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مقاله پژوهشی :شناسایی شاخصهای مؤثر بر مناسبات هیدروپلیتیک ایران و ترکمنستان
با تأکید بر رودخانه اترک
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محمدحسن نامی  ،منصور خمری  ،ابراهیم معمری
دریافت مقاله99/10/10 :

پذیرش مقاله99/10/00:

چكیده
نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل مناسبات هیدروپلیتیک در سیستم رودخانهها این است هته عتواملی ماننتد
همبود آب و توسعه اقتصادی میتوانند طیف متنوعی از منازعته یتا همرتاری ایجتاد هننتدی ازایتنرو هتد
پژوهش شناسایی متغیرها و شاخصهای مؤثر در مناسبات هیتدروپلیتیک ایترا و ترهمنستتا است ی رو
پژوهش توصیفی -تحلیلی است ی در ایتن تحییتد در وهلته اول بتا استتفاده ازنظتر خبرگتا و هارشناستا
جغرافیای سیاسی و ترنیک دلفی ،تعداد  51عامل بهعنوا شاخصهای اساستی متؤثر بتر مناستبات ایترا و
ترهمنستا در آینده تبیین گردیدی در گام دوم از رو دیمتل بهمنظور تجزیهوتحلیل و رتبهبندی عوامل علّی
و معلولی استفاده شدی نتایج پژوهش نشا میدهد هه عوامل :آب آشامیدنی با امتیاز ( ،)5/15ایجاد اشتغال با
امتیاز ( ،)5/51آب برای هشاورزی با امتیاز ( ،)5/51ژئومورفولوژی حوضته آبریتز اتتر بتا امتیتاز (،)0/11
تعارض منافع راهبردی دو هشور با امتیاز ( ،)0/51موقعی ژئوپلیتیک ایرا با امتیاز ( ،)0/55امنی منابع آب
با امتیاز ( )0/51و موقعی جغرافیایی ترهمنستا با امتیاز ( ،)0/05در دسته شاخصهای علّی قرارگرفتهاند و
بهطورقطع از عوامتل تأثیرگتاار در مناستبات هیتدروپلیتیری ایترا و ترهمنستتا هستتندی هم نتین نیتش
قدرتهای جهانی در مناسبات هیدروپلیتیک بتا امتیتاز ( ،)-0/05ضتعف فنتاوری استتفاده از آب بتا امتیتاز
( ،)-0/00نفوذ هشورها در تهیه قوانین مربوط به آب با امتیاز ( ،)-0/51امنی قضایی با امتیاز ( ،)-0/54تأثیر
بحرا آب منطیهای ایرا بر امنی ملی با امتیاز ( ،)-0/15امنی و انتیال انرژی با امتیتاز ( )-5/55و ضتعف
سیاس های هیدروپلیتیری ایرا با امتیاز ( )-5/1در دسته شاخصهای معلول قرارگرفتهاند هه بهطورقطتع از
چالشهای تأثیرپایر هستندی
واژگان کلیدی :هیدروپلیتیک ،جغرافیای سیاسی ،رودخانه اترک ،ترکمنستان ،جمهوری اسالمی ایران

 1دانشیار جغرافیا سیاسی دانشگاه علوم و فنو فارابی

 2دانشجوی دهتری جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهرا مرهز
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هارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه گلستا (نویسنده مسئول) E.moammare70@gmail.com
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مقدمه
هیدروپلیتیک رودخانههای مرزی در منطیه جنوب غربی آسیا و آسیای مرهزی بهعنوا یک معضل
مهم در روابط بین دول ها و مل ها خودنمایی میهندی با توجه به این مسئله بررستی بحترا هتای
پیش روی ناشی از همبود آب یری از مباحث موردتوجته در جغرافیتای سیاستی علتیالخصتو
هیدروپلیتیک درآمده اس ی بهبیا دیگر هیتدروپلیتیک ازجملته زیرمجموعتههتای علتم جغرافیتای
سیاسی میباشد هه به بررسی نیش آب در رفتارهای سیاسی با مییاسهای مختلف متیپتردازدی بتا
توجه به مصر

فزاینده آب در آینده و افزایش مصر

هشورهای فرادس

رودها در بهترهبترداری

از این منابع ،شاهد مشاجرات هیدروپلیتیک میا مل ها مشاهده میشود (حافظنیا)500 :5501،ی
جمهوری اسالمی ایرا هشوری هم آب و دارای اقلیمی نیمهخشتک است ی میتانگین بتار

بتارا

 000میلیمتر در سال میباشد؛ بنابراین هنترل آبهای سطحی و استحصال آ هتا بتهمنظتور تتأمین
نیازهای جمعی

فعلی و آینده ضروری اس ی بخش مهمی از آبهای سطحی در مرزهای ایرا بتا

همسایگا آ جاری اس ی هشور جمهوری اسالمی ایرا با هشورهای همجوار دارای مرزهای آبی
متعدد و متنوعی میباشد ،نزدیتک بته  00درصتد ( 5150هیلتومتر) از مترز مشتتر هشتور را 04
رودخانه هوچک و بزرگ تشریل میدهندی در عصر هنونی منشأ بسیاری از درگیتریهتا ،منازعتات
منطیهای بین دول هایی اس

هه دارای حوضههای آبریز مشتر میباشندی تعتداد  5045رودخانته

با حوضههای آبریز وسیع در سطح جها وجود دارد هه میا دو یا چند هشور در جریا است ی در
هشورهای عربی و خاورمیانه درصد زیتادی از منتابع آبهتای ستطحی را رودخانتههتای مشتتر
تشریل میدهد هه از این نظر منطیه پر تنشی برای جها میباشد (خسروشاهی)0 :5501،ی
نوع برهمهنش میا مل ها در بهرهبرداری از این منابع آبی مشتر  ،طیف گستردهای از ستازگاری
و همراری هامل تا ناسازگاری و جنگ را در برمیگیرد و معموالً در رویرردهتای مختلتف دربتاره
هیدروپلیتیک بر روی عواملی مانند درگیری و همرتاری ،بتازیگری دولت هتا و حضتور در آبریتز
بینالمللی تأهید میشود؛ بنابراین برخی ژئوپلیتیسینها قر هنونی را قر هیدروپلیتیک متیداننتد و
بر این باورند هه اغلب درگیریها و جنگهای منطیهای در جها به دلیل بحرا برآمتده از همبتود
آب خواهد بود (هاویانی)551 :5505،ی شرل  5همبتود منتابع آب و رفتارهتای تتنشزا را نمتایش
میدهدی

شناسایی شاخصهای مؤثر بر مناسبات هیدروپلیتیک ایرا و ترهمنستا
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شکل  :8کمبود منابع آب و رفتارهای تنشزا منبع)Sawain,2004:20( :
مبانی نظری
 پیشینه شناسی

متیی و همرارا ( )5511به شناسایی عوامل مؤثر در مناسبات هیدروپلیتیک ایرا و افغانستا در
حوضه آبریز هریرود پرداختهاندی نتایج حاهی از آ اس
آشامیدنی ،امنی
ملی ،امنی

غاایی ،امنی

هه شاخصهای اهمی

منابع آبی برای ایرا و شاخصهای اهمی

هریرود برای آب
هریرود برای امنی

منابع آبی و انجام برنامههای توسعه اقتصادی برای افغانستا جزو شاخصهای

راهبردی محسوب میشوندی
ذهی و همرارا ( )5515به بررسی و تحلیل هیدروپلیتیک رودخانههای بینالمللی با تأهید بر
رودخانه مرزی ارس جه

بررسی ماهی

تحوالت هیدروپلیتیری پرداختهاندی یافتههای پژوهش

نشا میدهد حل مسائل مرزی باقیمانده میا ایرا و اتحاد جماهیر شوروی سابد ،بهرهبرداری
طرفین از آب رودخانه ارس ،همراریهای فنی و اقتصادی بر روی رودخانه ،تعیین وضعی

جزایر

داخل رودخانه ،آخرین همراریهای ایرا و اتحاد جماهیر شوروی سابد بر اساس پروترلهای
الحاقی سالهای  5110و  5115می وجوه مثب

هیدروپلیتیک رودخانه ارس میباشدی

شرل  0فرایند سیاسی شد موضوع آب و آسیب امنی
و هنترل آبهای سطحی و رودخانهای به حدی اس
نامگااری نموده اس

(پا نژاد و دیگرا )05 :5510،ی

ملی را نشا میدهدی اهمی

آب شیرین

هه سازما ملل قر  05را قر هیدروپلیتیک
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شکل  -2فرایند سیاسی شدن موضوع آب و آسیب امنیت ملی منبع( :مختاریهشی)22 :8912،

یری از رودخانههای مهم شمال هشور ،رودخانه مرزی اتر اس ی رودخانه اتر

در شمال شرقی

و شمال ایرا جاری بوده و جزء رودهای دائمی و بینالمللی محسوب میشودی طول رودخانه
اتر

از سرشاخههای آ در هوههای شاهجها در خراسا شمالی تا دریای خزر جمعاً به طول

 151هیلومتر اس ی سرشاخههای اصلی و داخلی رود اتر

در روستای چات با رود سومبار به هم

میآمیزند و از این نیطه مرز جمهوری اسالمی ایرا و ترهمنستا به طول  510هیلومتر تشریل
میشود (بای)501 :5505،ی
این رودخانه ،پنجمین رودخانه بلند ایرا اس

و درباره چگونگی نامگااری آ اختال نظرهای

زیادی وجود دارد؛ بعضی از مورخا نوشتهاند هه رودخانه اتر
زبا ترهی ،به مفهوم «دامن» اس
به اتر

در ابتدا «اتک» نام داشته هه در

و چو از دامنه هوه سرچشمه میگیرد ،اتک نامگرفته و بعدها

تغییر نامیافته اس ی برخی دیگر نیز معتیدند وجهتسمیه این رودخانه برگرفته از «اترا »

یعنی جمع هلمه تر
در نواحی اطرا

اس

و عل

این نامگااری آ اس

هه در دورا

این رود ساهن بودهاند و بهطور خالصه اتر

مختلف تاریخی تر ها

مخفف اترا (جمع مرسر تر )

اس ی
اتر

داخلی هه از اطرا

شهرستا

قوچا

سرچشمه میگیرد ،پس از عبور از حوضه

شهرستا های قوچا  ،شیروا و بجنورد ،وارد دش
انتهای مسیر خود از منطیه گمیشا به درو خا

گرگا و مناطد ترهمنصحرا شده و در
ترهمنستا وارد و پس از مسیری حدود 55

هیلومتر نهایتاً به دریای مازندرا میریزدی یری از سرشاخههای رودخانه مرزی اتر

رودخانه

سومبار اس ی این رودخانه از تپههای نهچندا مرتفع درو ترهمنستا سرچشمه گرفته و پس از
طی مسیر خود وارد منطیه مرزی ایرا و ترهمنستا در استا خراسا شمالی میشودی طول اصلی
رودخانه سومبار از درو ترهمنستا تا اتصال آ به رودخانه مرزی اتر در ناحیه چات حدود 55

شناسایی شاخصهای مؤثر بر مناسبات هیدروپلیتیک ایرا و ترهمنستا
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هه  04هیلومتر آ مرزهای رسمی ایرا و ترهمنستا را در استا خراسا شمالی

هیلومتر اس

تشریل میدهد و اصطالحاً به آ اتر

خارجی میگویند .شیب رودخانه مرزی اتر

غرب بوده و ارتفاع آ بین  55تا  500متر در نوسا اس ی بیشتر این منطیه از سطح صا
مالیم تشریلشده و رسوبات درو رودخانه به اطرا
اتر

این دش

نیاط پس

(دش

این دش

آ منتیل میشود؛ در حییی

از شرق به
با شیب
رودخانه

ترهمنصحرا) را از صحرای ترهمنستا (صحرای قرهقوم) جدا میهندی در
(در درو ایرا ) در اثر طغیا رودخانه اتر

و خارج شد میداری آب از

بستر اصلی و همچنین سیالبهای محلی و زهرشی طبیعی ،سفرههای سطحی آب و تعدادی
دریاچه به وجود آمده هه بزرگترین آ ها دریاچه دانشمند و آالگل اس ی آب این دریاچهها تبخیر
شده هه شورهزارهایی ایجاد میهند (هما )510 :ی
ترهمنستا نیز ازلحاظ منابع آبی بسیار فییر بوده و تمامی نیازهای آبی شیرین این هشور از طرید
مرزی تأمین میشودی بخش عمدهای از نیازهای

رودخانههای باالدستی و یا رودخانههای مشتر

آبی ترهمنستا از سرشاخههای رودخانه آمودریا هه در خا

تاجیرستا سرچشمه گرفته و

بهعنوا مهمترین رودخانه در منطیه آسیای مرهزی اس  ،تأمین میشود و پسازآ  ،دومین منبع
آبی ترهمنستا را منابع رودخانههای مرزی اتر
 5501/1هیلومتر مرز مشتر
 505/1هیلومتر آ

و سومبار تشریل میدهدی هشور ترهمنستا

با ایرا دارد هه از این میزا  104هیلومتر آ را مرز خشری و

را مرز آبی تشریل میدهد (اخباری و دیگرا )544 :5501،ی مناسبات

هیدروپلیتیری ایرا و ترهمنستا متأثر از اتر در ذیل بیا شده اس :
علیرغم حیوق قراردادی موجود و نیازهای هشاورزا ایرانی به منابع آب اتر  ،ایرا در حال
حاضر تنها از  01میلیو مترمرعب از سهم  000میلیو مترمرعبی خود از این رودخانه مشتر
مرزی استفاده میهند .زیرا سرمایهگااریهای مناسبی برای استحصال و انتیال آب به سایر نیاط
استا گلستا صورت نگرفته اس ی چنین بیتوجهی به استفاده از آبهای مشتر

اتر

در حالی

اس

هه هشاورزی در بخشهای زیادی از ترهمنصحرا به دلیل نبود منابع آب پایدار ،بهصورت

هش

دیم انجام میشود .هنگامیهه مرزهای سیاسی و جغرافیایی دو هشور در زما حروم

تزارها در روسیه تثبی

نشده بود و ترهمنهای دو سوی مرز زندگی هوچنشینی داشتهاند ،اختال

در بهرهبرداری از منابع آبی محدود بود؛ اما تثبی
توسعه شهرها و افزایش جمعی

و گستر

مرزهای دو هشور ،تیوی

فرهنگ یرجانشینی و

هشاورزی در دو سوی رودخانه اتر  ،جایگاه
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(پا نژاد و

هیدروپلیتیک را در روابط و مناسبات سیاسی دوجانبه آ ها ارتیاء بخشیده اس

دیگرا )55 :5510،ی در ماده  55اولین موافی نامهای هه پس از تشریل جمهوری ترهمنستا  ،بین ایرا و
شوروی سابد منعید شد ،پیرامو رودخانه اتر
دو طر

موافی نامه به دو قسم

اتر توسط ترنسینهای دو طر

آمده اس « :آب رودخانه مرزی در سراسر خط مرزی بین

مساوی بین ایرا و ترهمنستا تیسیم میشودی اندازهگیری آب رودخانه
موافی نامه از مرز تا محلی هه جریا آب رودخانه اتر در داخل ایرا

وارد میشود به عمل آیدی آب اندازهگیری شده باید به دو قسم
 5554هجری شمسی موافی نامهای در تهرا در خصو

مساوی تیسیم شود»ی مجدداً در سال

بهرهبرداری مشتر

از آب رودخانه اتر ،

تشریل همیسیو برای میله هوبی مرزهای دو هشور و نظارت بر تغییر مسیر رودخانه به امضاء طرفین رسید
هه در حال حاضر نیز ،این قرارداد بهعنوا مبنای تصمیمگیریهای حیوقی پیرامو رودخانههای مرزی ایرا
با ترهمنستا اس ی در تمامی قراردادهای منعیده بین ایرا و اتحاد جماهیر شوروی سابد ،روسها بر
تضمین بهرهبرداری مشتر

جریا آب رودخانه اتر

بهمنظور توسعه اراضی پاییندس

رودخانه (اراضی

مربوط به ترهمنستا ) تأهید داشتهاندی
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابد ،عالئد ژئوپلیتیری ایرا و ترهمنستا به یردیگر نزدیک شده
اس ی ضمن آ هه به دلیل برداشته شد فضای امنیتی شدید در مرزهای دو هشور ،تجمع جمعی
هنارههای رودخانههای مرزی بین دو هشور خصوصاً اتر
بهرهبرداری از آب رودخانه اتر و تأسیسات جانبی آ نسب

در

بیشتر از گاشته شده و بر همین اساس
به گاشته چند برابر شده اس ی

پس از استیالل جمهوری ترهمنستا  ،در رابطه با رژیم حیوقی رودخانههای مرزی این هشور با جمهوری
اسالمی ایرا  ،هیچ قرارداد رسمی بین طرفین منعید نگردیده اس ی هرچند بر اساس توافیات تاریخی
صورت گرفته بین ایرا و ترهمنستا  ،تاهنو اختالفی و تنش جدی بین آ ها در این زمینه وجود نداشته؛
اما برخی محییا و متخصصا حیوق بینالمللی ،معتیدند شیوه برداش
اتر

مساوی دو هشور از منابع رودخانه

عادالنه نیس ی آ ها استدالل میهنند هه در مفاد هنوانسیو های بینالمللی در خصو

چگونگی

بهرهبرداری از رودخانههای مرزی و یا حوضههای آبریز مشتر  ،بهشرط «انصا » و «عدال » در
بهرهبرداری از آبهای مشتر
داشتن یکچهارم مساح
تاهنو

تأهید شده اس ی از این لحاظ ،این عادالنه نیس

و یک پانزدهم جمعی

به میزانی مساوی از آبهای مشتر

هه هشور ترهمنستا با

ایرا (همی بیش از  1میلیو و  400هزار نفر)،

رودخانه اتر

بهرهبرداری هرده اس

و هم نا نیز انتظار

دارد مطابد قراردادهای استعماری زما تزارها این روند ادامه داشته باشدی
هرچند این مباحث در سطوح آهادمیک از طر

برخی اندیشمندا ایرانی مطرحشده؛ اما تا هنو جایی در

مااهرات سیاسی بین دو هشور نداشته اس ی آن ه در مباحث اخیر موردبحث و توجه میامات دو هشور
قرارگرفته مسائلی هم و الیروبی ،دیوار سازی و میله هوبی در نیاطی از رودخانه مرزی اتر

بوده هه به

شناسایی شاخصهای مؤثر بر مناسبات هیدروپلیتیک ایرا و ترهمنستا
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دلیل نداشتن قراردادهای دوجانبه ،باعث خسارتهای فراوا در منطیه گلستا و خراسا شمالی و نیز
تجاوزات مرزی به حریم سرزمینی ایرا شده اس ی رودخانه اتر
متعدد به سم

در چند دهه اخیر براثر سیالبهای

ایرا منحر شده و خسارتهای زیادی نیز وارد هرده بودی پس از اصالح مرز بین دو

هشور بر اساس پروترلهای ایرا و اتحاد جماهیر شوروی سابد با نظارت مرزبانا و هارشناسا ایرا و
ترهمنستا  ،دو طر

برای الیروبی و ساماندهی رودخانه به توافد رسیدندی در اواخر سال  5504و اوایل

سال  5501توافدهایی با مسئوال هشور ترهمنستا پیرامو الیروبی ،دیواره بندی و میله هوبی جدید در
خط مرزی رودخانه اتر  ،به عمل آمد و عملیات اجرایی آ شروع شد؛ اما پس از مدتی به دلیل اعتراض
شدید دول

و میامات مرزی ترهمنستا  ،عملیات اجرایی الیروبی و  ...متوقف شدی این توقف تیریباً تا

اسفند  5511ادامه داش ؛ در این تاریخ مرزبانا

ایرا و جمهوری ترهمنستا در نشستی هه در خا

ایرا برگزار شد ،به توافیی برای انجام عملیات مشتر
دس

الیروبی رودخانه مرزی اتر

یافتندی طرفین توافد هردند هه اتصال ،اندازهگیری و تعیین موقعی

انجام عملیات نیشهبرداری مشتر
مرزی اتر

در محدوده استا

شبره ژئودزی مرزی مشتر

و

در چهار مرحله و در هر مرحله نیشهبرداری  50هیلومتر از رودخانه

در مدت  50روز انجام شودی بدین ترتیب ،عملیات از تاریخ  51فروردین  14آغاز و پس از

پایا هر مرحله ،عملیات الیروبی مشتر با نظارت هارشناسا فنی انجام میشود (خبرگزاری ایمنا)5514 ،ی

با بیا اینره رودخانه اتر محل تغایه سه تاالب بینالمللی آال گل ،آما گل و آجی گل اس
آبی این رودخانه برای جلوگیری از خشریدگی این تاالبها باید مدیری

منابع

شود .اگر این تاالبها

دچار مشرل خشری شوند اثرات خشکسالی و پدیده گرد غبار ،این استا را تح

تأثیر قرار

خواهد دادی اثرات خشری در این سه تاالب تأثیر مستییمی در این استا خواهد گااش ی
رودخانه اتر

بهعنوا

یک رود راهبردی در شمال شرقی هشور قرار دارد و به دلیل

محدودی های ایجادشده درزمینه همبود آب ،امروزه بهشدت موردتوجه دول ها قرارگرفتهی لاا
تحیید حاضر به دنبال حل این مسئله اس
اتر

را روشن نمایدی هد

هه با دیدگاه آیندهنگر چالشهای اساسی رودخانه

این تحیید ،تعیین مناسبات هیدروپلیتیک ایرا و ترهمنستا در آینده

و بررسی رابطه علّی و معلولی بین چالشهای اساسی رودخانه اتر به همک رو

ترهیبی دمیتل

5

و دلفی 0میباشدی

DEMATEL
Delfi

1
2
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 مفهوم شناسی

یری از مؤلفههای اصلی امنی

ملی واحدهای سیاسی -فضایی،

زیس محیطی اثرگاار بر امنی

مسئله امنی

آب اس ی واژه امنی

امروزه امنی

و ثبات را در هانو توجه مراهز و هانو های علمی و مطالعات امنیتی قرار داده اس ی

تعاریف ارائهشده از مفهوم امنی

آب گواه بر پیدایش شرایط و بهتبع گفتما جدیدی اس
آب چند وجه مشتر

هه

دارند :نخس  ،تمرهز این تعاریف بر

دسترسی به آب پایدار و مطمئن برای نیازهای اساسی انسا اس ی دوم مربوط به تأمین آب برای
فعالی های تولیدی اس
حفظ محیطزیس

(تولید هشاورزی ،مواد غاایی و هاالهای صنعتی و ییی)ی سوم ،تمرهز بر

یا حفاظ

از محیطزیس

اس

و چهارم ،جلوگیری از پیشامدها و بالیای

مربوط به نبود و همبود آب اس ی ازاینرو ،دسترسی پایدار واحدهای سیاسی -فضایی به امنی
آب ،نیش عمدهای در توسعه متواز  ،اداره بهینه سرزمین ،پایداری ،حفظ یرپارچگی ملی و
پیوستگی سرزمینی یا برعرس وجود تنش و هشمرش در مییاس ملی و فرا هلی داردی
بهعبارتدیگر ،آب و منابع آبی ،اثرگااری پایداری بر شاخصها و مؤلفههای امنی

ساز و

امنی زدای واحدهای سرزمینی در مییاس خرد تا هال دارد (ساسا پور و دیگرا )01 :5510،ی
هیدروپلیتیک به توانایی نهادهای ژئوپلیتیری مربوط میشود تا منابع آب مشتر را به نحوی ازنظر
سیاسی پایدار بدو تنش و درگیری بین واحدهای سیاسی -فضایی مدیری

هنندی ازاینرو،

متغیرهای تأثیرگاار در مناسبات هیدروپلیتیک ،شامل گروههای مفهومی از قدرت و توسعه بهعنوا
متغیرهای مستیل و همراری و تعارض بهعنوا متغیر وابسته اس
تجزیهوتحلیل فرص ها و مخاطرهها برای هشورهایی اس

هه در تدوین یک قالب برای

هه حوضهی آبریز مشتر

با سایر

هشورهای ساحلی دارند ،تأثیر میگاارند ()Rai et al,2017:362ی قدرت سیاسی شامل:
عملررد دول  ،نخبگا سیاسی ،گروههای مختلف اجتماعی و ساختار و عملررد نظام بینالمللی
اس

(متیی و دیگرا )45: 5511،ی در این چارچوب تحلیلی ،مفهوم توسعه ،در قالب شاخصهایی

مانند در دسترس بود منابع آب ،ظرفی

ذخیرهسازی ،امنی

غاایی و امنی

انرژی توصیف

میشود و قدرت اقتصادی شامل تجارت ،همک مالی ،دسترسی به اطالعات ،زیرساخ ها و دانش
فنی اس

( )Kehl,2011:227و بر نحوه توسعه منابع آب در حوضههای آبریز مشتر

تأثیر

میگاارندی اقتصادهای بزرگتر توانش بیشتری برای توسعه زیرساخ های الزم برای افزایش
ذخیرهسازی و تحیید تولید انرژی برقآبی دارندی سلطه سیاسی و نظامی بر روند مااهرات تأثیر

شناسایی شاخصهای مؤثر بر مناسبات هیدروپلیتیک ایرا و ترهمنستا
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میگاارندی هشوری هه بیشتر درروند مااهرات و تصمیمگیری قرار دارد ،ممرن اس
منابع آب مشتر را به دس

بخشی از

آورد ()Rai et al,2017: 362ی

روششناسی
فرآیند حاهم بر این پژوهش ازنظر هد  ،هاربردی و نوع رو
رویرردی اهتشافی نسب

پژوهش توصیفی -تحلیلی اس

و

به آینده داردی بهمنظور ایجاد پایگاهی از عوامل اولیته موجتود از ترنیتک

بررسی محیطی و بررسی پیشینه ادبیات استفادهشده اس ی بدین منظتور اطالعتات از طریتد منتابع
اسنادی ،هتابخانهای و پیمایشی گردآوری و با متغیرهای بهدس آمده از مصتاحبه بتا هارشناستا و
متخصصا جغرافیای سیاسی باهم تلفیدشده و پایگاهی از عوامل مؤثر ( 51متغیر) در سیستم ایجاد
گردیدی بهمنظور محاسبه تعداد جامعه آماری متخصصین در ترنیکهای خبره محور ،فرمول دقییتی
وجود نداردی در اینگونه ترنیکهتا دانتش و تخصتص هارشناستا بتر تعتداد آ هتا برتتری دارد
()Godet et al, 2008: 74ی
پژوهش ،محید به بررسی ادبیات مرتبط با موضوع پرداخته است

در مرحله نخس

مبحث هیدروپلیتیک و آیندهپژوهی میباشدی در این مرحله اطالعاتی به دست

هته شتامل دو

متیآیتد هته شتامل

متغیرهای مهم مرتبط با آینده هیدروپلیتیک میباشندی این متغیرها بهنتوعی ورودی الزم بترای گتام
بعدی میباشندی جامعه آماری این پژوهش عبارت اس

از هلیه متخصصا و خبرگانی هه درزمینته

مباحث هیدروپلیتیک در استا گلستا از دانش الزم و هافی برخوردار میباشندی رو

نمونهگیری

این پژوهش بهصورت گلوله برفی میباشد و نمونهگیری گلوله برفی نتوعی نمونتهگیتری هدفمنتد
اس

هه در آ پژوهشگر سعی میهند تا بتا بهترهگیتری ازنظرهتا و دانتش افتراد دربتاره موضتوع

پژوهش رویداد و پدیده موردنظر واهاوی و موشرافی شودی بهاینترتیب در مرحله اول از پتژوهش
بر پایه مصاحبههای اهتشافی با خبرگا و دلفی متخصصین ،عوامتل متؤثر بتر آینتده هیتدروپلیتیک
رودخانه اتر

در استا گلستا شناسایی شدندی این مصاحبههتا بته همتراه مطالعتات هتابخانتهای

انجامشده اس ی
تعیین معیارهای با روش دلفی
این رو

بهمنظور بررسی نگر ها و قضاوتهای افراد و گروههای متخصص ،بدو الزام حضور

افراد در محل معینی ،با استفاده از پرسشنامه طی چندین مرحله و ایجاد هماهنگی بین دیدگاهها ،به
جمعآوری نظرات این افراد متیپتردازدی در پایتا جمتعبنتدی ،ارز گتااری و تحلیتل مجموعته
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دیدگاهها و نظرات افراد ،مبنای هد گااری ،تدوین برنامه و یا تصمیمگیری قرار میگیتردی مرحلته
اول رو

دلفی هه مهمترین مرحله این رو

میباشد ،انتخاب پاسخدهندگا اس

و شترل داد

به یک پانل متعادل مستلزم استفاده از طیفی از هارشناسا با زمینههای متفاوت اس ی در این مطالعه
هارشناسا شامل محییا با زمینه جغرافیای سیاسی ،علوم سیاسی و هارشناستا خبتره بودنتد هته
درزمینه ژئوپلیتیک و هیدروژئوپلیتیک مشغول به فعالی

میباشندی در مرحله دوم با طرح سؤالی از

هارشناسا از طرید پرسشنامه (حضوری و اینترنتی) خواسته شتد تتا نظترات هارشناستی ختود را
درزمینه شاخصهای مؤثر بر مناسبات ایرا و ترهمنستا بیا هنندی این پرسشنامهها توزیع گردیتد
و در پایا این مرحله ،هارشناسا به سؤاالت مربوطه پاسخ دادندی در مرحله سوم با توجه به پاستخ
هارشناسا و ادبیات موضوع ،پرسشنامه دوم تهیهشده و دوباره به هارشناسا فرستاده شدی در پایتا
مرحله سوم نیز هارشناسا به سؤاالت پاسخ دادند و سرانجام یتک توافتد جمعتی در طتی مرحلته
سوم حاصل شد و شاخصهای مؤثر بر مناسبات ایرا و ترهمنستا با توجه به نظر هارشناستا بته
دس

آمدی

شکل  :9فرایند روش دلفی (احمدی و همکاران)8913 ،

ساختار دادن با روش دیمتل
این مورد از هارهردهای دیگر این ترنیک در فرایندهای حل مسئله میباشدی بتدینصتورت هته بتا
تیسیمبندی عوامل در قالب گروههای عل
بهمنظور در

و معلولی ،تصتمیمگیرنتده را در شترایط مناستبتتری

روابط بین متغیرها قرار میدهدی این موضوع سبب ایجاد شناخ

بیشتری از جایگتاه

عوامل و نیشی هه در جریا تأثیرگااری متیابل دارنتد ،متیشتوندی (ژائتو و دیگترا )050 :0001،

شناسایی شاخصهای مؤثر بر مناسبات هیدروپلیتیک ایرا و ترهمنستا
با تأهید بر رودخانه اتر

رو

دیمتل برای تعیین ارتباطات علّی و معلولی بین ویژگیها استفاده میشود هته در بستیاری از

زمینهها هاربرد دارد (اصغرپور)50 :5501 ،ی
تعیین رابطه با دیمتل فازی
در مرحله دوم ،وابستگیهای متیابل عوامل ماهور با استفاده از رو

دیمتل هشف و سلسلهمراتب

بین عوامل با توجه به میایسههای زوجی و قضاوت خبرگا شناستایی متیشتودی در ایتن پتژوهش
تصمیمگیری در شرایط عدم اطمینا موجب ارائته ترنیتک دیمتتل در شترایط جدیتدی متیشتودی
بهاینترتیب هه با توجه به ماهی

دادهها ،رو

دیمتل خاهستری ارائه میگتردد هته بتا استتفاده از

متغیرهای زبانی ،تصمیمگیری را در شرایط عدم اطمینا آسا میهند.
دیمتل فازی
گامهای زیر را برای انجام رو

دیمتل فازی ارائه دادهاند( :یادگاری و دیگرا )110-100 :5514،

گام اول :تشریل گروه خبرگا بهمنظور جمعآوری دانش گروهی آ ها برای حل مسئله
گام دوم :تعیین معیارهای مورد ارزیابی و هم نین طراحی مییاسهای زبانی؛ در این گام با استفاده
از نظرات خبرگا عوامل و شاخصهای پژوهش شناساییشده اس ی
و میادیر متناظر با آ ها در جدول  5آمده اس ی اعتداد

مییاسهای زبانی مورداستفاده در این رو

فازی مورداستفاده در این پژوهش از نوع فازی مثلثی هستند.
جدول  :8عبارات زبانی مورداستفاده و اعداد فازی متناظر
عبارات زبانی

معادل قطعی

اعداد فازی مثلثی

بدو تأثیر)(No

0

)(0.25, 0, 0

تأثیر خیلی هم)(VL

5

)(0.5, 0.25, 0

تأثیر هم)(L

0

)(0.75, 0.5, 0.25

تأثیر زیاد)(H

5

)(1, 0.75, 0.5

تأثیر خیلی زیاد)(VH

5

)(1, 1, 0.75

گام سوم :ایجاد ماتریس فازی ارتباط مستییم اولیه با جمعآوری نظرات خبرگا .
برای اندازهگیری روابط بین معیارها باید آ ها را در یک متاتریس مربعتی قترار داده و از خبرگتا
خواستهشده ،آ ها را بهصورت زوجی و بر اساس میزا تأثیرشا بر یردیگر باهم میایسه هننتدی در
این نظرسنجی ،خبرگا نظرات خود را بر اساس جدول  5بیا خواهند هتردی بتا فترض اینرته بته
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تعداد  nمعیار و  pخبره داشته باشیم؛  pماتریس فازی داریم هه هر یک متناظر با نظرات یک خبره
همراه با اعداد فازی مثلثی بهعنوا عناصر آ خواهند بود.
گام چهارم :نرمالسازی ماتریس فازی ارتباط مستییم.
بدین منظور ،از تبدیل مییاس خطی بهعنوا فرمول نرمالسازی برای تبدیل مییاسهای معیارها بته
معیارهای قابلمیایسه استفادهشده اس ی
گام پنجم :محاسبه ماتریس فازی ارتباط هلی در این گام ابتدا معروس متاتریس نرمتال را محاستبه
نموده و سپس آ را از ماتریس  Iهم هرده و در انتها ماتریس نرمتال را در متاتریس حاصتلضترب
نمودهی
گام ششم :ایجاد و تجزیهوتحلیل نمودار علّی.
بدین منظور ،ابتدا جمع عناصر هر سطر ) (Diو جمع عناصر هتر ستتو ) (Riاز متاتریس فتازی را
محاسبه هردهی سپس بهراحتی میادیر  D+Rو  D-Rرا به دس
مانند رو
میدار از رو

آوردهی برای ترسیم نمودار علّی باید

دیمتل قطعی ،این دو میدار را غیر فازی هرده در اینجا برای غیر فتازی ستازی ایتن دو
 CFCSاستفادهشده اس ی

بعد از غیر فازی اعداد ،یک دستگاه مختصات دهارتی ترسیمشتده است ی در ایتن دستتگاه ،محتور
طولی میادیر  D+Rرا نشا داده و  D-Rمحور عرضی میباشد؛ بنتابراین ،بتردار افیتی در دستتگاه
مختصات ،میزا تأثیر و تأثر عامل موردنظر در سیستم اس ی بهعبارتدیگر ،هر چه این میدار برای
یک عامل بیشتر باشد ،آ عامل تعامل بیشتری با سایر عوامل سیستم دارد .بتردار عمتودی دستتگاه
مختصات ،قدرت تأثیرگااری هر عامل را نشا میدهدی بهطورهلی اگر این میدار برای یتک عامتل
مثب

باشد ،یک متغیر علّی محسوب شده و اگر منفی باشد ،یک متغیر معلول محسوب میشود.

محدوده موردمطالعه
استا گلستا در بخش شمالی هشور واقعشتده هته از شتمال بته هشتور ترهمنستتا "دارای 550
هیلومتر مرز خشری (نزدیکترین شهر حستنیلی) و  10هیلتومتر مترز آبتی" از جنتوب بته استتا
سمنا  ،از شرق به استا خراسا جنوبی و از غرب بته استتا مازنتدرا و دریتای ختزر محتدود
میشود مردم جمعی

استا گلستا بر اساس نتتایج سرشتماری عمتومی نفتوس و مسترن ستال

 ،5511یکمیلیو و  040هزار و  051نفر اس

هه از این تعداد  111هزار و  451نفر شهرنشتین و

 015هزار و  154نفر روستایی و یک هزار و  410نفر غیر ساهن میباشندی بیشترین تراهم جمعیت

شناسایی شاخصهای مؤثر بر مناسبات هیدروپلیتیک ایرا و ترهمنستا
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در گرگا با  01195نفر و همترین آ در مراوهتپه با  51نفر در هر هیلومتر اس  .اقوام متعتددی در
این استا زندگی میهنند هه شتامل تترهمنهتا ،فارستیزبانتا  ،سیستتانیهتا ،بلتوچهتا ،تتر هتا
(آذربایجانی و قزلبا ) ،مازندرانی و قزاقها میشوند.
فارسها به دودسته بومی و مهاجر تیسیم میشوندی فارسهای بومی بیشتر به گویشهتای گرگتانی،
هتولی و مازندرانی ترلم میهنندی مهاجرین به استا هم بیشتر سیستانی ،بلوچ ،سمنانی و خراستانی
هستندی فارسیزبا ها بیشتر در مرهز و جنوب استا و مازندرانیها در روستاهای نیمه غربی استتا
سرون

دارندی آذریها در شهرستا گنبدهاووس و قزاقهای استا گلستا نیتز بیشتتر در گرگتا

سرون

دارند .ترهمن ها در بخش شترقی ،مرهتزی و شتمالی استتا و هم نتین در مرهتز استتا

سرون

دارند ،سنی ماهب هستند و به زبا ترهمنی ترلم میهنند.

این استا دارای  55شهرستا به نامهتای آزادشتهر ،آققتال ،گرگتا  ،گنبتدهاووس ،بنتدر تترهمن،
گمیشا  ،رامیا  ،هردهوی ،بندرگز ،علیآباد هتول ،گالیرش ،هالله ،مراوهتپه و مینودش  01 ،بخش،
 55شهر 40 ،دهستا و  5051آبادی میباشد.
ترهمنستا با مساح

 500500هیلومترمربع پنجاه و دومین هشور بزرگ جهتا و همتی از هشتور

اسپانیا هوچکتر اس ی این هشور در بین عرضهای جغرافیایی  51و  55درجه شتمالی و  10و 41
درجه شرقی قرار داردی  00درصد این هشور را صحرای قرهقوم پوشانده اس

و مرهز ایتن هشتور

میا جلگههای تورا و صحرای قرهقوم احاطه گردیده اس ی محدوده هوپهداغ از امتتداد مرزهتای
جنوب غربی آغاز هه در هوهریزه به ارتفاع  0150متر متی رستد و تتا مرزهتای جنتوب شترقی در
استا های لباب و بالخا و مرزهای ازبرستا ارتفاع رشتههوه هوپهداغ ،هوه آراال به ارتفتاع 5000
متر ادامه داردی از مهمترین رودخانههای ترهمنستا تجن ،آمودریا و مرغاب بوده هته از ارتفاعتات
هوپهداغ سرچشمه میگیرند.
ترهمنستا دارای آبوهوای بیابانی نیمه گرمسیری بوده و عمدتاً خشک متیباشتدی فصتل زمستتا
هوا معتدل و خشک بوده و بیشترین بارندگی در ماههای ژانویه و می اتفاق متیافتتد هته بیشتترین
بارندگی در امتداد هوههای هوپه داغ صورت میپایردی ترهمنستا از جنوب با افغانستتا و ایترا ،
از شمال با ازبرستا و قزاقستا و از باختر با دریای خزر همسایه و از طرید این دریا با هشورهای
جمهوری آذربایجا و روسیه نیز همسایه اس .
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تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
ابتدا با استفاده از نتایج دلفی و اجماع نظرات متخصصا پانلهای شره هننده مهمترین مناستبات
هیدروپلیتیری بین ایرا و ترهمنستا شناسایی شد متخصصتا در  51معضتل آینتده اجمتاع نظتر
داشتند هه در جدول زیر بیا شده است

(شتاخصهتا از ایتن منبتع استتخراجشتده :هاویتانیراد و

دیگرا )0 :5510،ی هر معضل با یک عالم

و سپس با استتفاده ازنظتر

اختصاری معرفیشده اس

متخصصا و مدل دیمتل فازی رابطه علّی و معلولی مناسبات هیدروپلیتیری ایرا و ترهمنستا بتر
سر رودخانه اتر

تعیینشده اس ی بهمنظور خالصه شد تنها جدول میایسات زوجتی چتالشهتا

توسط خبرگا ذهرشده اس ی سؤال پژوهش حاضر بته ایتن شترح است  :متغیرهتا و مؤلفتههتای
تأثیرگاار در روابط هیدروپلیتیک جمهوری اسالمی ایرا و هشور ترهمنستا هداماند؟
جدول  :2شاخصها و معیارها
شماره

عالم

عنوا

اختصاری

5

S1

0

S2

5

S3

5

S4

تعارض منافع راهبردی دو هشور

1

S5

نیش قدرتهای جهانی در مناسبات هیدروپلیتیک

4

S6

نفوذ هشورها در تهیه قوانین مربوط به آب

1

S7

0

S8

1

S9

تأثیر بحرا آب منطیهای ایرا بر امنی

50

S10

ژئومورفولوژی حوضه آبریز اتر

55

S11

آب برای هشاورزی

50

S12

ضعف فناوری استفاده از آب

55

S13

امنی

55

S14

آب آشامیدنی

51

S15

ایجاد اشتغال

مرحله بعدی میزا اهمی
̃
میگرددی اگر

امنی
موقعی

منابع آب

جغرافیایی ترهمنستا

موقعی

امنی

ژئوپلیتیک ایرا

و انتیال انرژی

ضعف سیاس های هیدروپلیتیری ایرا
ملی

غاایی

̃ ) مشتخص

̃ ) و رابطته بتین معیارهتا ( ̃
شاخصهتا ( ̃
̃
̃ باشد معیار مربوطه
̃ باشد معیار مربوطه اثرگاار و اگر

شناسایی شاخصهای مؤثر بر مناسبات هیدروپلیتیک ایرا و ترهمنستا

اثرپایر اس ی جدول ̃ ،1

̃و̃

آ عامل ،متعلد به گروه عامل اس
̃
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̃ را نشا میدهدی بهعبارتیدیگر حاصل مثب

باشتد

و اگر منفی باشد ،آ عامل ،متعلد به گروه معلول اس ی

جدول  :9اهمیت و تأثیرگذاری چالشها (اعداد فازی)
̃

̃

̃

معیار

)(-2.26,0.15,2.56

)(0.86,2.20,5.78

معیار 5

)(-3.77,-1.01,1.54

)(1.30,4.74,4.41

معیار 0

)(-4.84,-0.31,4.18

)(1.10,4.45,4.40

معیار 5

)(-4.44,0.44,3.04

)(1.38,4.80,4.85

معیار 5

)(-3.10,0.01,3.11

)(1.80,3.58,8.04

معیار 1

)(-4.58,0.44,3.08

)(1.48,3.05,7.14

معیار 4

)(-3.88,-1.08,1.53

)(1.33,4.80,4.75

معیار 1

)(-1.54,0.85,3.48

)(1.45,4.47,4.48

معیار 0

)(-4.85,-0.44,1.43

)(0.70,1.78,5.08

معیار 1

)(-1.51,0.51,4.48

)(0.44,1.44,4.83

معیار 50

)(-3.05,-0.51,1.85

)(1.14,4.45,4.11

معیار 55

)(-4.88,-0.08,4.80

)(1.57,3.40,7.35

معیار 50

)(-3.41,-0.44,4.47

)(1.34,4.85,4.83

معیار 55

)(-4.83,0.15,3.40

)(1.74,3.43,7.75

معیار 55

)(-1.88,0.45,3.34

)(1.44,4.44,4.45

معیار 51

(منبع :نویسندگا )5510،
جدول  5اعداد دی فازی شده جدول  5را نشا میدهدی
̃

̃

جدول  :9اهمیت و تأثیرگذاری شاخصها
̃

̃

معیار

0.15

4.78

معیار 5

0.04

3.35

معیار 0

0.34

3.05

معیار 5

0.47

3.51

معیار 5
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-0.01

4.44

معیار 1

-0.45

3.48

معیار 4

-1.13

3.44

معیار 1

-1.5

3.44

معیار 0

-0.71

4.33

معیار 1

0.55

4.18

معیار 50

1.17

3.04

معیار 55

-0.08

3.83

معیار 50

-0.45

3.47

معیار 55

1.53

4.08

معیار 55

1.48

3.44

معیار 51

(منبع :نویسندگا )5510،
جدول  :5اولویتبندی شاخصها بر اساس روابط تأثیرگذاری و تأثیرپذیری
̃
نوع

̃

اولوی بندی بر اساس

دیفازی

شدت اثرگااری

شده

خالص در سیستم

معیارهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتای

1.17

̃

0.55

̃

تأثیرگتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاار

0.47
0.34
0.15
0.04

ایجاد اشتغال
آب برای هشاورزی
ژئومورفولتتوژی حوضتته آبریتتز
اتر
تعتتارض منتتافع راهبتتردی دو
هشور
موقعی
امنی
موقعی

ژئوپلیتیک ایرا
منابع آب
جغرافیایی ترهمنستا

نوع
معیارهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتای تأثیرپتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتایر
̃
̃

1.53
آب آشامیدنی
1.48

̃

̃

اولوی بندی بر اساس

دیفازی

اثرپتتایری ختتالص در

شده

سیستم
نیش قدرت های جهتانی

-0.01

در مناستتتتتتتتتتتتتبات
هیدروپلیتیک

-0.08
-0.45
-0.45
-0.71
-1.13
-1.5

ضعف فناوری استفاده از
آب
نفتتوذ هشتتورها در تهیتته
قوانین مربوط به آب
امنی

غاایی

تأثیر بحرا آب منطیهای
ایرا بر امنی
امنی

ملی

و انتیال انرژی

ضتتعف سیاستت هتتای
هیدروپلیتیری ایرا

(منبع :نویسندگا )5510،

شناسایی شاخصهای مؤثر بر مناسبات هیدروپلیتیک ایرا و ترهمنستا
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هما طور هه در جدول شماره  1آمده اس  ،ارتباطات علّی میا عوامل با استتفاده از رو

دیمتتل

فازی هه از میا  51عامل شناختهشده توسط هارشناسا و متخصصتین حتوزه جغرافیتای سیاستی
تعیینشده ،عوامتل :آب آشتامیدنی بتا امتیتاز ( ،)5/15ایجتاد اشتتغال بتا امتیتاز ( ،)5/51آب بترای
هشاورزی با امتیاز ( ،)5/51ژئومورفولوژی حوضه آبریز اتر ( ،)0/11تعارض منتافع راهبتردی دو
ژئوپلیتیک ایرا با امتیاز ( ،)0/55امنی

هشور ( ،)0/51موقعی

منابع آب با امتیاز ( ،)0/51موقعی

جغرافیای ترهمنستا با امتیاز ( ،)0/05در دسته شاخصهای علّتی قرارگرفتتهانتد و بتهطورقطتع از
عوامل تأثیرگاار در مناسبات هیدروپلیتیری ایرا و ترهمنستا هستندی
نتایج نهایی نشا میدهد هه نیش قدرتهای جهانی در مناسبات هیدروپلیتیک بتا امتیتاز (،)-0/05
ضعف فناوری استفاده از آب با امتیاز ( ،)-0/00نفوذ هشورها در تهیه قوانین مربوط به آب با امتیاز
ملتی بتا امتیتاز

( ،)-0/51امنی

قضایی با امتیاز ( ،)-0/54تأثیر بحرا آب منطیهای ایرا بر امنی

( ،)-0/15امنی

و انتیال انرژی با امتیاز ( )-5/55و ضعف سیاست هتای هیتدروپلیتیری ایترا بتا

امتیاز ( )-5/1در دسته شاخصهای معلول قرارگرفتهاند هه بتهطورقطتع از چتالشهتای تأثیرپتایر
هستندی
نتایج ،نشا میدهد هه شاخص آب آشامیدنی ،ایجاد اشتغال و آب بترای هشتاورزی بتا بیشتترین
میدار تأثیرگاارترین عوامل مؤثر بر مناسبات آینده جمهتوری استالمی ایترا و ترهمنستتا است ی
بهعبارتدیگر این شاخصها زمینهستاز ستایر عوامتل متؤثر بتر مناستبات هیتدروپلیتیری ایترا و
ترهمنستا اس ی
هر چه میدار  D-Rشاخصها تأثیرگاار بیشتر باشد ،دامنه شتمول آ بتر شتاخصهتای تأثیرپتایر
افزایشیافته و مدیری
معناس
اولوی

صحیح آ اثر بهتر و بیشتری بر هنترل ستایر شتاخصهتا داردی ایتن بته آ

هه رتبهبندی بهدس آمده ،راهنمای مناسبی برای سیاس گاارا و مدیرا سیاسی است
را به شاخصهای تأثیرگاار با امتیاز باالتر اختصا

میدهدی امید است

و

هته موردتوجته و

امعا نظر مسئوال قرار گیردی
نتیجهگیری و پیشنهاد
الف -نتیجه گیری:

در این پژوهش به شناسایی و بررسی مناسبات هیدروپلیتیک بین دو هشور جمهوری اسالمی ایترا
و ترهمنستا با توجه به رودخانه اتر

پرداختهشده اس ی در بررسی عوامل و شناسایی شاخصها
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و معیارهای مؤثر بر شرایط و روابط باید به مسئله هارهردها و شترایط چندگانته معیارهتا و عوامتل
توجه هردی برای مثال وضعی

هشور ترهمنستا دارای نرات و شرایط نگرا هننده و امیدوارهننتده

جه

تحلیل مناسبات در راستایی رودخانه اتر بهصورت همزما اس ی درواقع باوجود تتأثیرات

مثب

این

شرایط ترهمنستا بر تیاضای روزافزو جه

استفاده از رودخانه اتر  ،اما ممرن اس

مسئله یک تهدید برای روابط خارجه دو هشور باشدی جه

تحلیل و شناسایی شاخصهتا از رو

دلفی استفادهشده اس ی بعد از شناسایی شاخصها از رو

دیمتل برای اولوی بندی شاخصهتای

مؤثر بر مناسبات هیدروپلیتیک ایرا و ترهمنستا شناسایی و تبیین گردید هه به ایتن شترح است ی
عوامل :آب آشامیدنی با امتیاز ( ،)5/15ایجاد اشتغال با امتیاز ( ،)5/51آب برای هشاورزی بتا امتیتاز
( ،)5/51ژئومورفولوژی حوضه آبریز اتتر ( ،)0/11تعتارض منتافع راهبتردی دو هشتور (،)0/51
موقعی

ژئوپلیتیک ایرا با امتیاز ( ،)0/55امنی

منتابع آب بتا امتیتاز ( ،)0/51موقعیت

جغرافیتای

ترهمنستا با امتیاز ( ،)0/05در دسته شتاخصهتای علّتی قرارگرفتتهانتد و بتهطورقطتع از عوامتل
تأثیرگاار در مناسبات هیدروپلیتیری ایرا و ترهمنستا هستندی
نتایج نشا میدهد هه نیش قدرتهای جهانی در مناسبات هیدروپلیتیک با امتیاز ( ،)-0/05ضتعف
فناوری استفاده از آب با امتیاز ( ،)-0/00نفوذ هشتورها در تهیته قتوانین مربتوط بته آب بتا امتیتاز
ملتی بتا امتیتاز

( ،)-0/51امنی

قضایی با امتیاز ( ،)-0/54تأثیر بحرا آب منطیهای ایرا بر امنی

( ،)-0/15امنی

و انتیال انرژی با امتیاز ( )-5/55و ضعف سیاست هتای هیتدروپلیتیری ایترا بتا

امتیاز ( )-5/1در دسته شاخصهای معلول قرارگرفتهاند هه بتهطورقطتع از چتالشهتای تأثیرپتایر
هستندی
نتایج نهایی نشا میدهد هه شتاخص آب آشتامیدنی ،ایجتاد اشتتغال و آب بترای هشتاورزی بتا
بیشترین میدار تأثیرگاارترین عوامل مؤثر بر مناسبات ایرا و ترهمنستا اس ی بهعبارتدیگتر ایتن
شاخصها زمینهساز سایر عوامل مؤثر بر مناسبات هیدروپلیتیری ایرا و ترهمنستا اس ؛ هته ایتن
امر توجه ویژه مسئوال و مدیرا ملی -استانی و علتیالخصتو
حلوفصل این مناسبات جه

وزارت امتور خارجته را جهت

جلوگیری از هرگونته اقتدام ناستنجیده و مضتر بترای دو دولت

را

میطلبدی
بر اساس مطالعات انجامشده تمامی آب مصرفی هشور ترهمنستا در زمینههای شرب و هشاورزی
خارج از مرزهای جغرافیایی ترهمنستا تأمین میگرددی تمامی آب مصرفی ترهمنستتا بتهگونتهای
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با تأهید بر رودخانه اتر

هه اولین منبع تتأمینهننتده آب شتیرین ترهمنستتا  ،جمهتوری تاجیرستتا بتوده و دومتین منبتع
تأمینهننده آب مصرفی ترهمنستا  ،ایرا میباشدی ایرا با واقعشد در هم آبترین منطیته جهتا
یری از هشورهایی اس

هه با بیشترین آسیبپایری در برابر همآبی روبهرو است ی متردم ایترا و

بییه هشورهای منطیه خاورمیانه و شمال آفرییا در مناطیی قرار دارند هته برداشت

آب نستب

بته

منابع آبی بسیار باالس ی
بحرا آب ،هرگاه مدیری

و هنترل نشود ،هزینه های اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی سنگینی در پتی
صحیح منابع آب ،مشرالت قتدیمی

خواهد داش ی بهرغم پیشینه طوالنی و موفد ایرا در مدیری

مبرمتر میشوند و مشرالت تازهای نیز در حال بروز و ظهتور هستتندی رویتارویی بتا چتالشهتای
مربوط به مشرل آب در ایرا مستلزم آ اس

هه آ ها در سیاس های اصالحی جاری موردتوجه

قرار گیرند و تجزیهوتحلیلهایی در سطح هل هشور و منتاطد انجتام شتود هته نتاظر بتر تمهیتد و
اولوی بندی اقداماتی باشد هه در این زمینه مشتخص تأهیددارنتد .ایترا بستیار بیشتتر از متوستط
جها در معرض همآبی شدید اس ی بیش از  10درصد جمعی
مناطیی قرار دارند هه برداش
ضروری اس

آب از حد مصر

و تولید ناخالص داخلی ایترا در

پایدار گاشته یا به آ نزدیتک شتده و ازایتنرو،

برای حصول اطمینا از اینره دسترسی به منابع آب مانعی برای رفاه و رشد اقتصتاد

ایجاد نخواهد هرد اقداماتی صورت بگیرد.
ب -پیشنهادها:

رودخانهها به دلیل نیش اساسی در تأمین آب ،یری از مهمترین عوامل توسعه جوامع محسوب
میشوندی به دلیل نیش بیبدیل ،رقاب

بر سر منابع آبی علیالخصو

روبرو هستند حساس میشود هه در صورت عدم مدیری

در مناطیی هه با همبود آب

و برنامهریزی صحیح منجر به بحرا و

اتفاقهای ناگوار میشودی
مدیری

و برنامهریزی صحیح منابع مشتر

مرزی موضوعی حیوقی اس

هه باید در پش

میزهای مااهره توسط مدیرا  ،مسئولین و هارشناسا خبره مثل وزارت امور خارجه یا معاون
منطیه آسیا وزارت امور خارجه و جلوگیری از سیاسی هرد و هشاند موضوع به سطح روزنامهها
و بستر جامعه؛ بنابراین دو هشور در عصر جدید نیازمند برار گرفتن تصمیم جدی و دیپلماتیک
برای همراریها هستندی
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منابع مشتر

مرزی هم و رودخانهها هم فرص

اس

و هم تهدیدی بدین ترتیب هه مدیری

مشتر و یرپارچه هشورها بر ذخایر مرزی بهصورت توأما و مشارهتی و در قالب تفاهم و تعامل
مشتر میتواند زمینهساز توسعه هشورها گرددی
بهجای طرحهای خودمحورانه و جداگانه هه نتیجهای جزء نابودی منابع و ایجاد تنش ندارد ،با
تشریل نشس های هارشناسی به نحوه بهرهبرداری با توجه به نیازها و شرایط خا

دو طر

و

بهصورت پایدار از این منابع اقدام مشتر انجام دهندی
مشاره

سازما های بینالمللی به هشورها جه

ارائه همکهای مهندسی و مالی جه

هش های جایگزین هه نیاز به آب همتری دارند و شیوههای نوین جه
تیاضای مصر

مدیری

صحیح عرضه و

آب انجام گیردی

سهم بودجههای عمرانی جه

بهرهبرداری صحیح از رودخانه اتر

افزایش و تشوید و ترغیب

بخش خصوصی از طرید اعمال سیاس های حمایتی نظیر معافی های مالیاتی و عوارض درزمینه
ایجاد و توسعه زیرساخ ها و فرهنگسازی و آموز
از رودخانه اتر به عمل آیدی

مردم بومی جه

استفاده درس

و منطیی

شناسایی شاخصهای مؤثر بر مناسبات هیدروپلیتیک ایرا و ترهمنستا
با تأهید بر رودخانه اتر

فهرست منابع
الف -منابع فارسی:

 اخباری ،محمد؛ نامی ،محمدحسین (" ،)5501جغرافیای مرز با تأکید بر مرزهای ایران" ،چاپ اول،
انتشارات سازما جغرافیایی نیروهای مسلح ،تهرا

 اصغرپور ،محمدجواد (" ،)5501تصمیمگیری گروهی و نظریه بازیها با نگرش تحقیق در عملیات"،
چاپ دوم ،انتشارات دانشگاه تهرا  ،تهرا

 بای ،یارمحمد (" ،)5505هیدروپلیتیک رودهای مرزی" ،انتشارات موسسه مطالعات و تحیییات
بینالمللی ابرار معاصر ،تهرا

 پا نژاد متری ،حمیدرضا ،عزتی ،عزتاله (" ،)5510هیدروپلیتیک رودخانه مرزی اترک و تأثیر آن بر
روابط ایران و ترکمنستان" ،فصلنامه چشمانداز جغرافیایی ،مطالعات انسانی ،سال ششم ،شماره 55

 خسروشاهی ،محمد (" ،)5501منابع طبیعی ،راهبردهای منابع آب در بیابان و بیابانزایی" ،سای
شخصی ،تهرا

 ذهی ،یاشار ،دلشادزاده ،جلیل ،هریمی ،بایرام (" ،)5515بررسی و تحلیل هیدروپلیتیک رودخانههای

بینالمللی با تأکید بر رودخانه مرزی اترک" ،فصلنامه جغرافیای نظامی و امنیتی ،سال اول ،شماره اول،

صص 51-41

 ساسا پور ،فرزانه ،هاویانیراد ،مراد ،نصرتی ،حمیدرضا (" ،)5510واکاوی مفهوم امنیت آب از منظر
جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک" ،فصلنامه ژئوپلیتیک ،سال پانزدهم ،شماره اول ،صص 05-11

 هاویانی ،مراد (" ،)5505مناسبات هیدروپلیتیک ایران و افغانستان" ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،سال
هشتم ،شماره دوم

 هاویانیراد ،مراد ،متیی ،افشین ،زرقانی ،سیدهادی ،صدرانیا ،حسن (" ،)5510شناسایی و تحلیل متغیرها

و شاخصهای مؤثر در اهمیت راهبردی هریرود برای ایران با رویکرد تحلیل تأثیرات متقابل" ،نشریه

تحیییات هاربردی علوم جغرافیایی ،سال نوزدهم ،شماره ،11

5-00

 متیی ،افشین ،هاویانیراد ،مراد ،زرقانی ،هادی ،صدرانیا ،حسن (" ،)5511شناسایی و تحلیل عوامل

مؤثر در مناسبات هیدروپلیتیک ایران و افغانستان در حوضه آبریز هریرود" ،دو فصلنامه مطالعات

شبهقاره ،سال دهم ،شماره  ،55صص 051-015

 مختاریهشی ،حسین (" ،)5510هیدروپلیتیک ایران؛ جغرافیای بحران آب در افق سال ،"8909
فصلنامه ژئوپلیتیک ،سال نهم ،شماره سوم ،صص 51-05

 یادگاری ،مهدی ،تارخ ،محمدجعفر (" ،)5514استفاده از تکنیک دیمتل فازی برای رتبهبندی
راهبردهای مدیریت دانش" ،پژوهشنامه پرداز

اطالعات ایرا  ،دوره  ،50شماره  ،5صص 145-100

و مدیری

اطالعات ،پژوهشگاه علوم و فناوری

541

5511  پائیز،05  شماره، سال هجدهم- فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک
:ب – منابع انگلیسی

 Godet, M. Durance, P. & Gerber, A., (2008), Strategic Foresight La
Prospective Use and Misuse of Scenario Building, Paris, France.
 http://farabegir.com/
 Sawain, Ashok, 2004, Managing Water Conflict: Asia, Africa and the
Middle East, London, Routlede.
 Zhao, H. Tong, X. Wong, P. K. & Zhu, J., (2005), Types of technology
sourcing and innovative capability: An exploratory study of Singapore
manufacturing firms. The Journal of High Technology Management
Research, 16(2), 209-224.

510

