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 هدیکچ
 تیمها .تسا هدش هتخادرپ ناتسناغفا و ناریا نیب هدمآ دوجو هب لئاسم هب دوریه یزرم دور کیتیلوپوردیه یسررب اب قیقحت نیا رد
 نینچمه و روشک ود ره طباور رد یطیحم تسیز و یداصتقا ،یعامتجا ،یسایس لئاسم رد ییاه شلاچ ندمآ دیدپ ببس هب قیقحت
 ،روشک نیا هعسوت یاههمانرب و یبآ زاین نیمأت یارب دوریره بآ هب ناتسناغفا یگتسباو .تسا هدوب یزرم هیشاح رد نکاس نامدرم
 یارب عوضوم نیا .تسا هدش دهشم ریظن یگرزب یاهرهش و قرش لامش رد یبآ تینما شلاچ و ناریا هب بآ دورو شهاک ببسم
 ،قاچاق ،هدرتسگ ترجاهم دننام یداصتقا و یعامتجا تالکشم و یبآ عبانم ،یلم تینما یارب تارطاخم ریظن یسایس تالضعم هقطنم
 هب ار اهدرگزیر زورب و برش بآ عبانم تینما لضعم ریظن یطیحمتسیز یاه شلاچ نینچمه و یزرواشک نتفر نیب زا ،یراکیب

 دشابیم ناتسناغفا و ناریا کیتیلوپوردیه طباور رب دوریره یزرم  هناخدور ریثأت یسررب هلاقم نیا رد یلصا فده .تسا هتشاد هارمه
 ناشن قیقحت جیاتن .تسا هتخادرپ عوضوم نیا هب یتنرتنیا یاهتیاس و یاهناخباتک عبانم زا هدافتسا اب و یلیلحت -یفیصوت شور اب هک
 رد ناتسناغفا ندوب تسدالاب ببس هب ،نینچمه .دشابیم دوریره کیتیلوپوردیه زا رثأتم ناتسناغفا و ناریا یسایس طباور هک دهدیم

 یاه گنج و لاغشا نارود هتفر تسد زا یاه تصرف ناربج هب روشک نیا و درادن کرتشم تاسلج هب لیامت ،دوریره زیربآ هضوح
 .تسا هدروآ یور ناریا لابق رد بآ زا یرازبا هدافتسا هب و هدوب لیامتم هنایارگهبناج کی یاه تسایس هب نونکا یلخاد و یداهج
 
 ناتسناغفا ،ناریا ،یزرم یاهدور ،دوریره ،کیتیلوپوردیه : یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 ًااریخا هک تسا یللملا نیب یاهبآ رس رب تیریدم و مهافت ای تنوشخ و دروخرب هوقلاب ناوت ینعم هب 9کیتیلوپوردیه
 دنلیام هک دوش یم طوبرم عفانم کارتشا اب یاهروشک ییاناوت هب کیتیلوپوردیه .تسا هتفرگ رارق هجوت دروم رایسب
 کرتشم عبانم ینعی .دیآ دوجو هب رادیاپ تیعضو کی یسایس رظن زا هک دننک تیریدم یروط ار دوخ کرتشم یاهبآ
 & Papoli yazdi)دریگ رارق هدافتسا دروم رب هباقح یاهفرط ای نیفرط نیب تاعزانم ای شنت هنوگ ره نودب بآ

Vosoghi, 2011: 11). و ییاه ههاربآ نینچ رب هناگود تیمکاح رطاخب دوریره نوچ ییاهزرمدور یللملانیب تیوه 
 رد رگید روشک هدافتسا رب هک دس ای و ریگبآ هنوگ ره ثادحا ،ریسم فارحنا لثم روشک کی هبناجکی تامادقا رثا

 عاونا زا یاهخرچ داجیا هب هقطنم کی رد بآ تیدودحم اذل .تسا زیگنارب شلاچ دراذگ یم ءوس رثا ههاربآ نآ میرح
 عیزوت هوحن و بآ تیفیک زا یتیاضران بآ هضرع دوبمک زا یتیاضران دشر ناکما هک یتیعقاو .دوش یم رجنم اه ینماان
 ثاریم جارح ،اشحف ،قاچاق عاونا لثم هایس لغاشم داجیا هجیتن رد و بآ هب هتسباو یاه لغش یدوبان ،نآ هنالداعان
 نداتفا رطخ هب و یتسیرورت یاههورگ اب یراکمه ،ردخم داوم عاونا رازاب شرتسگ ،ندب ءاضعا شورف ،یگنهرف
 و یزرمارف هناخدور هضوح 912 ،ناهج رسارس رد .دسانشیمن یسایس یاهزرم بآ .درادرب رد ار ییاذغ تینما

 ،تسا یراکمه یارب یتصرف ،عبانم نیا کرتشم تیهام .دراد دوجو ناوخبآ متسیس و یزرمارف بآ هرفس 339 لقادح
 داجیا یلحاس هیشاح یاهروشک طسوت یگنهامه نودب هدافتسا و یگدولآ ،عازن شیازفا بلاق رد زین ار ییاهشلاچ اما
 بآ لوصا هک ،یلحاس یاهروشک هدافتسا تروص رد طقف یزرم یاهبآ زا رثؤم تظفاحم و هنیهب هدافتسا .دنکیم
 INVENTORY OF)تسا ریذپناکما ،دننکیم لامعا یراکمه هیحور اب (IWRM2) بآ عبانم تیریدم رد ار عمتجم

SHARED WATER RESOURCES IN WESTERN ASIA, 2013). 
 بآ ار ناکدوک نزو %57 یتح و لاسگرزب دارفا نزو زا %31 دودح .دراد ناسنا یگدنز رد یمهم رایسب شقن بآ
 اب اههیر زا بآ راشتنا قیرط زا و راردا دیلوت قیرط زا ،تسوپ زا ریخبت قیرط زا ار بآ ًاامئاد ندب .دهدیم لیکشت
 بآ نوزفازور تیمها .(Mucke, 2019: 9)زور رد رتیل 452 طسوتم روط هب - دنکیم جراخ ،مینکیم سفنت هک ییاوه
 هب ور دوبمک .تسا هدش کرتشم یبآ عبانم رس رب اهروشک نایم شکمشک و شنت شیازفا ببس ،کیتیلوپوئژ لیاسم رد
 طباور و یللملانیب یاهتسایس رد هدننک نییعت یلماع ناونع هب دوشیم بسک نآ قیرط زا هک یعفانم و بآ شیازفا
 تاشقانم و تابسانم هصرع دراو بولطم و یتباقر یاهدام ناونع هب بآ هک یاهنوگ هب ،هدش رگیدکی اب اهروشک
 رد نآ رادقم مه زونه و تسا یفاکان رفن ره یازا هب ناهج رد ندیماشآ بآ هب یسرتسد .تسا هجوت دروم اهروشک
 یرتینغ بآ عبانم هک یاهروشک زورما .تسا هداتفا قافتا یتوافتم و ناوارف لیالد هب هلئسم نیا دشابیم شهاک لاح
 دنم هرهب یرتقیمع یراذگ رثا ناوت زا یاهقطنم کیتیلوپوئژ و کیتیلوپوردیه تابسانم رد دنشاب هتشاد رایتخا رد
 نیب ییارگمه و یراکمه یاهتسایس ذاختا تهج یتصرف ار یبآ عبانم دوبمک ناوتیم رگید یوس زا ،دش دنهاوخ

                                                           
1. Hydropolytics 
2. Integrated Water Resources Management 
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-بیسآ نیرتشیب دناهدش عقاو یلمارف یاهدور نایرج تسد نییاپ تمسق رد هک ییاهروشک ،درک دادملق اهروشک
  .(Hafezniya, 2006 : 59) دنراد بآ نیمأت رظن زا ار یریذپ
 رد بآ کیتیلوپوردیه هک تسا تیعقاو نیا رطاخب شهوژپ نیا رد (کیتیلوپوردیه) بآ تسایس یساسا روحم
 رد .(Pishgah hadiyan, 2003 : 20)تسا هتشاد یمهم شقن قارع و ناریا یلیمحت گنج دننام گنج و تاعزانم

 اپ رب شرس رب یدیدش تباقر دش بایمک تقو ره هک کیژتارتسا عبنم کی ناونع هب تفن دننامه زین بآ هنایمرواخ
 ،اهحرط هب یاهقطنم و یلحم تباقر لماع رب هوالع عبنم نیا تینما و تسا تباقر هوقلاب أشنم ،دیدرگ دهاوخ
 هنوگ چیه یللملانیب نیناوق رضاح لاح رد» 9لتسوپ اردناس رظن هب .تسا هتسباو نآ زا هدافتسا هوحن و اهبآ تانایرج
 یاه هناخدور هباقح متسیس شریذپ هب هارکا هب بآ عبانم یتسدالاب یاه روشک ،دننکیمن لئاسم هنوگ نیا لح هب یکمک
 ناگیاسمه هجوت نودب تسا زاجم دوخ یاهزرم لخاد رد روشک ره هک دندقتعم یاهدع یتح .دننکیم مادقا کرتشم
 و یرایبآ یارب ،ملاس و نئمطم بآ نیمأت ،رضاح لاح رد .(Postel, 2000 : 71)«دیامن هدافتسا دوجوم یبآ عبانم زا
 یروآرف و نداعم یارب بآ .تسا روشک نیا دشر هب ور تیعمج یارب ناتسناغفا مهم یاهزاین زا یکی ،یلخاد فرصم
 روشک یداصتقا تابث و دشر رد اهنیا همه هک ،تسا مزال زین هعماج هعسوت و طبترم لغاشم نینچمه و یندعم داوم
 ندوـب بسانمان  و یوج مک  یاهشزیر  لیلد  هب زـین نارـیا  رـگید  یوـس  زا  .(Mach & et al, 2014: 1)دراد شقن
 . دوش یم بوسحم ناهج کشخهمین  و کشخ  یاهروشک یهرـمز  رد  ، اـه یگدـنراب  یناـکم  و  یناـمز شنکارـپ
 شراب  طسوتم  موس  کی لداعم  هک  هدوب  رتمیلیم هاجنپ  و تسیود  دودح نارـیا  روـشک  رد هنالاــس شراــب  طـسوتـم 

 . (Kardavani, 2002 : 152)تــسا ناـهـج لـک
 یارب هناقالخ و دیدج یاهراکهار هئارا و یسررب هب هجوت و هدش رتشیب تدش و دادعت رد اهروشک نیب یبآ تاشقانم

 و تابث اب یللملانیب طباور داجیا رد مهم یماگ ،یزرمارف یبآ عبانم هب طوبرم تاشقانم زیمآ تملاسم لصف و لح
 رد ار ناهج یبآ عبانم %/9 اهنت اریز ،تسا رادروخرب یاهژیو تساسح زا نیب نیا رد ناریا تیعضو .دشابیم نمیا
 رگید اب لباقت رد کیتیلوپوردیه هب هجوت وس کی زا رما نیا ،تسا ورهبور بآ نارحب اب هک تساهلاس و دراد رایتخا
 رد دوخ ناگیاسمه اب ناریا .دنکیم نادنچ ود ار روشک لخاد رد بآ تیریدم هب هجوت رگید یوس زا و اهروشک
 قباس یوروش ریهامج داحتا اب 1129 هدهاعم هلمج زا ،دشابیم هبناجود یاهدادرارق یاراد یزرم یاههناخدور رتشیب
 رد دوریره هناخدور یاههخاش 4999 لکتورپ ،کرتشم هناگ 29 یاههناخدور ریاس و کرتا ،سرا هناخدور هراب رد
 یاههوک زا و تسا رادروخرب یرتمک شراب نازیم زا روشک یحاون رگید اب سایقم رد .دراد رارق موقهرق ریگبآ ورملق
 هتشدگ لاس دص لوط رد هیحان نیا رد ناریا اب ناتسناغفا کیتیلوپوردیه تابسانم .دریگیم همشچرس ناتسناغفا یزکرم
 هجیتن هک تسا هدش عطق فلتخم لیالد هب زین اهراب و هتفای شهاک ناریا هباقح مهس هرود ره رد .تسا هدوب شنت اب مأوت
 و ترجاهم ،ییاتسور و یرهش یاههاگتنوکس ،یتشیعم یاهداینب و یزرواشک یناریو ،موب هرق زیربآ هضوح یدوبان نآ
 حرطم یلصا هلأسم ناونع هب هک هچنآ نیاربانب .(Kaviyanrad, 2005 :354)تسا هتفای دومن یعامتجا یراکهزب ،ینماان
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 هچ دوریره یزرم یبآ عبانم ؟تسا یحطس هچ رد ناتسناغفا و ناریا کیتیلوپوردیه طباور هک تسا نیا تسا
 یدربراک فده رظن زا هلاقم نیا ؟تسا یزرم یبآ عبانم زا رثأتم هزادنا هچ ات روشک ود یسایس طباور ؟دنراد یتیعضو
 مهف هیلوا فده .تسا هتفرگ ماجنا یلیلحت-یفیصوت درکیور اب و یفیک شور هب ،هلأسم و عوضوم تیهام ساسارب و
 .تسا ناتسناغفا و ناریا نایم طباور شنت اب دوریره کیتیلوپوردیه نایم طابترا یاهمزیناکم و تیعضو کرد و
 رب ؟تسا هنوگچ ناتسناغفا و ناریا کیتیلوپوردیه طباور رب دوریره یزرم  هناخدور ریثأت هک تسا نیا یلصا شسرپ
 و ناریا کیتیلوپوردیه طباور رب دوریره یزرم  هناخدور هک تسا نیا دهدیم خساپ هک یاهراگنا ،شسرپ نیا ساسا
 .تسا هدرک رثأتم ار روشک ود ره یسایس طباور و تسا هدوب راذگریثأت ناتسناغفا
 قیقحت هنیشیپ
 هراشا ریز لودج رد دناهتفرگ ماجنا ،ناریا زا جراخ و لخاد رد هک ییاهشهوژپ زا یخرب هب ،هلاقم عوضوم اب طابترا رد
 .دوشیم

 هلاقم عوضوم اب طبترم یشهوژپ یاههنیشیپ زا یخرب : 1 هرامش لودج
 جیاتن لاس هدنسیون ناونع
 ،دنمریه کیتیلپوردیه یسررب
 یاه یگژیو یسررب هب

 دنمریه ییایفارغج

 ،یداصتقا ظاحل زا دنمریه بآ شهاک و عطق زا لصاح یاهدمایپ و یسایس تالکشم و دنمریه بآ عطق للع هدنسیون 9899 یدمحا
 داجیا یاهدمایپ و تالکشم داجیا رد ار ناتسناغفا و ناریا یسایس تافالتخا و هتخادرپ یطیحم تسیز ،یسایس ،یعامتجا

 مدرم و دنمریه بآ لکشم ندرک فرطرب تهج ،هنافصنم و یقطنم تسایس کی هیارا هب دقتعم و .تسا هتسناد رثوم هدش
 .تسا هشیمه یارب ناتسیس

 نآ ریثأت :دنمریه کیتیلپوردیه
 و ناریا یسایس طباور رب
 ناتسناغفا

 و اینظفاح
 و هدازدهتجم
 هدازیلع
 

5899 
 

 روشک ود طباور هب طوبرم ثداوح و عیاقو یخیرات یدرکیور اب یدانسا هعلاطم قیرط زا یلیلحت –یفیصوت یشور هب ققحم
 دنمریه بآ ناسون هک دندقتعم و دناهتخادرپ نآ لیلحت و یدنبهقبط هب سپس ،هدادرارق یسررب دروم ار دنمریه ریثأت تحت
 .تسا هدوب ناتسناغفا و ناریا یسایس طباور رب رثؤم لماوع زا یکی

 یگنوگچ رد ناتسلگنا شقن
 و ناریا یاهزرم یریگلکش
 ناتسناغفا

 ریخا هدس رد ناتسناغفا و ناریا یاهزرم یریگ لکش خیرات یاه هنیمز صوصخ رد یخیرات -یفیصوت شور اب هلاقم نیا رد 7899 هدازدهتجم
 یرامعتسا تسایس هجیتن ناتسناغفا اب ناریا یاهزرم زا یمهم شخب هک تسا هدومن دانتسا هجیتن نیا هب و .تسا هدش ثحب
 .دنوش هتخانش دیاب هک تسا هدوب ایناتیرب

 یزرم تسایس یاه شلاچ
 قارع اب ناریا (کیتلپوردیه)
 ناتسناغفا  (دور دنورا)
 (دنمریه)

 
 یزاجح

 
1899 

 رد ار نآ و تسا هدرک هراشا روکذم یاه هناخدور رد ورشیپ یاه شلاچ و یللملانیب یاهراجنه شقن هب شهوژپ نیا رد
 .تسا هتسناد رواجم یزرم یاه ناتسا و اه هضوح نآ نینکاس یناسنا تینما

 و راثآ ،دنمریه کیتیلپوردیه
 اهدمایپ

 و تعاطا
 شزرو

 و ینونک تیعضو داجیا رد رثؤم لماوع ،یا هناخباتک تاعالطا یروآدرگ و یلیلحت –یفیصوت شور هدافتسااب شهوژپ نیا رد 9199
 ار روشک ود نیب یزرمارف یراکمه هقطنم یطیحم یاهانگنت لح یارب و .تسا هدش عقاو یسررب دروم نآ یاهدمایپ و راثآ
 .دشاب اشگهار دناوت یم تالوصحم تشک عون و رییغت و یرایبآ یاه حرط یارجا رد کرتشم یراذگهیامرس و هداد داهنشیپ

 عبانم کیتیلپوئژ یاه شلاچ
 رب دیکات اب ینیمزریز یاه بآ
 ناریا کرتشم عبانم

 و روپهتشرف
-نایم و ینغور
 یدابآ

 زا یفیک و یمک یرادرب هرهب و ،ینارمکح ،یقوقح یاه شلاچ ،یزرم یاه ناوخبآ عوضوم تیمها هب هجوت اب قیقحت نیا رد 4199
 تیاهن رد و تفرگ رارق یسررب دروم هنایمرواخ هقطنم رد اه شلاچ نیا ،صاخ روط هب و ییاسانش هب ایند رد عبانم نیا
 مزال یاهراکهار و هدش نییبت یبرغ و یقرش ناگیاسمه اب کرتشم یاه ناوخبآ زا یرادرب هرهب رد ناریا یورشیپ تالکشم
 هدش هدافتسا یلیلحت -یفیصوت شور زا هلاقم نیا رد .تسا هدش داهنشیپ یزرم عبانم نیا زا یرادرب هرهب تیریدم یارب
 .تسا

 بآ عبانم نارحب رب ،یلیلحت
 بختنم یمالسا یاهروشک رد

 اهروشک نیا رد نیریش بآ هژیو هب بآ عبانم نارحب عضو یسررب هب یلیلحت – یفیصوت تیهام و یفیک شور اب راتشون نیا 1199 ییوکهم
 یبآ عبانم رظن زا ینارحب تیعضو رد هلاقم نیا رد حرطم یاهروشک هک دهدیم ناشن جیاتن .تسا هتخادرپ ناریا صوصخ هب
 .دنراد رارق

 و یلصف یاههچایرد یکشخ
 تیلاعف یارب نآ یاهدمایپ
 رابغودرگ

 و یکشریا
 ناراکمه

 ،رابغودرگ عویش ،دید نازیمرب نوماه کشخ هچایرد رتسب رد بآ حطس تاریغت ریثأت یلیلحت -یفیصوت شوراب شهوژپ نیا 9932
 صیخشت ایسآ بونج رد رابغو درگ یلصا عبانم زا یکی ناونع هب بونج و یکشخ یپردیپ تارییغت ،قلعم تارذ یریگراب
 .دش هداد
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 هیاسمه یاهروشک و ناتسناغفا روشک رد اههناخدور و یکشخ زیخبآ هضوح یراج یاهبآ یسررب هب ،شهوژپ نیا رد 1932 ردورش.یج ایفارغجوردیه
 یس یاهگنج هب هجوت اب و یلیلحت -یفیصوت شور هب هلاقم نیا رد .داد رارق یریگهزادنا دروم ار نآ بآ مهس و هتخادرپ

 نیون یسدنهمو یاهیروانف کمکاب هک تشاد هجوت هتکن نیا هب بآ یبد نازیم دروم رد قثوم و قیقد رامآ دوجو مدع و هلاس
-میمصت و روشک هدنیآ یاههمانرب رد ات ددرگ هبساحم یملع شوراب ناتسناغفا رد یراج یاهبآ نازیم ،هیاسمه یاهروشک
 .دوش دانتسا اهنآ هب هنیمز نیا رد اهیریگ

 رد بآ تیریدم هدنیآ
 ناتسناغفا

 رد بآ تیریدم تالکشم یسررب هب یلیلحت - یفیصوت شوراب ،رطخ شجنس و زاسوتخاس تیفرظ شهوژپ نیا رد 1932 ردورش ،یج
 نیا لح یارب یمیظع یراذگهیامرس و هبناج همه تیامح :هک دومن یریگهجیتن و تخادرپ فلتخم یاههبنج زا ناتسناغفا
 ناتسناغفا رد بآ هنیهب تیریدم هنیمز رد بولطم جیاتن ناوتیم هک تسا گرزب یاهشالت هیاس رد و تسا زاین دروم تالکشم
 نآ رد تیقفوم و راک نیا هب هجوت و نتخادرپ یارب ار یتلود ریغ یاهنامزاس و یناهج یاهکناب یراکمه و دیشخب تیعقاو ار
 .تسناد یرورض ار

 یلم تینما رد بآ رثؤم شقن
 رد ناتسناغفا شقن و اهروشک
 یا هقطنم بآ یاهزاین نیمأت

 نیا نایم دوجوم تافالتخا و ناتسناغفا بآ عبانم هب ناریا یگتسباو و دورریره و دنمریه یاهدور یسررب اب شهوژپ هدنسیون 1932 میهف
 شور .تخادرپ کرتشم یبآ عبانم قیرط زا ناتسناغفا یریگزایتما یاهراکهار و کرتشم بآ زا هدافتسا رس رب روشک ود
 .تسا هدوب یلیلحت -یفیصوت راتشون رد هتفر راکب شهوژپ

Source: Drawing the Authors, 2020 

 یرظن ینابم

 کیتیلوپوردیه یاهصخاش و اهریغتم
-یم نآ یسایس یاهدرکلمع و یعیبط رصنع کی ناونع هب بآ یسررب هب هک تسا یملع کیتیلوپوردیه
 رد تسا بآ شقن ۀعلاطم هک تسناد «بآ کیتیلوپوئژ» ار نآ ناوتیم نیاربانب .(Rahmani, 1995 : 199)دزادرپ
 داعبا یاراد و اهروشک نیب ای و اهروشک لخاد رد مه هک اهتلود و اهتّللم ،یناسنا تاعامتجا تاشقانم و تابسانم
 دنترابع کیتیلوپوردیه یاهشخب لک رد .(Hafezniya, 2006 : 102)تسا یللملانیب و یناهج ،یاهقطنم ،یروشکارف
 یاهیریگ میمصت رثا هعلاطم هب کیتیلوپوردیه .(ازشنت) یفنم کیتیلوپوردیه .2 ؛(یراکمه) تبثم کیتیلوپوردیه .9 : زا
  مدرم و اهتلود نایم طـباور اـب رگیدکی اب اهتلود نایم طـباور رد یسایـس یاهیریگ لکش  رد بآ زا هدافتسا  هب طوبرم

 طباور رد نوزفازور یا هنوگ هب یللملانیب یاهزرم زا بآ روبع هزاجا ای بآ دوبمک  ؛دزادرپ یم  روشک کی رد یتح
 رد ًاالومعم .(Mojtahedzadeh, 2002 : 131)دراذگ یم رـثا رگیدکـی اب اهروشک طباور و دوخ یاهتلم و اهتلود یسایس
 رد روضح و اهتلود یرگیزاب ،یراکمه و یریگرد دننام یلماوع یور رب  کیتـلوپوردیـه هرابرد فلتخم یاهدرکیور
 دنمناماس  هعلاطم ار نآ کیتیلوپوردیه زا دوخ فیرعت رد رینسیم اما .دوش یم دیکأت  یللملانیب زیربآ یاه هضوح
 یراصحنا هدافتسا هرابرد یتلودارف یاهداهن دننام  رصانع  ریاس و یتلود ریغ نارگیزاب ،اهتلود نیب طباور (کیتامتسیس)
 نارگیزاب نایم لباقتم طابترا یسررب (فلا :تسا هدش دیکأت ریز دراوم رب فیرعت  نیا رد .دناد یم یللـملانیـب یاهبآ زا
 ؛اهنآ نوریب و  نورد یاهداهن و نارگیزاب رب دیکأت (ب ؛یتلود ریغ و یتلود

 یلم هبنج مه هک ییاهدور یور رب نوگانوگ یاهتیمکاح لامعا (ت ؛بآ زا یراصحنا هدافتسا تهج رد شالت (پ
 .(Turton, 2003:15-16)یللملانیب  مـه و دـنراد
 هدش هدناشوپ نآ اب نیمز حطس زا %97 دودح .تسا دوجوم نیمز یور رب دودحمان ًاابیرقت ریداقم رد بآ ،یور ره هب
 یارب دناوت یم نآ زا یدودحم رایسب شخب طقف اما .تسا بعکم رتمولیک درایلیم 459 دودح رد بآ لک مجح .تسا
 خی اه بطق یخی یاه هالک ناونع هب رگید %2 ًاابیرقت ،کمن بآ %5511 دودح .دریگ رارق هدافتسا دروم یناسنا یاهزاین
 ات 557 .دنامیم یقاب هنامحر یب نآ زا %953 اهنت .تسا وج رد اهربا ای بآ راخب ناونع هب نآ زا یرگید شخب و هدز
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 دروم ءاقب یارب رتیل 9 ات 552 بیترت نیا هب ؛تسا زاین دروم زور رد درف ره یارب رادقم لقادح ناونع هب بآ رتیل 59
 یاهزاین .زپ و تخپ یارب رتیل 1 ات 9 و تشادهب یارب رتیل 1 ات 2 ،ندروخ و ندیشون اب بآ فرصم ینعی ،تسا زاین

 روط هب ناملآ رد .تسا رتشیب یدرف یاهزاین و یعامتجا و یگنهرف یاهراجنه ،ییاوه و بآ طیارش هب هتسب صاخ
 یارب هدش هیفصت بآ یارب یسرتسد هوالع هب .دراد یناوارف بآ هک تسا زور رد رتیل 729 هنارس فرصم طسوتم
 صخشم دننکیم یگدنز باسپ عفد نودب و یفاک بآ نیمأت نودب ینالوط یکشخ اب قطانم رد هک یدارفا
 هتسباو ناریا یلم داصتقا زا یمیظع شخب هکنیا ساسا رب زین ناریا» و ناتسناغفا دروم رد .(Mucke, 2019: 9)تسا
 ناریا یداصتقا و یلم تینما رد یزیگنارب شلاچ لماع دناوت یم یلاسکشخ و بآ دوبمک و تسا یزرواشک شخب هب
 Mahkouii)«دشاب یم تیمها یاراد یناهج و یاهقطنم ،یلحم تروص هب ناریا یکیتیلوپوردیه طباور هب هجوت ،دشاب

& et al., 2014 : 137). 

 هعلاطم دروم هدودحم یفرعم
 ناتسنمکرت و ناتسناغفا ،ناریا روشک هس کرتشم زرم رد هک تسا یللملانیب یاههناخدور زا یکی دوریره هناخدور
 دودح هـک  ،تـسا عـبرمرتمولیک  21194 ی الاـب نوتاخ لپ لحم  ات  دوریره  زیربآ یهضوح تحاسم .تسا هدش عقاو
 عـقاو  ناتسنمکرت  رد  نآ عبرمرتمولیک  994 و ناریا  رد نآ عبرمرتمولیک 33349  ، ناتسناغفا  رد  نآ عبرم رتمولیک  33372
-هنالاس  نازیم  و هیناث  رد بعکم  رتم  89 رـبارب نوتاـخ لپ لحم  رد  دوریره هناخدور یهنالاس طسوتم  یبد  .تسا هدـش
  رـخاوا  هـب  و  هدوبن  یمیاد  دوریره نایرج  ،هاگتسیا لحم رد  .تـسا هدش  دروارب بعکمرتم  درایلیـم  2/9  دودـح نآ ی
 یهنالاس بآ ،قباس  یوروش  روشک هلاس  تشه و یس  یاهرامآ  ساـسا رب  .دوش یم  دودحم  راهب لصـف و ناتسمز
 یبآ رپ لصف  رد هناخدور  یبد نینچمه  .تسا هدش شرازگ بعکم رتم نویلیم  رازـه  دودـح طسوتم  روـط هب  دوریرـه
 هـناخدور نـیا  .تـسا هدش  یریـگهزادنا هیناث  رد بعکم رتم  5/7  یبآ مـک لاـس  رد  و هیناث رد بـعکم رتم  31/48 

 هــک  ،تـسا  راـهـب لصف لوا  یاههام  رد نآ یهنالاس بآ نایرج هدمع  و هدوـب  هراهب  دیدش  یاـه ناـیغـط  یاراد
 هیناـث  رد بعکم رتـم 329 اـت 339 هب   اههام نیا  رد هناخدور نیا  یبد  .دهد یم لیکشت  ار هنالاس نایرج لک %37  ًااـبیرقت
 & Fadaii) تسا هدیسر  زین  هیناث  رد  بعکم رتـم 359  ات  339 هب هراهب  دیدش  یاهنایغط  رد اه لاس یخرب  رد  و

Changaki, 2005 : 24-25).  کاخ  رد %89 ،ناتسناغفا  کاـخ  رد هناخدور نیا  زیربآ یهـضوح  % 24 یلک روط هـب 
  یبرغ لامش نآ  ییایفارغج یهدودحم و  تسا هدش عقاو ناتسنمکرت  روشک  رد  زیربآ یهـضوح %32 و ناریا 
 نویلیم 327 نجت هاگتسیا لحم رد دور نیا یبد .دشاب یم ناتسنمکرت قرش بونـج و ناریا  یقرـش لامش ،ناتـسناغفا
 رد ناریا یقرش یاهروشک اب هیاسمه یزرم قطانم .(Hydari mokarar & et al., 2001 : 23)تسا هنایلاس بعکم رتم
 مان هب ناتسناغفا رد و موقهرق مان هب یبآ هضوح نیا ناریا رد .تسا یبونج ناسارخ ،یوضر ناسارخ یقرش ناتسا ود
 تسا رتمیلیم 522 ناتسناغفا رد و 2/35 ناریا رد یگدنراب طسوتم و دوشیم هتخانش باغرم دوریره یبآ هضوح
(Shahdanesh & Sabouri, 2017 : 123 ). 
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 دوریره یبآ هضوح تیعقوم -1 هشقن

Source: Research Findings, 2020 

 قیقحت یاههتفای

 دوریره هباقح رس رب هدمآ دوجو هب یاهشلاچ هچخیرات
 داد رارق نیا ؛دوب یوروش ریهامج داحتا هب قلعتم دور نیا هک دش هتسب ینامز رد دوریره هباقح نییعت دادرارق نیلوا
 و ناریا زیگنارب فالتخا لئاسم زورب ببس هب دادرارق نیا .دش ءاضما (9219 هیروف 12) 1129 دنفسا متشه رد
 رد یوروش اریز تشاد دوجو زونه دادرارق یاضما زا سپ تافالتخا نیا دنچره ،دوب نآ زا شیپ یاهلاس رد یوروش
 عوضوم نیا و درک یم فرحنم دوخ کاخ یوس هب ار یزرم یاه هناخدور بآ هک دادیم ماجنا یتامادقا طاقن یخرب
 یزرم یحاون رد نکاس نایناریا یارب صاخ تاررقم دادرارق نیا رد .دزیم همدص ناریا یاهزرم رد یزرواشک هب
 .دش یم تافالتخا ببس هک دناهدوب هدرک مادقا قطانم نیا رد دجنک و هبنپ تشاک هب اهسور نینچمه و دوب هدش عضو
-هماندادرارق رب قفاوت ببس یزرم کرتشم یاه هناخدور یاهبآ زا نیفرط مهس نییعت ترورض لئاسم نیمه ساسا رب
 رطخرس دادتما رد عقاو یدحرس یاهبآ و هناخدور زا هدافتسا هرابرد هدام 42 رد هک دش 4399 دنفسا لوا رد یا

 .(Sinaii, 2011 : 201-202)درک یم ثحب رزخ یایرد ات دوریره زا دحرس
 دارمرفص رفس اب نراقم عوضوم نیا هک دیسر ءاضما هب یرگید دادرارق 3799 لاس رد و یوروش یشاپورف زا سپ
 نآ هب دوریره یور رب یدس تخاس هزاجا دادرارق نیا ساسا رب هک دوب ناریا هب ناتسنمکرت روهمج سیئر فزاین
 هب دس یژرنا و بآ زا هدافتسا و یرادربهرهب و ثادحا رد نیفرط زا کی ره مهس قفاوت نیا ساسا رب .دش هداد روشک
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 قبط .دش زاغآ نآ فارحنا متسیس لیمکت زا سپ دس ثادحا تایلمع 1799 لاس رخاوا زا .دش نییعت یواسم تروص
 لاس کی نآ ثادحا روشک ود یلاع تاماقم صیخشت اب اما دیسر یم نایاپ هب 4899 لاس رد دیاب دس تخس همانرب
 بعکم رتم نویلیم 394 نآ میظنت لباق بآ بعکمرتم نویلیم 328 عومجم زا روشک ره مهس و تفای نایاپ رتدوز
 و ناتسنمکرت و ناریا رد تشد یزرواشک بآ نیمأت دوریره هناخدور بآ میظنت و یزاسهریخذ رب نوزفا .دش نییعت
 .(Sinaii, 2011 : 201-203)دنتسه یتسود دس ثادحا زا رظن دروم فادها لیس تراسخ زا یریگولج بالیس راهم
 نیا هنیمز رد قفاوت ماجنا یارب نونکات زین ناتسناغفا و تسین ناتسنمکرت روشک هب هتسباو اهنت دوریره هک ور نیا زا
 هک ییاهراکهار زا یکی زین ناتسناغفا دروم رد هک تشاد نایب دیاب تسا هدشن رضاح ناریا و ناتسنمکرت اب دور
 نانیمطا دننیشنب ناریا اب هرکاذم زیم رس رب و دننک ادیپ ار دامتعا نیا اه یناغفا ات درک حرطم هراب نیا رد دوش یم

 .تسا هطبار نیا رد هار هشقن و نالپ کی یحارط و نتاسناغفا هعسوت هب کمک یارب ناریا یمالسا یروهمج

 
 ناتسنمکرت و ناتسناغفا ،ناریا یاهروشک رد دوریره دور تاباعشنا -2 هشقن

Source: Research Findings, 2020 

 هک تشاد هراشا دور نیا زا ناریا مهس دصرد هب دیاب ناتسنمکرت و یوروش اب ناریا مود و لوا دادرارق توافت هرابرد
 .تسا هدوب %37 یوروش مهس و %39 دور نپا زا ناریا بآ مهس یوروش و ناریا نیب 9219 هیروف 12 دادرارق قبط
 هب ناریا بآ مهس ناتسنمکرت و ناریا نیب کرتشم یتسود دس تخاس و تارکاذم نامز رد یوروش یشاپورف زا سپ
 و ناریا یکیتیلوپوردیه یساملپید دوریره رد .تسا هدوب بآ رد کیتاملپید یزوریپ کی نیا .تفای شیازفا 35%
 تموکح نامز یتسود دس .تسا یلاخ اه ناغفا یاج یساملپید نیا رد یلو .تسا هدوب تیقفوم کی ناتسنمکرت
 و ناریا هلمج زا ناهج یاهروشک قلطم تیرثکا طسوت هک یتموکح ینعی .تسا هدش هتخاس ناتسناغفا رب نابلاط
 .(Papoli yazdi & Vosoghi, 2011: 110)دوب هدشن هتخانش تیمسر هب ناتسنمکرت
 ناتسناغفا و ناتسنمکرت ،ناریا نیب دوریره یقوقح میژر
 (9219 هیروف 12) 1129 دنفسا متشه رد هک یدادرارق رد دوریره هناخدور رد هیسور و ناریا هبآ قح نییعت راب نیلوا
 سپ و شیپ یاهلاس رد هیسور و ناریا زیگنارب فالتخا لئاسم هلمج زا یزرم یاهبآ میسقت .دیدرگ حرطم دش ءاضما
 هب ار یزرم یاه هناخدور بآ هک دوب طاقن یخرب رد هیسور تامادقا زا تافالتخا هلئسم .دوب 9219 هماندهع یاضما زا

 یارب صاخ تاررقم عضو .دندش یم مورحم دوخ یاهرازتشک یرایبآ زا نایناریا و دندرک یم فرحنم دوخ کاخ یوس
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 ببس هک دوب قطانم نیا رد اهسور تامادقا رگید زا دجنک و هبنپ هدودحم دننام یزرم یحاون رد نکاس نایناریا
 ببس یزرم کرتشم یاه هناخدور یاهبآ زا نیفرط مهس نییعت ترورض لئاسم نیمه ساسا رب .دش یم تافالتخا
 رد عقاو یدحرس یاهبآ و هناخدور زا هدافتسا هرابرد هدام 42 رد هک دش 4399 دنفسا لوا رد یاهماندادرارق رب قفاوت
 .(Sinaii, 2011 : 201-202)درک یم ثحب رزخ یایرد ات دوریره زا دحرس رطخ رس ،دادتما
 قفاوت دوریره یور رب دس ثادحا یارب 3799 هامرهم رد ناریا هب ناتسنمکرت روهمج سیئر فزاین دارمرفص رفس اب
 هب دس یژرنا و بآ زا هدافتسا و یرادرب هرهب و ثادحا رد نیفرط زا کی ره مهس قفاوت نیا ساسا رب .دمآ لمع هب

 قبط .دش زاغآ نآ فارحنا متسیس لیمکت زا سپ دس ثادحا تایلمع 1799 لاس رخاوا زا .دش نییعت یواسم تروص
 لاس کی نآ ثادحا روشک ود یلاع تاماقم صیخشت اب اما دیسر یم نایاپ هب 4899 لاس رد دیاب دس تخس همانرب
 بعکم رتم نویلیم 394 نآ میظنت لباق بآ بعکم رتم نویلیم 328 عومجم زا روشک ره مهس و تفای نایاپ رتدوز
 و ناتسنمکرت و ناریا رد تشد یزرواشک بآ نیمأت دوریره هناخدور بآ میظنت و یزاس هریخذ رب نوزفا .دش نییعت
 رد .(Sinaii, 2011 : 209)دنتسه یتسود دس ثادحا زا رظن دروم فادها لیس تراسخ زا یریگولج بالیس راهم
 رس رب و دننک ادیپ ار دامتعا نیا اه یناغفا ات درک حرطم هراب نیا رد دوش یم هک ییاهراکهار زا یکی زین ناتسناغفا دروم
 و نالپ کی یحارط و ناتسناغفا هعسوت هب کمک یارب ناریا یمالسا یروهمج نانیمطا دننیشنب ناریا اب هرکاذم زیم
 .تسا هطبار نیا رد هار هشقن

 
 دناهدش ثادحا ناتسناغفا رد یراج یاههناخدور رب هک ییاهدس تیعقوم -2 هشقن

Source: Research Findings, 2020 
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 .تسا هدوب %37 یوروش مهس و %39 دور نیا زا ناریا بآ مهس یوروش و ناریا نیب 9219 هیروف 12 دادرارق قبط
 هب ناریا بآ مهس ناتسنمکرت و ناریا نیب کرتشم یتسود دس تخاس و تارکاذم نامز رد یوروش یشاپورف زا سپ
 هک تالکشم همه اب یتسود دس تخاس ًاالوصا .تسا هدوب بآ رد کیتاملپید یزوریپ کی نیا .تفای شیازفا 35%
 2/9 شیاجنگ اب یدس تخاس .تسا بآ رد کیتاملپید یزوریپ کی دوخ تسا هتشاد تکراشم رد ینمکرت فط
 تروص هب هام 84 رد هاتوک یتدم رد تسا روشک قرش لک هکلب گرزب ناسارخ دس نیرتگرزب هک بعکم رتیل درایلیم
 تسایس و بآ هزوح رد تیقفوم کی دوخ ناریا بآ مهس یدصرد 32 شیازفا اب و یتکراشم تیریدم اب و یتکراشم
 فرط زا اهرابتعا عقوم هب تخادرپ مدع نآ نیرتمهم هک تشاد دوجو یناوارف تالکشم دس تخاس رد دنچ ره .تسا
 ندوبن زارط مه ،روشک ود یلام و یکینکت-ینف طباوض و اه کالم ،اهدرادناتسا ندوبن ناسکی زین و اه نمکرت
 و درک عفترم ار تالکشم نیا مامت دس ندش هتخاس اما تفر یم رامش هب ناریا اب اه نمکرت یتابساحم و یژولونکت

 یلو .تسا هدوب تیقفوم کی ناتسنمکرت و ناریا یکیتیلوپوردیه یساملپید دوریره رد .تفای شیازفا ناریا بآ مهس
 ینعی .تسا هدش هتخاس ناتسناغفا رب نابلاط تموکح نامز یتسود دس .تسا یلاخ اه ناغفا یاج یساملپید نیا رد
 Papoli)دوب هدشن هتخانش تیمسر هب ناتسنمکرت و ناریا هلمج زا ناهج یاهروشک قلطم تیرثکا طسوت هک یتموکح

yazdi & Vosoghi, 2011: 110). 
 یتسود دس فادها

 هدش ثادحا دوریره هناخدور یور رب دس نیا .دراد رارق ناتسنمکرت و ناریا نیب یزرم رفص هطقن رد یتسود دس
 و ناریا زرم زا یشخب تاره رهش زا روبع زا سپ و دریگ یم همشچرس ناتسناغفا زکرم یاه هوک زا دور نیا تسا
 : Kaviyanirad, 2005)دهد یم لیکشت زین ار ناتسنمکرت و ناریا زرم زا رتمولیک 299 دودح نینچمه و ار ناتسناغفا

 :تسناد نینچ ار یتسود دس تخاس زا رظن دروم فادها یلک تروص هب ناوتیم .(35
 زا هدافتسا روظنم هب هدش میظنت نایرج هب یمئادریغ بآ لیبت و دوریره یلصف هناخدور بآ میظنت و یزاسهریخذ (9
 ؛بعکمرتم نویلیم 328 نازیم هب لاس لوط رد نآ
 ؛ناریا مهس بعکمرتم نویلیم 394 زا لاس رد بعکمرتم نویلیم 359 نازیم هب دهشم برش بآ زا یشخب نیمأت (2
 رد هناخدور لحاوس زا یشخب دیدش یاه بالیس عوقو رثا رد هلاس ره اریز .ناتسنمکرت و ناریا کرتشم زرم تیبثت (9
 رب هک روشک ود یزرم تیعقوم و ددرگ یم بیرخت و هتسش تسا یزرواشک بوغرم یاهکاخ زا هک ناریا تمس
 روط هب ناریا کاخ زا یشخب و یورشیپ ناریا لخاد هب دشاب یم هناخدور رعقلاطخ رب قبطنم هدقعنم لکتورپ ساسا

 زاسراک رایسب زرم تیبثت رد دناوت یم اهبالیس لرتنک و دس ثادحا نیاربانب و دوش یم مضنم ناتسنمکرت کاخ هب یعیبط
 ؛دشاب

 Archive of)راتکه 33352 نازیم هب مادک ره ناتسنمکرت و ناریا رد سخرس تشد یزرواشک بآ نیمأت (4

Khorasan Regional Water Organization, 2008). 
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 ناتسنمکرت و ناریا رظن زا یتسود دس فادها
 و هناخدور زا ناریا یمالسا یروهمج هباقح تیبثت ناوت یم ار یتسود دس فادها ناریا یمالسا یروهمج رظن زا
 بعکم رتم نویلیم 7/949 رادقم هب یزرواشک و برش بآ نیمأت نینچمه و %35 هب %39 زا روشک بآ مهس شیازفا
 بعکم رتم نویلیم 9/99 و ریسم یاهاتسور و سدقم دهشم تعنص و برش نآ بعکم رتم نویلیم 519 هک لاس رد
 هیذغت بعکم رتم نویلیم 5/14 و سخرس تشد یزرواشک بعکم رتم نویلیم 9/499 و سخرس تعنص و برش
 7/949 نازیم هب یزرواشک با نیمأت و یضرا تاراسخ و لحاوس بیرخت زا یریگولج و سخرس تشد یعونصم
 :تسا لمأت لباق هتکن راهچ یتسود دس دروم رد .تسناد لاس رد بعکم رتم نویلیم
 و بوخ طباور زا یاهنومن ناونع هب دهشم برش و یزرواشک بآ نیمأت نمض دناوت یم دس نیا هب تبثم یهاگن (9
 .دشخب دوبهب ار لباقتم یراکمه و یراوجمه نسح طباور و دوش دادملق ناتسنمکرت و ناریا روشک ود بسانم
 یگتسباو زادنامشچ دوخ دوریره بآ هب دهشم رهش ندش هتسباو .تسا ناتسناغفا رد دوریره یاه همشچرس (2
 .دنایامن یم رتشیب ار ناتسناغفا بآ عبانم هب یقرش گرزب یاهرهش
 چیه رد نآ همشچرس هک هدش ثادحا یاهناخدور یور رب دس نیا هک تسا نآ یتسود دس هرابرد هتکن نیرتمهم (9
 دس نیا بآ هب تسد نییاپ قطانم و اهرهش ندش هتسباو نیاربانب .درادن رارق ناتسنمکرت و ناریا روشک ود زا مادک
 ود یارب قیرط نیا زا و دریگ رارق ناتسناغفا تسد رد یراشف مرها تروص هب یرارطضا و ینارحب طیارش رد دناوت یم
 هاگدید زا ساسا نیا رب .دیامن نداد زایتما هب دراو ار اهنآ ای و هدرک یمیخو تیعضو داجیا ناتسنمکرت و ناریا روشک
 ار روشک رتشیب یگتسباو هنیمز و هدرک ناریا زا رتبسانم بتارم هب ار ناتسناغفا تیعقوم دس نیا ثادحا کیتیلوپوردیه
 .تسا هدروآ مهارف ناتسناغفا هب

 دهاوخ یریگیپ دوخ یزرم یاهبآ راهم تهج ار دوخ یدج تامادقا تلود ناتسناغفا رد تابث یرارقرب اب کشیب (4
 رتشیب هچ ره دوبهب تهج رد لاعف یساملپید اب اهنت و تشاد دهاوخ رب رد ناریا یارب یدج دیدهت هفلوم نیا .دومن
-هرهب تهج رد تسد نییاپ قوقح تیاعر و هناخدور نیا رس رب یتاقفاوت هب دناوت یم فلتخم یاه هنیمز رد طباور
 .تخاس حرطم کرتشم یاهبآ زا یرادرب
-تیقفوم هبناجود یساملپید کی دناهتسناوت ناتسنمکرت و ناریا اهنت دوریره ثحب رد هتفرگ تروص تامهافت هرابرد
 راذگرثا رگید روشک ود زا رتشیب دناوت یم هک یفرط تسا یلاخ یراکمه ثلثم نیا موس علض اما .دنشاب هتشاد زیمآ
 ثادحا نامز رد ناتسناغفا تقو تموکح شلیالد زا یکی دیاش تسا بیاغ یساملپید نیا رد ناتسناغفا ینعی دشاب

 و ناتسناغفا ،ناریا ینعی دوریره هضوح روشک هس ره هک دسر یم غولب هب ینامز یساملپید نیا اما .دشاب یتسود دس
 اجنآ زا و درادن یدادرارق دوریره رس رب ناتسناغفا اب ناریا یمالسا یروهمج .دنسرب کرتشم تاقفاوت هب ناتسنمکرت
 دسر یم رظن هب تسا دوریره هب هتسباو تدش هب ناتسا نیا زکرم دهشم رهش هژیو هب و یوضر ناسارخ ناتسا بآ هک
 .دشاب ناتسناغفا اب قفاوت هب رجنم کیتاملپید شالت کی دیاب بآ هضوح رد ام شالت نیلوا
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 اهزرم درکراک هک تشاد هجوت زین یوروش یشاپورف زا سپ یتینما لئاسم هب دیاب دوریره یکیتیلوپوردیه داعبا هرابرد
 یدبلاک یاضف رب یفنم و تبثم دعُبب ود زا لماع نیا ؛دروآ دوجو هب هقطنم رد ار یدیدج طیارش و دش یتارییغت راچد
 ،یزرم تالدابم شیازفا ،دیدج تاکرمگ ،یزرم یاه هچرازاب داجیا ثعاب تبثم دعُبب زا .تسا هدوب راذگریثأت هقطنم
 و ناریا زرم یوس ود نینکاس نایم یگنهرف و یخیرات لئاسم رظنم زا .دش رگیدکی هب اهروشک عابتا دمآ و تفر
 یاهدومن نیرتمهم زا ینابز و یعامتجا ،یخیرات تیوه ،یبهذم ،یاهلیبق -یموق یاهدنویپ ناتسنمکرت و ناتسناغفا
 و دش ناریا زا ییاه شخب ییادج هب رجنم یزرم یاهدادرارق لیمحت هطساو هب هکنیا امک .دشاب یم رچلاکوئژ مکحتسم
 اب یوروش یشاپورف زا سپ یلو .دش خیرات زا یعطاقم رد اهنآ تسسگ ثعاب و تفای الیتسا اهنآ رب یناریاریغ گنهرف
 دنک یم شالت یخیرات یاه تیعقاو فیرحت رد و دهد یم هعاشا ار یبرغ گنهرف هب شیارگ مکاح میژر هک نیا دوجو
 یوس ود نانکاس رد یدنمقالع و لیامت و دنتسه شیوخ یلصا تیوه یایحا لابند هب ناتسناغفا روشک هژیو هب مدرم
 یاه تبارق ناتسناغفا و ناریا نیب زرم یوس ود نانکاس نایم .تسا شرتسگ لاح رد زورهبزور رگیدمه هب تبسن زرم
 مه یتح تسا هدوب ناریا زا هتشذگ رد ناتسناغفا زا یتمسق و دراد دوجو یاهلیبق و یموق ،ینید ،ینابز ،یگنهرف
 اب رهاظ یتح و گنهرف و موسر و بادآ و نابز رظن زا و دنناد یم یناریا ار دوخ تاره تیالو رد نکاس مدرم نونکا
 دنراد یدایز یاه تهابش دنتسه زرم مه ناتسناغفا اب هک یوضر ناسارخ رد فوخ و دابیات ،ماج تبرت یاهرهش مدرم
 رظن زا مه ناتسناغفا و ناریا اب ناتسنمکرت اب ناریا تاکارتشا .دشابن ناشنیب مه یصاخ توافت ًاالصا دیاش یهاگ و
 .دراد دوجو ییاهدنویپ موسر و بادآ یخرب و یخیرات
 (ناتسناغفا -ناریا) روشک ود ناربهر یسایس یاههاگدید رد شنت
 رد هژیو هب دوریره هباقح هرابرد ناتسناغفا ندرکن هرکاذم نینچمه و دوریره بآ عطق تلع نیرتمهم دیاش و نیلوا
 ساسا نیا رب .تسا دوریره یللملانیب هناخدور ندرک ضرف یلخاد دروم رد ناتسناغفا یسایس ناربهر هاگدید هتشذگ
 نییاپ مدرم قوقح هب ًاالمع و دنناد یم دوخ یراصحنا قح ار دوریره بآ زا هدافتسا هنوگره ناتسناغفا روشک تاماقم
 ناشن یهجوت یب دنک یم ادیپ همادا دوریره بآ ندیسر تروص رد اهنت رود یاه هتشذگ زا ناشیگدنز هک دور تسد
 دنچ ای ود نیمزرس زا هک ییاهدور اه هناخدور ییاسانش یاه همان تقفاوم ساسا رب هک تسا یلاح رد نیا .دنهد یم
 رثا یاراد تلم دنچ ای ود یارب هک ییاهدور ای و دنزاس ادج ار روشک دنچ ای ود نیمزرس هک ییاهدور دنرذگب روشک
 کی چیه ناریانب و تسا هدشدای طیارش یاراد زین دوریره دور .دنوش یم بوسحم یللملانیب هناخدور دنشاب یداصتقا
 : Mojtahedzadeh, 2008) دشاب هتشاد ار دور نییاپ یاه شخب رد یراصحنا قح یاعدا دنناوت یمن روشک ود زا

 ماجنا یارب یلیلد لباک نونکا مه ،دیوگیم ناتسناغفا بآ و یژرنا هناخترازو نواعم ییایض نیدلاعاجش .(231
 هب یزاین چیه ام اما دننک وگوتفگ ام هب هک دنشاب هتشاد زاین اهنآ دیاش هتفگ هنیمز نیا رد ،دنیبیمن ناریا اب تارکاذم
 هزوح رد یلاعف یراکمه نونکات ناریا هک تسا یلاح رد نیا .مینیبیمن بآ هرابرد هرکاذم و ناریا اب وگ و تفگ
 وجمان دیجم دراوم نیرخآ زا یکی رد .تسا هتشاد ناتسناغفا اب هتیسیرتکلا دیلوت زین و بآ عبانم هب طوبرم یاههژورپ
 ره هب (tabnak.ir). درک حاتتفا ار تاره رد ناریا فرب نیبروت ود ،هیوناژ هام رد ناتسناغفا هب رفس اب ناریا یورین ریزو
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 یراشفاپ و ناتسناغفا هب طوبرم لئاسم لابق رد ناریا هنایوج یراکمه درکیور ندش هتفرگ هدیدان دسریم رظن هب لاح
 روط هب دناوتیم ،موادت تروص رد هک هدروآ مهارف ار یاهنیمز کرتشم عفانم هزوح رد یورکت هب ناغفا نادرمتلود
 .دنک دیدهت ار روشک ود طباور هدنیآ یدج
 نیا هک یاهنوگ هب .دراد شیپ رد هعسوت یارب ینالوط هار ،موس ناهج یاهروشک زا یکی ناونع هب ناتسناغفا روشک
 یکیژولوردیه صصخت ،3332 ههد لیاوا رد .تسا نایامن ،بآ عبانم تیریدم هلمج زا یفلتخم روما رد تیعضو
 رد هک یروانف یاهتفرشیپ زا یرایسب و یللملانیب یملع هعماج زا روشک نیا نادنمشناد .دوب دودحم رایسب ناتسناغفا
 کرد و شناد ،4332 لاس زا .دندوب هدش ادج هداتفا قافتا 3819 زا دعب یاهههد رد یسانشمیلقا و بآ عبانم هنیمز
 یریگمشچ روط هب فلتخم یتلودریغ یاهنامزاس و اههناخترازو رد تیفرظ تفرشیپ لیلد هب ناتسناغفا بآ عبانم
 تالایا یسانشنیمز نامزاس ینف ینابیتشپ اب ناتسناغفا یسانشنیمز نامزاس رد یاهژیو یاهتفرشیپ .تسا هتفای دوبهب
 ،ناتسناغفا یلخاد یاهناتسهوک .(Mach & et al, 2014: 5)تسا هدش ماجنا هدحتم تالایا یراکمه اب هدحتم
 کی لوط رد ناریا اب ناتسناغفا کیتیلوپوردیه تابسانم .دنتسه ناریا یرواخ هیحان رد دورریره هناخدور همشچرس
 اب ناسارخ رد ناریا یاههاگتنوکس زا یرایسب لیلد نیا هب. تسا هدوب بآ لماع زا یرازبا هدافتسا یانبم رب ،هتشذگ هدس
 تلود ،هنیشیپ نیا هب هجوت اب .تسا هتشاد لابند هب ار روشک طاقن رگید هب ناسنا چوک هک هدش هجاوم یدج یاهبیسآ
-یم ناتسناغفا نآ همشچرس هک هدومن (نجت) دوریره یور رب یتسود دس یانب هب مادقا ،ناتسنمکرت یراکمه اب ،ناریا
 ندوب هتسباو .(Kaviyanirad, 2005 : 31)تسا دهشم رهش یندیماشآ بآ نیمأت نآ ناحارط فادها زا یکی .دشاب
 نیناوق هب ناتسناغفا ندوبن دنبیاپ و ناتسنمکرت و ناتسناغفا اب کرتشم یاهزرم رد یبآ عبانم هب هقطنم زا یاهشخب
 ،اهنآ یگدولآ و ینیمزریز بآ عبانم نیگنس تفا ،قطانم نایم رد بآ عبانم ندش اجهباج ،یزرم یاهبآ هب طوبرم

 تیعمج یهورگ ییاجهباج و ییاتسور یاههاگتنوکس ندش یلاخ ،اههمشچ و اهزیراک نوچمه یبآ عبانم ندش کشخ
 .(yasouri, 2010 : 123)دوریم رامش هب هقطنم یتینما یاهشلاچ نآ لابند هب و بآ هنیمز رد اهشلاچ نیرتهتسجرب زا
 زین نآ هجیتن رد دنتسه دهشم هب ترجاهم لاح رد ناسارخ یزرم یاهرهش مدرم زا یشخب ،یلاسکشخ نیا رثا رد
 و یماظتنا یاههنیزه ،یزرم یاتسور ره ندش یلاخ اب .تسا هدش هجاوم رییغت اب ناتسا لامش یبهذم ،یموق تابیکرت
 هجیتن رد و تیعمج شیازفا نینچمه و یکشخ اب زین رواجم یاهناتسا و دباییم شیازفا زرم تینما نیمأت یتینما

 هب ،املس دس هلمج زا دوریره رب فلتخم یاهدس ثادحا اب ناتسناغفا .دنوشیم وربور بذاک لغاشم و ینیشنهیشاح
 ،یتیعمج ،یداصتقا ددعتم تابجوم شلاچ نیا ،تسا هتخاس وربور یتایح شلاچ اب ار ناریا یقرش همین یلکروط
 و تدحو هدننکدیدهت ،ناتسناغفا یبآ تسایس زا یشان تالکشم نیا مامت .تسا هدرک مهارف ار یعامتجا و یتینما
 ار رگید هیحان هب ناتسا/رهش/هیحان کی بآ لاقتنا و ررکم تارییغت هنیمز بآ دوبمک اریز :تسهزین یلم یگتسبمه
 نیا .دوشیم بآ نادقف لیلد هب رواجم هیحان زا ترفن و زکرم زا یمومع یتیاضران بجوم هتسویپ و هدروآ مهارف
  .دوش نیمزرس نورد رد بآ عبانم رس رب یعامتجا یاهنارحب بجوم هدنیآ رد دناوتیم دوخ هبون هب دنیارف
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 تسا حرش نیا هب هدش هتفای جیاتن ،هدش هتخادرپ یزرم دودح نیا رد تاناکما و اه یگژیو هب هک ییاه هتفای ساسا رب
 و 723/3 یبسن نزو اب یقرش یاه ناتسا رد الاک تیزنارت تیلباق و قرش یزرم قطانم رد کرمگ دوجو هفلؤم هک
 رد توق طاقن نیرتمهم 739/3 زایتما و 723/3 یبسن نزو اب قرش روحم هعسوت دربهار دوجو هفلؤم و 839/3 زایتما
 یزرم قطانم رد دیدش تیمورحم و رقف هفلؤم لباقم رد و دنتسه قرش یزرم قطانم نیمزرس شیامآ یارب قطانم نیا

 یبسن نزو و 83/4 نیگنایم اب یزرم یحاون تیعمج هیلخت هفلؤم و 723/3 یبسن نزو و 29/4 نیگنایم اب روشک قرش
 ,.Mokhtarihashi & et al)دنتسه روشک یزرم قطانم نیمزرس شیامآ یارب یلخاد فعض طاقن نیرتمهم 123/3

 و ناریا زرم زا رتمولیک 739 دوریره .تساراد ار %24 ناتسناغفا و %89 دوریره یبآ هضوح زا ناریا .(246 : 2014
 نایم دوریره یبآ هضوح هنیمز رد زورما هب ات یاهمانقفاوت .(Rahimsafavi, 2006 : 145)دهدیم لیکشت ار ناتسناغفا
 اما تسا ناتسناغفا اب زیربآ هضوح نیا هرابرد هرکاذم رد یعس ناریا دنچ ره تسا هدشن هتسب ناتسناغفا و ناریا
 .(Araghchi, 2017 : 21)دناهدشن راک نیا هب یضار نونکات ناتسناغفا تاماقم
 یشهوژپ و یملع یاهدرواتسد و یریگهجیتن
 هدش ماجنا ناتسناغفا و ناریا کیتیلوپوردیه طباور رب دوریره یزرم  هناخدور ریثأت یسررب روظنم هب شهوژپ نیا
 هقطنم هدنیآ و ناتسناغفا و ناریا نیب طباور ندوب هدنزاس ای شلاچ رد بآ ِتتسایس تیمها هب شهوژپ تیمها .تسا
 و رضاح تیعضو رد کیتیلوپوردیه یسایس و یخیرات لیلحت اب هدمآ دیدپ تیعقاو ندنایامن شهوژپ فده .تسا
 للع هب نتخادرپ اب مهم نیا و تسا ناتسناغفا و ناریا کیتیلوپوردیه هنیمز رد اه شلاچ ندرک عفترم یارب راکهار هئارا
 یاه یتساک و هدش ماجنا تامادقا هعومجم و دور نیا اب طبترم کیتیلوپوردیه طباور رد شنت یاه هشیر و تافالتخا
 7199 رویرهش 4 رد (فیرظ داوجدمحم رتکد) ناریا هجراخ روماریزو یاه هبحاصم نیرخآ هب هجوت اب .دش ماجنا نآ
 ناونع هب دوریره هناخدور هبآ قح عوضوم ناتسناغفا و ناریا کیتیلوپوردیه طباور عوضوم هب روشک ود طباور هرابرد
 رد کیتیلوپوردیه عوضوم یلصا تیمها زا ناشن عوضوم نیا .تسا هدش حرطم روشک ود نیا نیب هشقانم نیرتمهم
 راودیما ناریا هک هدش هتفگ و هدش هراشا دوریره هرابرد یا هدهاعم دوبن هب یتح هنیمز نیا رد .تسا روشک ود طباور
 کیتیلوپوردیه عوضوم .دبایب زین هنیمز نیا رد هشقانم یارب یلح هار ناتسنمکرت و ناتسناغفا روشک ود هارمه هب تسا
 جنپ رد یزاسرتسب داجیا و عوضوم نیمه اب هطبار رد هجراخریزو هک تسا یریثأت نانچ یاراد دور ود نیا یاهبآ
 .دناهتسشن مه اب راب دنچ اه هتیمک نیا و هدش داجیا کرتشم یاه هتیمک بآ و داصتقا ،تینما ،دحرس ،شزومآ شخب

 ناریا یقرش قطانم نامدرم یداصتقا و یطیحمتسیز همه زا رتمهم و یسایس ،یعامتجا طباور رب دور نیا یبآ هضوح
 تاریثأت نیرتمهم زا هک تسا هتخاس دراو اهنآ هب ار اه بیسآ نیرتشیب تاشقانم نیا یط رد هک دراد یریذپانراکنا ریثأت
 کشخ ثعاب یطیحم تسیز رظن زا نینچمه و تسا هدوب قطانم نیا نانکاس نیب رد قاچاق شرتسگ نآ یعامتجا

 نآ یبآ هضوح و هچایرد نیا هطساو هب هک دوش یتادوجوم زا یرایسب طیحم تسیز و موق هرق یبآ هضوح ندش
 دش دهاوخ و هدش اه درگزیر ریظن یطیحم تسیز یاه هعجاف زورب ثعاب یکشخ نیا نینچمه و .دناهدرک یم تسیز
 .دوش یم ناتسناغفا ًااصوصخم هیاسمه یاهروشک ریگنابیرگ هک
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 و یعامتجا و یسایس تینما وسکی زا تینما نیا .تسا کیتیلوپوردیه اب طبترم یاه شلاچ نیرتمهم زا تینما عوضوم
 هک هتفای نامزاس قاچاق عوضوم دش هتفگ هک هنوگنامه .تسا یطیحمتسیز و یداصتقا تینما رگید یوس زا
 یارب مه دوش یم اهنآ یماظن و یسایس نتفرگ تردق ببس و دننک یم هدافتسا نآ زا نابلاط دننام رطخرپ یاههورگ
 یوس زا زین یماظن-یسایس یاهرادشه یتح هنیمز نیا رد .تسا یرایسب رطخ یاراد ناتسناغفا هژیوب مه و ناریا
 أشنمرس دیاش هدنیآ رد ناتسناغفا دنا هتفگ هک هدش هداد 7199 لاس رد یوفص ییحی رادرس ریظن ناریا دشرا نایماظن
 تادهاعم نتفرگ هدیدان هطساوب هک ناریا یقرش قطانم رد یلاسکشخ عوضوم و بآ اریز .دشاب ناریا اب یبآ تاشقانم
 قطانم نیا نانکاس نایم رد یعامتجا و یسایس ،یداصتقا تاریثأت یرایسب ثعاب ،دشاب کرتشم یاهبآ هرابرد یللملانیب
 ریسم رییغت نینچمه و اهدس دوجو تلع هب .دوش یم یریگرد و شنت زورب یارب رگ کیرحت لماوع هدافتسا ءوس و
 دورو زا سپ دهشم ریظن گرزب یاهرهش زا یخرب هک تلع نیا هب و ناریا مه و ناتسناغفا یوس زا هچ اهدور نداد
 اهرهش نیا ناریا یاه هباقح هنیمز رد تسردان تامیمصت ذخا اب نیاربانب دوش یم نیمأت اهنآ بآ ،ناریا هب دوریره بآ
 لضعم هدنیآ رد دش هتفگ هک هنوگ نامه و .دنوش یم یبآیب لضعم راچد دنتسه یزرم یاهرهش ترجاهم دصقم هک
 ثحب هک تفرگ دهاوخ اهرتمولیک ات ار ناتسناغفا و ناریا یزرم یاهرهش مامت نابیرگ زین اهدرگزیر یطیحمتسیز
 .دهد یم رارق عاعشلاتحت ار هقطنم مامت تنوکس نینچمه و اهیرامیب عویش
 هناخدور بآ هزادنا زا شیب هدافتسا رطاخ هب بلغا یللملانیب یاه هناخدور رس رب فالتخا هک تشاد نایب دیاب همادا رد
 و دور تسدنییاپ شخب رد عقاو یاهروشک ای روشک تمس هب یراج بآ نازیم شهاک و دور یایلع شخب رد
 ادتبا رد ،ورنیا زا .دهد یم یور هناخدور ایلع شخب رد بآ ندش هدولآ رثا رب هناخدور بآ تیفیک شهاک نینچمه
 لئاسم لح زا شیپ اریز .دنشاب هتشاد یهاگآ کرتشم یاه هناخدور رب دوخ قوقح زا دیاب هدننک هدافتسا یاهروشک
 هب هجوت اب کرتشم یاه هناخدور بآ زا یواسم و بسانم مهس نیاربانب .تسا هدیافیب یداصتقا لئاسم لح یقوقح
 و هدنیآ یداصتقا و یعامتجا تاجایتحا نینچمه و ،دوجوم یرادربهرهب حطس ،بآ تیدوجوم لیبق زا یفلتخم لماوع
 دوجوم تاعالطا ساسا رب .دومن دهاوخ نییعت ار روشک ره تاجایتحا نیمأت فلتخم یاه هبنج یاهسیاقم یاه هنیزه
 379 رد املس دس مان هب اهنآ زا یکی .دراد مادقا تسد رد ار دوریره یور رب دس ود مک تسد ثادحا ناتسناغفا
 دس ثادحا زا .تسا قرب دیلوت و یرایبآ یارب بآ هریخذ دس نیا ثادحا زا فده .دراد رارق تاره رهش یرتمولیک
 نآ بآ تیفیک و یتسوددس بآ ناور رب دناوت یم دس ود نیا ثادحا  .دوش یم هداد ربخ زین داودج مان هب یرگید
 اب یتسود دس ثادحا زا ناتسنمکرت و ناریا روشک ود فادها زا یخرب تروص نیا رد .دراذگ یاج هب یفنم ریثأت
 تشد یزرواشک بآ نیمأت و بآ میظنت ،یزاسهریخذ دس هب یدورو بآ شهاک اب .دوش یم وربور یدج یاهانگنت

 بآ یدج دوبمک یتسود دس بآ تیفیک و مجح شهاک اب نایم نیا رد .دنوش یم وربور ییاه تیدودحم اب سخرس
 نیا .دوش یم دراو ینارحب تیعضو هب رگید راب تفر یم نآ عفر هب دیما یتسود دس زا یرادربهرهب اب هک دهشم برش
 تامادقا .دزاس وربور دیدهت اب ار هقطنم یناسنا تینما دناوت یم اهنآ لباقم رد اه شنکاو و اهدمایپ و اهنارحب تالکشم
 هبناج هس و کرتشم تاسلج رد تکرش هب ینادنچ یدنمقالع روشک نیا هک دریگ یم تروص یطیارش رد ناتسناغفا
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 هب شنکاو رد هک یتروص رد .دهدیمن ناشن دوخ زا دوریره هناخدور بآ عبانم زا یرادرب هرهب هرابرد یگنهامه
 دنراذگ ارجا هب ار یاهنایارگهبناج کی یاه حرط زین ناتسنمکرت و ناریا یاهروشک ،ناتسناغفا گنهامهان تامادقا
 .دش دهاوخن عفتنم نآ زا نیفرط زا کی چیه هک درک دهاوخ زورب هقطنم رد یاهدیچیپ تالکشم
 ینارمع تامادقا تادهاعم دقع زا یاهقباس هضوح نیا رد مک تسد اما تسا تسدالاب دوریره هضوح رد ناتسناغفا
 هب روشک نیا دسر یم رظن هب .درادن هدنزاس تاقفاوت بسک یارب تارکاذم رد تکرش هب یراکشآ لیامت زین و کرتشم

 هنایارگهبناج کی یاهتسایس هب  نونکا یلخاد و یداهج یاه گنج و لاغشا نارود هتفر تسد زا یاه تصرف ناربج
 یاهدادرارق هک دوریره تسد نییاپ و تسد نایم یاهروشک ناونع هب ناتسنمکرت و ناریا لباقم هطقن رد .تسا لیامتم
 .دنتسه اه یراکمه نیا رد ناتسناغفا تکراشم دنمقالع دناهتشاد هضوح نیا رد کرتشم ینارمع تامادقا و یراکمه
 و کرتشم یاهبآ زا بولطم یرادرب هرهب رارمتسا ناکما یاهقطنم یاه یراکمه هیاس رد اهنت هک دنناد یم اهنآ
-هرهب هوحن یارب ییاهراکهار و تاداهنشیپ ،نایاپ رد .دوش یم مهارف ناتسناغفا هعسوت و یزاسزاب هب لباقتم یاه کمک
 : دنوشیم حرطم دوریره هباقح زا هنالداع یرادرب
 رد تاعالطا لدابت و یگنهرف ،یداصتقا ،یتینما ،یسایس یاه یراکمه هعسوت و شرتسگ نداد رارق تیولوا •
 هب نآ رتشیب هچ ره ندرک کیدزن و هبناج همه طباور رد ناتسناغفا روشک اب بآ زا یرادرب هرهب فلتخم یاه هنیمز
 ؛ناریا
 هب نآ طباوض و تاررقم ،لوصا هب یدنبیاپ و دوریره هضوح یاهروشک نیب هیاپ بآ یاهقطنم نامزاس سیسأت •
 ؛ناتسنمکرت و ناتسناغفا ،ناریا نیب کرتشم یاه نویسیمک لیکشت هطساوب یاهقطنم داحتا و ارگمه لماع کی ناونع

 یاه یراکمه نوچ یلئاسم بآ زا رتشیب یرادربهرهب یارب دوریره هضوح یاهروشک اب هرکاذم رد دناوت یم ناریا •
 یاعدا و فلتخم یاه هرود رد یناغفا ناگدز گنج هب نداد هانپ ثحب رد هژیو هب ناتسنمکرت و ناتسناغفا اب نیشیپ
  ؛دهد رارق رظندم ار یخیرات
 رد روشک نیا رد صصختم یاهورین شزومآ و ناتسناغفا رادیاپ هعسوت هنیمز رد یراکمه اب دناوت یم ناریا •
 ؛دشخبب تدش ار زیمآقفاوت هرکاذم زیم یاپ نتسشن یارب اهناغفا بیغرت و روشک نیا اب یراکمه فلتخم یاه هنیمز

 یارب دوریره هناخدور فارطا رد هاچ رفح شناد هنیمز رد ناتسنمکرت و ناریا زا تایبرجت لاقتنا یارب هرکاذم •
 ؛دوریره بآ تاعیاض زا یریگولج و لرتنک
 لابق رد دیدج هدهاعم نداد تسدب یارب یساملپید زا هدافتسا اب للملانیب هعماج و یمومع راکفا راشف زا هدافتسا •
 ؛دشابیم دوریره دور هبآ قح
 رد لیصحت تهج هیاسمه یاهروشک زا وجشناد بذج و ناتسناغفا هب یناسرقرب هنیمز رد ناریا کمک •
 .روشک یاههاگشناد رگید و یوضر ناسارخ یاههاگشناد
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Abstract 
In this study, the issues of Iran-Afghanistan have been investigated by Hydropolytics 
investigation of Harirood Border River. The importance of the research has been due 
to the emergence of challenges in the political, social, economic and environmental 
issues of the two countries as well as the people living on the border. Afghanistan's 
dependence on Harirood's water supply and development plans have caused water to 
enter Iran and the challenge of northeastern water security and major cities such as 
Mashhad. This has led to political problems in the region, such as threats to national 
security, water resources, and socio-economic problems such as widespread migration, 
trafficking, unemployment, agricultural degradation, and environmental challenges 
such as the problem of drinking water security and the occurrence of downpours. The 
main purpose of this paper is to investigate the impact of the Harirood River on Iran-
Afghanistan Hydropolytics relations. The results show that the political relations 
between Iran and Afghanistan are influenced by the hydrophilic nature of Harirood. 
Also, due to Afghanistan being upstream in the Harirood catchment, it does not want 
to hold joint meetings and it has now tended to unilaterally pursue unilateral policies to 
compensate for lost opportunities during the occupation and jihadist and civil wars and 
to use water as a tool against Iran it's over.  
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