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 چکيده
ها و جوامع بشری است که ژئوپلتیک آب، هیدروپلتیک جه به اهمیت آب در سرنوشت انسانبا تو

ی نقش آب در مناسبات و مناقشات اجتماعات ب به مطالعهوضوعیت پیدا کرده است. ژئوپلیتیک آم

د ها و دارای ابعاپردازد، اعم از این که در داخل کشورها و یا بین آنها میها و دواتانسانی و ملت

(. این دیدگاه ویژه به 501: 5831المللی باشد حافظ نیا )ای، جهانی و بینفرا کشوری، منطقه

های سیاسی در روابط میان گیریهای مربوط به استفاده از آب در شکلگیریمطالعه اثر تصمیم

پردازد یمها با یکدیگر یا روابط دولت و مردم حتی یک کشور ها با یکدیگر یا روابط میان دولتدولت

(، حاکمیت بر منابع آبی یکی از موضوعات ژئوپلتیکی است که حل آن 585: 5835)مجتهدزاده 

های زیرزمینی و یا روی سطح زمین مشکل است، حرکت آب به عنوان یک منبع سیال درون سفره

های موجود در کشورها، باعث آب از مرزهای قراردادی عبور نماید. عملکرد به شکل رودخانه

نندگان کتواند تأثیر بیرون بودن وخیمی را بر استفادهورهایی که در باال رودخانه قرار دارند میکش

ی حدودزیادی  های اصلی جهان تا تر رودخانهپایین دست رودخانه داشته باشد. در این میان بیش

 وخواهد بود. ه میان کشورهای همجوار بودهمناقش

 .یاس، خاورمیانهبحران، ژئوپلتیک آب، مق اژگان کليدي:و
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 2 زمانی جعفر،  1 توتونچی لقمان

    .مسکن – شهری ریزی برنامه جغرافیای ارشد کارشناس 5
  .معماری ارشد کارشناس 1

 
  نام نویسنده مسئول:

 لقمان توتونچی

 کشورهاي جنوب غرب آسيا با تاکيد بر ایرانژئوپوليتک آب 
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 مقدمه
های آینده عمدتاً از کمبود منابع آب، غذا، جنگل و شیالت ناشی خواهد شد. نازلی پردازان علوم سیاسی معتقدند که جنگو نظریه

لی که چه کشورهای اند. در حاهای اول و دوم جهانی عمدتاً بر سر منابع کمیاب و تجدیدناپذیر رخ دادهچوری و رابرت فورث معتقدند که: جنگ

(. 74: 5831نیا و همکاران، مدرن و چه کشورهایی به شدت وابسته به منابع تجدیدپذیر به سر هر دو منبع با هم درگیر خواهند بود )حافظ

دید د جمسأله بحران در خاورمیانه و از حرافی قرار گرفتن منطقه ژئوپلتیکی خلیج فارس و قرارگیری این محدودی جغرافیایی درهار تلنم

نقش مهم منابع آبی این کشورها را به وضوح نشان خواهد داد که اغلب کشورهای این منطقه از نظر آب شیرین در تنگنای شدیدی قرار دارند 

اند م کشورهای خاورمیانه برای مصارف گوناگون خانگی، کشاورزی و.. نیازمند راهبردها و مدیریت صحیح آب بوده5740به طوری که از سال 

ای که ظرف یکی دو دهه آینده بیشتر کشورهای منطقه نیاز جدی به تأمین آب شیرین برای مصارف خویش خواهند داشت، مقاله شیوه به

ای به بررسی وضعیت بحران آب و در مقیاس جهانی، ملی و محلی االلخصوص تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه -حاضر به روش توصیفی

 د. سؤال اصلی بحران آب در مناطق مختلف جهان به خصوص خاورمیانه است؟پردازخاورمیانه می

 

 مفاهيم نظري
ای از تهدید نسبت به جان، سالمتی و امکانات زندگی مردمان یک سرزمین باشد. بحران: به شرایطی گفته خواهد شد که بیانگر درجه

هنگام بالفعل درآمدند هستند. بحران گاهاً آهسته یا سریع اتفاق خواهد افتاد. به  صدا و در حالت بالقوه برای صدمه رسانهها بیاکثراً بحران

توان همانند زلزله و های سریع را میهای آهسته به زمان نیاز دارند تا اثرات منفی خود را بنمایانند، همانند جنگ، قطحی و... بحرانبحران

ها قابل بینی نیستند، اما خسارات و شدت تأثیرات آنها قابل پیش. بنابراین بحرانرساند نام بردسیل که در لجظه صدمه و خسارات الزم را می

 (.505: 5834پذیر است )شکیبا ها کامالً امکانریزی برای مقابله با آنبینی است. از این رو برنامهپیش

رشته جغرافیای سیاسی در آمده است و ب به صورت یکی از مباحث مورد توجه در های نماشی از کمبود منابع آبحرانامروزه برای 

ین هایی که در بها و رقابتشود. به عالوه ششپردازد که هیدروپلتیک نامیده میجغرافیای سیاسی به بررسی این موضوع میای از علم شاخه

نیز  که در طسح فرو ملی و محلیکشورها بر سر تسلط بر منابع از جمله منابع آبی ممکن است به وجود بیاید، نباید از این مسئله غافل شد 

هایی به وقوع بپیوندد که تأثیری سوء بر امنیت داخل های مختلف بر سر استفاده از منابع آب، ششها و درگیریممکن است بین سکونتگاه

به  5847مرکزی در سال ی این امر در ایران در شهر آبادان در اعتراضی به انتقال آب کارون به فلدت تواند داشته باشد که نمونهکشور می

 (.77: 5834وقوع پیوست )مختار هشی و همکاران 

 

 هيدروپلتيک
درصد از جمعیت  70ها موجب شده است که امروز بیش از های آبریز رودخانهعدم تطابق مرزهای سیاسی، با مرزهای طبیعی و حوضه

درصد از  10تا  10( و Safaeeو  1001، 51ور مشترک است )ها بین دو یا چند کشهای آبریز آنجهان در مناطقی زندگی کنند که حوضه

ها و جوامع محلی در ( تعامل میان ملتLazerwitsو  5777؛ 8های آبریز مشترک تشکیل داده است )ها را حوضهوسعت هر یک از قاره

گیرد. با توجه به روند گ را در برمیای از سازگاری و همکاری کامل تا ناسازگاری و جنبرداری از منابع مشترک آبی طیف گستردهبهره

 15پردازان، قرن های فرا دست و فرو دست منابع آب نیز در حال افزایش الست و بر همین اساس برخی نظریهافزایشیش و صرف آب در بخش

 -887از کمبود اب خواهد بود )ای و جهانی ناشی های محلی، منطقهها و جنگنامند و بر این باورند که بشر درگیریم را سده هیدروپلتیک می

883 :1001 kavianird مورد آن منجر به بروز  84م مورد مناقشه بر سر آب در جهان رخ داده است که  5385( در نیمه دوم قرن بیستم

درصد کشورهای دنیا بیش از  51( طبق گزارش بهداشت جهانی در Hamshari Newspaperو  1005؛ 5جنگ یا انفجاری شده است )

( بنابراین پرداختن Baneroft,2001: 51گیرد )ها قبل از رسیدن به کشورهای پایین دستی مورد استفاده قرار میدرصد آب رودخانه 10

بیانیه یا  83000ها تاکنون بیش از ای برخوردار است و برای مدیریت کردن آنهای مرزی مشترک از حساسیت و اهمیت ویژهبه مسائل آب

 (.Ardakanianو 1001: 8المللی تدوین و تثبیت شده است )معاهده بین 800کنوانسیون و حدود 

ها محل تبادل هایی در ارتباط با آب وجود دارد. در طول تاریخ رودخانهالمللی نیز بندهپیمان بین 1000همچنین در متن بیش از 

 Hafeznia andهای متعدد بوقوع پیوسته است )ها جنگاند که بر سرکسب نیازها آنهای سیاسی و محور تحوالت مهم بودهجریان

Nikbakht, 2002:47-48تری در ( مسئله کمبود آب و کاهش تدریجی آن در اثر افزایش مصرف موجب شده که آب نقش اساسی

موضوع  ها و جوامع بشری به ویژه در مناطق خشک جهان ایفاء کند امروزه آب به عنوان یکاجتماعی ملت -دهی به روابط سیاسیشکل

 های مثبت و همکاری بین کشورها نظر نظام حقوقیگذارد. این تأثیر هم دارای جنبهژئوپلتیکی تجلی پیدا کرده و بر روابط کشورها تأثیر می
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اشد. بیهای منفی و مناقشه بر انگیز مثل منطقه خاورمیانه و شبه قاره هند مدا نوب و نظام حقوقی دریای سیاه شده و هم دارای جنبهرودخانه

داند، عامل جغرافیایی را موجب تنش و مشاجره بین کشورهای همسایه می 51دان انگلیسی که در مدل ارائه شده توسط پیترهاست جغرافی

تمایل عبور کشور همسایه  -5افتند که عبارتند از: ( مربوط به تنشهایی است که بر سر منابع آب اتفاق می51و  1تا  5عامل )از شماره  1

 .های آزاد از کشور همسایهور در خشکی برای دسترسی به آبمحص

. ربودن 1برداری از منابع دریاچه مشترک . اختالف بر سر بهره7. تغییر مسیر رودخانه مرزی 8بر سر تقسیم خط تقسیم آب اختالف . 1 

 . باروری مصنوعی ابرها.1آب در قسمت علیای رود 

داند، اعم از آنکه در داخل ها میها و دولتدر مناسبات و مناقشات اجتماعات انسانی و ملت نیا هیدروپلتیک را مطالعه نقش آبحافظ

هایی نیا(. حل و فصل اختالفات و بحرانحافظ1001:501المللی باشد )ای، جهانی و بینکشورها و پایین آنها و دارای ابعاد فراکشوری، منطقه

ل از دو جهت دشوار است؛ اول اینکه در حال حاضر قانون صریح و قاطعی بین المللی برای آید، حداقکه بر سر آب بین کشورها بوجود می

های جهان همچون دانوب در اروپا تابع قرارداد خاص محلی نفع وجود ندارد و یک سوم رودخانهحمایت و تقسیم آب بین کشورها و جوامع ذی

المللی است بر این نکته تأکید دارد که های بیناز رودخانه که در مورد استفاده م نیز5711در سال  هلسینکیای هستند و توافقنامه و منطقه

المللی را دارد. بنابراین عدم قاطعیت و شفافیت قوانین طور منصفانه حق استفاده از آبهای حوزه بینهر کشوری در داخل مرزهای خود به

ه شوند کهای ژئوپلتیکی محسوب میهای ناشی از آب جزو بحراننکه بحرانشود و هم ایالمللی مانع از حصول توافق بین کشورها میبین

شوند. در مباحث جغرافیایی ارزشی از لحاظ جغرافیایی برای کشورها ها به راحتی حل و فصل میهای سیاسی که در کنفرانسبرخالف بحران

 های گوناگون خواهد شد:سدارد که بر سرآن به منازعه و رقابت پرداخته که موجبات ژئوپلتیک در مقیا

های جهانی: این مقیاس از هیدروپلتیک درگیر مسائلی همچون مذاکرات و مباحث کلدن در کنفرانس از هیدروپلتیک در مقیاس .5

در دوبلین و شورای 5771باشد بطور مثال کنفرانس )آب و طبیعت( به سال المللی میلحاظ فرموله کردن قرار داردها و قوانین بین

 (1005:481mollingaآب)جهانی 

های موجود بین کشورها در ارتباط با یکدیگر توزیع کنترل و کیفیت منابع آب خواهد پرداخت، ای: به سیاستهیدروپلتیک منطقه .1

 باشد.ای میالبته بیشتر مسائل و موضوعات جهانی امروزی بر مبنای مقیاس هیدروپلتیک منطقه

قش این مقیاس هیدروپلتیک را بر عهده داشته و به بررسی تأثیرات مثبت و منفی و ها نها و دولتهیدروپلتیک ملی: حکومت .8

حکومتی و دولتی در جهت مدیریت آب در داخل های دستگاههای آبی در داخلسیاستهای سیاسی و اجتماعی در خصوص تنش

 (1003:71makhtari and Ghaderiپردازد.)مرزهای سیاسی یک کشور همچون احداث سدها و انتقال آب به بحث می

های محلی در خصوص هیدروپلتیک آب را در یک منطقه از کشورهای ها و روابط اجتماعی، تنشهیدروپلتیک محلی: سیاست .7

ها آن را در این سطح مورد بحث و بررسی ای جغرافیایی بخصوصی را مد نظر قرار داده و مدیریت آب، بحران و رقابتخاص یا ناحیه

 (1007:14alizadehجات داخلی اجتماعات مختلف دارای منافع و عالیق خویش بوده و هستند.)ها و دستهاً گروهقرار داد که طبع

 

 هاي تحقيقیافته
 رشد جمعيت و مصرف آب:

 شودشود که تأمین میها تأمین میمقدار منابع آب شیرین و قابل دسترس انسان در بهترین حال ثابت بوده و منبع اصلی آن از بارش

توان شود، که چنانچه حد وسط این دو رقم در نظر گرفته شود میهزار میلیارد متر مکعب تخمین زده می 74الی  70که میزان آن را حدود 

در نتیجه افزایش جمعیت سرانه آب شیرین و تجدیدپذیر  (.1000Gleick)میلیارد متر مکعب در سال در نظر گرفت 100/78این میزان 

میلیارد در  1به  5710میلیارد در سال  1/1گذارد، به طوری که در نیمه دوم قرن بیستم با افزایش جمعیت جهان از هش میها رو به کاانسان

 متر مکعب تنزل یافته است. 5410متر مکعب به حدود 54000سرانه آب شیرین از حدود 1000سال 

 

 منابع آب کره زمين:
گردد. ذخایر چرخه یعنی هواسپهر به زمین و اقیانوس مجدداً به هواسپهر برمی دهد. اینهای آب شتاختی کره زمین نشان میچرخه

داده است. بیش از یک سوم قبل یک منبع قابل احیاء محسوب شده است. که این چرخه را مورد تهدید قرار می هایمدتآب زمین از 

ب، و استفاده از آب در صنایع، در تنگنای شدید آبی قرار کشورهای دنیا به دلیل رشد جمعیت، توسعه آبیاری کشاورزی سدسازی، آلودگی آ

ای برای باشد. بطوری که انگیزهها تهیه آن میتر از هزینهدارند. در بسیاری از کشورها مبالغ مورد آب استفاده شده در کشاورزی معموالً پایین

هداری و حفظ آب وجود ندارد. مطالبات بیشتر براساس سطح زیرکشت فاریاب و بدون توجه به مقدار آب مصرف شده تعیین شده، تعیین نگ

برابر مقدار  80خواهد شد. اثرات پایین قیمت آب، را باید در انجام آبیاری و غرقابی شدن ارض تحت آبیاری دانست. آبهای مصرفی بیشتر از 
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ابود های آنها نها بیشتر زمینباشد. در بیشتر کشورهای شبه قاره هند به دلیل غرقابی عنوان زمینریزی مصارف میبرنامهباشد که در می

 گردیده و یا در معرض شور شدن قرار دادند.

 

 آب شيرین:
لیتر آب 1000ه به بیش از لیتر آب به اشکال گوناگون مصرف که با احتساب غذایی روزان 7هر یک انسانی بطور متوسط روزانه حدود 

باشد بطوری نقش و نگار در سطح کره زمین می لیتر ذکر شده.آب شیرین از منابع کم یاب 7لیتر برابر مصرف روزانه100چیزی بیش از  یعنی

شورها اینگونه ک باشد لذاها )کشورها( کم و درحد نیاز مصرفی نمیآن در مسائل سیاسی و ژئوپاتیک نمایان است. آب در بسیاری از سرزمین

 سعی در حداکثری بهره برداری آنرا دارند.

 توزیع آب شيرین و درصد جمعيت

 

 امنيت و توسعه:
اجتماعی آب است. این مسئله به درستی در آیه شریفه  -ران و عنصر اساسی در حیات و ساختارهای اقتصادیجوهر حیات ومایه عم

 (Hollyqurdn,anbia:3)وجعلنا من اسماء کل شیء حی( آشکار است.) 

بت ی از این موهباشد. هیچ سرزمین و کشوری بدون بهره داشتن الزم و کافیکی از عناصر اساسی در توسعه و امنیت هر کشوری آب می

حران کم باشد. کمبود و بالهی ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نداشته و در بیشتر کشورها یکی از مسائل مناقشات داخلی و بیرونی آب می

ن دهای کشاورزی گرفته تا تهدید به امنیت تغذیه کشوری و حتی مختل نموها از فعالیتآبی مشکالت فراوانی فراروی بسیاری از دولت

ن دارد که داشتنماید. هیدروپلتیک آب ازعان میهای صنعتی، بهداشتی و حتی سالمت ساکنان یک کشور را با خطر جدی مواجه میفعالیت

نهد در این رابطه وستینگ اعتقاد دارد تاریخ بشر، به تعبیری باشد زیرا و اثرات سوء بر آنها میآب مثابه قدرت و کمبود آن نبود قدرت می

شود زیرا احتمال مناقشات و جنگ ها و کشورها خالصه نمیر سر منابع بوده است. درگیریها بر سر منابع و کمبود آب تنها بین دولتجنگ ب

 درگیری در میان کشورها و چهارچوب سرحدات و مرز کشورها نیز وجود دارد.

 گردد.های داخلی نیز میامنیت داخلی را به مخاط و بانی جنگکه 

 : احتساب این شاخص به عنوان آب شیرین بسیار مشکل و احتساب کمبود آب از تلفیق رویکردهای زیر:شاخص کمبود

 سرانه آب در دسترس  -5

 آید.های تجدید شونده بدست مینسبت میزان برداشت از منابع آب  -1

 آب:  ششاخص تن

نماید کشورهای با سرانه آب با محاسبه می حالت 7خانم مالکین فالکن مارک هیدرولوگ نسبت آب شیرین را به جمعیت کشورها در 

 باشند. آبی میمتر مکعب در یک سال در آستانه و شروع کم 5400

 باشند. آبی نمیمتر مکعب دچار کم 5400کشورهای با سرانه آب باالتر از  -5

 باشند.یا فشار آب می متر مکعب دچار تنش 5000تا  5400کشورهای با سرانه آب بین  -1

 باشند.متر مکعب دچار کمبود فرض آب می 100تا  5000انه آب بین کشورهای با سر -8

 آبی مطلق یا بحران جدی آب هستند.متر مکعب دچار کم 100تر از کشورهای با سرانه کم -7

             (fa lkemark and widsttrand, 1989) 

 

 درصد آب شیرین درصد جمعیت قاره

 51 3 آمریکای شمالی

 11 1 آمریکای جنوبی

 3 58 اروپا

 55 51 افریقا

 1 1 اقیانوسه

 17 10 آسیا

 5 1 خاورمیانه
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 شاخص زمان ملل:

درصد بحران  80-10درصد بحران آب، بین  10 -50ان آب، بین درصد باشد، بدون بحر 50تر از میزان برداشت آب یک کشور کم

 درصد باشد، دچار بحران بسیار شدید آب است. 30درصد بحران زیاد آب و باالتر از  30و  70متوسط آب، بین 

(Alcamo and , Rosch, 2000)  

 44: 1831منبع جدول مختاري هشی و همکاران 

 تر مکعب دچار کمبود آب نیستندم 5400کشورهای دارای سرانه باالتر  5

 آبی فرضمتر مکعب دچار کم 5400تا  5000کشورهای دارای سرانه  1

 متر مکعب دچار تنش یا فشار کمبود آب 5000تا  100کشورهای دارای سرانه پایین  8

 آبی مطلقمتر مکعب دچار کم 100تر از کشورهای دارای سرانه پایین 7

 

 :جنوب غرب آسیا 

منطقه جنوب غرب آسیا یا اصطالحا خاورمیانه) اصالح خاورمیانه مفهوم ذاتی و واقعی ندارد واین منطقه صرفا بنا بر دوری  کشورهای

که از لحاظ ژئوپولیتیک واستراتژی خویش این نام را بر این منطقه  یعنی ایاالت متحد آمریکا و کانادا ونزدیکی به کشورهای غربی وآمریکایی

هایی جغرافیایی )آب و هوا، وسعت سرزمین و حتی فرهنگی دارای از لحاظ ویژگی اصطالح ساختگی استفاده مینمایند(  نهاده اند از این

ها نیز تأثیر بسزایی داشته و دارد، برخی از این کشورها همانند امارات باشند که این تفاوت در مطلوبیت آب شیرین آنهای بیشماری میتفاوت

اند که الزم به ذکر است این دو کشور برای خرید آب با کشورمان شرب خود از کشورمان ایران آب خریدار نمودهو کویت برای تأمین آب 

(. امروز 18: 5870)عطا فرما و همکاران  5838نامه منعقد شده ایران با کویت اشاره نمود به سال توان به موافقتاند که میمذاکراتی انجام داده

اره نمود باشند باید اشهای آب شیرین کن که مساحت شهری میصوص عربستان سعودی باعث گستردگی دستگاهنگرانی کشورهای عربی بخ

کن دولت مردان آن را با که در صورت خصومت یادگیری با کشورهای منطقه نگرانی موردنظر مورد هدف قرار دادن این شهرهای آب شیرین

 5775مواجه ساخته است. بطوری که این نگرانی بهنگام حضور نیروهای آمریکایی به سال نگرانی از ترس تهاجم و مورد هدف قرار دادن آن 

( در مورد ایران نیز بایستی 57: 31های مهم برای ارتش آمریکا بود )مینایی، مرز کویت و عراق یکی از اولویتهای همدر عربستان در بیابان

یرونی های بباشد. ضریب وابستگی مذکور را به سرچشمها همسایگان خویش میازعان داشت که وابستگی کشورمان به منابع آب مشترک ب

باشد زیرا بسیاری ایران قابل تأمل می نفریمیلیون  30درصد باید در نظر آورد که این رقم برای کشوری با مساحت جمعیت بیش  3تا  4بین 

شمال  -(%30( شمال غربی )رودخانه ارس % 500د هیرمنن به کشاورزی و مناطق ژئواستراتژیک مرزهای شرقی )سیستا -از مناطق صنعتی

های ایرانی در حواشی مرزهای تر در حاشیه قرار گرفتن قومیتهای قومی و نژادی و بیشباشد. کهبا توجه به تفاوتمی %70شرقی سرخس 

 ارد.های امنیتی فراوانی در بر دکشور از لحاظ امکانات اقتصادی، سیاسی و اسکان و معیشت بحث

 مسئوالن و دولت مردان کشور ایران در خصوص بحران آب و هیدروپلتیک 
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 گيرينتيجه
های زیست محیطی، اقتصادی سیاسی در آتی کشورهای منطقه بخصوص هیدروپلتیک یا ژئوپلتیک آب یکی از مسائل مهم در تمام زمینه

اخل کشور چه با کشورهای این حوزه و همسایگان عرب خویش های قومیتی و فرهنگی چه در دکشور ایران با وسعت و جمعیت و تفاوت

ه نظران دانشگاهی رشتباشد. لذا مسؤالن و دولت مردان بایستی در این مهم دست به اقدامات جدی و عملیاتی با مشارکت اساتید و صاحبمی

تر با مدیریت و ساماندهی منابع آبی هرچه سریع ها کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتجغرافیا الخصوص جغرافیایی سیاسی زده و با برنامه

 باشد موضوعاتهای داخلی و خارجی هر کشوری میداخلی و خارج از مرزهای کشور را با دیپلماسی هوشیارانه و علمی که نبض تپنده سیاست

های موجود را در بخش خصوص و دولت چالشها گزاریییابی، نموده و با استفاده از سرمایهو اشکاالت بحران مجود کم آبی را بررسی و ریشه

ی خاص توان از راهکارهای حل بحران را اختصاص بودجههای همانند یزد، اصفهان، نواحی شرقی را مدیریت و ساماندهی نمایند مثالً میاستان

و کار گروهای تخصصی و های که با مشکل و بحران کمبود آب مواجه هستند اختصاص داده در مجلس شورای اسالمی به مراکز استان

های نظارتی در پایان هر سال اهداف سال مذکور را به اتمام و ای مدون و هیئت)دانشگاهی را دعوت به مشارکت و همکاری نموده، با برنامه

ن کارهای اجرایی قرار ها را عملیاتی نمایند و مردم مناطق مذکور را در جریاهای دیگری از برنامههای جدید و پلههای آتی را با سرفصلسال

های نهادی مختلف بخصوص با مشارکت نهادها و ارگانهای جلوگیری از سوء مصرف و مصرف بهینه را آموزش باشند راهداده و در صورت می

مردم   ممهآوزش و پرورش مصرف بهینه، تهدید جدی بحران محکم آبی را باید به سر کالس درس و مدرسه آورده ثوا از آموزش باید در این 

طوری ه برا مشارکت و در جریان تمام امور قرار داده تا انشااهلل با اتحاد و همدلی و به یاری و حق بحران مذکور را به فرصتی مغتنم تبدیل نمود

ها نظارت رنامهبتوان با برنامه، بکارگیری اساتید دانشگاهی و عملیاتی نمود و که با توجه به موقعیت جغرافیایی و فرهنگی کشورهای منطقه می

 .کارگیری نمودآبی منطقه به ژئوپلتیکهای مشخص )کوتاه، میان، بلند( به عنوان اهرم قدرت در سیاسیت صحیح و اصولی در مدت زمان
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 مراجعمنابع و 
 چاپ اول مشهد.  -پاپلیانتشارات  –( اصول و مفاهیم ژئوپلتیک 5831حافظ محمدرضا ) [5]

های اجتماعی سیاسی مطالعه موردی گناباد و فصلنامه تحقیقات آب و تنش( »5831نیا، محمدرضا و مهمدی نیکبخت )حافظ [1]

 .11-35مشهد صص  -11-11جغرافیایی، سال هجدهم شماره 

 تهران -چاپ او -( جغرافیایی سیاسی و سیاست جغرافیایی  انتشارات سمت5835مجتهدزاده پیروز ) [8]

مطالعه موردی،  یدمیال 1011خاورمیانه در افق سال  هیدر و پلتیک( »5834حسین و مصطفی قادری حاجت ) هشی،مختاری  [7]

 070 -507تهران صص  -شماره اول -ژئوپلتیک سال چهارم«  رود اردن و رود نیل -های دجله و فراتحوضه

شماری  -هشتم(: )مناسبات هیدروپلتیک ایران و افغانستان( فصلنامه مطالعات راهبردی سال 5837کاویانی راد، مراد )تابستان  [1]

  31-555تهران صص  -سوم

سال هجدهم  -فصلنامه مطالعات خاورمیانه –در خاورمیانه شجاعی نقش آب در موقعیت راهبردی ایران  ضیهمرعطا فر، علی و  [1]

  13 -41صص  –تهران  -5شماره 

ها و دهیارهای کشور، چاپ اول رداری( بحران؛ دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، انتشارات سازمان شه5834شکیبا، علی رضا ) [4]

 تهران

فصلنامه مطالعات  -(: آب عاملی مؤثر در تعیین نقش و جایگاه ژئواکونومیک ایران در منطقه خاورمیانه5831مینایی، مهدی ) [3]

 10-43تهران قبض  7و  5خاورمیانه، سال چهاردهم و پانزدهم شماره 
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