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چکیدُ
ُغؼ از ایً پژكُف قٍاظث ك ارزیاةی (اكنّیثةٍغی) ؾّاىم (داةث ك ىحغیؼ) ،کُغُا ك ژٌّـُای ژئّپهیحیک جؼکیَ
در جغكیً چكواٌغاز ؿیاؿث دفاؾی زيِّری اؿالىی ایؼاف ىیةاقغ؛ نػا از صیخ ُغؼ کارةؼدی ك ةَ نضاظ ٌّع
ركش ك ىاُیث از اٌّاع جضلیلات «جّمیفی ىّردی یا ژرفاٌگؼ» 4اؿث .زاىؿَ آىاری قاىم اؿاجیغ ك ماصب-
ٌؼؼاف داٌكگاُی ك ٌؼاىی آقٍا ةَ ىّضّع پژكُف قاىم دك گؼكق از ظتؼگاف (ىناصتَ قٌّغگاف ةَجؿغاد دقجً
ال ُغفيٍغ اٌحعاب گؼدیغقاٌغ) ك پاؿعگّیاف ةَ پؼؿكٍاىَ ( 59جً کَ ةَركش ٌيٌَّگیؼی
کَ ةَمّرت کاى ً
جنادفی ظتلَای اٌحعاب گؼدیغقاٌغ) ،ةٍاةؼایً اةؽار زيؽآكری دادقُا ك اظالؾات پژكُف ؾتارت اؿث از:
ىناصتَ ،پؼؿكٍاىَ ىضلق ؿاظث ك ىعانؿات کحاةعاٌَای .ركش جسؽیَ ك جضهیم دادقُای کیفی ،جضهیم ىضحّا
ك ةؼای آزىّف فؼضیَُای پژكُف از آىار جّمیفی (ىضاؿتَ ضؼیب ىیاٌگیً) كآىار اؿحٍتاظی(ىلایـَ زكزی ك
رجتَةٍغی فؼیغىً) اؿحفادق قغق اؿث .یافحَُای پژكُف داؿ ةؼ قٍاؿایی  77ؾاىم ،کُغ ك ژٌّـ ژئّپهیحیک
جؼکیَ ىّدؼ ةؼ جغكیً چكواٌغارق ؿیاؿث دفاؾی ج.ا.ایؼاف اؿث کَ ةا جّزَ ةَ کُغگػاریُای اٌساـ قغق ةَ 34
ؾاىم جهعیل ك جلهیم یافحَاٌغ .از ىسيّع ایً ؾّاىم  9ؾاىم داةث 5 ،ؾاىم ىحغیؼ 20 ،کُغ ك ژٌّـ ژئّپهیحیک
کَ ىِيحؼیً آفُا ةَ جؼجیب رجتَةٍغی فؼیغىً ؾتارجٍغ از :ؾضّیث جؼکیَ در ٌاجّ ك اؿحلؼار ؿپؼ ىّقکی در آف
کكّر ،ركاةط ك ىٍاؿتات جؼکیَ ةا ایاالت ىحضغق آىؼیکا ،ؿاظحار ك كغرت ارجف جؼکیَ ،ىّكؿیث ژئّپهیحیک ك
ژئّاؿحؼجژیک جؼکیَ ،ؿاظحار ؿیاؿی كغرت ،ؿیاؿث ظارزیٌ ،لفآفؼیٍی ٌیاةحی ك ركاةط ةا رژیو مِیٌّیـحی.
ُيچٍیً ةا جّزَ ةَ ؿایؼ یافحَُای پژكُف ٌلف ك ادؼ کُغُا ك ژٌّـُای ژئّپهیحیک جؼکیَ در ىلایـَ ةا ؾّاىم
ژئّپهیحیک (داةث ك ىحغیؼ) ةؼ جغكیً ؿیاؿث دفاؾی ج.ا.ایؼاف ةَ ىیؽاف كاةم جّزِی ةیكحؼ اؿث.
کلید ٍاشُّا:

ؾّاىم ژپّپهیحیک جؼکیَ؛ کُغُای ژپّپهیحیک جؼکیَ؛ ژٌّـُای ژپّپهیحیک جؼکیَ ؾضّیث در ٌاجّ؛ ؿیاؿث
دفاؾی ج.ا.ایؼاف.
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 اؿحادیار گؼكق زغؼافیای داٌكگاق اكرىیَ2
 اؿحادیار گؼكق زغؼافیای ظتیؿی داٌكگاق ىضلق اردةیهی3
 -ؾضّ ُیات ؾهيی داٌكگاق فؼىاٌغُی ك ؿحاد آزا
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هقدهِ
ؿیاؿحگػاری دفاؾی یا ؿیاؿث دفاؾی یکی از صّزقُای جعننی ؿیاؿػحگػاری اؿػث کػَ جػاکٍّف
کيحؼ ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفحَ اؿث؛ ةا ایً كزػّد ،ؿیاؿػث دفػاؾی ةػَ دنیػم ایٍکػَ ةػا اىٍیػث ىهػی ك
ؿؼٌّقث ىهثُا ك کكّرُا ةـحگی ك راةعَ دارد از اُيیث ةـیار زیادی ةؼظّردار اؿث .ةَ ٌؼؼ مػاصب-
ٌؼؼاف ،ؿیاؿث دفاؾی ُيچّف دیگؼ ؿیاؿثُای ىهّی ،ىضنّؿ کػٍف ىحلاةػم ةػیً ؾّاىػم گٌّػاگّف
اؿث .ایً ؾّاىم ؾتارجٍغ از :فؼٍُگ دفاؾی ٌاقػی از جسػارب جػاریعی ،افکػار ؾيػّىی ،مػٍایؽ دفػاؾی،
ؾّاىم زيؿیحی ،كغرت اكحنادی ،اُغاؼ ركتای ةانلّق ،چكواٌغاز ك ىضیط ژئّپهیحیک زِػاٌی ك ىٍعلػَ-
ای (اُدؼ .)12،1380،ةٍاةؼ ایً ؿیاؿث دفاؾی ىلّنػَای کػالف ك راُتػؼدی اؿػث .یػا ةػَ ؾتػارجی دیگػؼ
ؿیاؿث دفاؾی ،چارچّةی ةؼای ُياٍُگ کؼدف اةؽارُای ٌؼاىی ،اكحنادی ،ؿیاؿی ك فؼٍُگػی از ؿػّی
دكنثُا ةػؼای رفػؽ جِغیػغات ك ةؼكػؼاری دتػات ك اىٍیػث در کكػّر اؿػث .در ایػً ُيػاٍُگی ؾّاىػم
ژئّپهیحیکی(ؾّاىم داةث ك ىحغیؼ) از ىِوجؼیً ك امهیجؼیً ىالصؼاجی اؿث کَ زِػث جػغكیً ك چكػو-
اٌغازؿازی ؿیاؿثُای دفاؾی ةایغ ىّرد جّزَ ةاقغ؛ زیؼا ؾّاىم ژئّپهیحیکی ىیجّاٌغ ةؼای ُػؼ ةػازیگؼی
در كاصغ ؿیاؿی ظّد ،فؼمثُا ك یا ىضغكدیثُای را ةَ كزّد آكرٌغ.
در ایً ىیاف جؼکیَ ك ایؼاف ٌیؽ ةَؾٍّاف دك كغرت ىٍعلَای 1ك ُيچٍیً ةػَؾٍػّاف ُيـػایگاف یػک
كغرت ىحالقی قغق (قّركی ؿاةق) ك ةػا جّزػَ ةػَ ىـػائم ژئّپهیحیػک زغیػغ ىٍعلػَ اػؼب آؿػیا ك
ُيچٍیً گـحؼش ٌاجّ ةَ ؿيث قؼؽ ،دارای ةیكحؼیً جضّالت ژئّپهیحیکی ةػّدقاٌػغ .ایػً دك کكػّر در
ىٍعلَ اؿحؼاجژیک ظاكرىیاٌَ (اؼب آؿیا) ةا جّزَ ةَ اُيیث ،كیژگیُػا ك جضػّالت ژئػّپهیحیکی زِػاٌی،
دارای فؼمثُای زیادی ةؼای ُيگؼایی ك یا ركاةث ةؼ ؿؼ ٌلفآفؼیٍی در ٌؼو ٌّیً ىٍعلػَای ك زِػاٌی
ىیةاقٍغ .ؾالكق ةؼ ایً ةؼرؿی صّادث ك ركیغادُای جاریعی ىتییً ایً كاكؿیث اؿث ،کػَ ایػؼاف ك قػتَ
زؽیؼق آٌاجّنی ُيّارق از اُيیث ژئػّپهیحیکی زیػادی ةؼظػّردار ةػّدق ك ٌلػف ىِيػی در صفػغ مػهش ك
میاٌث ىٍعلَای ك زِاٌی ایفا ٌيّدقاٌغ .جؼکیػَ ةػَ ؾٍػّاف یػک ةػازیگؼ كغرجيٍػغ در ىٍعلػَ پیؼاىػٌّی
زيِّری اؿالىی ایؼاف در صّزق ژئّپهیحیک قياؿ اؼةی ،از زٍتَُای ىعحهفی ىاٌٍغ ركاةعف ةػا دكنػث
آىؼیکا ك ٌؽدیکی ةَ رژیو مِیٌّیـحی ،ؾضّیث در ٌاجّ ،ركاةث ةػا ایػؼاف در آؿػیای ىؼکػؽی ك كفلػاز ةػَ
ؾٍّاف یک كغرت ىٍعلَای ،ىّضػؽگیػؼی ك ؿیاؿػثُػای جؼکیػَ در كتػاؿ ؿػّریَ ةػَؾٍػّاف ىحضػغ
اؿحؼاجژیک ایؼاف ك ُيچٍیً ایغقپؼدازیُای ایػً کكػّر ىتٍػی ةػؼ جّؿػؿَ ٌؼػو ىٍعلػَای جؼکیػَ در
ظاكرىیاٌَ (اؼب آؿیا) ك دیػغگاقُػایف در ظنػّص زؼیػافُػای جکفیػؼی از زيهػَ داؾػفُ ،يگػی
1

 .در جؿؼیف كغرت ىٍعلَای آىغق اؿث ،یک كغرت ىٍعلَای از ٌؼؼ زغؼافیایی ةعكی از یک ىٍعلَ جؿؼیف قغق اؿث کَ
كادر ىیةاقغ در ةؼاةؼ ُؼ ٌّع ائحالفی در ىٍعلَ ىلاكىث کٍغ ك ةَ ىیؽاف زیادی در اىّر ىٍعلَ جادیؼگػار اؿث (ظؼـ-
قاد.)8:1393،
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جتییً ك ارزیاةی زایگاق ؾّاىم ژئّپهیحیک جؼکیَ در جغكیً چكواٌغاز ؿیاؿثُای دفاؾی ج .ا.ایؼاف

ىالصؼاجی اؿث کَ ةایغ در ؿیاؿثُای دفاؾی کكػّر زيِػّری اؿػالىی ایػؼاف ةؼرؿػی ك ةػَ ؾٍػّاف
کُغُای ژئّپهیحیکی قٍاؿایی ،ارزیاةی ك جضهیم قػٌّغ( .ىؼادیػاف ،اصػغیٌّ ،راٌیػاف .)10-14 ،1394،در
ُيیً راؿحا ،ىعانؿَ ىحّف ژئّپهیحیک ك ركاةط ةیًانيهم ،ةیاٌگؼ ایً كاكؿیث اؿث کَ ركاةػط ك ىٍاؿػتات
ىیاف ىهثُا ةا اؿاس قاظلُایی ىاٌٍغُ :ياٍُگی؛ ُيکاری؛ ائحالؼ؛ اجضاد ك ُيگؼایی ىػّرد ؿػٍسف
ك ارزیاةی كؼار ىیگیؼٌغ؛ اىا ةَظّر کهی ركاةط ظارزی ایؼاف ةػا ُيـػایگاٌفُ ،يػّارق دارای درزػَای از
جٍف جّاـ ةا ركاةث ىیةاقغ؛ ایً ىـئهَ ٌكاٌگؼ ایً اؿث کَ ایؼاف ك جؼکیَ ؾهیراػو داقػحً ىكػحؼکات
جاریعی ك فؼٍُگی ظّالٌی ،ةَ نضاظ اظحالؼ در ایغئّنّژی ك زِافةیٍی؛ ٌّع صکّىث ك جفػاكت در درؾ
ىـائم ژئّپهیحیک ك ةیًانيهم اصحياالً ُؼگؽ ٌيیجّاٌٍغ ةعّر کاىم ةا ُو ؿػازگار قػٌّغ (ىیٍػایی،1386،
 .)230-231ةَ ظّری کَ داىٍَی ایً اظحالؼ ىیجّاٌغ از ركاةث ،كاگؼایی جا جِغیغ ك زٍػگ ٌیػؽ ىحغیػؼ
ةاقغ .از ایًرك قٍاظث ؾّاىم ك ؾٍامؼ ژئّپهیحیک ىضیط پیؼاىػٌّی کكػّر ك ةػؼآكرد اؿػحؼاجژیک آف ةػَ
ىٍؼّر جغكیً چكواٌغازؿیاؿثُای دفاؾی کكّر از ىـائم ةـیار ضػؼكری ك صػائؽ اُيیػث اؿػث؛ زیػؼا
ؿیاؿث دفاؾی ةَ ؾٍّاف یک ىلّنَ ٌؼـ در کٍار جـهیضات ك جسِیؽات ٌؼاىی در جّنیػغ ك ارجلػای كػغرت
دفاؾی کكّر ٌلف اؿاؿی دارد (ؾـگؼی ،آكازاٌی .)7،1391،ةغیً جؼجیػب ضػؼكرتُػای اىٍیػث ىهػی
ایساب ىیکٍغ ،ایؼاف ةا ادراؾ دكیق ىضیط ژئّپهیحیکی پیؼاىٌّی ظّد ك ةؼآكرد اؿحؼاجژیک آف ٌـػتث ةػَ
جغكیً ؿیاؿث دفاؾی کكّر اكغاـ ك ىـائم راُتػؼد دفػاؾی ك اىٍیحػی ظػّد را ةػؼ اؿػاس ارزیػاةیُػای
ىضیعی ك در ٌؼؼ گؼفحً ؾّاىم ژئّپهیحیکی جتییً ٌيایغ .ةٍاةؼ ایً پؼؿف امهی ایً پػژكُف ىتٍػی ةػؼ
پاؿعگّیی ةَ ایً ؿّاؿ اؿاؿی اؿث کَ :ؾّاىم (داةث ك ىحغیؼ) ،کُغُا ك ژٌّـُای ژئّپهیحیػک جؼکیػَ در
جػػغكیً چكػػواٌػػغاز ؿیاؿػػث دفػػاؾی ج.ا.ایػػؼاف کغاىٍػػغا ك کػػغاىیک از اكنّیػػث ك ادؼةعكػػی ةیكػػحؼی
ةؼظّردارٌغا
اّویت ٍ ضرٍرت پصٍّش

ضؼكرت جتییً ك ارزیاةی زایگاق ؾّاىم ،کُغُا ك ژٌّـُای ژئّپهیحیػک جؼکیػَ در جػغكیً چكػو اٌػغاز
ؿیاؿثُای دفاؾی زيِّری اؿالىی ایؼاف ،زىاٌی ةیكحؼ درؾ ظّاُغ قغ کَ ةغاٌیو ةؼاةؼ ٌؼػؼ ؿػٍسی
ىّؿـَ زاگتی ،1در ؿاؿ  2006ىیؽاف صيایث از صيهػَی ٌؼػاىی ؾهیػَ جاؿیـػات ُـػحَای ایػؼاف در
کكّرُای ىٍعلَ ةـیار پاییًجؼ از ٌؼؼ ؿٍسی ىكاةَ در ؿاؿ  2012ةّدق اؿػث ك ٌکحػَ ةـػیار ىِػو در
ایً ارزیاةی کَ ةَ قؼح زغكؿ قيارق  1-1ارائَ ىیگػؼدد ،دیػغگاق دكنػث ك ىػؼدـ جؼکیػَ در ظنػّص
ىلاةهَ ةا ةؼٌاىَ ُـحَای ایؼاف اؿث؛ ةَظّریکَ در ىیاف ُكث کكّر اىارات ،ؾؼةـػحاف ؿػؿّدی ،کّیػث،
ىؼاکف ،اردف ك پاکـحاف ،جؼکیَ ةَ جؼجیب در ؿاؿ  27 ،2006درمػغ ةػا صيهػَ ٌؼػاىی ةػَ جاؿیـػات
- Zoghbi
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ُـحَای ایؼاف ىّافق ك در ؿاؿ  ،2012ایً ىیؽاف ةَ  51درمغ افؽایف یافحَ اؿث .ایً ىّضػّع صػاکی
از آف اؿث کَ ُؼچٍغ در صاؿ صاضؼ ؿیاؿث ظارزی ایؼاف ىّفق ةَ جّافق ُـحَای ةػا کكػّرُای 5+1
گؼدیغق اؿث اىا ٌتایغ ٌـتث ةَ دیغگاق کكّرُای ىٍعلَ ٌـتث ةَ ایؼاف ةیجفاكت ةّد.
زغكؿ قيارق  :1صيایث از صيهَ ٌؼاىی ةَ جاؿیـات ُـحَای ایؼاف جّؿط ازياع زِاٌی( 1ةَ درمغ)

اردف

پاکـحاف

جؼکیَ

اىارات ؾؼةـحاف کّیث

ىنؼ ىؼاکف

2006

5

6

3

15

14

مفؼ

11

27

2012

29

36

17

39

26

34

29

51

ةَ ظّر کهی ةا جّزَ ةَ ىعانب ىػکّر ضؼكرت ك اُيیث اٌساـ ایً پژكُف را ىیجّاف در ىّارد زیؼ
ظالمَ ٌيّد:
 چكواٌغازؿازی ؿیاؿحگػاری دفاؾی ج.ا.ایؼاف؛ یا ةِؼقگیؼی از جضهیمُای زغؼافیایی جؼکیَ ةؼای
پیفةیٍی ك جغكیً ؿیاؿثُا ك ركٌغُای دفاؾی کكّر در یکی از ىِوجؼیً صّزق ژئّپهیحیکی
پیؼاىٌّی ك ىتٍایی ةؼای زِثدُی ةَ دیپهياؿی دفاؾی ج.ا.ایؼاف در كتاؿ جؼکیَ.
 جّنیغ ادةیات زغیغ در پیٌّغ ىـائم ژئّپهیحیک ك ؿیاؿث دفاؾی کكّر؛
 قٍاظث ىـائم ژئّپهیحیک جؼکیَ ك دؿحیاةی ةَ كاكؿیثُای ؿیاؿی ك ژئّپهیحیکی آف کكّر ةَ
ؾٍّاف ىِوجؼیً ُيـایَ ایؼاف ك امالح راُتؼد ؿٍحی ؿیاؿحگػاری دفاؾی ج.ا.ایؼاف در ىلاةهَ ةا
جؼکیَ؛ از ظؼیق قٍاؿایی ك اكنّیثةٍغی ؾّاىم ژئّپهیحیک جؼکیَ (ؾّاىم داةث ك ىحغیؼ) ك ارزیاةی
ادؼات ایً ؾّاىم ةؼ ؿیاؿث دفاؾی ایؼاف؛
 ةؼرؿی ك ةؼآكرد اؿحؼاجژیک صضّر ٌؼاىی ٌیؼكُای ٌاجّ در ىضیط پیؼاىٌّی ج.ا.ایؼاف ك ظاؾ جؼکیَ؛
 جِغیغ قٍاؿایی ٌاقی از اؿحلؼار ؿپؼ دفاع ىّقکی ٌاجّ در جؼکیَ ك ارائَ راقکار ىٍاؿب در ایً
زِث.
ّدف پصٍّش

قٍاظث ك ارزیاةی (اكنّیثةٍغی) زایگاق ؾّاىم (داةث ك ىحغیؼ) ،کُغُا ك ژٌّـُای ژئّپهیحیک جؼکیَ
در جغكیً چكواٌغاز ؿیاؿث دفاؾی زيِّری اؿالىی ایؼاف.

1

 .ؿانٍيای اىٍیث ىهی زيِّری اؿالىی ایؼاف (جضّالت راُتؼدی 1393؛ چكواٌغاز  .)1394قّرای ٌّیـٍغگاف (.)1393

جِؼاف ،پژكُكکغق ىعانؿات راُتؼدی (ایؼ اٌحفاؾی) ك ؿازىاف ؾلیغجی ؿیاؿی ارجف ج.ا.ایؼاف.

جتییً ك ارزیاةی زایگاق ؾّاىم ژئّپهیحیک جؼکیَ در جغكیً چكواٌغاز ؿیاؿثُای دفاؾی ج .ا.ایؼاف
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پرسشّای پصٍّش

انف) پؼؿف امهی پژكُف:
ؾّاىم (داةث ك ىحغیؼ) ،کُغُا ك ژٌّـُای ژئّپهیحیک جؼکیػَ در جػغكیً چكػواٌػغاز ؿیاؿػث دفػاؾی
ج.ا.ایؼاف کغاىٍغ ك کغاىیک از اكنّیثةٍغی ك ادؼةعكی ةیكحؼی ةؼظّردار اؿثا
ب) پؼؿفُای كیژق پژكُف:
 .1از ىیاف اةؿاد ؾّاىم (داةث ك ىحغیؼ) ،کُغُا ك ژٌّـُػای ژئّپهیحیػک جؼکیػَ ،کػغاىیک در جػغكیً
چكواٌغاز ؿیاؿث دفاؾی ایؼاف دارای ادؼةعكی ةیكحؼی اؿثا
 .2از ىیاف ىسيّع ؾّاىم (داةث ك ىحغیؼ) ،کُغُا ك ژٌّـُای ژئّپهیحیک جؼکیَ در جغكیً چكواٌػغاز
ؿیاؿث دفاؾی ج.ا.ایؼاف از اكنّیث ةیكحؼی ةؼظّردار اؿثا
فرضیِّای پصٍّش
 .1از ىیاف ؾّاىم (داةػث ك ىحغیػؼ) ،کُػغُا ك ژٌػّـُػای ژئّپهیحیػک جؼکیػَ ،کُػغُا ك ژٌػّـُػای
ژئّپهیحیک جؼکیَ در جغكیً چكواٌغاز ؿیاؿث دفاؾی ایؼاف دارای ادؼةعكی ةیكحؼی اؿث.
 .2از ىیاف ىسيّع ؾّاىم (داةث ك ىحغیؼ) ،کُغُا ك ژٌّـُای ژئّپهیحیک جؼکیَ ،ؾضػّیث در ٌػاجّ ك
اؿحلؼار ؿپؼ ىّقکی در آف کكّر از اكنّیث ةیكحؼی زِث جغكیً چكواٌغاز ؿیاؿػث دفػاؾی
ج.ا.ایؼاف ةؼظّردار اؿث.
هَاد ٍ رٍش پصٍّش
جاهعِی آهاری ،جاهعِی ًوًَِ ٍ رٍش ًوًَِگیری

ایً پژكُف ةَ نضاظ ُغؼ از ٌّع کارةؼدی ةّدق ك از ٌؼؼ ركش ك ىاُیث از اٌّاع ،پژكُفُای
«جّمیفی ىّردی یا ژرفاگؼ» 1ىیةاقغ .زاىؿَ ىّرد ىعانؿَ در ایً پژكُف ةا جّزَ ةَ ىـئهَ ك ىّضّع
پژكُف ىتٍی ةؼ قٍاظث ك ارزیاةی (اكنّیثةٍغی) زایگاق ؾّاىم ژئّپهیحیک جؼکیَ در جغكیً چكواٌغاز
ؿیاؿثُای دفاؾی زيِّری اؿالىی ایؼاف؛ ةؼ ؾّاىم ژئّپهیحیک جؼکیَ ك ُيچٍیً ةؼ ؿیاؿث دفاؾی
ایؼاف ىٍعتق اؿث .از ایًرك ةَ نضاظ جعننی ةّدف ىّضّع ك ىضغكد ةّدف ماصبٌؼؼاف ظتؼق در
صّزق ژئّپهیحیک جؼکیَ زاىؿَ ٌيٌَّ ةَقؼح زیؼ ىیةاقغ:

1
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 زاىؿَ ٌيٌَّ در ىؼصهَ کیفی (ىناصتَ) :در ایً ىؼصهَ ،جؿغاد دق جً از ماصبٌؼؼاف داٌكگاُی ك
ال ُغفيٍغ ،زِث قٍاؿایی
ٌعتگاف ٌؼاىی 1ةَ ىٍؼّر ىناصتَ ٌیيَؿاظحار یافحَ ةَ مّرت کاى ً
ؾّاىم ك کُغُای ژئّپهیحیک جؼکیَ ىّدؼ ةؼ ؿیاؿث دفاؾی ج.ا.ایؼاف ،اٌحعاب گؼدیغقاٌغ.
 زاىؿَ ٌيٌَّ در ىؼصهَ کيّی (پؼؿكٍاىَ) :در ایً ىؼصهَ ٌیؽ زاىؿَ ٌيٌَّ ةؼ اؿاس ٌيٌَّگیؼی
جنادفی ظتلَای 2اٌحعاب گؼدیغق اؿث .ةؼ ُيیً اؿاس ،پؼؿكٍاىَ ىضلق ؿاظث (ةؼ اؿاس ظیف
 5گؽیٍَای نیکؼت) ىیاف زاىؿَ ٌيٌَّ جضلیق ةَ جؿغاد ٌ 59فؼ از ظتؼگاف ىـائم دفاؾی ك
داٌكگاُی کَ در زىیٍَ ىـائم ژئّپهیحیک دارای ىعانؿات ك جسؼةَ ُـحٍغ جّزیؽ گؼدیغق اؿث.
رٍشگردآٍری اطالعات ٍ تجسیِ ٍ تحلیل آى

در ایً پژكُف ةا اؿحفادق از ركش کحاةعاٌَای ك ُيچٍیً اؿحفادق از اةؽار ىناصتَ ك پؼؿكٍاىَ،
ٌـتث ةَ زيؽآكری اظالؾات اكغاـ گؼدیغق اؿث .در ةعف کیفی ةا جسؽیَ ك جضهیم اظالؾات ىٍغرج
در ىناصتَُای اٌساـ قغق ،ظی دك ىؼصهَ کُغگػاری اكنیَ ك کُغگػاری ٌِایی ٌـتث ةَ قٍاؿایی 77
ؾاىم ،کُغ ك ژٌّـ ژئّپهیحیک جؼکیَ کَ ةؼ جغكیً ؿیاؿث دفاؾی ایؼاف ىّدؼٌغ اكغاـ گؼدیغق ك ؿپؾ ةا
اجياـ ىؼاصم کُغگػاری در ىؼصهَ دكـ ك جهعیل دادقُا ایً ؾّاىم از  77ىّنفَ ةَ  34ىّنفَ جهعیل ك
جلهیم یافحَ ك یا ىفاُیو ىكحؼؾ در یکغیگؼ ادااـ گؼدیغق اؿث .ؿپؾ ةؼای جسؽیَ ك جضهیم دادقُای
کيّی از ركشُای آىار جّمیفی ك اؿحٍتاظی ةَىٍؼّر آزىّف فؼضیَُای پژكُف ك ةَکارگیؼی ٌؼـافؽار
 SPSSاؿحفادق گؼدیغق اؿث.
چارچَب ٍ هباًی ًظری
شئَپلیتیک

ركٌغ جاریعی ك جضّالت ژئّپهیحیک از ؿاؿ /1897ـ ،جّؿط فؼدریف راجؽؿ آنياٌی ظی ٌؼؼیَای در ةاب
زغؼافیای ؿیاؿی ىعؼح گؼدیغ کَ ىتٍای آف دكنث را ىاٌٍغ یک ىّزّد زٌغق کَ ةا جغػیَ (گـحؼش
ؿؼزىیًُا) كادر ةَ زٌغگی ىیداٌـث ،ىؿؼفی ىیکؼد .در ُيیً راةعَ قاگؼد ؿّئغی اك ةٍاـ ركدكنف
کیهً در ؿاؿ /1899ـ ةؼای اكنیً ةار از كاژق ژئّپهیحیک اؿحفادق کؼد .جؿتیؼ اك از ایً كاژق ،جادیؼ ؾّاىم
زغؼافیایی در ؿیاؿث ةیًانيهم ةّد ك از آف زىاف جاکٍّف جؿاةیؼ ىحفاكجی از ایً امعالح ارائَ قغق اؿث
کَ در ةؿضی ىّارد ك ةَ اقحتاق ىحؼادؼ ةا زغؼافیایی ؿیاؿی ٌیؽ ةَ کار رفحَ اؿث .جؿؼیف ژئّپهیحیک ةا
ارائَی یک ىؿٍی كیژق ،کار ةـیار دقّاری اؿث؛ زیؼا ىفاُیيی ٌؼیؼ ژئّپهیحیک جيایم ةَ جغییؼ ك جضّؿ
1

 .اؿاجیغ ك اؾضای ُیئث ؾهيی داٌكگاق فؼىاٌغُی ك ؿحاد ارجف زيِّری اؿالىی ایؼاف.
2
 .ظتلات ٌيٌَّگیؼی جنادفی قاىم اؿحاجیغ داٌكگاقُای آزا در رجتَُای (اؿحادیاری ك ىؼةیاف) ىیةاقغ.
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دارٌغُ ،ياٌعّر کَ دكرقُای جاریعی ك ؿاظحارُای ٌؼو زِاٌی ىحضّؿ ىیقٌّغ (قِالیی ،ىِؼٌیا ك
كنیٌّغزىاٌی .)38:1388،ژئّپهیحیک را قایغ ةحّاف ةَؾٍّاف یک ىفِّـ اؾحتاری کَ از زیؼةٍای راؿحیً
ةیةِؼق اؿث ك ةَ ٌـتث ىلحضیات زىاف ك قؼایط ىضیعی – زغؼافیایی پغیغار آىغق ،ىفِّىی دگؼگّف
قغق ك ىحغیؼ جفـیؼ ك جؿؼیف ٌيّد .ؿادقجؼیً جؿؼیف ژئّپهیحیک ؾتارت اؿث از ةؼرؿی ك ىعانؿَ ادؼ
ؾّاىم زغؼافیایی ركی ؿیاؿثُای دگؼگّف قٌّغق زِاٌی .از ایً دیغگاق اؿث کَ ةَ ٌؼؼ ىیرؿغ
ژئّپهیحیک ؾيغق جّزَ ظّد را ةؼركی اقکاؿ دگؼگّف قٌّغق ؿهـهَ ىؼاجب كغرت در زِاف کَ ظّد
دؿحآكرد ةازیُای ؿیاؿی زِاٌی كغرت اؿث ،ىحيؼکؽ ىیکٍغ (ىسحِغزادق ،ؾـگؼی .)66:1389،ةَ
ُيیً زِث اؿث کَ ةَ اؾحلاد ةـیاری از ٌؼؼیَپؼدازاف پُـث ىغرٌیـو جياىی ىفاُیو دارای جاریط ك
زغؼافیا ُـحٍغ ك ىفِّـ ژئّپهیحیک ٌیؽ در قيّؿ ُيیً كاؾغق كؼار دارد (اجّجایم .)21:1380،در ایً
پژكُف جالش گؼدیغق اؿث ىفاُیيی ك جؿاریفی از ژئّپهیحیک ارائَ گؼدد کَ ةیكحؼ ىّرد اؿحفادق كؼار
دارٌغ .انتحَ ةیاف ایً ىعهب ٌیؽ ضؼكری اؿث کَ ىتاصخ ژئّپهیحیک ىؿيّ ًال در چارچّب ىفاُیو
گٌّاگّف پیگیؼی ىیقّد کَ ایً ىفاُیو ةَظّر پیّؿحَ ىّرد جغییؼ ك دگؼگٌّی اؿث؛ در ىسيّع ىی-
جّاف ىٍاةؽ ارائَ کٍٍغق جؿاةیؼ ژئّپهیحیکی را ةَ دك دؿحَ جلـیو کؼد :ىفاُیيی کَ از ؿّی اٌغیكيٍغاف
زغؼافیای ؿیاؿی ك ژئّپهیحیک جاکٍّف ىعؼح قغق ك ُيچٍیً ىفاُیيی کَ از ؿّی ؿیاؿحيغاراف
ةیاف گؼدیغق اؿث .از ایًرك ةَجؿغادی از جؿاریف ك دیغگاقُای ىعحهف در ظنّص ىفِّـ ژئّپهیحیک
ةَقؼح زیؼ اقارق ىیپؼدازیوٌ .کحَ كاةم جّزَ در ظنّص جؿؼیف ژئّپهیحیک ایً اؿث کَ ایً امعالح
ىضنّؿ زىاف ظّدش ةّدق ك جؿاریف آف ةؼ ُيیً اؿاس جکاىم یافحَ اؿث.
 راةؼت اؿحؼكس ُّپ ( :)1942ژئّپهیحیک یک ظؼح زِاٌی اؿحؼاجژی اؿث کَ از ؿّی
ٌؼؼیَپؼدازاف دَُ 1920آنياف ةَظّر اؿحاداٌَای پؼداظث قغق اؿث .ایً ظؼح کالف ُغؼ ك
چؼایی اهتَ ك پیؼكزی را ٌكاف ىیدُغ ك اؿحؼاجژیـث ٌؼاىی را در زِث ؿادقجؼیً ركش
پیؼكزی ُغایث ىیکٍغ(.)Gray,1977:19
 کّنیً اس گؼی ( :) 1977ژئّپهیحیک ؾتارت اؿث از ركاةط جغییؼٌاپػیؼ ةیً زغؼافیا ك كغرت
اؿحؼاجژیک؛ ایً جؿؼیف ةیاٌگؼ راةعَ ىیاف ؾّاىم زغؼافیا ةا كغرت ٌؼاىی اؿث.
 ؾؽت اهلل ؾؽجی :ژئّپهیحیک کَ ىؿٍای نغّی آف ؿیاؿث زىیً اؿث ٌلف ؾّاىم ىضیط
زغؼافیایی در ؿیاؿث ىهم ةؼرؿی ىیقّد (ؾؽجی .)1:1377،ژئّپهیحیک درؾ كاكؿیثُای
ىضیط زغؼافیایی ةَىٍؼّر دؿحیاةی ةَ كغرت ،ةٌَضّی کَ ةحّاف در ةاالجؼیً ؿعش كارد ةازی
زِاٌی قغ ك ىٍافؽ ىهی ك صیات ىهی را صفغ کؼد (ؾؽجی.)7:1380،
 پیؼكز ىسحِغزادق :ژئّپهیحیک یا ؿیاؿث زغؼافیایی ؾتارت اؿث از :ادؼ ىضیط ك اقکاؿ یا
پغیغقُای ىضیعی ،ىاٌٍغ ىّكؿیث زغؼافیایی ،قکم زىیً ،ىٍاةؽ کيیاب ،اىکاٌات ارجتاظی ك
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اٌحلانی (زىیٍی ،دریاییُّ ،ایی ك فضایی) كؿایم ارجتاط زيؿی ك ...را در جنيیوگیؼیُای
ؿیاؿی ةَكیژق در ؿعش ىٍعلَای ك زِاٌی (ىسحِغزادق .)1381: 128،ةَ جؿتیؼ دیگؼ،
ژئّپهیحیک از زِحی ،ؾتارت اؿث از ىعانؿَ جؼجیب ك جّانی كغرت در زِاف ؿیاؿی
(ىسحِغزادق.)66:1384،
 ؿائّؿ ةؼٌارد کًُّ :ژئّپهیحیک ىغرف ؾتارت اؿث از جضهیم ؾهيی ؾّاىم زغؼافیایی صاکو
ةؼ ركاةط ةیًانيهم ك ُغایث کٍٍغق جؿاىالت ؿیاؿی کَ در ایً راؿحا ،ىتاصخ ةضخ اٌگیؽ
فؼاكاٌی را ٌیؽ پكث ؿؼ گػاقحَ اؿث .ژئّپهیحیک ُيچٍیً ةَؾٍّاف جضهیم جؿاىم ىیاف
زىیٍَُای زغؼافیایی ك دیغگاق ُای ىؼجتط ةا آف از یکـّ ك فؼایٍغُای ؿیاؿی از ؿّی دیگؼ
جؿؼیف ىیقّد .زىیٍَ ُای زغؼافیایی ك فؼایٍغُای ؿیاؿی ُؼ دك پّیا ةّدق ك ةؼ ُو جادیؼ
ىیگػارٌغ .ژئّپهیحیک پیاىغُای ایً جؿاىم را ىّرد ةؼرؿی كؼار ىیدُغ
(ةؼٌاردکًُّ.)43:1389،
 صافغٌیا :ژئّپهیحیک ؾهو ىعانؿَ ركاةط ىحلاةم زغؼافیا ،كغرت ك ؿیاؿث ك کٍفُای ٌاقی
از جؼکیب آف ُا ةا یکغیگؼ .جؼکیب ؿَ ؾٍنؼ زغؼافیا ،كغرت ك ؿیاؿث انگّی رفحاری گؼكق-
ُای ىحكکم اٌـاٌی را ٌـتث ةَ یکغیگؼ جؿییً ىیکٍغ .کَ ىیجّاف آفُا را در اقکاؿ
رفحاری ىعحهفی قاىم ىّارد زیؼ ىالصؼَ کؼدٌّ :ؿاف كغرت ،ركاةثُ ،يگؼایی ،كاگؼایی،
ٌفّذ ،ةضؼاف ،ؿهعَ ،زیؼ ؿهعَ ،ائحالؼ ،مهشُ ،يکاری ،زٍگ ،اىٍیث ،آراىف ك دتات،
جسارت ك ىتادنَ ك( ....صافغٌیا.)37:1390،
ةا جّزَ ةَ جؿاریف كركٌغُای ارائَ قغق ىیجّاف گفث ژئّپهیحیک از زىاف پیغایف جاکٍّف ةَ
پٍر قکم ظّد را ٌكاف دادق اؿث :دكرق ٌعـث ،ژئّپهیحیک ؿٍحی -دكرق دكـ ،ژئّپهیحیک
کالؿیک – دكرق ؿّـ ،ژئّپهیحیک ىغرف – دكرق چِارـ ،ژئّپهیحیک پـث ىغرف (یؽدافپٍاق-
رك ) 58:1393،ك دكرق پٍسو ،ژئّپهیحیکی کَ ةیاٌگؼ پیّؿحگی زغؼافیای فیؽیکی ةا زغؼافیای
ٌؼاىی ك ؾّاىم اؿحؼاجژیک ةَكیژق كغرت در ؿاؿُای آاازیً كؼف /21ـ ةغكف در ٌؼؼ گؼفحً
ىضغكدیث ُای زىیٍی اؿث .ایً در صانی اؿث کَ در ركٌغُای زغیغ ىضیطُای اؿحؼاجژیک ك
ژئّپهیحیکی جٍِا جّؿط یک ةُؿغ از كغرت جؿییً ٌيیقٌّغ ،ةهکَ ُيَ ؾّاىم ك ؾٍامؼ (کُغُا)
ژئّپهیحیکی در آف ىّدؼٌغ (پیكیً .)67:ةٍاةؼ ایً جؿؼیف ىّرد پػیؼش ژئّپهیحیک در ایً
پژكُف ةَ ؾٍّاف یک ىفِّـ اؾحتاری ةؼ جؿاریف ارائَ قغق ىتٍی ةؼ درؾ كاكؿیثُای ىضیط
زغؼافیایی ةَىٍؼّر دؿحیاةی ةَ كغرت (ؾؽجی )1380:ك کٍف ىحلاةم ٌاقی از جؼکیب زغؼافیا،
ؿیاؿث ك كغرت (صافغٌیا )1390:ىحيؼکؽ اؿث.
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عَاهل شئَپلیتیک

ؾّاىهی کَ در ژئّپهیحیک ىّدؼٌغ ةَ دك دؿحَ ؾّاىم داةث ك ىحغیؼ جلـیو ىیقٌّغ .ؾّاىم
داةث در صلیلث ُياف پغیغقُای ظتیؿی ك زغؼافیایی ُـحٍغ ك ؾّاىم ىحغیؼ کَ ىيکً اؿث
ةؼظی از آفُا ٌیؽ ىٍكاء ظتیؿی داقحَ ةاقٍغ ةَ دنیم کيیثپػیؼ ةّدف ،زؽء ؾّاىم ىحغیؼ
ىضـّب ىی قٌّغ .ىّكؿیث زغؼافیایی در ةیً ؾّاىم داةث ك اٌـاف (زيؿیث) ةیً ؾّاىم ىحغیؼ،
ٌلف دك كعب امهی را در جضهیمُای ژئّپهیحیکی ایفا ىیکٍٍغ .از ؿایؼ ؾّاىم داةث ىیجّاف ةَ
ىّكؿیث کكّر ك اقکاؿ ىعحهف آف ،ىّكؿیث اؿحؼاجژیک ،فضا ك جلـیيات آف ،كؿؿث ظاؾ،
كضؽ جّپّگؼافی ،قتکَ آبُا اقارق کؼد ك ؾّاىم ىحغیؼ ژئّپهیحیک ةَظّر کهی قاىم ىّاردی
اؿث ىاٌٍغ :زيؿیث ،ىٍاةؽ ظتیؿیٌِ ،ادُای ؿیاؿی ك ازحياؾی ىیقٌّغٌِ .ادُای ازحياؾی ةؼ
پایَ رژیو ؿیاؿی ،ؿازىاف اكحنادی ،جاریط ك اؾحلادات یک ىهث پایَگػاری ىیقّد
(ؾؽجی.)76-104 :1393،
کُدّای شئَپلیتیک

1

ایً ىفِّـ کَ جّؿط پیحؼ جایهّر زغؼافیغاف ؿیاؿی اٌگهیـی كضؽ قغ ؾتارت اؿث از ٌّؾی
ٌحیسَ اؿحغالؿ ژئّپهیحیکی ؾيهیاجی کَ قاىم ىسيّؾَای از پیف فؼضُای ؿیاؿی –
زغؼافیایی ىؼةّط ةَ زیؼ ؿاظث ؿیاؿث ظارزی یک کكّر اؿث .ةٍاةؼ ایً کُغُای ژئّپهیحیکی
ُؼ کكّر اظحنامی آف کكّر اؿث ك کكّرُا ؿؿی ىیکٍٍغ ةؼای رؿیغف ةَ ىٍافؽ ك اُغاؼ
ظّد ةؼ کُغُای ژئّپهیحیکی دیگؼاف جادیؼ گػاقحَ ك آف را ىّرد ُغؼ كؼار ىیدُغ .کُغُای
ژئّپهیحیکی ةَؾٍّاف پیف فؼضُای اؿحؼاجژیکی ؾٍامؼ ك قکم دٍُغ ؿیاؿث ظارزی یک
کكّر ٌـتث ةَ یک کكّر دیگؼ را ةؼٌاىَُای جنّری ك ذٍُی ٌیؽ ىیٌاىٍغ کَ یک کكّر آف را
ةؼ اؿاس ادارؾ ك ارزیاةی ظّد از اُيیث اؿحؼاجژیکی ىکافُای زغؼافیایی ىاكرای ىؼزُای ظّد
ك ٌیؽ پٍاؿیم جِغیغی کَ جّنیغ ىیکٍٍغ ىیؿازد .کُغُای ژئّپهیحیکی در ؿَ ؿعش ىضهی،
ىٍعلَای ك زِاٌی ؾيم ىی کٍٍغ .ایً کُغُا در ؿعش ىضهی ةَ ارزیاةی کكّرُای ُيـایَ ك در
ؿعش ىٍعلِای ةَ ىکاف ُا ك فضاُای زغؼافیایی ىٍعلَ ك کكّرُای ىاكرای ُيـایگاف جّؿط
كغرتُای ةانفؿم ك ةانلّق ىٍعلَای کَ ؿؿی ةؼ گـحؼش كغرت ظّد در ىٍعلَ را دارٌغ ىّرد
ارزیاةی كؼار ىی دُغ .در ٌِایث در ؿعش زِاٌی ك کُؼكی صکّىث جٍِا چٍغ کكّر ىؿغكد،
کُغُای ژئّپهیحیکی زِاف قيّؿ را جؿییً ىیکٍٍغ .ةٍاةؼ ایً ُيَ کكّرُای زِاف دارای
. Geopolitical Codes.
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کُغُای ژئّپهیحیکی ىضهی ُـحٍغ ك در ؿعش ىٍعلَای جؿغاد زیادی ك در ؿعش زِاٌی فلط
چٍغ کكّر دارای کُغ ژئّپهیحیکی زِاٌی ىیةاقٍغ (صافغٌیا.)144-145 :1390،
زِثگیؼُای ؿیاؿث ظارزی جؼکیَ ةؼ ىضّریث ُّیث الئیک ك ٌاؿیٌّانیـو جؼکی(كنیلهی-
زادق ،)255،1394،جؿهلات ك ةضؼافُای ژئّپهیحیکی ك ارجتاظف ةا آىؼیکا ك رژیو مِیٌّیـحی
اؿؼائیم ك ُيچٍیً ركاةثُای ىٍعلَای ىاٌٍغ ركاةث در آؿیای ىؼکؽی ةا ایؼاف از زيهَ کُغُای
ژئّپهیحیکی جؼکیَ ُـحٍغ.
شًَمّای شئَپلیتیک
ژٌّـ ُای ژئّپهیحیکٌ ،لكَ زغؼافیایی ژٌحیک ؿیاؿث در داظم یک کكّر اؿث کَ ادؼات
زیادی در قکم دادف ةَ رفحارُای ٌؼاـ ؿیاؿی در ٌؼاـ ةیًانيهم داردُ .يافگٌَّ کَ اٌـافُا
ةٍاةؼ ٌلكَ ژٌحیک ظّد ؾيم ىیکٍٍغ ،کكّرُا را ٌیؽ کُغُای ژٌحیک راُتؼی ىیکٍٍغ .ژٌّـ
ژئّپهیحیک یا ٌلكَ ژٌگاف ؿیاؿث زغؼافیایی یک کكّر ةَؾٍّاف کُغُای ژئّپهیحیک از ظؼؼ
کكّرُای ركیب داٌـحَ قغق ك ةؼٌاىَُای جنّری ك ذٍُی ؿیاؿث ظارزی یک کكّر ٌـتث ةَ
کكّر ُغؼ را راُتؼی ىیکٍغ .یک کكّر ةؼ اؿاس ٌلكَ ژٌگاف ظّد ؿیاؿث ظارزی ظّد را
ؿازىاف ىی دُغ ك کكّر ركیب ةا جّزَ ةَ کُغُای ژئّپهیحیک ىّزّد در آف کكّر ؿؿی ةؼ
ظٍذیؿازی ؿیاؿثُای ظارزی آف کكّر دارد (ظهیهی ،میادی ك صیغری.)40:1391،
کُغ ژئّپهیحیک در ُكث ىّرد ةا ژٌّـ ىحفاكت اؿث :کُغ ژئّپهیحیک ُياف ژٌّـُای
ژئّپهیحیک ىّزّد در کكّر ركیب یا کكّر ُغؼ اؿث .ژٌّـ ژئّپهیحیک ُياف كاكؿیثُای
زغؼافیایی ىّزّد در کكّر ىضغكدق ىؼزُای ؿیاؿی ظّدی اؿث .کُغ ژئّپهیحیک در صّزق
ىعانؿاجی ىتاصخ ىؼةّط ةَ ژئّپهیحیک اؿث در صانیکَ ژٌّـ ژئّپهحیک در صّزق ىعانؿاجی
زغؼافیایی ؿیاؿی اؿث .از ةؼكؼاری ارجتاط ىّدؼ ةیً ژٌّـُای ظّدی ةا کُغُای کكّر ركیب،
یک ؿیاؿث ظارزی ةؼ ىتٍای كاكؿیث ك ةَدكر از آرىافگؼایی قکم ىیگیؼد .ژٌّـ ةا اىکاٌات
ىهی ٌیؽ اظحالؼ ىؿٍی دارد .زیؼا اىکاٌات ىهی ةَ آف دؿحَ از ىّنفَُای زغؼافیایی ك اٌـاٌی
گفحَ ىیقّد کَ ىّزب كغرت ىهی قّد .ایً ىّنفَُا در دكرافُای ىعحهف زىاىغاری ،ىيکً
اؿث ىحفاكت ةاقٍغ .اىا ژٌّـ ژئّپهیحیک جياـ ؾّاىهی را کَ در كغرت ىهی یک کكّر ٌلف
ىذتث ك ىٍفی دارد ،ةَمّرت ةانفؿم ك ةانلّق ىّرد ىعانؿَ كؼار ىیدُغ .کُغ ژئّپهیحیک در صّزق
ىعانؿات ؿیاؿث داظهی كؼار داقحَ ك در راؿحای زهب رضایث ىهث ك جّزیَ داظهی ك
ةـحؼؿازی ظارزی ةَکار گؼفحَ ىیقّد (پیكیً.)41:
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شئَپلیتیک ترکیِ

در ایً پژكُف ىٍؼّر از ژئّپهیحیک جؼکیَ قٍاظث ك اكنّیث ةٍغی اةؿاد ؾّاىم داةث ،ىحغیؼ،
کُغُا ك ژٌّـ ُای ژئّپهیحیک آف کكّر اؿث؛ ةٍاةؼ ایً مؼفاً ةا پغیغقُا ك كاكؿیثُای ىضیط
زغؼافیایی ىّازَ ٌتّدق ك ةَ ىـائهی ىاٌٍغ كغرت ،ؿیاؿث ك زغؼافیا ٌیؽ ظّاُیو پؼداظث؛
زیؼا ژئّپهیحیک جؼکیَ ىاٌٍغ ُؼ كاصغ ؿیاؿی دیگؼ ،ةا جادیؼپػیؼی از ؾّاىم داةث ىاٌٍغ
ىّكؿیث زغؼافیایی ،كؿؿث ؿؼزىیً ك قکم ٍُغؿی کكّر ،كضؿیث صلّكی ىؼزُای ةیً-
انيههی ك قتکَ آب ُا ،جّپّگؼافی ك كضؿیث ٌاُيّاری ُا ،اكهیو ،ارزش ؿکٌّحگاُی یک
ؿؼزىیً ،اؿاؿاً جضث جادیؼ ؾّاىم ىحغیؼی ىاٌٍغ ؾّاىم اكحنادی ،ؿیاؿیٌ ،ؼاىی ك ازحياؾی
ٌیؽ كؼار دارد؛ ةَظّریک َ جغییؼ در ُؼ یک از ایً ؾٍامؼ ىی جّاٌغ ادؼ ىِيی را در جلّیث ك یا
جضؿیف كزف ژئّپهیحیکی ك كغرت ؿیاؿی یک کكّر داقحَ ك ایً جغییؼات كزف ةا جّزَ ةَ
ایٍکَ کكّر جؼکیَ ةَ ؾٍّاف یک ةازیگؼ ركیب در یک ىٍعلَ ژئّاؿحؼاجژیک ةا ج.ا.ایؼاف ُوىؼز
ىی ةاقغ ،ةـیار ىِو اؿث؛ از ا یً زِث ةؼرؿی ؾّاىم ،کُغُا ك ژٌّـ ُای ژئّپهیحیک جؼکیَ
زِث جغكیً چكو اٌغاز ؿیاؿث دفاؾی ج.ا.ایؼاف از ادؼ ك اُيیث زیادی ةؼظّردار اؿث.
سیاست دفاعی
ؿیاؿث دفاؾی ىفِّىی جؼکیتی اؿث کَ از دك کهية «ؿیاؿث» ك «دفاع» جكکیم قغق اؿث.
ُؼ چٍغ از ؿیاؿث جؿاریف گٌّاگٌّی ارائَ قغق ،كنی قایغ ةحّاف ىعؼج ىكحؼؾ ُية ایً
جؿاریف را در ىؿٍی «ظطىكی ك راُکار» ظالمَ کؼد .دفاع ٌیؽ کَ در نغث ةَ ىؿٍای دفؽ کؼدف
ىیةاقغ ،ةَ ىسيّؾة اكغاـُا ك اؾيانی اظالؽ ىیقّد کَ ةؼای دكر ٌيّدف یا از ةیً ةؼدف ظعؼ ك
یا جِغیغ اٌساـ ىیقّد ،ةٍاةؼایً ؿیاؿث دفاؾی در یک دیغگاق کهی ةَ ىؿٍی ظطىكیُایی
اؿث کَ ةؼای دفؽ جِغیغُا ك ةؼكؼاری اىٍیث پیگیؼی ىیقّد(ؾـگؼی ،آكازاٌی.)13:1391،
افؽكف جؿؼیف کهی ىػکّ ر ،جؿاریف دیگؼی ٌیؽ از ىفِّـ ؿیاؿث دفاؾی ارائَ قغق اؿث کَ در
اداىَ ةَ ةؼظی از آفُا اقارق ىیقّد
 ؿیاؿث دفاؾی ،اكغاـُای دفاؾی دكنث را ُغفيٍغ کؼدق ك ُيچٍیً جؿِغات ك اُغاؼ دفاؾی را
ةا ىٍاةؽ دفاؾی ىّزّد ك ظؼحریؽی قغق ىٍعتق ىیؿازد .در ؿیاؿث دفاؾی ،راةعة ةیً
ُغؼُا ك اةؽارُا در ىضیط ؿیاؿی ك ٌؼاىی ىحغیؼ ،كاةم جغییؼ اؿث ،نػا در فؼایٍغ ؿیاؿث
دفاؾی ،اةؽارُای ذاجی دكنث ُيّارق در صاؿ جغییؼ اؿث ،جا ُغؼُای ىّرد ٌؼؼ ةَ قکم
ىعهّةی جضلق یاةٍغ (آُئؼ ،ةِار .)12 :1380
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 ةَ ٌؼؼ ةؼظی ماصبٌؼؼاف ،ؿیاؿث دفاؾی ُيچّف دیگؼ ؿیاؿثُای ىهی ،ىضنّؿ کٍف
ىحلاةم ةیً ؾّاىم گٌّاگّف اؿث .ایً ؾّاىم قاىم فؼٍُگ دفاؾی ٌاقی از جسارب جاریعی ك
ایغئّنّژی ؿیاؿی ،قعنیث ك جّاٌایی رُتؼاف ؿیاؿی ك ٌؼاىی کكّر ،ىِارت ك ركصیة
ؿؼةازاف کكّر ،اةحکار ك ظالكیث داٌكيٍغاف ك ىٍِغؿاف ،ؿازىاف ازحياؾی ،افکار ؾيّىی
رایر ،ؾّاىم زيؿیحی ،ركٌغُای ؾهّـ ك فٍاكری ،كغرت اكحنادی ،ىضیط ژئّپهیحیک،
ةِؼق گیؼی از جّازف ٌؼاىی ك كزّد پّیایی ؿیاؿی در اُغاؼ ركتای ةانلّق ك ىّزّد اؿث .ةٍا
ةَ یک ٌؼؼ ،ؿیاؿث دفاؾی ،ظؼحُا ،ةؼٌاىَُا ك اكغاـُای دكنث ةؼای ایساد اىٍیث در ةؼاةؼ
جِغیغُای ٌؼاىی ظارزی در زىاف مهش ك زٍگ ك در ىلاةم قّرشُای داظهی ىیةاقغ
(پیكیً)12:
 گؼكُی دیگؼ از ىضللاف ةؼ ایً اؾحلادٌغ کَ صّزة کارةؼد ؿیاؿث دفاؾی ،ىضغكد ةَ
ؿیاؿثُای ٌؼاىی ایؼجِازيی ك یا صحی ؿیاؿثُای دكراف مهش اؿث (Huntington,
) .1968: 319-321در ىلاةم ایً دیغگاق کَ ةؼظی ىؿحلغٌغ ؿیاؿث دفاؾی ،ظطىكیُای
کهی (اؾو از ٌؼاىی ،اكحنادی ،ؿیاؿی ،فؼٍُگی ك )...یک دكنث ةَىٍؼّر دفؽ جِغیغُای
اىٍیحی اؿث ،ایً جؿؼیف ،ؿیاؿث را ؾتارت از فؿانیثُای ٌؼاىی دكنث ىیداٌغ کَ قاىم
جغكیً ك ازؼای ةؼٌاىَُا ك رٍُاىة ٌؼاىی 1ىیقّد ) .(Lider, 1983: 347ةؼظی دیگؼ از
اٌغیكيٍغاف ةؼ ایً ةاكرٌغ کَ ؿیاؿث دفاؾی ،ةؼآیٍغی از ىؤنفَُایی ُيچّف رقٌاىة ٌؼاىی،
راُتؼد ٌؼاىی ،ؿیاؿث جأىیً ،ؿیاؿث ؿازىاٌی ،ؿیاؿث پؼؿٍهی ،ؿیاؿث ةّدزَای ،ؿیاؿث
ظهؽؿالح ك كاپایف (کٍحؼؿ) جـهیضات ،ؿیاؿث دفاع ایؼٌؼاىی ك راةعة ٌؼاىیاف ػ
ایؼٌؼاىیاف ىیةاقغ (.)Horton, Warner, Rogerson, 1974
در ٌِایث ىیجّاف ایً جؿؼیف را ارائَ کؼد :ؿیاؿث دفاؾی ،چارچّةی ةؼای ُياٍُگ کؼدف
اةؽارُای ٌؼاىی ،اكحنادی ،ؿیاؿی ك فؼٍُگی از ؿّی دكنث ةؼای دفؽ جِغیغُا ك ةؼكؼاری
دتات ك اىٍیث در کكّر اؿث.
ارتباط شئَپلیتیک ٍ سیاست دفاعی

ةضخ در ةاب راةعة ةیً زغؼافیا ك ؿیاؿحگػاری دكنث ،كغىحی دیؼیٍَ دارد؛ ةَگٌَّای کَ ؾغقای
ؿاةلة ایً ىّضّع را ةَ یٌّاف ةاؿحاف ك ىحفکؼاف آف ىلعؽ ىیرؿاٌٍغ .در صاؿ صاضؼ ةَ ؾهث
گـحؼش ایغقُای ژئّپهیحیکی ةیً ماصبٌؼؼافٌ ،لفآفؼیٍی ىؤنفَُای ژئّپهیحیک در ؾؼمة

1. Military Doctrine
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ؿیاؿث ك ؾيم افؽایف یافحَ اؿث؛ ةَگٌَّای کَ اىؼكزق ،زغؼافیا ك ؾّاىم ژئّپهیحیک از زيهَ
ىالصؼَُای اؿاؿی جنيیوگیؼاف صّزة دفاؾی كهيغاد ىیقّد .ژئّپهیحیک ىیجّاٌغ ةؼای
کكّرُا ،فؼمث ؿاز یا جِغیغآفؼیً ةاقغ .ژئّپهیحیک ىٍاؿب ،ضيً آٌکَ ىؽیثُای فؼاكاف
اكحنادی ك ؿیاؿی ةؼای كاصغُای ؿیاؿی ایساد ىیٌيایغ ،در ةؼظی اككات ضاىً ةؼكؼاری ك
جغاكـ اىٍیث کكّرُا ىیةاقغ .در اظحیار داقحً جٍگَُای راُتؼدی ،كؼار گؼفحً در کاٌّف ىؼاکؽ
ك قؼیافُای امهی اٌؼژی ك ...از زيهَ ىؽیثُای ژئّپهیحیکی ةَ قيار ىیآیغ .ىّكؿیث
ژئّپهیحیک کك ّری ىاٌٍغ ج.ا.ایؼاف ةَ دنیم كؼار گؼفحً در زغؼافیای اٌؼژی زِاٌی ،داقحً ٌلف
پم ارجتاظی ةیً آؿیای ىؼکؽی ك ظهیرفارس ،در اظحیار داقحً كاپایف (کٍحؼؿ) ةؼ جٍگة ُؼىؽ،
دؿحؼؿی ةَ آبُای آزاد ك ...ةَىذاةَ فؼمحی اؿحذٍایی ىعؼح اؿث(ؾـگؼی.)91-108: 1379 ،
ةٍاةؼ ایً ؾّاىم ،کُغُا ك ژٌّـُای ژئّپهیحیکی ىاٌٍغ ،کیفیث ك فؼاكاٌی زيؿیث ،كؿؿث
ؿؼزىیٍی ،جّاف اكحنادی ك ٌؼاىی ،ىكارکث در پیيافُای ٌؼاىی ،ىّكؿیث زغؼافیایی ػ
ژئّپهیحیک ىٍاؿب ،از زيهَ ىؤنفَُای ىّدؼ ةؼ ؿیاؿث دفاؾی ك كغرت ٌؼاىی ىضـّب ىی-
قٌّغ (.)Jablonsky 2004 :100-117
سیاست دفاعی ٍ چشناًدازیسازی آى

ةؼای ةؼرؿی زِث راةعَ ىیاف چكو اٌغاز ك ؿیاؿث دفاؾی ةَ درؾ آرىاف ىعؼح قغق در ؿٍغ
چكواٌغاز ٌ 1404یاز اؿث .كاضش اؿث کَ ؿیاؿحگػاری دفاؾی ةؼ اؿاس چكواٌغازُای
ژئّپهیحیکی دیغگاق ىحفاكجی را از ةؼآكرد جِغیغات کٌٍّی در ةؼداقحَ ك ةا ركیکؼد آیٍغقٌگؼ
ىـائم دفاؾی را جضهیم ىیکٍغ ،از ایًرك اؿث کَ ؿٍغ چكواٌغاز  1404ةَ مؼاصث اؾالـ ىی-
دارد :ایؼاف کكّری اؿث؛ اىً ،ىـحلم ،ىلحغر ةا ؿاىاف دفاؾی ىتحٍی ةؼ ةازدارٌغگی ُيَ زاٌتَ
ك پیّؿحگی ىؼدـ ك صکّىث .ةٍاةؼایً از ةعف دفاؾی ایً ؿٍغ ارزشُای ىحٍّؾی را دریافث
ىی قّد .اىٍیث ،اؿحلالؿ ك اكحغار ٌؼاىی ىتحٍی ةؼ ةازدارٌغگی ُيَ زاٌتَ ك پیّؿحگی ىؼدـ ك
صکّىث در گؼكی چكو اٌغازی اؿث کَ درؾ ك قٍاظث دكیق ىضیط داظهی ك ظارزی ٌیازىٍغ
اؿث .نػا ةا جّزَ ةَ ىِو جؼیً ُغؼ ؿیاؿث دفاؾی کكّر ىتٍی ةؼ دفؽ (یا ىغیؼیث) جِغیغات
صاؿ ك آ یٍغق ،کَ ؾهیَ جياىیث ارضی ،صاکيیث ك اؿحلالؿ کكّر ىحنّر اؿث ،ؿَ ىالصؼة،
«جّاٌایی» (آٌچَ جِغیغکٍٍغق ىیجّاٌغ اٌساـ دُغ)ٌ« ،یث» (آٌچَ جِغیغکٍٍغق ىیظّاُغ اٌساـ
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دُغ) ك «آؿیبپػیؼیُا» (ٌلاط ضؿف ةؼزـحة ةازیگؼ جِغیغکٍٍغق) ةایغ ىتٍای چكواٌغازؿازی
ؿیاؿث دفاؾی كؼار گیؼد(کانیٍؽ)36 :1370 ،
در ایٍسا چكواٌغازؿازی ةَ ىؿٍی ،ىلاةهَ ك پاؿعگّیی ةا اكحغار ةَ جِغیغات آیٍغق اؿث؛ پؾ
چكواٌغازؿازی ةَؾٍّاف یک ىفِّـ زغؼافیایی ،از زيهَ ؾّاىهی اؿث کَ در ظؼحریؽی ؿیاؿث
دفاؾی کكّر ُيّارق ىّرد ٌؼؼ ةّدق ك ىیجّاف ةؼ اؿاس آف جنّیؼ ةازیگؼ از ىّكؿیث ك
جِغیغاجف را ةَ دؿث دُغ .در كاكؽ؛ چكواٌغازی ،رٍُيا ك ُغایثگؼ جغكیً ؿیاؿث دفاؾی
ىیةاقغ .اگؼ کكّری در چكو اٌغاز آیٍغة ظّد ،رؿیغف ةَ زایگاُی فؼاجؼ از آٌچَ اىؼكز در آف
كؼار دارد ،را ُغؼگػاری ٌيایغ ،ةغكف جؼدیغ جياىی ؿیاؿثُای ظّد را ةَگٌَّای جٍؼیو ك اةالغ
ظّاُغ ٌيّد کَ جـِیم کٍٍغق رؿیغف ةَ آف زایگاق ةاقٍغ .کكّرُا در ةیكحؼ ىّارد ایً جنّیؼ
ىعهّب از ظّد را در كانب ؿٍغ چكواٌغاز ارائَ ىیٌيایٍغ .ؿٍغ چكواٌغاز ةهٍغىغت ،ضيً
جؼؿیو آرىافُایی كاكؽگؼایاٌَ ،از كاةهیث فؼاكاٌی ةؼای ةـیر ىٍاةؽ ىادی ك ىؿٍّی کكّرُا
ةؼظّردار اؿث ،ةٍاةؼایً ؿیاؿث ةایغ در راؿحا ك ُيـّ ةا اُغاؼ چكواٌغاز جغكیً گؼدد جا
ضؼیب ازؼایی ك ؾيهی قغف آف افؽایف یاةغ .ةَ ةاكر ةؼظی از ماصبٌؼؼاف ٌؼیؼ نّئیؾ،1
چكواٌغاز كاكؽةیٍاٌَ ،جنّیؼی ظالؽ از ىلنغ ایغقاؿ جؼؿیو ىیکٍغ .چكواٌغاز ةاؾخ ایساد
جالش فّؽانؿادق اٌـافُا ىیقّد ،چارچّب کاری ةؼای جنيیيات ازؼایی ك راُتؼدی ك اٌـساـ
در ؿیاؿحگػاریُا فؼاُو ىیکٍغ .چكواٌغاز كادر اؿث اكنّیثُا را ىؿیً کٍغ .ةٍاةؼایً ؿٍغ
چكواٌغاز:


ٌلعة آااز یک راُتؼی ىّفق ك ةِتّد فؼایٍغ اؿث؛



ارائَکٍٍغة جنّیؼی زػاب از آیٍغة زاىؿَ ىیةاقغ؛

 جؼؿیوکٍٍغة چارچّةی ایغقآؿ در ةؼٌاىَریؽی ،جنيیوگیؼی ك جؿاىم ؿازٌغة ةعفُای
گٌّاگّف زاىؿَ ،ظّاُغ ةّد؛ ك پكحیتاف ك صاىی كغرجيٍغ راُتؼدُاؿث؛
ٌ كافدٍُغة فِيی ركقً از جؼکیب ؾيهکؼد ك ىضیط ةا امّؿ ك آرىافُای ؾيهی
زاىؿَ ىیةاقغ؛


ظالكیث ك ٌّآكری را افؽایف ىیدُغ؛

 كصغت ركیَ ك اٌـساـ دركف/ةیًةعكی ازؽای گٌّاگّف زاىؿَ را ایساد ىیکٍغ .در یک
کالـ ؿٍغ چكواٌغاز ةَىذاةة ٌلعة جالكی دیغگاقُای کارقٍاؿاٌَ ك جسهی دیغگاقُای
ىحعنناف ،در راؿحای ٌیم ةَ اُغاؼ كاٌّف اؿاؿی ،ةا ُغؼگػاری ةهٍغىغت ،ؿيثكؿّی
1. Lewis
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صؼکث زاىؿَ را ىكعل کؼدق ك زىیٍَؿاز افؽایف ضؼیب اىٍیث پایغار زاىؿَ ىیةاقغٌ .ؼؼ ةَ
چٍیً كیژگیُایی ،ؿٍغ چكواٌغاز ىیجّاٌغ ةَؾٍّاف یکی از ظاؿحگاقُای ىِو امّؿ ؿیاؿث
دفاؾی ٌیؽ ىّرد جّزَ كاكؽ قّد.
هدل ٍ چارچَب هفَْهی پصٍّش

در ایً جضلیق ،ىغؿ ىفِّىی پژكُف ةؼ اؿاس قٍاظث ؾّاىم (داةث ك ىحغیؼ) ،کُغُا ك
ژٌّـُای ژئّپهیحیک جؼکیَ ك ارجتاط آفُا ةؼ جغكیً چكواٌغاز ؿیاؿث دفاؾی ج.ا.ایؼاف قکم
گؼفحَ اؿث .ةٍا ةَ جؿؼیف اگؼ ژئّپهیحیک را ؾهو ىعانؿَ ركاةط زغؼافیا ،ؿیاؿث ك كغرت ك
کٍفُای ٌاقی از جؼکیب آفُا ةا یکغیگؼ ةغاٌیو ،آٌگاق ىیجّاف گفث کَ ؾّاىم (داةث ك ىحغیؼ)،
کُغُا ك ژٌّـُای ژئّپهیحیک در كاكؽ ةَکارگیؼی کارةـثُایی اؿثٌ ،اقی از ؾّاىم زغؼافیایی ك
ؿیاؿث کَ ةَ ایساد كغرت ةؼای اجعاذ ؿیاؿث دفاؾی ىٍاؿب ىتحٍی ةؼ ُيکاری ،ركاةث ك یا
ىٍازؾَ ك زٍگ ىٍحِی ىیگؼدد .ةا جّزَ ةَ ایً ىِو جاکیغ ةؼ ایً كاكؿیث کَ ریكَ جياـ زٍگ-
ُا ك ىٍازؾات ىیاف کكّرُا ریكَ در چانفُا ك ةضؼافُای ژئّپهیحیکی دارد ،ىٍعق ژئّپهیحیکی
ٌیؽ ةَ ُياف اٌغازق ىی جّاٌغ در ةازدارٌغگی ك جغكیً ؿیاؿث دفاؾی کكّرُا ىّدؼ كاكؽ گؼدد.
ىغؿ ىفِّىی پژكُف ةا انِاـ از ىغؿ ؿَ كزِی ژئّپهیحیک صافغٌیا (صافغٌیا )65:1375،در
قکم قيارق یک ،آىغق اؿث.
قکم قيارق  :1ىغؿ ىفِّىی پژكُف
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تجسیِ ٍ تحلیل دادُّای ٍ یافتِّای پصٍّش

انف) جسؽیَ ك جضهیم دادقُای کیفی ك یافحَُای آف
جسؽیَ ك جضهیم دادقُای کیفی در ایً ىؼصهَ کَ ةا اؿػحفادق از ركش جضهیػم ىضحػّا ىحػّف
ىناصتَ ك ىعانؿات کحاةعاٌَای ةَىٍؼّر اکحكاؼ ؾّاىم ،کُغُا ك ژٌػّـُػای ژئّپهیحیػک جؼکیػَ
اٌساـ گؼدیغق اؿث ،ظی دك ىؼصهَ کُغگػاری ؾتارت اؿث از قٍاؿایی  77ؾاىم کػَ در ىؼصهػَ
ٌِایی جهعیل ك ةَ  34ؾاىم ك کُغ جتغیم ك ظالمَ گؼدیغق اؿث .1ایً ؾّاىم ةػَ قػؼح زػغكؿ
قيارق  3ؾتارجٍغ از:
زغكؿ قيارق  3کُغُا ،ژٌّـُا ك ؾّاىم ك ژئّپهیحیک جؼکیَ

1

ردیف

عَاهل ثابت شئَپلیتیک

ردیف

کُدّا ،شًَمّای شئَپلیتیک

1

ىّكؿیث ژئّپهیحیک

3

ىٍاؿتات ؿیاؿی ٌ -ؼاىی ةا آىؼیکا

2

ىّكؿیث ژئّاؿحؼاجژیک

4

ركاةث ىٍعلَای ك صّزق ٌفّذ

3

كؿؿث ؿؼزىیً

5

ٌلف آفؼیٍی ٌیاةحی

4

قکم ٍُغؿی ؿؼزىیً

6

ىكارکث در ٌِادُای ؿیاؿی ك اكحنادی

5

ىؼزُای ةیًانيههی

7

ؾضّیث در ٌاجّ ك اؿحلؼار ؿپؼ دفاع ىّقکی

6

زُکكی ك قتکَ آبُا

8

كهيؼك ك ىؼز ژئّپهیحیکی

7

جّپّگؼافی

9

چانفُای ژئّپهیحیکی

8

اكهیو (آب ك ُّا)

10

ؾالیق ژئّپهیحیکی

9

فضا ك كهيؼكی ؿکٌّحگاُی

11

كغرت ك ٌّؾذياٌیگؼی

ردیف

عَاهل هتغیر شئَپلیتیک

12

دیپهياؿی دفاؾی

1

ىٍاةؽ ظتیؿی

13

كغرت ك ؿاظحار ارجف

2

كیژگیُای کیفی ك کيّی زيؿیث

14

مٍؿث ك فٍآكری ٌؼاىی

3

ىٍاؿتات فؼٍُگ

15

رؿاٌَ ك قتکَُای ىاُّارُای

4

اكحناد

16

ؿاظحار ؿیاؿی صاکيیث

5

ؿیاؿث

17

اصؽاب ك ٌِادُای ؿیاؿی

ردیف

کُدّا ،شًَمّای شئَپلیتیک

18

ىٍاؿتات ك ركاةط ةا اركپا

1

ىٍاؿتات ٌؼاىی ةا رژیو مِیٌّیـحی

19

ركاةط ةا ُيـایگاف

2

ىٍاؿتات ةا كفلاز ك آؿیایی ىؼکؽی

20

گؼكقُای ىكحؼؾ ىؿارض

 .قایاف ذکؼ اؿث ظتلَةٍغی ؾّاىم ،کُغُا ك ژٌّـُای ژئّپهیحیک جؼکیَ ةا اؿحٍاد ةَ ىعانؿات کحاةعاٌَای ك اظػ ٌؼؼ
ٌعتگاف اٌساـ گؼدیغق اؿث.
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جتییً ك ارزیاةی زایگاق ؾّاىم ژئّپهیحیک جؼکیَ در جغكیً چكواٌغاز ؿیاؿثُای دفاؾی ج .ا.ایؼاف

ب) تجسیِ ٍ تحلیل دادُّای کوّی ٍ آزهَى فرضیِّای پصٍّش

ؾّاىم ،کُغُا ك ژٌّـُای ژئّپهیحیک کكف قغق در ةعف کیفی پژكُف ةَؾٍّاف قاظلُا ك
گّیَُای آقکار پژكُف ك ظی ازؼای یک پؼؿكٍاىَ  34گّیَای ىیاف زاىؿَ ٌيٌَّ آىاری
جّزیؽ ك پؾ از زيؽآكری دادقُای کيّیٌ ،ـتث ةَ آزىّف فؼضیَُا ةا اؿحفادق از ركشُای
آىار اؿحتاظی (اؿحفادق از ٌؼـافؽار )SPSSاكغاـ گؼدیغق اؿث .نػا ةؼای آزىّف ٌؼىاؿ ةّدف دادقُا
از ركش کّنّىّگؼاؼ-اؿيیؼٌّؼ اؿحفادق قغق اؿث .ایً آزىّف (کّنّىّگؼاؼ-اؿيیؼٌّؼ) ةَ
آزىّف ٌیکّیی-ةؼازش ٌیؽ ىؿؼكؼ اؿث ،کَ ٌحایر آف ىتٍی ةؼ ٌؼىاؿ ةّدف دادقُای پژكُف ةّدق
ك ةَقؼح زغكؿ قيارق  ،4آىغق اؿث.
زغكؿ قيارق  4آزىّف کّنّىّگؼاؼ – اؿيیؼٌّؼ (آزىّف ٌؼىاؿ ةّدف دادقُا)

Sig.
.082
.052

Shapiro-Wilk
Statistic
df
.924
59
59

.960

Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnov
Statistic
df
Sig.
.081
59
.169

ؾّاىم
کُغُا ك ژٌّـُا

.098

59

.76

ؾّاىم ىحغیؼ

.015

59

.129

ؾّاىم داةث

ُيچٍاٌَ در آزىّف ٌؼىاؿةّدف دادقُا ،ىالصؼَ ىیگؼدد ىلغار ) (Sigةؼای ُؼ ؿَ ىّنفَ
ؾّاىم داةث ،ىحغیؼ ك کُغُا ك ژٌّـُای ژئّپهیحیک ةیكحؼ از  0/05اؿث ،ةٍاةؼ ایً دادقُا ٌؼىاؿ
ُـحٍغ.
آزهَى فرضیِّای پصٍّش

فرضیِ اٍل :از ىیاف ؾّاىم (داةث ك ىحغیؼ) ك کُغُا ك ژٌّـُای ژئّپهیحیک جؼکیَ ،کُغُا ك ژٌّـُای
ژئّپهیحیک جؼکیَ در جغكیً چكواٌغاز ؿیاؿث دفاؾی ایؼاف دارای ادؼةعكی ةیكحؼی اؿث.
ةؼای آزىّف فؼضیَ ىػکّر از آزىّف ىلایـَ زكزی اؿحفادق گؼدیغق اؿث .ایً آزىّف دك ىحغیؼ
فؼضیَ ادؾا ك ةغاف ىؿٍا
ىؼةّط ةَ یک زاىؿَ را ىلایـَ ىیکٍغ (ىّىٍی ،)77:1386،نػا
اؿث کَ کُغُا ك ژٌّـ ُای ژئّپهیحیک جؼکیَ از ؾّاىم داةث ك ىحغیؼ ژئّپهیحیک جؼکیَ دارای
ادؼةعكی ةیكحؼی در جغكیً ؿیاؿث دفاؾی ج.ا.ایؼاف ىیةاقٍغ .ةٍاةؼ ایً ةؼ فؼض ىعانف
اؿحّار ك ركاةط زیؼ ىفؼكض اؿث:
 H 0   H 1  H   H
1

0

فنهٍاىَ ؾهّـ ك فٍّف ٌؼاىی ،ؿاؿ دكازدُو قيارق ،35ةِار1395 ،
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زغكؿ قيارق  :8آزىّف ُيتـحگی (ىؿٍیداری) ؾّاىم ،کُغُا ك ژٌّـُای ژئّپهیحیک جؼکیَ
Sig.

Correlation

N

.000

A10

59

)Variable (Factors & Fixed Factors
&. Geopolitical Codes & genomes

Pair 1

زغكؿ قيارق  :9آزىّف ىلایـَ زكزی ؾّاىم (داةث ك ىحغیؼ) ةا کُغُا ك ژٌّـُای ژئّپهیحیک جؼکیَ
Paired Differences
Sig. (2)tailed

df

t

.000

58

19.132

٪95 Confidence Interval
of the Difference

Upper

Lower

.69964

.56710

Std.
Std. Error
Mean
Deviation
Mean

.03311

.63337
.
.25429
.

Variable (Factors
)& Fixed Factors
&. Geopolitical
Codes & genomes

ًتایج آزهَى فرضیِ اٍل پصٍّش (آزهَى زٍجی)

ُياٌگٌَّ کَ در زغكؿ قيارق  ،8ىالصؼَ ىیگؼدد ،ىیاف ؾّاىم (داةث ك ىحغیؼ) ،کُغُا ك ژٌّـ-
ُای ژئّپهیحیک جؼکیَ ضؼیب ُيتـحگی ةؼاةؼ اؿث ةا ( )0/410ك ةا جّزَ ةَ مفؼ ةّدف ىلغار
 Sigك دادقُای ىٍغرج در زغكؿ قيارق  ،9کَ صاكی اظالؾات آزىّف ىلایـَ زكزی دك ؾّاىم
(داةث ك ىحغیؼ) ةا کُغُا ك ژٌّىِای ژئّپهیحیک جؼکیَ اؿث ،ىیجّاف ٌحیسَ گؼفث ىیاٌگیًُای
دكؿازق ىػکّر جفاكت كاةم ىالصؼَای كزّد دارد .فامهَ اظيیٍاف  95درمغی ةؼای ٌكاف دادف
اظحالؼ ىیاف ایً ؾّاىم ةؼ اؿاس راةعَ زیؼ ك ةَ نضاظ ىذتث ةّدف ىلادیؼ صغ پاییً ك ةاال
ٌكاف ىیدُغ کَ ىیاٌگیً کُغُا ك ژٌّـُا از ىیاٌگیً ؾّاىم داةث ك ىحغیؼ ژئّپهیحیک جؼکیَ
ةؽرگحؼ ةّدق ك ةَ ُيیً زِث کُغُا ك ژٌّـُا دارای ادؼةعكی ةیكحؼی ٌیؽ ىیةاقغ.
0/ 56710  d  0/ 69964
فرضیِ دٍم پصٍّش

از ىیاف ىسيّع ؾّاىم (داةث ك ىحغیؼ) ،کُغُا ك ژٌّـُای ژئّپهیحیک جؼکیَ ،ؾضّیث در ٌاجّ ك اؿحلؼار
ؿپؼ ىّقکی در آف کكّر از اكنّیث ةیكحؼی زِث جغكیً چكواٌغاز ؿیاؿث دفاؾی ج.ا.ایؼاف ةؼظّردار
اؿث.
ةؼای آزىّف ایً فؼضیَ ىتٍی ةؼ اكنّیثةٍغی ؾّاىم (داةث ك ىحغیؼ) ك کُغُا ك ژٌّـُای
ژئّپهیحیک جؼکیَ ةؼ جغكیً چكواٌغاز ؿیاؿث دفاؾی ج.ا.ایؼاف ك ُيچٍیً ىكعل قغف كزف
ُؼ یک از ؾّاىم ك ىلایـَ آفُا ةا یکغیگؼ از آزىّف فؼیغىً ك ُيچٍیً ىلایـَ ضؼیب اُيیث
(ىیاٌگیً) اؿحفادق قغق اؿث .1نػا ةا جّزَ ةَ ایً ىّضّع ظؼكزی ٌؼـافؽار ٌ SPSSحیسَ آزىّف
1

 از ایً آزىّف ةؼای جؿییً اكنّیثةٍغی یا رجتَ ةٍغی جؿغادی ىحغیؼ كاةـحَ ةَ ُو کَ در ىسيّع جكکیم یک ؿازق راىیدٍُغ اؿحفادق ىیقّد.
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جتییً ك ارزیاةی زایگاق ؾّاىم ژئّپهیحیک جؼکیَ در جغكیً چكواٌغاز ؿیاؿثُای دفاؾی ج .ا.ایؼاف

فؼیغىً ك ُيچٍیً ىیاٌگیً ىضاؿتَ قغق ةؼای ُؼ یک از ؾّاىم داةث ك ىحغیؼ ةَ قؼح زغكؿ
قيارق  ،10ىیةاقغ .ةا جّزَ ةَ ٌحایر ایً زغكؿ ،ىكاُغق ىیقّد کَ ؾّاىم ؾضّیث جؼکیَ در
پیياف ٌاجّ ك اؿحلؼا ؿپؼ ىّقکی در آف ،ىٍاؿتات راُتؼدی ٌؼاىی جؼکیَ ةا آىؼیکا ،ؿاظحار ك
كغرت ارجف ایً کكّر ،ىّكؿیث ژئّپهیحیک ك ژئّاؿحؼاجژیک جؼکیَ ،ؿاظحار ؿیاؿی كغرت ك
ؿیاؿث ظارزی آف ،ىٍاؿتات ٌؼاىی ةا رژیو مِیٌّیـحی ك ُيچٍیً ٌلف آفؼیٍی ٌیاةحی
جؼکیَ در جتؿیث از ؿیاؿثُای ٌؼاىی  -اىٍیحی آىؼیکا ك اؼب از ىِوجؼیً کُغُا ك ژٌّـُا ك
ُيچٍیً ؾّاىم ىّدؼ ةؼ ؿیاؿث دفاؾی ج.ا.ایؼاف اؿثُ .يچٍیً ؾّاىم ىؼجتط ةا زغؼافیایی
ظتیؿی ىاٌٍغ قکم ،كؿؿث ،اكهیو ك آب ك ُّا ُؼ چٍغ کَ از ؾّاىم ىِو ىضـّب ىیقٌّغ ،اىا
1
دارای ٌلف ك جادیؼگػاری کيحؼی در ارجتاط ةا جغكیً ؿیاؿث دفاؾی ج.ا.ایؼاف را دارٌغ.
زغكؿ قيارق  23-4اكنّیثةٍغی ؾّاىم ،کُغُا ك ژٌّـُای ژئّپهیحیک جؼکیَ ىّدؼ ةؼ جغكیً چكواٌغاز ؿیاؿث دفاؾی
ج.ا.ایؼاف
رتبِ

رتبِ

عاهل

هیاًگیي

1

ؾضّیث جؼکیَ در ٌاجّ ك اؿحلؼار
ؿپؼ ىّقکی در آف

4/95

28/19

فریدهي

رتبِ

عاهل

هیاًگیي

18

مٍؿث ك فٍآكری ٌؼاىی

3/98

رتبِ
فریدهي
17/72

2

ىٍاؿتات ٌؼاىی ةا آىؼیکا

4/91

27/91

19

ىٍاؿتات جؼکیَ ةا كفلاز

3/96

17/23

3

ؿاظحار ك كغرت ارجف

4/88

27/42

20

اصؽاب ك ٌِادُای ؿیاؿی

3/95

17/16

4

ىّكؿیث ژئّپهیحیک

4/64

24/68

21

زيؿیث

3/93

16/71

5

ىّكؿیث اؿحؼاجژیک

4/62

24/31

22

قتکَ آبُا ك ةضؼاف آب

3/86

15/80

6

ؿاظحار ؿیاؿی كغرت

4/59

23/97

23

كغرت ك ٌّ ؾذياٌیگؼی

3/79

15/08

7

ؿیاؿث ظارزی

4/49

22/92

24

ػؼفیثُای اكحنادی

3/62

12/59

8

ىٍاؿتات ٌؼاىیةا رژیو مِیٌّیـحی

4/49

22/76

25

فضاك كهيؼك ؿکٌّحگاُی

3/38

12/59

9

ٌلف آفؼیٍی ٌیاةحی

4/49

22/69

26

دیپهياؿی دفاؾی

3/37

12/06

10

گؼكقُای ىكحؼؾ ىؿارض

4/74

22/53

27

ؾضّیث در ؿازىافُای ىٍعلَای

3/35

11/78

11

ركاةط جؼکیَ ةا ؿّریَ ك ؾؼاؽ

4/45

22/31

28

جّپّگؼافی

3/28

11/33

12

ركاةث ىٍعلَای ك صّزق ٌفّذ

4/42

21/91

29

ىٍاؿتات فؼٍُگی

3/27

10/53

13

چانفُای ژئّپهیحیکی

4/25

20/27

30

رؿاٌَُا ك قتکَُای ازحياؾی

3/08

8/49

14

جؼکیب كّىی ك ٌژادی

4/11

18/81

31

ىٍاةؽ ظتیؿی

3/07

8/08

15

ؾالیق ژئّپهیحیک

4/08

18/39

32

قکم ؿؼزىیً

3/06

7/77

16

اظحالفات ك دؾاكی ىؼزی

4/06

18/25

33

كؿؿث ؿؼزىیً

3/03

7/60

17

ىٍاؿتات ك ركاةط ةا اركپا

4/05

17/86

34

اكهیو ك آب ك ُّا

3

7/28

 -1ةَ ظّر کهی ؾّاىم ظتیؿی ىاٌٍغ كؿؿث ك قکم ؿؼزىیً ك ُيچٍیً اكهیو دارای ٌلف ادؼگػاری در راُتؼدُای
ٌؼاىی دارٌغ .راُ تؼد ٌؼاىی ُؼ کكّر در صیعَ ٌیؼكُای ىـهش آف کكّر ةّدق ك از کارگیؼی كغرت ىهی ةؼای رؿیغف ةَ
اُغاؼ ىهی جكکیم قغق اؿث .در صانیکَ ؿیاؿث دفاؾی راُتؼدُای ٌؼاىی ك جـهیضاجی را ٌیؽ در ةؼ گؼفحَ ك ىلّنَ کالٌی
اؿث کَ ةیكحؼ دكنث ىضّرُ ،ياٍُگ کٍٍغق اىّر دفاؾی ك اىٍیحی ك ز ِث دٍُغق ایً اىّر ةّدق ك ىضنّؿ جفکؼ زيؿی
ٌعتگاف ؿیاؿی ك ٌؼاىی اؿث.
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فنهٍاىَ ؾهّـ ك فٍّف ٌؼاىی ،ؿاؿ دكازدُو قيارق ،35ةِار1395 ،

ًتیجِگیری

ةؼ اؿاس جسؽیَ ك جضهیم اٌساـ قغق ك یافحَُای پژكُف ،در ىسيّع  34ةُؿغ از ؾّاىم (داةث ك
ىحغیؼ) ك ُيچٍیً کُغُا ك ژٌّـُای ژئّپهیحیک جؼکیَ قٍاؿایی ك جضهیم گؼدیغ؛ ةؼرؿیُای
آىاری ك آزىّف فؼضیَ ُای پژكُف داؿ ةؼ ایً كاكؿیث اؿث کَ از ىیاف ؾّاىم (داةث ك ىحغیؼ) ك
کُغُا ك ژٌّـُای ،دؿحَ اظیؼ (کُغُا ك ژٌّـُای ژئّپهیحیک جؼکیَ) در جغكیً ؿیاؿث دفاؾی
ج.ا.ایؼاف دارای اكنّیث ك ادؼةعكی ةیكحؼی اؿث .در ىیاف کُغُا ك ژٌّـُای ژئّپهیحیک ،ؾضّیث
جؼکیَ در ٌاجّ ك اؿحلؼار ؿپؼ دفاع ىّقکی در آف ةَؾٍّاف ىِيحؼیً ژٌّـ ژئّپهیحیک جؼکیَ ٌیؽ از
اكنّیث ك ادؼةعكی ةیكحؼی در جغكیً ؿیاؿث دفاؾی ج.ا.ایؼاف ةؼظّردار اؿث .ةَظّر کهی
جؼکیَ ةَؾٍّاف قؼكیجؼیً ؾضّ ٌاجّ ،ةا كزّد ػؼفیثُای زیاد ٌؼاىی ةَكیژق كاةهیث ؾانی ٌیؼكی
زىیٍی ك ُيچٍیً اؿحلؼار ؿپؼ دفاؾی ىّقکی در آف کكّر ك ُيچٍیً ركاةط ؿیاؿی ك ٌؼاىی
ةا آىؼیکا در صاؿ جتغیم قغف ةَ پیكاٌی ٌاجّ در ىٍعلَ اؿث .ةؼرؿی ایً ركٌغ ٌكاف ىیدُغ،
جؼکیَ ةا ةیف از قنث ؿاؿ ؿاةلَ ةَ ؾضّیث ٌاجّ (/1952ـ) ك ةَ نضاظ جـهط ةؼ جٍگَُای
ةـفؼ ك دارداٌم از اُيیث كیژق ای در جضکیو زٍاح زٍّب قؼكی ٌاجّ ةؼظّردار اؿث .فؼىاٌغُی
ٌاجّ جّاف ٌؼاىی جؼکیَ را ةَ ؾٍّاف ٌیؼكی امهی ضؼةحی در زتَِ زٍّب قؼكی جهلی ىیکٍغ .در
چارچ ّب ایً فؼىاٌغُیٌ ،یؼكُای جؼکیَ ةایغ كادر ةاقٍغ ؾيهیات كؿیؽ ٌؼاىی را در ؿّاصم
دریای ؿیاق ،ىاكراء كفلاز ك زٍّب اؼةی آؿیا (ظاكرىیاٌَ) ظؼحریؽی ك ازؼا ٌيایٍغ .در ةؼٌاىَ-
ُای اؼب ،جؼکیَ ةَ ؾٍّاف جکیَگاق ىضکو ٌاجّ ك ٌّار ضؼةَگیؼ ةیً اركپا ك ظاكرىیاٌَ ىضـّب
ىیقّد.
1
ىّضّع اؿحلؼار ؿیـحو دفاع ىّقکی در ظاؾ جؼکیَ کَ ٌاقی از ؾضّیث جؼکیَ در ؿازىاف
پیياف آجالٌحیک قيانی (ٌاجّ) اؿث ٌیؽ از ژٌّـُای ىِو ك ىّدؼ ةؼ جغكیً ؿیاؿث دفاؾی
ج.ا.ایؼاف اؿث .اگؼچَ در اةحغا ُغؼ اؾالىی ایً ظؼح ةَظّر ىكعل ،ىلاةهَ ةا جِغیغات ایؼاف
ةَكیژق از ٌاصیَ ىّقکُای ىیافةؼد ایؼاف اؾالـ قغ ،اىا در ٌِایث ةا کّقف ؿیاؿحيغارف آٌکارا،
اؾضای ٌاجّ در ازالس ؿؼاف ؾضّ در نیـتّف پؼجغاؿ ،ةا صػؼ ٌاـ ایؼاف ةَؾٍّاف ىٍتؽ جِغیغ
2
ىّافلث کؼدق ك راق را ةؼای اؿحلؼار ایً ؿاىاٌَ در ظاؾ جؼکیَ ُيّار گؼدیغ.
1

. Natoional Missils Defensc (NMD).
2
 .ةغیً ىٍؼّر در ؿاؿ /2009ـ ،دكنث اكةاىا یک ةّدزَ  3/15ىیهیارد دالری را ةا ُغؼ اؿحلؼار ؿپؼ دفاع ىّقکی در ىٍاظق ىّرد
جِغیغ جنّیب کؼد .جؼکیَ ةَؾٍّاف ىضم اؿحلؼار ؿاىاٌَ ىّقکی اٌحعاب ك ىلاةهَ ةا ىّقکُای ىیافةؼد ایؼاف ةَؾٍّاف ُغؼ امهی ظؼح
اؾالـ قغ .در راؿحای ایً ظؼح ،آىؼیکا اؾالـ کؼد ،در صاؿ ةؼٌاىَریؽی ةؼای فؼكش  13ؿاىاٌَ ىّقک پاجؼیّت (ىّقکُای زىیٍی دفاع
ُّایی) ةَ جؼکیَ اؿث .ایً جنيیو آقکارا ٌكاف داد کَ كاقٍگحً کكّر جؼکیَ را ةَؾٍّاف زایگؽیً اركپای قؼكی در ظؼح اؿحلؼار دفاع
ىّقکی اٌحعاب کؼدق اؿث .از ؿّی ىضافم ظتؼی اؾالـ قغ کَ ارجف جؼکیَ در ٌؼؼ دارد رادارُای ىعنّمی را ةؼای قٍاؿایی

جتییً ك ارزیاةی زایگاق ؾّاىم ژئّپهیحیک جؼکیَ در جغكیً چكواٌغاز ؿیاؿثُای دفاؾی ج .ا.ایؼاف
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ؿایؼ ؾّاىم ،کُغُا ك ژٌّـُای ژئّپهیحیک اكنّیثدار ك ادؼ ةعف در جغكیً چكواٌغاز ؿیاؿث
دفاؾی ج.ا.ایؼاف ةَ جؼجیب در زغكؿ قيارق آىغق اؿث؛ اىا ةَظّر کهی پیكٍِاد ىیگؼدد،
ج.ا.ایؼاف ،ةؼای دؿحیاةی ةَ یک قٍاظث ؾیٍی از ىّكؿیث ىٍعلَای ك زِاٌی ظّدٌ ،ـتث ةَ
جضهیم ك ارزیاةی ؾّاىم ژئّپهیحیک صّزقُای پیؼاىٌّی اكغاـ ك ةا درؾ كاكؿی از جؿاىم ؾّاىم
زغؼافیا ،ؿیاؿث ك كغرت در اجعاذ ؿیاؿحگػاریُای کالف از زيهَ ؿیاؿث دفاؾی ك ٌیم ةَ
اُغاؼ آف اكغاىات الزـ را پیفةیٍی ك ازؼا ٌيایغ.
هٌابع
 ادُؼ ،آدریاف فؼةِؼكف ( .)1380ؿیاؿث دفاؾی .جؼزيَ :ؿؿادت صـیٍی .فنهٍاىَ ىعانؿات دفاؾی -اىٍیحی.
قيارق .26
 ةؼٌاردکًُّ ،ؿائّؿ؛ جؼزيَ :کارداف ،ؾتاس ( .)1389ژئّپهیحیک ٌؼاـ زِاٌی .جِؼاف ،اٌحكارات ىّؿـَ
فؼٍُگی ىعانؿات ك جضلیلات ةیًانيههی اةؼار ىؿامؼ .چاپ دكـ ،جِؼاف.
 صافغٌیا ،ىضيغرضا ( .)1390امّؿ ك ىفاُیو ژئّپهیحیک .جِؼاف،اٌحكارات آؿحاف كغس رضّی .چاپ
ؿّـ.
 ؿانٍيای اىٍیث ىهی زيِّری اؿالىی ایؼاف (جضّالت راُتؼدی 1393؛ چكواٌغاز  .)1394قّرای
ٌّیـٍغگاف ( .)1393جِؼاف ،پژكُكکغق ىعانؿات راُتؼدی (ایؼ اٌحفاؾی) ك ؿازىاف ؾلیغجی ؿیاؿی
ارجف ج.ا.ایؼاف.
 قِالییٌ ،امؼ؛ ىِؼٌیا ،اصيغ ك كنیٌّغزىاٌی ،صـیً (ٌ .)1388ؼؼیَُای راُتؼدی.جِؼاف ،اٌحكارات
داٌكگاق فؼىاٌغُی ك ؿحاد ارجف ج.ا.ایؼاف .چاپ اكؿ.
 ؾؽجی ،ؾؽت اهلل (ٌ .)1386ؼؼیَُای زغیغ زغؼافیای ؿیاؿی .جِؼاف ،اٌحكارات كّىؾ .چاپ اكؿ.
 ؾؽجی ،ؾؽتاهلل ( .)1393ژئّپّنیحیک .جِؼاف ،اٌحكارات ؿيث .چاپ دُو.

 ؾـگؼی ،ىضيّد؛ آكازاٌی ،اصيغ ( .)1391ؾّاىم ك كیژگیُای ؿیاؿث دفاؾی زيِّری اؿالىی ایؼاف.
جِؼاف ،اٌحكارات ىؼکؽ جضلیلات راُتؼدی دفاؾی .چاپ اكؿ.

 کانیٍؽ ،زاف اـ ( .)1370اؿحؼاژی ةؽرگ .جؼزيَ :ةایٍغر ،کّرش .جِؼاف ،دفحؼ ىعانؿات ؿیاؿی ك ةیً-
انيههی.
ؿکُّای پؼجاب ىّقکُای ةانـحیک ایؼاف در ظاؾ ظّد ىـحلؼ کٍغ .در ُيیً راؿحا كنغ ظؼیغ ىّقکُای رُگیؼ پاجؼكیّت ؿاظث
آىؼیکا را دارد .در كاكؽ در اداىَ جضّالت یاد قغق کَ ظی زؼیاف ٌكـث قّرای راُتؼدی در ةیـث ك ٌِيیً ازالس قّرای ُيکاری
جؼکیَ ك آىؼیکا در كاقٍگحً ،ىّضّع اؿحلؼار ؿیـحوُای ىّقکی ٌاجّ در ظاؾ جؼکیَ ،ةا ُغؼ ىلاةهَ ةا ؿیـحوُای ىّقکی ایؼاف ىعؼح
گؼدیغ .در ایً ةا اؾالـ رؿاٌَای ایً ىّضّع کَ كاکٍفُای ىحؿغدی را در داظم ك ظارج جؼکیَ ةَ كیژق از ؿّی ایؼاف در پی داقث،
ىػاکؼات دیگؼی ٌیؽ در آٌکارا ك ةؼكکـم مّرت گؼفث جا در ٌِایث در ازالس ؿؼاف ٌاجّ ازؼای ایً ظؼح ةا ىّافلث جؼکیَ ةَ جنّیب
ٌِایی رؿیغ (گؽارش راُتؼی قيارق .)1389 ،336

فنهٍاىَ ؾهّـ ك فٍّف ٌؼاىی ،ؿاؿ دكازدُو قيارق ،35ةِار1395 ،
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 ىسحِغزادق ،پیؼكز ( .)1386زغؼافیای ؿیاؿی ك ؿیاؿث زغؼافیایی .جِؼاف ،اٌحكارات ؿيث .چاپ دكـ.

 ىسحِغزادق ،پیؼكز ( .)1391فهـفَ ك کارةؼد ژئّپهیحیک (ىفاُیو ك ٌؼؼیَُا در ؾنؼ فضای ىسازی).جِؼاف،
اٌحكارات ؿيث .چاپ اكؿ.
 ىسحِغزادق ،پیؼكز؛ ؾـگؼی ،ؿِؼاب ( .)1389زغؼافیای ؿیاؿی ك ژئّپهیحیک .جِؼاف ،اٌحكارات داٌكگاق
پیاـ ٌّر .چاپ چِارـ.
 ىؼادیاف ،ىضـً ،اصغی ،ىضيغ؛ ك ٌّراٌیاف ،ىضيغؾهی ( .)1394ركاةط جؼکیَ ةا کكّرُای اؿالىی ىٍعلَ
ك جادیؼ آف ةؼ اىٍیث ىهی ج.ا.ایؼاف.فنهٍاىَ ىضیط دفاؾی ةیًانيهم .ؿاؿ اكؿ ،قيارق یک .ىؼکؽ جضلیلات
راُتؼدی دفاؾی.
 ىّىٍی ،ىٍنّر ( .)1386جضهیمُای آىاری ةا اؿحفادق از ٌؼـافؽار /SPPSجِؼاف؛ اٌحكارات ؾهو ك داٌف.
چاپ اكؿ.
 ىیٍایی ،ىِغی ( .)1386ىلغىَای ةؼ زغؼافیای ؿیاؿی ایؼاف .جِؼاف ،اٌحكارات دفحؼ ىعانؿات ؿیاؿی ك
ةیًانيههی كزارت اىّر ظارزَ .چاپ اكؿ.
 یؽدافپٍاقدرك ،کیّىؼث ( .)1395ؿاظحار ٌؼؼی اىٍیث ك ژئّپهیحیک ةا جاکیغ ةؼ ژئّاؿحؼاجژی .اٌحكارات
داٌكگاق جِؼاف .چاپ اكؿ ،جِؼاف.
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