
 

 

 

 

 

مطالعه هیدروپلیتیک رودخانه اترک با تاکید بر مناسبات مقاله پژوهشي: 
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 20/11/ 02: مقاله پذیرش                                                                      01/20/11: مقاله دریافت

  چكیده
ی همساایه، هماوارا از   هاا دولت منازعات و مناقشات بینریشه  سطوح و ابعاد مختلف بررسی و شناخت

المللی و مرزی از مهمترین عواما  منازعاه ریارین اسات      های بیناهمیت بسیار برخوردار بودا، که رودخانه
موقعیت هیدروپلیتیکی و ژئوپلیتیکی رودخانه اترک و قرار گریتن رن در دو کشور جمهوری اسالمی ایران و 

سااز  اقتصاادی دو کشاور دادا اسات کاه خاود زمیناه       –یاسی جمهوری ترکمنستان اهمیت ویژا به روابط س
هدف از این تحقیق که به  است  ایتوسعه-نوع تحقیق حاضر کاربردی همکاری و منازعه را یراهم می سازد 

 تبیاین عواما  ماوبر بار هیادروپلیتیخ رودخاناه اتارک        تحلیلای گاردروری شادا اسات،     –روش توصیفی 
هاا، مسالط بار مباحا      کارشناسان و مدیران ارشد استانی و اساتید دانشگااجامعه رماری پژوهش کلیه است 

شناسی پژوهش حاضر، استفادا از تحلی  مسیر در کنار مطالعات روشباشند  هیدورپلیتیخ رودخانه اترک می
یم کم رب و دارای اقلا  هاییترکمنستان کشورایران و  نامه است پرسش و ای و میدانی اهم از مصاحبهکتابخانه
 شاود  مای تاامین  همچاون ایاران   کشاورهای همساایه    ترکمنستان نیز ازکه صد در صد منابع ربی  اند،بیابانی

در روابط باین دو   جدی چالشیخ برداشت بی رویه رب توسط ترکمنستان و نداشتن رژیم حقوقی مناسب 
در ایران و ترکمنستان و  است  نتایج تحقیق حاکی از رن است که با توجه به کمبود بارش سالیان اخیرکشور 

های سیاسی بین رن دو شود  از طریی تواند باع  چالشنیازهای ربی این دو کشور، رودخانه مرزی اترک می
روابط ترکمنستان با امریکا می تواند بار امنیات ملای جمهاوری اساالمی ایاران نیاز ماوبر باشاد  در واقاع           

 می باشد  روابط میان رنها  سیاستگذاری راز موارد موبر ب اترک، هیدروپلیتیخ رودخانه مرزی

 رودخانه اترک  ،منازعه و همکاری ،ژئواکونومی، ژئوپلتیک ،هیدروپلیتیکواژگان کلیدی: 
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 مقدمه
ها و اجتماعات انسانی، رنان را باه   تالش برای دستیابی به رب و حفظ و مدیریت رن از سوی دولت

عنوان عام  ژئوپلیتیکی موجب تنش، درگیری و جنگ  و سبب شدا است که رب به   رقابت واداشته

هیادورپلیتیخ در ادبیاات و    ( 832: 9021ای و جهاانی باشد)صاادقی،    در سطح محلی، ملی، منطقه

یضاایی   -های سیاسیمفاهیم جغراییا سیاسی به واکاوی جایگاا منابع رب در مناسبات قدرت واحد

ای همچون خاورمیانه (  در منطقه86: 9012راد،ویانیپردازد)کادر مقیاس یروملی، ملی و یراملی می

تاری  های ربی روندی ایزایشی به خود گریته است، هر کشور که منابع ربی غنای که چالش و تهدید

در اختیار داشته باشد، در مناسبات هیدروپلیتیخ از توان ابرگذاری باالتری بهرا خواهد برد)دیانات  

های سیاسای اسات   تیخ منعکس شدا از هیدرولوژیخ و یرایند(  هیدروپلی908: 9012و همکاران، 

کننااادا کاااه در اکمااار مرزهاااای ربااای باااین المللااای یاااخ موضاااوع بااازر  و نگاااران       

المللای و اساتفادا   های ربریاز باین  (  منازعه و همکاری در حوزاMartignago,2011:74است)

ماوارد پیچیادا و متضااد    شود هیادورپلیتیخ یکای از   های یرامرزی باع  میچند گانه از منابع رب

ربااادی و )میااان شااود کااه کشااورها و جامعااه بااین الملاا  در حااال حاضاار بااا رن مواجااه اساات  

خشاخ جهاان از      خشخ و نیماه  هگریتن در منطق دلی  قرار  کشور ایران هم به( 11: 9012همکاران،

همانناد   و (909: 9012)دیانت و همکااران، ستا روبه   جمله کشورهایی است که با کمبود رب رو

بسیاری از مناطق جهان از پراکنش نامناسب رب، خاک، جمعیات و نیاز نباود پاراکنش یکنواخات      

های  یایته  دنبال رن ناهمگونی یضایی منابع و مصارف ربی دچار است   و به  ها زمانی و مکانی بارش

رب  هشاود و ساران   موجود گویای این است که این کشور در ریندا دچاار تشادید بحاران رب مای    

تار از اساتاندارد جهاانی     یاباد و باه پاایین    کشور به علت ایزایش مصرف، کاهش می اشوند تجدید

یکاای از مشااکالت در تجزیااه و تحلیاا  مناساابات   ( 911: 9011هشاای،  خواهااد رسااید)مختاری

المللی این است که عواما  یکساان مانناد کمباود رب و     های بینهیدورپلیتیخ در سیستم رودخانه

راد و تواننااد طیااف متنااوعی از منازعااه یااا همکاااری ایجاااد کننااد)کاویانی ماای توسااعه اقتصااادی

رویه رب توسط ترکمنستان و نداشتن رژیم حقوقی مناساب زمیناه   بی تبرداش ( 8: 9012همکاران،

رواباط   بررسی این تحقیق به ،چالش و منازعه بر سر رن در روابط بین دو کشور سایه انداخته است

رواباط  از رنجاایی کاه    و تابیر رن بر هیدروپلیتیخ رودخانه اترک پرداخته است  ایران با ترکمنستان
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 و ایران اسالمی جمهوری مناسبات بر تاکید با اترک رودخانه هیدروپلیتیخ مطالعه

 8392 تا 8333 سال از ترکمنستان

تحلیا  و  ، در منطقه باشد و واگرایی تواند عام  موبر همگراییبین دو کشور ایران و ترکمنستان می

   هدف این پژوهش استهیدروپلیتیخ رودخانه اترک این روابط بر ارزیابی 

 روردا شدا است:طول مرزهای ایران  9در نمودار 

 
 ( 981: 9012ای و دریایی ایران)مظفری و همکاران،: طول مرزهای خشکی، رودخانه9نمودار

 تیا امن ،و ترکمنستان رانیا یاسالم یمناسبات جمهورهای مستق  در این پژوهش عبارتند از متغیر

 یروابط اقتصااد و با ترکمنستان  رانیا یاسالم یجمهور یاستگذاریسی ایران، اسالم یجمهور یمل

 و متغیر وابسته هیدروپلیتیخ رودخانه اترک است  و ترکمنستان رانیا

 سواالت تحقیق به این شرح ذی  است:

 چگوناه مناسبات جمهوری اسالمی ایران و ترکمنستان بر هیدروپلیتیخ رودخانه اتارک   گذاریتابیر

 ؟است

روابط اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و ترکمنستان بر هیدروپلیتیخ رودخاناه اتارک   گذاری تابیر 

 ؟است چگونه

 چگونه است؟امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران بر هیدروپلیتیخ رودخانه اترک گذاری تابیر

 چیست؟بر هیدروپلیتیخ رودخانه اترک  سیاستگذاری جمهوری اسالمی ایران با ترکمنستان تابیر

 نظریمباني 

 پیشینه شناسي -الف

های موبر در اهمیت ( به شناسایی و تحلی  متغیرها و شاخص9012راد و همکاران)کاویانی

ژئوپلیتیکی  -اند  نتایج حاکی از رن است که متغیر جغراییاییراهبردی هریرود برای ایران پرداخته

برای رب رشامیدنی، امنیت های اهمیت هریرود تابیرگذارترین و تابیر پذیرترین متغیر و شاخص
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های راهبردی در غذایی، امنیت منابع ربی و جایگاا ایغانستان در سیاست خارجی ایران شاخص

( در تحلی  با عنوان شناسایی و تحلی  9011متقی و همکاران) اهمیت هریرود برای ایران هستند 

اند  نتایج یز هریرود پرداختهعوام  موبر در مناسبات هیدروپلیتیخ ایران و ایغانستان در حوضه ربر

های اهمیت هریرود برای رب رشامیدنی، امنیت غذایی، امنیت منابع حاکی از رن است که شاخص

های های اهمیت هریرود برای امنیت ملی، امنیت منابع ربی و انجام برنامهربی برای ایران و شاخص

( 9011)یصادق شوند سوب میهای راهبردی محی اقتصادی برای ایغانستان جزو شاخصتوسعه

رن است که رشکار سازد چگونه کمبود منابع رب  یدر پ «یمل تیو امن خیتیدروپلیه»در مقاله 

که تاکنون  یاگردد؛ مسئله یالمللنیو ب یمنازعه در سطح مل یریگتواند سبب شک یم نیریش

بررسی »( در مقاله 9010و همکاران) یخالدو یص  رن ارائه نشدا است   ح   یبرا یاساس یحل راا

های مرزی : عنصر رب در قالب ربسندینو یم« نقش رودخانه های مرزی در روابط ایران و عراق

های امنیتی را به وجود روردا است؛ اروندرود برای های مرزی، بیشترین درگیریو یا رودخانه

جنوب این کشور در اطراف رن عراق دارای اهمیت حیاتی است؛ به خصوص که منابع نفتی مهم 

هیدروپلیتیخ هیرمند و تابیر رن بر روابط »( در مقاله 9021)زادایمجتهدزادا و عل ، نیاحایظقرار دارند

گیرد و زندگی : رودخانه هیرمند از ایغانستان سر چشمه میسندینویم« سیاسی ایران و ایغانستان

در پی یایتن عل  نوسان رب هیرمند و  سندگانیمردم منطقه سیستان وابسته به رن است  پژوهش نو

باشد  وقوع کاهش جریان رن بسوی سیستان و تابیر رن بر روابط سیاسی بین دو کشور می

های هیرمند باع  کاهش جریان رب به سمت سیستان جریان رب از سرچشمه شخشکسالی و کاه

 خیتیدروپلیه»در مقاله  زی( ن9013)نژادپاکو  یعزتو وقوع بحران رب در این ناحیه گردیدا است  

بدست رمدا در پژوهش  جینتا« و ترکمنستان رانیرن بر روابط ا ریاترک و تأب یرودخانه مرز

قرار دارد و متوسط بارش  ایرس یو جنوب غرب انهیخشخ خاورم مهیدر منطقه ن رانیکه ا ستیحاک

نمودا  یرا ضرور یمرز یرن، کنترل ربها یفیو ک یمتر است و توسعه کم یلیم 833ساالنه رن 

 میرب توسط ترکمنستان و نداشتن رژ هیرو یمعتقدند که برداشت ب انیدر پا سندگانیاست  نو

 انداخته است  هیدو کشور سا نیب روابطچالش و منازعه بر سر رن در  نهیمناسب، زم یحقوق

 مفهوم شناسي -ب

دکتاار واتربااری ابااداع شاادا  توسااط 9111اصااطالح هیاادروپلیتیخ اولااین باااردر سااطح جهااان در سااال  

البته این اصطالح پس از رن تبدی  باه یکای از اصاطالحات رایاج در       (Waterbury,2017:235)است

ئاوپلیتیکی  ژهیدروپلیتیخ به توانایی نهادهاای  (  18-12: 9016طادی،شناسی علوم سیاسی شدا )مرادیواژا
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پایدار بودن تنش و درگیری باین واحادهای    شود تا منابع رب مشترک را به نحوی از نظر سیاسیمربوط می

رود کاه هیادروپلیتیخ ایان    ای اسات و انتظاار مای   یضایی مدیریت کنند  رب یخ موضوع پیچیدا -سیاسی

هیدروپلیتیخ از دو واژا هیدرو باه معناای     (sharma & Tiwari.2017:352)پیچیدگی را منعکس کند

ب یاا مناقشاه   رای رب، جناگ  ئ  انتقال بین حوضاه مسارب و پلیتیخ به معنای سیاست تشکی  شدا است  

ب منبع قدرت از جملاه  رالمللی و های ربریز مشترک بینهای مناقشات رب، حوضهبندیرب، تحلی  و طبقه

معنا و مفهوم به بررسی ابعاد مکانی و یضایی در هیدروپلیتیخ   باشدهای متقاب  رب و سیاست میوابستگی

)مختااری هشای،   پردازدغراییایی مختلف و برهم کنش های میاان رن دو مای  رب و سیاست در مقیاسهای ج

-هیدروپلیتیخ، علم جوانی است که در یخ دورا زمانی کوتاا به وسیله پژوهشگران مختلفی پایه (11:9011

های جغراییا، علاوم سیاسای، اقتصااد،    گذاری شد و به عنوان زمینه پژوهشی مشترک از سوی محققین رشته

هاا سادا کناونی را سادا     با توجه به این واقعیت برخی ژئوپلیتیساین مدیریت منابع رب و غیرا مطالعه شد  

ای در جهان باه دلیا  بحاران    های منطقهها و جنگدانند و بر این باورند که اغلب درگیریهیدروپلیتیخ می

هیدروپلیتیخ در بعد محلی، زمیناه اصالی پژوهشای    ( 902:9013نی، بررمدا از کمبود رب خواهد بود)کاویا

کنند  از طریی هیدروپلیتیخ در بعد ملی نیز محققین و ایرادی است که در زمینه کمبود منابع رب یعالیت می

به مباح  سرانه رب رودخانه ها و مسائ  شهری و اساتانی و چگاونگی تاابیرات رن بار سیاسات، امنیات،       

 باودن  بابات  به توجه با که است دانشی هیدروپلیتیخ    اجتماعی در ابعاد داخلی می پردازداقتصاد و مسائ

منطقه محلی، سطوح در یسیاس واحدهای کنشی برهم مطالعه به رن، مصرف یزایندا ابعاد و شیرین رب میزان

داشات کاه   (  بایاد توجاه   11:9022پردازد)کاویاانی،   مای  شایرین  رب مناابع  در خصاوص  المللیبین و ای

 باه  مربوط هایگیریتصمیم ربار ای جایگاا خاصی دارد  در واقع هیدروپلیتیخهیدروپلیتیخ در ابعاد منطقه

 را ماردم  و هاا دولت میان روابط یا یکدیگر با کشورها روابط میان سیاسی هایگیریشک  در رب از استفادا

 مختلف دربارا هیدروپلیتیخ، رویکردهای در قطع طور (  به91:9019 دهد)مجتهدزادا،می قرار مطالعه مورد

-می تاکید ایربریز  منطقه هایحوضه در حضور و هادولت بازیگری و همکاری درگیری، مانند عواملی روی

دهاد   رودخانه مرزی که تقریباً نیمی از جهان را پوشش می 860در بین  ( 21:9021 محمدپور، و شود)نامی

 ( 9: 9018درگیری بودا است)زرقانی و صالح ربادی، همکاری، بیشتر از منازعه و 

  شناسي روش
شدا باه   های تهیه نامه برای تعیین میزان اعتبار روایی شاخص در این پژوهش، پس از تدوین پرسش

از  چند نفرنامة اولیه را  منظور سنجش متغیرها، از اعتبار محتوا استفادا شد  برای این منظور، پرسش

ارزیاابی و داوری و باه لحااک شاک  و محتاوا،      هیدروپلیتیخ  وزة مطالعاتداوران متخصص در ح

هاا   نامه بیان کردند  براساس این ارزیابی، بعضی از پرسش های پرسش نظرات خود را دربارة پرسش
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حذف شدند و بعضی دیگر هم به لحاک شکلی براسااس نظارات داوران تغییار کردناد  درنهایات،      

رمادا شد  برای تعیین میزان پایایی )بررورد همسانی یا ببات درونای(  نامه برای رزمون پیشین  پرسش

( در ساطح  19/3نامه نیز از رزمون کرونباخ استفادا و مشخص شد ضریب رلفاای کرونبااخ )   پرسش

پرسش نامه جهت تکمی  توسط اساتید دانشگاا، مدیران ارشد استانی  03  در نهایت تعداد باالیی قرار دارد

 اند  انتخاب شداگلوله بریی گیری  این ایراد با روش نمونهط توزیع گردید  و مسئولین مرتب

 محدوده مورد مطالعه

های مهم شمال کشور، رودخانه مرزی اترک است  رودخانه اترک در شمال شرقی یکی از رودخانه

المللای  باودا و جازر رودهاای دائمای و باین     و بخشی از جنوب ترکمنساتان  و شمال ایران جاری 

هاای مارزی، در گارو شاناخت       شناخت ماهیات اساتفادا کشاورها از رودخاناه    شودمحسوب می

باشاد؛ باه ویاژا رنکاه هار دو کشاور ایاران و        جغراییای طبیعی، سیاسی و انسانی رن محدودا مای 

 ترکمنستان با مشک  کمبود رب رشامیدنی مواجه هستند  

 
 ( 981: 9012کشورهای همسایه)مظفری و همکاران،های ربریز مرزی ایران با موقعیت حوضه: 9شک 

 های تحقیق و یافته ها داده وتحلیل تجزیه

حجم جریان سالیانه حوضه ربریز رودخانه مرزی اترک در :مواضع ايران و ترکمنستان بر سر اترک

میلیون متر مکعب از رن سهم ایاران اسات؛    883میلیون متر مکعب بودا که  223مح  چات حدود 

ایاران باا    اسات؛  بارداری بهارا  دسات  در سهم این از مکعب متر میلیون 21 تنها حاضر حال در اما
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 8392 تا 8333 سال از ترکمنستان

های مرزی قراردادهای مهمی در زمینه رودخانه 9112و  9111، 9186، 9189شوروی در سال های 

امضار کردا که این قراردادها پس از یروپاشی شاوروی نیاز توساط کشاورهای اساتقالل یایتاه باه        

بین ایران و ترکمنستان حااکم   9111و  9186شدا است  در حال حاضر موایقتنامه رسمیت شناخته 

های دو طرف موایقتنامه از مرز تاا محلای کاه    گیری رب رودخانه اترک توسط تکنسین  اندازااست

گیری شدا باید به دو شود به عم  رید  رب اندازاجریان رب رودخانه اترک در داخ  ایران وارد می

هجاری شمسای   9006میالدی مطابق باا ساال    9111در سال  مجددا 9« تقسیم شود قسمت مساوی

برداری مشترک از رب رودخانه اتارک، تشاکی  کمیسایون    ای در تهران در خصوص بهراموایقتنامه

برای میله کوبی مرزهای دو کشور و نظارت بر تغییر مسیر رودخانه به امضار طریین رساید کاه در   

های مارزی  های حقوقی پیرامون رودخانهگیریر داد به عنوان مبنای تصمیمحال حاضر نیز، این قرا

هاا بار   ایران با ترکمنستان است  در تمامی قراردادهای منعقدا باین ایاران و شاوروی ساابق، روس    

تضمین بهرا برداری مشترک جریان رب رودخانه اتارک باه منظاور توساعه اراضای پاایین دسات        

 پاس از اساتقالل   (61-62:9016)زرقانی، اناد کیاد داشاته  اترکمنستان( ترودخانه )اراضی مربوط به 

های مرزی این کشور با جمهوری اساالمی  جمهوری ترکمنستان، در رابطه با رژیم حقوقی رودخانه

 21و اوایا  ساال    26در اواخار ساال    ایران، هیچ قرارداد رسمی بین طریین منعقد نگردیدا اسات  

کاوبی جدیاد در خاط    بندی و میلهترکمنستان پیرامون الیروبی، دیواراهایی با مسئوالن کشور توایق

مرزی رودخانه اترک، به عم  رمد و عملیات اجرایی رن شروع شاد؛ اماا پاس از مادتی باه دلیا        

ایان   متوقاف شاد       اعتراض شدید دولت و مقامات مرزی ترکمنستان، عملیات اجرایی الیروبی و

ه داشت؛ در این تاریخ مرزبانان ایاران و جمهاوری ترکمنساتان در    ادام 9011توقف تقریبا تا اسفند 

خاک ایران برگزار شد، به توایقی برای انجاام عملیاات مشاترک الیروبای رودخاناه       در نشستی که

مرزی اترک در محدودا دست یایتند  طریین توایق کردند که اتصال، اندازا گیری و تعیین موقعیت 

ام عملیات نقشاه بارداری مشاترک در چهاار مرحلاه و در هار       شبکه ژئودزی مرزی مشترک و انج

                                                           
 کمیسیون تعیین مطابق را روسیه و ایران مابین سرحد که دهند می رضایت متعاهدتین معظمتین رمدا است: دولتین شوروی و بین ایران 9189 سوم قرارداد یص  : در 9

 سابق تزاری دولت غاصبانه سیاست بمرا از استفادا از روسیه شوروی دولت که میلی عدم واسطه به ضمناً نمایند؛ رعایت و تصدیق( خورشیدی 9811) 9229 سرحدی

 مجاورا اراضی با را ییروزا قریه همچنین و کردا نظر صرف باشند، می واقع ایران استررباد والیت سواح  در که دیگری جزایر و رشورادا جزائر از انتفاع از دارد روسیه

 رضایت خود طرف از ایران دولت  دارد می مسترد ایران به است شدا دادا انتقال روسیه به ایران طرف از( خورشیدی 9818 خرداد 1) 9210 مای 82 قرارداد مطابق که رن

بماند)مکی،  باقی روسیه تصرف در شود می سرخس رودخانه به منتهی که رن مجاور اراضی با کهنه سرخس یا روس سرخس به معروف سرخس شهر که دهد می

812:9082 ) 
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روز انجام شود  بدین ترتیب،  93کیلومتر از رودخانه مرزی اترک در مدت  93مرحله نقشه برداری 

رغاز و پس از پایان هار مرحلاه، عملیاات الیروبای مشاترک باا        16یروردین  91عملیات از تاریخ 

الزم به ذکر است که بار اسااس قارارداد     (12:9016انی، )زرقنظارت کارشناسان ینی انجام می شود

درصد از رب رودخانه مارزی اتارک بایاد وارد خااک      13میالدی بین ایران و شوروی  9186سال 

مندی از رب اتارک شاد و   ترکمنستان شود که پس از استقالل ترکمنستان ، این کشور خواستار بهرا

برگزار شدا توایق گردید  دو کشاور کماا یای     های همکاری مشترکی کهطی مذاکرات و کمیسیون

برداری از رب رودخانه مرزی اترک داشته باشاند و ساهم دو کشاور    السابق حق ربه مساوی در بهرا

-تقسیم و رب سهم هر دو کشور از طریق کانال 13به  13در نقطه تقسیم در داشلی برون به نسبت 

یشاود  ترکمنساتان از طریاق کاناالی کاه در      به خاک ایران و ترکمنستان منتقا  م  های احداث شدا

)روبروی داشلی برون( احداث نمودا سهم رب تقسیم شدا اترک را باه   0/911محدودا میله مرزی 

کند و سهم رب ایران نیز از طریق کانالی که به ماوازات مارز مشاترک دو    شهر قزل اترک منتق  می

رجی گا  و   –های رالگ  و تاالب شمنداحداث شدا به سمت دریاچه دانکشور ایران و ترکمنستان 

 شود رلماگ  منتق  می

 های تحقیقرزمون یرضیه

 های توصیفییایته

درصد از  98گویان را مردان و درصد پاسخ 22ای که در طی پرسشگری به عم  رمد،در ک  مطالعه

درصاد( قارار    63گویان در گروا میان ساالی)حدود  پاسخ گویان را زنان تشکی  دادند  بیشتر پاسخ

 درصد کارشناسی ارشد داشتند  91درصد از رنان دکتری و  21دارند  سطح تحصبالت 

 تحلیل مسیر

گانه موبر بر هیدورپلیتیخ رودخانه 2از مدل تحلی  مسیر جهت بررسی میزان ابرات متغیرهای 

،  ی ایراناسالم یجمهور یمل تیامن ،و ترکمنستان رانیا یاسالم یمناسبات جمهوراترک )

( استفادا و ترکمنستان رانیا یروابط اقتصادو با ترکمنستان  رانیا یاسالم یجمهور یاستگذاریس

 شدا است 

 محاسبات مربوط به ابرات متغیرهای مستق  - 

جهت بررسی ابرات هر یخ از متغیرها به صورت مستقیم و غیرمستقیم از روش تجزیه همبستگی 

مسیرها را از یکدیگر تفکیخ نمودا و به صورت جزر به شود  بدین صورت که ابتدا استفادا می
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جزر ابرات هر کدام را محاسبه و در نهایت ابرات مستقیم و غیرمستقیم هر متغیر محاسبه و ارایه 

متغیر مستق   2ابرات مستقیم هر  Betaگردد  در ابتدا با استفادا از تحلی  رگرسیون و ضریب می

 شود یدورپلیتیخ رودخانه اترک( ارایه میبر روی متغیر وابسته )در اینجا ه

باشد  دهندا میزان ابراگذاری متغیرهای مستق  بر روی متغیر وابسته مینشان 0تا  9جداول 

 باشد بینی می% قاب  پیش60شود تابیرگذاری به صورت مستقیم تا سطح همانطور که مشاهدا می
 خالصه مدل :9جدول  

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .524 .630 .001 1.21843 

 

 )تحلی  واریانس تخ متغیرا(ANOVA: 8جدول

 

 
 

 

 )ضرایب((Coefficients :0جدول

باشد  ته میدهندا معناداری بین متغیرهای مستق  و وابسنشان 2اطالعات مندرج در جدول شمارا 

 % حاص  شدا است 11شود معناداری در سطح همانطور که مشاهدا می
 : رزمون2 جدول

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .253 .200 -.004 1.09982 

 

 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regression 6.366 4 1.591 1.072 .003 

Residual 408.259 27 1.485   

Total 414.625 29    

 Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

1 (Constant) 2.877 .321  8.955 .000 

 009. 958.- 468. 068. 066.- مناسبات

 048. 022. 519. 067. 001. امنیت ملی

 006. 1.724 631. 057. 098. سیاستگذاری

 061. 739.- 711. 061. 045.- روابط اقتصادی
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 تفکیخ شدا ابرات مستقیم متغیرهای مستق : 8 نمودار

های های مربوط به هیدروپلیتیخ رودخانه اترک ، مولفهشود در بین مولفهمشاهدا میهمانطور که 

دارای بیشترین  261/3و مناسبات سیاسی با ضریب بتا  138/3روابط اقتصادی با ضریب بتا 

 اند )ابرات مستقیم( تابیرگذاری بر هیدروپلیتیخ رودخانه اترک در محدودا مورد مطالعه بودا

های مناسبات سیاسی و امنیت ملی مولفه روابط اقتصادی ، خود تحت تابیر مولفه در مرحله بعد،

 6)جداول   باشد که با استفادا از تکنیخ رگرسیون چندمتغیرا به بررسی رن پرداخته شدا استمی

 ( 2تا 
 

 :ANOVA 1جدول 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean Square F Sig. 

1 Regression .940 2 .470 .388 .008 

Residual 335.060 27 1.210   

Total 336.000 29    
 

 :Coefficients 6 جدول
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 (Constant) 2.31

6 

.320  10.505 .000 

 004. 676. 564. 062. 042. مناسبات سیاسی

 012. 551. 411. 055. 030. ملی امنیت

 سیاستگذاری امنیت ملی مناسبات

 محیطی

 روابط اقتصادی

 خیتیدروپلیه

 رودخانه اترک

B= 262/3  B= 191/3  B= 609/3  B= 199/3  
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 8392 تا 8333 سال از ترکمنستان

 

درصد  03شود مولفه روابط اقتصادی )به عنوان متغیر وابسته( تا حدود همانطور که مشاهدا می

( 299/3( و امنیت ملی )با ضریب بتا 162/3های مناسبات سیاسی )با ضریب بتا تحت تابیر مولفه

  باشدمی

 
 

 

 

 

 تفکیخ شدا ابرات مستقیم متغیرهای مستق  :0 نمودار

در مرحله بعد از ابرات مجزا شدا به بررسی رابطه مولفه امنیت ملی )به عنوان متغیر مستق ( و 

دهندا ( نشان1( تا )1مولفه سیاستگذاری )به عنوان متغیر وابسته( پرداخته شدا است  جداول )

 باشد محاسبه رگرسیون و ضریب بتا می
 : رزمون1 جدول

Mode
l 

R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .321 .180 -.003 1.07025 

 

 :ANOVA 2 جدول
 

Model Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1 Regressio

n 

.136 1 .136 .119 .003 

Residual 318.432 27 1.145   

Total 318.568 29    

 
 Coefficients 1 جدول

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficient
s 

T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

 (Constant) 2.33
8 

.162  14.398 .000 

 003. 344. 314. 053. 018. امنیت ملی

 مناسبات سیاسی

 امنیت ملی

 روابط اقتصادی
B= 162/3  

B= 299/3  
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% حاص  شدا است که ضریب بتا به 11شود ضریب معناداری در سطح همانطور که مشاهدا می

 دهد را نشان می 292/3دست رمدا نیز میزان 

 

 

 تفکیخ شدا ابرات مستقیم متغیرهای مستق  : 2نمودار 

ی )به عنوان متغیر مل تیامندر مرحله بعد از مراح  مجزا شدا به بررسی رابطه و تابیرگذاری مولفه 

 وابسته( و مولفه مناسبات )به عنوان متغیر مستق ( پرداخته شدا است  

و  یمل تیمولفه امندهندا محاسبات رگرسیونی و ضریب بتا میزان ابرگذاری نشان 98تا  93جداول 

 باشد بین دو کشور می مناسباتمولفه 

 

 : رزمون93 جدول

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .964 .150 .000 1.09716 
 

 :ANOVA 99 جدول

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.356 1 1.356 1.126 .007 

Residual 334.644 278 1.204   

Total 336.000 279    

  Coefficients :98جدول

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.347 .158  14.820 .000 

 007. 1.061 617. 051. 054. سیاسی مناسبات

 

 
 

یمل تیامن سیاستگذاری  

 محیطی

B= 292/3  
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 تفکیخ شدا ابرات مستقیم متغیرهای مستق : 1نمودار

در رخرین مرحله از مراح  مجزا شدا به بررسی رابطه و تابیرگذاری مولفه سیاستگذاری )به عنوان 

 ی )به عنوان متغیر مستق ( پرداخته شدا است  روابط اقتصادمتغیر وابسته( و مولفه 

 باشد محاسبات رگرسیونی و ضریب بتا میزان ابرگذاری میدهندا نشان 91تا  91جداول 
 : رزمون90 جدول

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .417 .110 -.003 1.20563 

 ANOVA : 92جدول

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression .112 1 .112 .077 .005 

Residual 404.085 27 1.454   

Total 404.196 29    
 

 

 Coefficients:  91جدول 

 

 

 

 
 تفکیخ شدا ابرات مستقیم متغیرهای مستق : 6 نمودار

del Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant
) 

2.760 .174  15.857 .000 

روابط 

 یاقتصاد

.016 .056 .264 .277 .005 

یمل تیامن سیاسی مناسبات   

B= 691/3  

یروابط اقتصاد سیاستگذاری  

 محیطی

B= 262/3  
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ی و روابط اقتصادشود ضریب معناداری برای رابطه بین مولفه همانطور که مشاهدا می
دهندا تابیرگذاری حاص  شدا است که نشان 262/3% با  ضریب بتا 11در سطح  یاستگذاریس

 باشد ی میاستگذاریسی در روابط اقتصادنسبتا زیاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحلی  مسیر همراا با : 1 نمودار                                                                    

  Betaضریب 

دهندا مجموع ابرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستق  بر متغیر وابسته نشان 96جدول شمارا 

  باشد( میرودخانه اترک خیتیدروپلیه)
 مجموع ابرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستق  بر متغیر وابسته )هیدروپلیتیخ رودخانه اترک(: 96جدول          

 9011مأخذ: مطالعات نگارندگان، 

اثرات  متغیرهای مستقل

 غیرمستقیم

اثرات 

 مستقیم

مجموع اثرات مستقیم و 

 غیرمستقیم

9Xمناسبات سیاسی : 

8Xامنیت : 

0Xسیاست گذاری : 

2Xروابط اقتصادی : 

99311 

99301 

- 

39011 

39262 

39991 

39909 

39199 

99160 

99912 

39909 

99936 

 مناسبات
امنیت 

 سیاسی

روابط  سیاستگذاری

 اقتصادی

 خیتیدروپلیه

 رودخانه اترک

B= 262/3  B= 191/3  

B= 199/3  

B= 609/3  
B= 262/3  

B= 691/3  

B= 292/3  

B= 162/3  

B= 299/3  
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دهد که برخی متغیرهای مستق  یقط دارای ابر نشان می92اطالعات مندرج در جدول شمارا 

واقع متغیر  باشد  دراند که متغیر سیاستگذاری از جمله این متغیرها میمستقیم بر متغیر وابسته بودا

است  متغیرهای مناسبات  مذکور یقط دارای ابر مستقیم بر هیدروپلیتیخ رودخانه اترک بودا

سیاسی، امنیت و روابط اقتصادی عالوا بر ابرات مستقیم، دارای ابر غیرمستقیم بر هیدروپلیتیخ 

و در جدول یوق نیز محاسبه  Betaاند که مقدار هرکدام از رنها با ضریب رودخانه اترک نیز بودا

اند  ضرایب بتا غیرمستقیم به دست رمدا از طریق جمع تمام مسیرهای مستخرج شدا از ذکر شدا

باشد  در واقع برای محاسبه ابرات غیرمستقیم، یخ متغیر مستق  و منتهی شدا به متغیر وابسته می

از رنجا هر متغیری کنیم  ضرایب بتای هر مسیر را تا رسیدن به متغیر وابسته را با هم جمع می

ممکن است از طریق مسیرهای متعدد بر متغیر وابسته ابر بگذارد، بنابراین برای محاسبه ک  ابرات 

غیرمستقیم یخ متغیر بر متغیر دیگر، ابرات مسیرهای غیرمستقیم رن دو متغیر را با همدیگر جمع 

مستقیم و غیرمستقیم با کنیم  در نهایت، برای به دست روردن ابرات علی ک ، باید ابرات می

 همدیگر جمع شوند 

  : پیشنهادو  گیری نتیجه

 نتیجه گیری-الف

هیدروپلیتیک رودخانه اتررک تراثیر مسرتقیم    مناسبات جمهوری اسالمی ايران و ترکمنستان بر 

 در موضاع پاایین دسات   و جمهوری ترکمنستان  در موضع باالدستجمهوری اسالمی ایران دارد. 

به دلی  قرار گریتن در منطقه خشخ و نیمه خشخ، دچار کم ربی رودخانه اترک قرار دارند  هر دو 

جمعیت، توزیع نامتناساب رب، مناابع ربای     نامتوازن و نیازهای مشابهی هستند  در این منطقه رشد

های نادرست کشاورزی، یقدان مدیریت صحیح و یکپارچه بار مناابع رب و نباود    مشترک، سیاست

در ماورد   نامناساب های اتخاذ سیاست  برداری مشک  را دوچندان کردا استهای بهراایقت نامهمو

هاای  در درازمدت و به طاور نامحساوس باا توجاه باه طبیعات رب       های زیرزمینی مرزی قطعارب

بنابراین برای جلوگیری از تشدید بحران کم ربای   .کندهای جدی ایجاد میمرزی، در منطقه چالش

ایتادن امنیت انسانی، عالوا بار مادیریت جاامع مناابع رب، بایاد نگااا جاامعی نیاز باه           و به خطر

هاای برتار   بارداری هرگوناه بهارا    های سطحی و زیرزمینی در این مناطق داشات هیدروپلیتیخ رب

شود که در مناسبات سیاسی هر دو توسط یخ کشور باع  به چالش کشدا شدن کشور همسایه می

گذارد  لذا با توجه به کمبود باارش ساالیان اخیار در ایاران و ترکمنساتان و      میکشور تابیر مستقیم 



 

 

 9011 زمستان ،28 شمارا هجدهم، سال - استراتژیخ دیاعی مطالعات یصلنامه  012

هاای سیاسای باین رن دو    تواند باعا  چاالش  نیازهای ربی این دو کشور، رودخانه مرزی اترک می

های مناسبات سیاسی دو کشور شام  رواباط ایاران باا روسایه و رذربایجاان، و      شود  عمدا چالش

ریکا، اسرایی  و عربستان است  همکاری در زمیناه هیادروپلیتیخ اتارک، باه     روابط ترکمنستان با ام

-ها و    میرزترانزیت، امنیت م ،جای منازعه باع  همکاری دو کشور در زمینه های سورپ انرژی

هاای مرباوط باه هیادروپلیتیخ     شاود در باین مولفاه   همانطور که مشاهدا مای  شود و نتیجه رن که

دارای بیشاترین تابیرگاذاری بار     261/3اسابات سیاسای باا ضاریب بتاا      من رودخانه اتارک، مولفاه  

یرضایه  در نتیجه  است )ابرات مستقیم( هیدروپلیتیخ رودخانه اترک در محدودا مورد مطالعه بودا

 شود تایید می مطالعه مورد

هیردروپلیتیک رودخانره اتررک دارد.    امنیت ملی جمهوری اسالمی ايرران تراثیر مسرتقیم برر     

هاای ساطحی و    منابع ربی کشور از نظر کمی و کیفای، اساتفادا نادرسات از مناابع رب    محدودیت 

وقاوع   و ریزی اصولی و صحیح برای استفادا از مقدار رب موجود زیرزمینی، نبود مدیریت و برنامه

 ایمنطقاه باع  شدا مسأله رب به یکای از مساائ  مهام داخلای و     ، های چند دهه اخیر خشکسالی

های بخشی به حاوزا رب در  حاکم بودن رویکرد امنیتی و نگاا تبدی  شود ران جمهوری اسالمی ای

هاای مارزی در مجماع    هاای مهاار رب  ایران )و البته در کشورهای همسایه( منجر به تصویب طرح

در مجلاس و دولات شادا     سیاستگذاریتشخیص مصلحت نظام و سایر نهادهای تصمیم گیری و 

تواند با یخ نگاا جامع و توجه به رویکرد امنیت انسانی تا حد زیاادی  است؛ بنابراین این مسئله می

  با ذکر این موضوع، تاکنون ایران به رغم دسترسی مناسابتر باه رب رودخاناه اتارک از     مرتفع شود

ایجاد سدهای بزر  برای عدم ورود رب به ترکمنستان خودداری کردا است  یکی از موارد چالش 

مذهبی در کشورهای همسایه همچاون   –می ایران، تطابقات یرهنگی زا در مرزهای جمهوری اسال

جمهوری ترکمنستان به دلی  وجود قوم ترکمن است  در حوزا اترک، با توجه باه وجاود یرهناگ    

ای از استان خراسان شمالی و گلساتان باا ترکمنساتان، عواما      مذهبی مشترک بخش عمدا -قومی 

اجتمااعی ناشای از رن، بار     -ان رب و پیامدهای سیاسی هیدروپلیتیکی رودخانه اترک همچون بحر

 991/3با ضاریب بتاا    جمهوری اسالمی ایران امنیت امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران موبر است 

لذا  ()ابرات مستقیم ستادر محدودا مورد مطالعه بودا هیدروپلیتیک رودخانه اترکتابیرگذاری بر 

ای و مرزی( تاابیر مساتقیم   داخلی و هم در حوزا منطقهامنیت ملی جمهوری اسالمی)هم در حوزا 

 گیرد هیدروپلیتیخ رودخانه اترک دارد  در نتیجه یرضیه پژوهش مورد تایید قرار میبر 
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هیردروپلیتیک رودخانره   سیاستگذاری جمهوری اسالمی ايران با ترکمنستان تاثیر مسرتقیم برر   

 اترک دارد.

مین ادر زمینه تا یی با حوزا هیدروپلیتیخ مشترک مانند ایران و ترکمنستان، کشورها دررنچه تاکنون 

هاایی چاون ایجااد    بیشتر در چارچوب امنیت و منایع ملی و در قالاب طارح   شدا است،رب انجام 

هاایی ناپایادار و کوتااا مادت بارای حا        راا ح که طبعا  ،بودا است بندانکوچخ و ربسدهای 

یع کم ربی است  به دلی  نیاز مبرم ربی ایران و ترکمنستان، هر دو کشور ر مشکالتی دیرپا و ماندگار

تاکنون موردی از همکااری در زمیناه    باشند کههای قاب  قبولی میسیاستگذارینیازمند همکاری و 

بدیهی است بارای حفاظ مناایع    از طریی کشور مشاهدا نشدا است؛ دو این از  هیدروپلیتیخ اترک

یرهنگی و در پی ایجاد گساترش رواباط    ، اجتماعی،سیاسی، رشد اقتصادی، در جهت هر دو کشور

بین دو کشور ایران و ترکمنستان در منطقه به منظور همکاری و همگرایی، از تهدیدات بوجود رمدا 

هیردروپلیتیک رودخانره   دارای تابیرگاذاری بار    909/3سیاستگذاری با ضریب بتا  ؛پیشگیری شود

در نتیجه یرضیه پژوهش مورد تایید قارار   است )ابرات مستقیم(عه بودادر محدودا مورد مطال اترک

 می گیرد 

 هیدروپلیتیک رودخانه اترک دارد.روابط اقتصادی ايران و ترکمنستان نقش مستقیم بر 

های مشترک و مرزی بر روابط اقتصادی هار دو کشاور ماوبر اسات؛ ایان ابارات در       طبعا رودخانه

رب شرب خانگی، کشااورزی، صانعت، گردشاگری، محایط زیسات،       تواند برمقیاس اقتصادی می

گاذاری مارتبط و   ماهیگیری و تامین انرژی همچون برق موبر باشد، کاه ایان امار نیازمناد سارمایه     

هاای مناساب در   باشد  در حال حاضر به دلی  عادم زیرسااخت  های مدرن میاستفادا از تکنولوژی

اساالمی ایاران و جمهاوری ترکمنساتان، بهارا       حوزا هیدروپلیتیخ اترک در دو کشاور جمهاوری  

های اقتصادی تنها در حوزا کشاوری سنتی در دو کشور و گردشگری در سطح بسیار ناازل  برداری

باشد و مناسابات  از اترک حوزا شمال ایران می نظیر رالگ ، رلماگ  و تنگلیهای  در تشکی  تاالب

مشترک مرزی ایران و ترکمنستان دیدا نمای  اقتصادی مناسب، چه در حوزا داخلی و چه در حوزا 

هیردروپلیتیک رودخانره   دارای بیشترین تابیرگذاری بر  199/3روابط اقتصادی با ضریب بتا شود  

روابط اقتصادی ایاران  توان گفت لذا  می(  است )ابرات مستقیمدر محدودا مورد مطالعه بودا اترک

 گردد یرضیه تحقیق تایید مینهایت  و تابیر داشتههیدروپلیتیخ رودخانه اترک و ترکمنستان بر 
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   ها پیشنهاد -ب 

را برای همکاری بیشاتر   توان راهبردهای زیردر پایان و با توجه مطالب ارائه شدا در این بخش می
 دو کشور، به ویژا در زمینه هیدروپلیتیخ اترک عنوان نمود:

تنها از طریق ایجاد ساختارهای مدیریتی مناساب در   های مشترک مرزی،های رببحرانح   -
هاای  ریازی های سطحی و زیرزمینی و اعمال برناماه برداری مشترک و حکمرانی رببهرا

المللای و باا اساتفادا از تماامی امکاناات و      کالن و واقع بینانه و مبتنی بر تعاامالت باین  
  ها، تبدی  به یرصت شدا و قاب  کنترل خواهد بودظرییت

مرزی نیازمند ایجاد یخ پایگاا دانش یکپارچه ساازگار باه عناوان یاخ      هارودخانهمدیریت  -
  است هیدروپلیتیخپیش نیاز مبتنی بر شناخت دقیق از 

باین المللای، ایجااد نهادهاای مشاترک بارای همکااری و         هایرودخانهبرای مدیریت بهتر  -
محلی و نهادهای غیردولتی، در برداران های ربی، درگیر کردن بهراهماهنگی پیرامون طرح

های ربی حوزا و حقابه هریخ از کشورها، تعیین های متناسب با ظرییتنظر گریتن طرح
ارزش واقعی رب و تالش برای ریع نیازهاای طاریین و همچناین برگزیادن یاخ رژیام       

های مشترک که متضمن استفادا عادالنه، معقول و پایدار باشد، برداری از ربحقوقی بهرا
  روری استض

  گزینش رویکردی جامع و پایدار به مقوله امنیت در حوزا مسائ  ربی، ضروری است -

، مادیریت  الملا  در حاوزا باین  های ربی گیری از تجربه همکاریبا یخ نگاا جامع و با بهرا -
  صورت گیرد همچون اترک برداری از رب های مرزیبهتر و کاررمدی بر روی بهرا

 کشور که به امنیت کلای کشاور همساایه    شمال و شمال شرقبا توجه به اهمیت ژئوپلیتیخ  -
 در زمینه های مرزینیز گرا خوردا است، مذاکرا و همکاری در زمینه رب یعنی ترکنستان

    در دستور کار قرار گیرد های مختلف سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی و غیرا
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 حوضاه ربریاز شارق ایاران و     1جغراییایی نیروهای مسلح  یرهنگ جغراییایی رودهای کشور  ج سازمان :

 ، تهران: سازمان جغراییایی نیروهای مسلح،9022، ، 9قوم  چ قرا
 ترهاان: انتشاارات   9019عطار، علی رضا، ریشه های ریتار سیاسای در رسایای مرکازی و قفقااز ،      شیخ ،

 .وزارت امور خارجه
 ناماه   انیا احد تهران مرکز، پا ی، دانشگاا رزاد اسالم9029منطقه گلستان،  یکیتیژئوپل  یتحل ،هیرق ،یصادق

 .ارشد یکارشناس



 

 

 9011 زمستان ،28 شمارا هجدهم، سال - استراتژیخ دیاعی مطالعات یصلنامه  012

 رانیرن بر روابط ا ریاترک و تأب یرودخانه مرز خیتیدروپلی، ه9013پاکنژاد،  درضا،یعزت ا    و حم ،یعزت 
 .بهار  92شمارا  سال ششم،  ،یمطالعات انسان ،ییایو ترکمنستان، یصلنامه چشم انداز جغرای

 سال هشتم،  ،ی، یصلنامه مطالعات راهبرد9013و ایغانستان،  رانیا خیتیدروپلیمراد، مناسبات ه ،یانیکاو

   تابستان 03شمارا 

 های موبر در اهمیت اهبردی هریرود ، شناسایی و تحلی  متغیرها و شاخص9012راد و همکاران،کاویانی

تحلی  تابیرات متقاب ) نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغراییایی، سال نوزدهم، برای ایران با رویکرد 

  9-88، صص 12، زمستان 11شمارا 

  مناسبات هیدورپلیتیخ ایاران و ایغانساتان، یصالنامه مطالعاات راهباردی، ساال       9022راد، مراد،کاویانی ،
  012-8801(، صص 8هشتم،)

 سد سلما بر هریارود امنیات ربای     -بنددودها را به روی ایران میای که ر، همسایه9011راد، مراد،کاویانی
 کندف سایت شفقنا، تهران خراسان را تهدید می

 تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزرات امور خارجه9026سبز ترکمنستان،  کتاب ، 
 تهران: نشر انتخاب9021نخست در خدمت صلح،  ا،ی   ، جغرایدایپور،یمیکر ،. 
 یاییصالنامه مطالعاات اوراسا    ران،یا تیمازندران و اهم یایدر یانرژ خیتی(  ژئوپل9018مهناز) ،یگودرز 

 1ش  ،یمرکز
 زانی، تهران: م9110 ،یترجمه ابوالفض  قاض ،یبرنالد، جامعه شناس ،یلو. 
 شناسایی و تحلیا  عواما  ماوبر در    9011راد، مراد؛زرقانی، هادی؛ صدرانیا، حسن،متقی، ایشین؛کاویانی ،

هیدروپلیتیخ ایران و ایغانستان در حوضه ربریز هریرود، دویصلنامه مطالعات شبه قاارا دانشاگاا   مناسبات 
 ( 801-812)صص 9011، بهار و تابستان 02سیستان و بلوچستان، سال دهم، شمارا 

 ،تهران، سمت9029 ،ییایجغرای استیو س یاسیس یایجغرای روز،یپ مجتهدزادا ،. 
 تهران، سمت 9019 ،ییایجغرای استیو س یاسیس یایجغرای روز،یمجتهدزادا، پ ، 
 (، 9011)رانیا ا یبارا  ییها هیو توص  ( یکیتی)اقتصاد ژئوپل یمفهوم ژئواکونوم نییتب ن،یحس ،یهشیمختار

 .، تابستان 13سال چهاردهم، شمارا  خ،یتییصلنامه ژئوپل

 یصلنامه مطالعات میان ، رب و سیاست: نگاهی به یراین سیاسی شدن رب، 9016طادی، محمدرضا،مرادی

  19-13ای در علوم انسانی، دورا نهم، شمارا چهارم، صص رشته

 یاسی، تهران: دیتر مطالعات س9022 ،یمرکز یایدر اس رانیا یاقتصاد یپلماسید ،یدامن پاک جام یمرتض 
 یالملل نیو ب

 ژئوپلیتیخ، سال ، یصلنامه 9012حسینی، محمدرضا،حسینی، حمیدرضا؛ حاجیمظفری، ابوالقاسم؛ حاجی

  992-921، صص 12پانزدهم، شمارا اول، بهار 
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 و ایران اسالمی جمهوری مناسبات بر تاکید با اترک رودخانه هیدروپلیتیخ مطالعه

 8392 تا 8333 سال از ترکمنستان

 مرزهای شمال شرقی ایران، از خزرتا سرخس، گازارش کناونی مارز هاای ایاران،      (9029)عباس ،یملک ،
 تهران: وزارت امورخارجه، 

 ،های غرب کشور)نمونه: زاب، ، بررسی هیدروپلیتیکی حوضه9021نامی، محمدحسن؛ محمدپور، علی

 ای، شمارا چهاردهم، بهار و تابستان الوند( مجله جغراییا و توسعه ناحیه سیروان و
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