی بین های رودخانه سیستم در هیدروپلیتیک مناسبات تحلیل و تجزیه در مشکالت از یکی کلی، طور به

 هر در است ممکن یکسان متغیر یک حتی و کنند ایجاد همکاری یا منازعه از متنوعی طیف توانند می یکسان عوامل که

 تدوین در متغیر هر که نقشی و متغیرها شناخت ،بنابراین .کند ایفا متغیرها سایر با ارتباط در متفاوتی نقش لیساح کشور

 ضروری دارد کشورها دیگر با مشترک آبریز ةحوض که کشورهایی برای ها مخاطره و ها فرصت وتحلیل تجزیه الگوی

 جهانی خشک نیمه و خشک نوار در حوضه این گرفتنقرار است. شترکم افغانستان با هریرود آبریز ةحوض در ایران است.

 است.  شده مشهد شهر کالن ویژه به و  خاوری شمال و خاور آب نیاز تأمین برای هریرود آب به ایران وابستگی سبب

 از سدها رشدنپُ و رودخانه فرسایش جمله از طبیعی عوامل و پساطالبان نظام در افغانستان ای توسعه های برنامه

 ایران ملی امنیت در چالش ساز زمینه تواند می که شده ایران به هریرود آب ورود کاهش سبب بادی و بیآ یها تبرفآ

 قرار حکومتی نمسئوال مدنظر باید ایران برای هریرود راهبردی اهمیت در ثیرگذارأت های شاخص و متغیرها بنابراین، .شود

 طبیعی های شاخص همه از تر مهم و ،اجتماعی سیاسی، اقتصادی، ژئوپلیتیکی، عدبُ در ها شاخص نای ةجمل از گیرد.

 و ثیرگذارترینأت ژئوپلیتیکی و طبیعی جغرافیای متغیر است. ایران ةحقاب ۀدهند کاهش و رودخانه سیمای ۀدهندتغییر

 جایگاه و ،آبی منابع امنیت غذایی، امنیت میدنی،آشا آب برای هریرود اهمیت های شاخص و متغیر ثیرپذیرترینأت

 همکاران، و راد )کاویانی هستند ایران برای هریرود اهمیت در راهبردی های شاخص ایران خارجی سیاست در افغانستان

3181: 1.)

ارس(ةایشمالکشور)رودخانمرزهایرودخانه

ترین رود مرزی ایران، سومین  از جاری است. این رودخانه طوالنیقفق ةارس در شمال غربی ایران و جنوب منطق ةرودخان

و طول آن از سرچشمه تا  شود میهای اصلی رود کورا محسوب  یکی از شاخهو ایران از لحاظ قدرت آبدهی،  ةرودخان

نظر  بسیار دور های عظمت و جذابیت ارس در طول سالیان دراز و از زمان ،رو  . از ایناستکیلومتر  3101مقصد 

و یرند که قلم به دست گکرده ها را وادار  جغرافیانویسان و سیاحان را به خود معطوف داشته و طبیعت این رودخانه آن

ترین  رآبترین و یکی از پُ طوالنی عنوان به ،مرزی ارس ةرودخان .تحریر درآورند ةخصوصیات و موقعیت آن را به رشت

های  اقتصادی استان اردبیل دارد. در حال حاضر، دشت - سیاسی ةنقش بسیار مهمی در توسع ،ی مرزی ایرانها هخانرود

نبودن رژیم  کند که یکی از دالیل آن روشن یم آبی آن را تهدید استان اردبیل با کمبود آب مواجه بوده و در آینده خطر کم

 ةرودخان. است جماهیر شوروی سابق و میزان برداشت آب توسط ایران در این منطقه پس از فروپاشی اتحاد حقوقی ارس

های زیادی از مسیر رودخانه توسط گل و الی و  شدن قسمتررود نیز به دلیل عدم الیروبی مناسب و پُمرزی بالها

اد به حد بسیار پایینی رسیده و مشکالت این منطقه را آبسوار و جعفر بیله ةوری از آب، در منطق رسوبات فراوان، میزان بهره
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رویه از منابع  بی ۀرود و استفادمرزی و سطحی ارس و بالها ةی از رودخانبردار بهرهاست. در صورت عدم ده کرچندان دو

امنیت این استان را دچار تحوالت  آبی بحران کم ،استان نخواهد بود ۀگوی نیاز فعلی و آیند زمینی که پاسخهای زیر آب

تغییرات و  بنابراین، .(81: 3181فرجی راد،  و نژاد )پاک عمیقی خواهد کرد که به یک مشکل ملی تبدیل خواهد شد

د. رو می شمار ای به ترین مباحث مربوط به ژئومورفولوژی رودخانه های کلی و حتی جزئی الگوی رودخانه از عمده جایی هجاب

. با بررسی الگوی یک رودخانه اند دادهدر این زمینه انجام  ها تژئومورفولوژیسبسیاری تحقیقات و مطالعات  ،به همین علت

توان پاسخ رودخانه را  می توان شرایط کنونی و پتانسیل تغییرات احتمالی آن را در آینده بهتر درک کرد و همچنین می

 ةهای مرزی ایران در حوض ترین رودخانه ارس یکی از مهم ةبینی کرد. رودخان ییرات طبیعی و انسانی پیشنسبت به تغ

تغییرات جانبی مورد تهاجم قرار داده و  ةهای ساحلی خود را به واسط که بنا به دالیل مختلف زمین استآبریز دریای خزر 

رودخانه به  ةساحلی شده است که خصوصاً در مناطق دشتی حمل ۀجادنهایتاً موجب تخریب اراضی زراعی و مسکونی و 

های  پروژه و سواحل تشدید یافته و باعث تغییرات عرضی شدید شده است. وجود تأسیسات زیربنایی مهم کشاورزی

ار باشد. اما اهمیت باالیی برخورد  ارس موجب شده که تغییر مسیر این رودخانه از ةرودخان ةعمرانی و صنعتی در حاشی

ژئومورفولوگ محققان های کافی،  ارس و همچنین نبود آمار و داده ةبودن رودخان  به دالیلی چون مرزی ،متأسفانه

 ۀدست باز قسمت پایین ترین میزان این تغییرات در. بیشاند انجام نداده تحوالت این رودخانهدربارۀ ای  گونه مطالعه هیچ

بودن شیب رودخانه و  ارس نیز نشان داد که پایین ةثر در تغییرات بستر رودخانؤعوامل م ةگرفته است. مطالعانجام انتخابی 

ترین عوامل تغییر بستر این رودخانه بوده است و  پذیر از مهم همچنین جریان رودخانه بر روی بستر آبرفتی جوان فرسایش

(.0: 3111)رحیمی،  اند گرفته بعدی قرار ةر عوامل تأثیرگذار در مرتبسای

)هزار « بین گول داغ»های  یکی از ارتفاعات ترکیه موسوم به کوه :گیرد مجزا سرچشمه می ةارس از دو شاخ ةرودخان

شمال غربی و سپس به  گیرد. ابتدا به سرچشمه می فرات ةمتر در جنوب ارزروم نزدیک سرچشم 1310برکه( به ارتفاع 

 ،متر 1310به ارتفاع « پاالن توکن داغ»و شمال شرقی کوهی به نام  ،شود و از جنوب، شرق طرف شمال شرق متوجه می

شود  به طرف مشرق متوجه می« حس قلعه»کند و پس از گذشتن از شرق  عبور می که در جنوب ارزروم قرار گرفته است

 ةوارد جلگو  کند میهای متعددی جریان پیدا  های آرارات بزرگ با جذب شاخه ل کوهو از جنوب ارتفاعات قارص و شما

گیرد. این دو شاخه در  قفقاز سرچشمه می« واردینسکی»های  از کوه دیگر آن ة. شاخشود ایروان در خاک ارمنستان می

 ةسو )نقط و سپس با پیوستن قره کنند قی میهم تال اهی الیه شمال غرب ایران بتمحلی معروف به زنگنه واقع در من

داغ ایران  های قره های قفقاز جنوبی و کوه ای که بین کوه و جمهوری آذربایجان( در داخل دره ،اتصال مرز ایران، ترکیه

روی  ومتر از روبهکیل 511کند در سرحد ایران جریان دارد. رود ارس بعد از طی  وجود آمده از حوالی دیم قشالق تا تازه به

وارد خاک  و دوش میو از پیکر ایران جدا زند  میقوسی  مرزی 50اصلی  ةدر مقابل میل کند پاسگاه انتظامی مرزی تازه

شود. بعد به جنوب شرقی متوجه  آید، ملحق می که از تفلیس می ،شود و در پل جواد به کر )کورا( جمهوری آذربایجان می

شود و  یکی در شمال خلیج غزل آغاج وارد دریای خزر میشود:  میر محلی به نام سالیان به دو شعبه تقسیم و دشود  می

 (.1-3: 3101زاده،  )حافظ ریزد دیگری به خلیج مزبور می

را  وجود آورده است و خط تقسیم آب به آبخیز وسیعی ةارس با آبگیرهای فرعی خود و فرسایش قهقرایی حوض ةحوض

. (311: 3180 )زمردیان، راند و چه بسا موجب رخداد فرایند اسارت نیز شود آبریز دریای مازندران عقب می ةبه سود حوض

. شود درصد از ایران تأمین می 11و  ،درصد از آذربایجان و ارمنستان 18ارس از خاک ترکیه،  ةدرصد آب رودخان 11تقریباً 

 31111و جمهوری آذربایجان قرار دارد، که وسعت آن تقریباً  ،در کشورهای ایران، ترکیه، ارمنستانآبریز ارس  ةحوض

 (. 310: 3111 کیلومتر مربع است )نامی و محمدپور،
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مرزیارسةموقعیتجغرافیاییرودخان.6شکل

برداری از آب ارس به نسبت  بهره .دهد و ارمنستان را تشکیل می ،مرز ایران، آذربایجان کیلومتر از 000 ارس ةرودخان

محیطی و آلودگی آب این  مساوی بین ایران و کشورهای همسایه تقسیم شده است. اخیراً به خاطر مشکالت زیست

مناقشاتی بین  ،های جدید گذاری وبگیری جزایر جدید در اثر طغیان رودخانه و رس رودخانه و از بین رفتن جزایر و شکل

ای ارس  در حد فاصل ذخیره ،رو  های مشترک در حال پیگیری است. از این تئسه کشور در جریان است که با تشکیل هی

متر مکعب در  31مرزی ارس برابر با  ةدولت ایران از رودخان ةحقاب قشالق( و سد انحرافی اصالندوز )میل و مغان( )قزل

شده بین میلیون متر مکعب در سال تعیین شده است. میزان حقابه که بر اساس مفاد پروتکل امضا 130معادل  هر ثانیه

های محدودی از سال، باعث شده  ناچیز و در زمان ۀعلت استفاد دولت ایران و اتحاد شوروی سابق مشخص شده است، به

اگر  ،به هر روی(. 311: 3113 کریمی،به دریای خزر بریزد )جاری و  سهم ایران در رودخانه ةای از حقاب تا بخش عمده

 :دکرتوان اشاره  یم اصلی آن ةمشخص چهاربه کنیم، بررسی های مجاور ارس را  سرزمینبخواهیم 

 ،اند که از آب در راستای منافع ملی ثابت کرده ها ترک .ارس در خاک ترکیه قرار دارد ةسرچشمه و باالدست رودخان .3

کاری که  ؛دانند یم های خود در منطقه و آن را ابزاری برای اعمال سیاستکنند  میبرداری  و اقتصادی خود بهره ،سیاسی

 .اند داده دجله و فرات برای فشار به کشورهای سوریه و عراق انجام ةبرداری از رودخان در گذشته پیرامون بهره

به  مانده از شوروی سابق،جا های به و پروتکل ها هاساس عهدنام پس از استقالل، بر ،جمهوری ارمنستان. 1

 ةمرزی ارس در آبادانی جلگ ةرغم جمعیت و مساحت کم این کشور، رودخان به. کند یم ارس اقدام ةبرداری از رودخان بهره

 ثری دارد.ؤنقش م پایتخت این جمهوری در آن قرار داردکه  .ایروان

 فروپاشی شوروی از قبل ۀدور های پروتکل و ها عهدنامه اساس بر ارمنستان، جمهوری مثل ،نیز آذربایجان جمهوری. 1

 که توضیح این با کند.  می استفاده ها روس زمان در شده ساخته مشترک آبرسانی سیساتأت و ارس مرزی ةرودخان از سابق

 اطراف روستاهای کردن خالی گذشته، در ها روس سیاست زیرا بوده، کم جمهوری این در ارس های کناره در ساکن جمعیت

 باعث که توجهی قابل صنایع ایران با آذربایجان جمهوری مرزی جدار شهرهای در آنکه ضمن است. بوده سکنه از مرز

 با کشور این مشترک مرزهای در طی مسیر از پس ارس آب اعظم بخش ،بنابراین است. داشتهن وجود دشو جمعیت جذب

 .ریزد یم خزر دریای به نهایتاً و پیوسته کورا ةرودخان به ایران

 افزوده ها آن به تعداد ساالنه که بوده ساکن فراوان جمعیت اردبیل استان در و ایران خاک در ارس مرزی ةرودخان ةحاشی در .0

 آن آب از یبردار بهره و ارس مرزی ةرودخان ةحاشی در کشاورزی .دارد قرار ارس ةحاشی در استان این شهرهای ترین عمده شود.  یم

 (.11-11: 3181نژاد متکی و فرجی راد،  )پاک است اردبیل اقتصادی استان یها تفعالی ترین محوری وجز
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 روابط خارجی در فعال دیپلماسی از استفاده با حقوقی مشکالت حل چنینهم و علمی و صحیح های روش با چنانچه

 رودخانه مسیر باالدست در آباز  و نگیرد صورت مناسبی اقدام بالهارود و ارس مرزی های رودخانه از یبردار بهره به نسبت

 شدید تنگناهای در اردبیل دور استان چندان نه ۀآیند درشود،  بیشتری برداری ه بهر ارمنستان( و ترکیه کشورهای )در

 یلم معضل یک عنوان به وخواهد گذاشت  مستقیم ثیرأت استان این امنیت در مسئله این و گرفت خواهد قرار هیدروپلیتیکی

 ةهای حاشی ده که زمینشباعث  ارس و بالهارود در فصولی از سال ةطغیان رودخانطی چند سال اخیر،  .شد خواهد نمایان

 های اطراف رودخانه در سمت ایران های رودخانه از بین رفته و زمین در بعضی از نقاط دیواره .دشوتخریب  ها این رودخانه

دهی و  میزان آب بالهارود ةو عدم الیروبی رودخانارس  ةای از رودخان ملحق به آن شده است. عدم الیروبی بخش عمده

با توجه به اینکه  .ده استکردست رودخانه را دچار مشکالت اساسی  های پایین انتقال آب از مسیرهای باالدست به قسمت

فعلی با آن  نقش مهمی دارد، تنگناهایی که در شرایط ن استان اردبیلاهای ارس و بالهارود در امنیت ساکن آب رودخانه

های این دو  های ارس و بالهارود و ترمیم دیواره الیروبی رودخانه که در آینده تشدید شود شود  بینی می مواجه بوده و پیش

مسئوالن کشوری و محلی است که برداری از آب بیشتر و عدم تجاوز رودخانه به حریم مرزی ایران  منظور بهره رودخانه به

 (. 10-11: 3181نژاد متکی و فرجی راد،  )پاک ید بدان توجه کنندبا

العرب()شطایغربکشورمرزهایرودخانه

ترین رود مشترک مرزی  مهم کیلومتر مرز مشترک و حدود دو میلیارد متر مکعب آبدهی ساالنه 10العرب با  شط ةرودخان

ای  العاده بلیت کشتیرانی و راه ورودی به خلیج فارس برای هر دو کشور از اهمیت فوقکه به دلیل قا ایران و عراق است

العرب تعیین شده است.  خط تالوگ شط ، مرز بین دو کشور3100دسامبر  15طبق توافق ایران و عراق در  .استبرخوردار 

 و ایران بین مسائل ترین مهم ،بر این بنیاد .است فارس خلیج به عراق دسترسی راه ترین العرب مهم شط ژئوپولیتیکی،از نظر 

 ایدئولوژیک سیاسی های اختالف از تواند نمی عراق و ایران سرحدی و مرزی های ختالفا .است مرزی اختالفات عراق

است  کرده بروز مرزی های اختالف پوشش تحت همیشه کشور دو ایدئولوژیک سیاسی های اختالف واقع،در. باشد جدا ها آن

 (.311: 3113 )پارسا،
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زا، مدیریت  ریمحیط عراق به مواد بیما العرب، آلودگی زیست شط ادعاهای مرزی، تهدید تغییر مسیر اروندرود/

مستقیم دولت عراق را در قبال مسائل اروندرود طور غیر تواند به می مریکا کهازمین، حضور نظامی و سیاسی  ةنابخردان

کاهش  های ایران در قبال عراق است. عراق با مشکالتی با منشأ ترکیه از قبیل از جمله چالش کندساز  برای ایران چالش
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رود فرات از ترکیه به سوریه و از سوریه به عراق، شوری  ۀرود دجله از ترکیه به عراق، کاهش دبی وارد ۀدبی وارد

 رود کارون به اروندرود/ ۀکه کاهش دبی وارد در حالی .آب مواجه است ۀآلودگی جریانات واردو آب،  ۀهای وارد جریان

دهای مرزی استان کردستان از ایران به مشکالت آب عراق العرب و کاهش دبی وارده از رودهای کرخه و سایر رو شط

های مشترک ایران و  توان چالش می نمایاند. می وخامت وضعیت را بیشتر افزوده است و شوری و آلودگی جریانات وارده

ب و کاهش عمق، العر شط آبریز مشترک مرزی را عوامل ذیل دانست: انباشت امالح در اروندرود/ ةعراق در قبال حوض

روی سواحل به عمق خاک طرفین به العرب، پیش شط های مغروقه، فرسایش سواحل به دلیل جریان اروندرود/ وجود کشتی

العرب،  شط روی سواحل به عمق خاک طرفین به دلیل کاهش عمق اروندرود/، پیشبالعر شط دلیل کاهش عمق اروندرود/

و  ،عراق با منشأ مواد انفجاری، تهدید امنیت انسانی، نابخردی در مدیریت زمین مرزی جنوب ةبوم منطق آلودگی زیست

ترین عامل طبیعی در  های اخیر در منطقه مهم سالی بروز خشک» شده: مدیریت جامع منابع آب. مطابق تحقیقات انجام

در مناطق مردابی  زمین ةنابخردانغبار است. همچنین، برخی عوامل انسانی مثل نقش مدیریت  ۀگسترش و پایداری پدید

و حتی  ،قابل عبور از آن مناطق توسط ترکیه، عراق ةشدن هورالعظیم و هورالهویزه است که سهمی مهم در حال خشک

 ةچندان دور و حداکثر تا ده ای نه در آینده شود می بینی پیش (.101: 3110)نیرومند فرد و شهیدی،  ایران کاسته شده است

د. ایران برای وشهای ورودی از ایران به عراق به یکی از مسائل محوری میان دو کشور تبدیل  کاهش میزان آب آینده

آب به عراق خواهد شد و همین پدیده چالش بزرگ  ۀرفع نیازهای آب شیرین غرب کشور ناگزیر مانع ورود حجم گسترد

مناسبات ایران و عراق جایگاه ویژه و  ۀ(. قطعاً آب در آیند81: 3110 ،پور آتی مناسباتش با عراق خواهد شد )کریمی

شدن وضعیت آب در غرب کشور با توجه به افزایش جمعیت و مصرف تر ای خواهد داشت و هر روز با بحرانی کننده تعیین

تعیین خطوط مرزی و  ةلئمسچه در مشکالت طوالنی بین ایران و عراق بر سر زیاد تأثیر آن بیشتر خواهد شد. اگر

با توجه به عواملی چون  ،العرب در گذشته این کشور حالتی هیدروپلیتیک نداشته است همچنین چگونگی حاکمیت بر شط

سالی،  صنایع و کشاورزی و خشک ةرفتن کیفیت زندگی، توسعبودن میزان ذخایر آب تجدیدپذیر، افزایش جمعیت، باال ثابت

کشاورزی کشورمان ایفا خواهد  ةنزدیک نقش اصلی و محوری در تأمین آب مصرفی و نیز توسع ۀدر آینداین رودخانه 

های علنی و پنهان  نوعی رقابتدلیل، ند، به همین ایران و عراق از نظر توازن ژئوپلیتیکی تقریباً با هم برابر ،کرد. از طرفی

زا و  راین، هیدروپلیتیک ایران در برخورد با عراق باید رویکردی تنشهای مختلف با یکدیگر دارند. بناب در زمینه

بایست بر محور مدیریت مشترک دو کشور در  هیدروپلیتیک ایران و عراق می ۀانداز آیند هیدرودیپلماسی داشته باشد. چشم

از  ،کشور فرادست عنوان بهر، های ورودی به عراق در آینده در روابط خود با این کشو العرب باشد. ایران با مهار آب شط

های سطحی ورودی به عراق از سوی ایران دارای آثار مثبت و منفی  قدرت مانور بیشتری برخوردار خواهد شد. مهار آب

وجه ضمن حفظ منافع ملی خود، ت ،این است که ایران باید شودتوجه بدان متعددی است؛ اما آنچه در این ارتباط باید 

های احتمالی در اثر تبلیغات  ها کمترین آسیب را به روابطش با عراق و همچنین بحران داشته باشد که اجرای این پروژه

انداز همکاری دو کشور طیف وسیعی را  منفی مخالفان و برانگیختن احساسات مردم منطقه وارد سازد. بدین ترتیب، چشم

تر از موقعیت هیدروپلیتیکی باالدستی خود نسبت به عراق اقداماتی  بهینه ۀاستفادی ایران برا بهتر است ،گیرد. لذا دربر می

طور کلی، مسائل   (. به100-100: 3110دسترسی مناسب آن به دریا کمک کند )نیرومندفر و شهیدی،  از جملهانجام دهد 

های مرزی جهت  : نیاز روزافزون عراق به رودخانهاول ةلئله متمرکز است: مسئهیدروپلیتیکی بین ایران و عراق بر دو مس

ها از سوی  های اخیر و کاهش منابع آب و مهار آب سالی که با توجه به خشک ،تأمین آب شرب مصارف کشاورزی

رو  العرب روبه آبریز شط ةهای سطحی حوض عراق با مشکالت ناشی از کاهش آب در آینده ،کشورهای همسایه، احتماالً

پذیری عراق از نظر دسترسی مناسب به دریا  های آزاد است، زیرا آسیب عدم دسترسی عراق به آب دوم ةلئد شد. مسهخوا
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مصرف آب  ةافزایش جمعیت و سران ،ترین تنگنای جغرافیایی این کشور است. در کل سواحل نامناسب کشور عراق بزرگ

های سطحی کشورهای  و وابستگی عراق به آب ،ی ورودی به عراقها های ایران برای کنترل آب ایران و عراق، طرح در

ساز بروز جنگ بین این دو کشور  و زمینه ندتواند در آینده امنیت دو کشور ایران و عراق را تهدید ک همسایه از طرفی می

(. 05: 3111 اران،سیاسی بین دو کشور باشد )خالدی و همک -ساز همکاری اقتصادی تواند زمینه شود و از سوی دیگر می

در به دلیل آنکه دارند و های خود  العرب جهت برنامه و استراتژی در نهایت آنکه دو کشور وابستگی بسیار زیادی به شط

بسیار به آن توجه ایران  ،که موقعیت اقتصادی برای ایران داردوجود دارد و اینامکان بروز بحران آبی  غرب کشور

بودن در خشکی و اتصال این رود به خلیج فارس از موقعیت نماید و از سوی دیگر کشور عراق هم به دلیل محصور می

 استراتژیک و اقتصادی برای آن برخوردار است.

گیرینتیجه
 را کشور دو وابطر همواره مرز گیری شکل زمان از دالیل گوناگون، کشورهای همسایه، به و ایران مرز در واقع یها هرودخان

شناسی، هیدرولوژیکی،  های زمین مانند ویژگی ،ثیر عوامل مختلفیأتحت ت ها هرودخان .اند داده قرار تأثیر تحت

 مؤثر عوامل از یکی که است این دارد اهمیت آنچه .اند ها در معرض تغییر و تحول ی از آنبردار بهره ۀو نحو ،ژئومورفولوژیکی

 یها هدور در آن متعدد مسیرهای تغییر و رودخانه مورفولوژیکی شرایط از ناشی ای رودخانه مرز بروز مشکالت و ناامنی در

 کشور دو سیاسی مناسبات و است کرده ایجاد حقوقی کشورها نظام در متعددی و پیچیده مسائل که طوری به است؛ بلندمدت

 چند یا دو طبیعی مرزهای عنوان به ای، رودخانه مرزهای»دهد  می ج تحقیق نشانینتا .است داده قرار تأثیر تحت را امنیت مرز

 دارند. مرز پیرامون کشورهای روابط رد محسوسی آثار مورفولوژیکی خود، تنوع و تغییرپذیری ماهیت دلیل به سیاسی، واحد

 ةشدن آبراه اراضی پست کشاورزی، تأسیسات مجاور و عریضدر خسارت ایجاد یان باعث ی جرها هفرسایش سواحل آبراه

گذاری  ای ساحل رودخانه عاملی جهت انتقال بزرگ رسوبات همراه با پیامدهای رسوب شود. فرایند فرسایش توده می جریان

رسوبات حاصل از فرسایش سواحل در  .استدخانه مهمی در مدیریت رو ةدست یک سیستم رودخانه بوده و مسئل ینیر پاد

 مرز از بخشی یگاه شوند. می کل رسوبات انتقالی توسط جریان رودخانه را شامل ةبرخی مواقع درصد قابل توجهی از مجموع

 مسیر تغییر دائم طور به و دارد جریان آبرفتی دشت روی بر که ای های رودخانه بخش تغییرپذیرترین از یکی روی بر کشور دو

 این که گیرد یم تعلق ایران به سوم یک فقط رود آب سهم کل از گاهی بندی آب مچنین، تقسیم. هگرفته است قرار دهد یم

 رمسی مکانی تغییراتجهت  گذشته، ةده دو طی است. در ایران و مناطق مرزی شده شدید در های سالی خشک موجب امر

 کم بسیار آن از هایی بخش در و شدید بسیار ها همسیر رودخان است. تغییر بوده همسایگان خاک سمت به بیشتر ای رودخانه

 شده کشیده خارج سمت به نیز ها تقسم برخی در و بوده داخل خاک سمت به ها تقسم برخی در تغییرات این جهت .است

 بدین نکته این است. بوده خارج سمت به بیشتر گذشته، ةده دو طی در تغییرات مکانی، این جهت اًاساس که هرچند است.

 در رود مسیر تغییرپذیری این زیرا ،داشت خواهد نزولی سیر و غربی قاعدتاً شرقی مرزهای در آبی ایران مسیر سهم که معناست

 .است منطقه این در رودخانه مورفولوژی شریانی های ویژگی ةنتیج اصل در ناپایدار و کوتاه ۀدور

 های شاهد تنش رودها، در مجدد مرز تعیین سر بر کشور دو توافق ةپای بر رسمی ةنام موافقت نکردن فراهم درصورت

خواهیم  در آینده ـ ها هرودخان این طبیعی مسیرهای تغییر ةادام صورت در ـ همسایگان و ایران میان آب سهم سر بر بیشتری

. در استو بیشترین آسیب مربوط به شرق  ندپذیر بیشتر مرزهای ایران از حیث عوامل طبیعی و اقلیمی آسیب واقع،دربود. 

تا سطح آسیب تا حد امکان کاهش یابد.  ستاالجرا ریزی در جهت تدابیر امنیتی برای این قسمت الزم این راستا، برنامه

کردن تردد  به معنای جلوگیری از هرگونه اعمال خالف قانون در طول مرزهای یک کشور و قانونی قطفامنیت مرزی 
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بلکه امنیت  ،ستیی مجاز مرزی نها هنقل کاال و حیوانات اهلی با رعایت ضوابط قانونی و از طریق درواز اشخاص و حمل و

 ةهای اطالعاتی پیشرفته تغییرات ساالن هم با استفاده از سیستم اوم باشدمرزی یعنی اینکه در برابر عوامل طبیعی هم مق

خصوص در مناطق  ها به . بنابراین، تالش حکومتشودنظر ی کشورها تجدیدها هبامرزی برآورد شود و در سهم حق رودهای

استفاده  و همچنین ،ها، راهبردها ، در قالب طراحی سیاستافزاری افزاری و سخت اقدامات نرمرتنش این است که با بحران و پُ

ها دچار تهدید واقع نشود. نتایج  تا امنیت ملی آنکنند و غیره، تا حد ممکن مرزهای خود را نفوذناپذیر  ،از تجهیزات، ابزارها

شده است و باید منجر هم آب ایران به کاهش س ،مجموعدهد عوامل طبیعی در مناطق مرزی کشور، در می پژوهش نشان

 ،رفولوژی رودخانهوبه عبارتی، به کمک م ،یا شکل و ساختمان رودخانه شناختِبا طور کلی، ه مدنظر سران کشورها باشد. ب

رفولوژی یک رودخانه تحت ودست آورد. م و پروفیل طولی رودخانه به ،توان اطالعاتی از شکل هندسی آبراهه، شکل بستر می

شناخت خصوصیات و رودخانه و انواع آن  .گذاری رسوب ۀمثل سرعت جریان فرسایش و نحو ،قرار داردثیر عوامل متفاوتی أت

ی طبیعی ها هبر حسب خصیص ها هرودخان .استی مهم در علم مهندسی رودخانه ها تاز جمله فعالی ها هشناسی رودخان ریخت

های عرضی هستند که در میزان  جایی هبه صورت جاب . این تغییرات عمدتاًاند شناسی دستخوش تحوالت مستمر ریخت خود

 .کنند می ی کشمکش و ناامنی در مرز را فراهمها هند و زمینثیر بسزایی دارأحقابه ت

 

 

راهبردها

 ل؛المل وی متخصصان امنیت بینه به واقعیت ارتباط پیچیده میان آب و امنیت از ستوجـ 

 ،پردازد؛ به تعبیر دیگر یم گیری افراد در شرایط تعامل با دیگران ی علمی که به مطالعه و تصمیمها هاستفاده از نظریـ 

 بین افراد عقالنی است. ها ها )تضاد منافع( و همکاری تعارض ةبازی علم مطالع ةنظری

ر نفوذپذیری مرز و افزایش ترددهای غیرمجاز مرزی مانند عوامل دگذار ثیرأشناسایی عوامل و متغیرهای متعدد تـ 

 و فرهنگی؛  ،جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیکی، اجتماعی

 ثر در امنیت مرزها؛ؤعوامل مبندی  پهنه برایی اطالعاتی جغرافیا ها هاستفاده از سامانـ 

 ناشی از عوامل طبیعی و غیرطبیعی؛ هایکاهش خطربرای ی مناسب و کارآمد ها هاتخاذ برنامـ 

 مرزها؛  ةهای گیاهی و حفظ منابع آبی مستمر در حاشی مانند پوشش ،ر امنیت مرزهادحفظ منابع طبیعی تأثیرگذار ـ 

  ؛آب داشته باشد ۀبیشترین عملکرد را از منظر ذخیر ل مناسب که در کمترین زمانی اتصاها هایجاد شبکـ  

ی طبیعی مانند شکل، وضع طبیعی، مسیر، پهنا، عمق، شدت جریان رودهای مرزی در تأمین آب ها هلفؤتوجه به مـ 

  ؛ستااساسی  و غیره ،موردنیاز بخش، صنعت، شرب

خطر به  ةتر بشویم، پهن خیزی بیشتر نزدیک با دبی باال و سیل ها هرچه به حریم رودخانتوجه به این نکته که هـ 

 شود. می نسبت فاصله بیشتر

 تأثیر از حاصل پیامدهای ترینمهم

 بر ایرودخانه مورفولوژی تغییرات

 سیاسی روابط

 تعیین از ناشی هایاختالف سرانجام

 دو مرزی ۀمحدود قلمرو و وسعت

 کشور

 مقادیر ناپایداری از ناشی هایاختالف

 کشور میاندو بهاقح توزیع

 روی رب مرز دقیق تعیین در مشکالت

رودخانه تغییرپذیر بستر
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رق کشـور، موردمطالعـه: اسـتان سیسـتان و     تدابیر راهبردی ناجا در گسترش امنیت پایدار مرزهـای جنـوب شـ    ،3111 ،سیادت، سعیده و پیرعلی، علیرضا

 .3 ، شمطالعات مرزی ةنام پژوهش نامة فصلبلوچستان، 

  .پاپلی مشهد: ،ژئوپلیتیک مفاهیم و اصول ،3180 ،محمدرضا نیا، حافظ

 ش، 30 س، تحقیقـات جغرافیـایی   نامة فصلموردی: گناباد،  ةسیاسی، مطالع -های اجتماعی آب و تنش ،3183 ،نیا، محمدرضا و نیکبخت، مهدی حافظ

50-55. 

ماه، اسـفند  1 و 8ی هیدروپلیتیک غـرب آسـیا،   ها تمرزی هیرمند، دیپلماسی آب و فرص ةبررسی امنیت رودخان ،3115 ،حسینی، نرجس سادات

 نشگاه خوارزمی.دا

 نامـة  فصـل  ،مطالعـه: شهرسـتان گرمـی(    امنیت مرز از دیدگاه ساکنان محلی )مورد یبر ارتقا عوامل مؤثر ،3110 ،صائب، شراره و حیدری ساربان، وکیل

 .31 ش ،3دورۀ  ،علوم و فنون مرزیترویجی  -علمی

 ، سلوم و فنون مـرزی ع نامة فصلرود(، های مرزی در روابط ایران و عراق )مورد مطالعه: اروند بررسی نقش رودخانه ،3111 ،خالدی، حسین و همکاران

 .83-01، صص 1 ش، 0

نامـه جهـت اخـذ مـدرک      پایان، ایران( میل مغان تا خروجی رود ازارس ) ةثر در تغییرات بستر رودخانؤبررسی عوامل م ،3111 ،رحیمی، مسعود

 گاه تهران.شدان ،جغرافیا ۀکارشناسی ارشد، دانشکد

ـ   ،3113 ،آرانی، مجتبی ییهدا و فیروزجایی، میثم  احمدی ؛هرآبادی، سعید  رحیمی ای در مسـائل و   هـای الگـوی رودخانـه    ویژگـی  ثیرأبررسـی ت

 . پایدار نواحی مرزی با رویکرد مرزنشینان  مجموعه مقاالت اولین همایش توسعهاختالفات مرزی، دانشگاه گلستان، 

هلمند برای اختصاص بیشتر آب به محـیط زیسـت و کنتـرل کشـت      ةنستان در حوض، همکاری استراتژیک ایران و افغا3110 ،زاده، محمد زارع

 .1 ، ش31دورۀ ، تحقیقات منابع آب ایران ،تریاک با استفاده از روش تئوری بازی

علـوم   نامـة  صـل فپایـدار،   ةایـران بـا نگـرش توسـع     اجتماعی آب در ةشناختی مسئل بررسی جامعه ،3115 ،شکیبا، کلیوندتقی و ای، محمد سبزه

 .011-010 ، صص00 ش ،اجتماعی
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 ،مرزی گرمـی(  ةمطالعه: منطق بررسی تأثیر عوامل جغرافیایی بر امنیت مرزها )مورد ،3111 ،پور، حسین علی و ستاره، جالل؛ اسماعیلی، شاهین

 .3ش  ،3س ، مطالعات مرزی ةنام پژوهش

ان: دفتـر مطالعـات سیاسـی و    هاشـم نصـیری، تهـر    و نیـا  محمدرضا حافظ ة، ترجمهای ژئوپلیتیک در قرن بیستم اندیشه ،3181 ،سیمون، پاول

 ی.الملل نیب

، 1، ش 1 ، سروابط خارجیو ترکمنستان،  ،های آبی در روابط ایران، افغانستان همکاری ةو توسع ،هیدروپولیتیک، امنیت ،3111 ،ی، وحیدیسینا

 . 133-380صص 

ریـزی و   برنامـه پایش تغییرهای تراز آبی در دریاچة هامون، مبتنی بر تحلیل سری زمانی تصـاویر سـنجش از دوری،    ،3181 ،کیا، محمد شریفی

 .1 ، ش30 ۀ، دورآمایش فضا

 ای خراسان. ، مشهد: شرکت آب منطقهلتسد دوستی نماد پیوند دو م ،3180 ،احمد و چکنگی، علیرضافدایی، سید

 .18 ش ،0 ، سجغرافیای انتظامی ،کی در امنیت شهرهای مرزیهای ژئوپلیتی نقش شاخص ،3118 ،اصغر علی پورروشن، و قیدیی، امیر

مـوردی:   ةمحیطی و امنیت ملی ایران در بستر تحوالت هیدروپولیتیک مرزی، مطالع ، امنیت زیست3115 ،مرضیه، عابدیسان و یاری، اح ؛حسن  کامران،

 .118-110، صص 01 ، ش30، سجغرافیاهریرود، 

ـ  های مؤثر در اهمیت راه شناسایی و تحلیل متغیرها و شاخص ،3118، و همکارانکاویانی راد  ثیرات أبردی هریرود برای ایران با رویکرد تحلیـل ت

 .00 ش، 31 ، ستحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ةنشری ،متقابل

 انتخاب.تشر  ، تهران:جغرافیا؛ نخست در خدمت صلح )نگرشی به مناسبات ایران و همسایگان( ،3110 ،پور، یداهلل کریمی

 .مرتضی اسعدی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی ةترجم ،سرزمین افغانستان ،3185 ،کلیفورد، مری لوئیس

 .11 ش ،5 س ،جغرافیای انتظامی ،امنیت مرزهای ایران ل طبیعی برماواکاوی نقش عو ،3110  ،زاده لطفی، حسین، موسی

 .810-818، صص 5 ، شخاورمیانه نامة فصلو ژئوپولیتیک،  ،آب، محیط زیست ،3100 ،مجتهدزاده، پیروز

 .محمدی، تهران: نشر شیرازه حمیدرضا ملک ة، ترجمامیران مرزدار و مرزهای خاوری ایران ،3180 ،پیروز مجتهدزاده،

 .سمت، تهران: المللی ایران های مرزی و مرزهای بین سیاست ،3181 ،مجتهدزاده، پیروز

 .381-300، صص 1 ش ، 3  سعراق، ایران و  ۀبر مناسبات آیند العرب تأثیر هیدروپولیتیک شط ،3113 ،مهدی، پور رحیمیمحسنی، بهرام و 

  .1، ش1س ، ژئوپلیتیک ةنام فصل ،3010 هیدروپلیتیک ایران، جغرافیای بحران آب در افق سال ،3111، مختاری، حسین

نامـة   فصـل  ،ارزیابی و سنجش تأثیر ابعاد ژئوپلیتیک مهاجرت غیرقانونی بر نظم و امنیت در مناطق مـرزی شـرق کشـور    ،3110، مرادی، عزیز

 .0ش  ،5س ، جغرافیای انتظامی

 ، اصفهان: ارکان اصفهان.ای بر منابع آب دیباچه ،3108 ،مسیبی، محمد

 ،ها بر امنیت مناطق مرزی بـا رویکـرد پدافنـد غیرعامـل     تحلیل نقش رودخانه ،3110 ،حسینی امینی، حسن و زاده، حسین؛ ایزساک، ایوا موسی

 .فیایی ایرانسازمان جغرا ،سیزدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران

 ، صـص 11، ش مطالعات سیاسـی جهـان اسـالم   نامة  تحلیل بر بحران منابع آب در کشورهای اسالمی منتخب، فصل ،3115، حجت مهکویی،

351-311. 

 ةجغرفیا و توسع ة، مجل(و الوند ،نمونه: زاب، سیروان)های غرب کشور  بررسی هیدروپولیتیک حوضه ،3181 ،محمدپور، علی و نامی، محمدحسین

 .350-311 ص ،30 ، شای ناحیه

، سیاست جهانی ةنام های مشترک مرزی، فصل کردن مصرف آب عراق و بهینه هیدروپولیتیک ایران و ،3110 ،شهیدی، علی و نیرومندفرد، فریبا

 .101-111، صص 1 ، ش0 ۀدور
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 .110-381 ، صص3، ش 35 ، سژئوپلیتیک ةنام ها، فصل بازی ةهیرمند، رهیافت نظری ةلئبررسی مس ،3111 ،کبیری، محبوبه و نوبهار، الهام

 - علمـی  نامـة  فصـل  ،تحلیل عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر تکوین مرزهای شرقی و جنوب شرقی ایران ،3115 ،اسفندیاری، مهدی و یاری، احسان

 .8 ، ش13 س، فنون مرزیعلوم و ترویجی 

جغرافیـا و برنامـه    ،در استان لرسـتان هررود  ةثر در فرسایش کناری رودخانؤژئومورفولوژی و عوامل م ،3113 ،شرفی، سیامک و بییمانی، مجت

 .11-30 صص ،(00)پیاپی  3، ش 11 ۀدور، ریزی محیطی

 .0-3، شیراز، صص ر ایران و خاورمیانههای پیش روی بحران آب د دومین همایش ملی راهکاربحران آب،  ،3110 ،یوسفی، پروین

 سمت.تهران: ، 1 نژاد، ج شاپور گودرزی ةترجم ،جغرافیا ترکیبی نو ،3101 ،هاگت، پیتر
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