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 چکیده
افی دس ٚالغ تشػیٓ ػٛاسم خبسری صٔیٗ اػت.  اص رّٕٝ ٟٕٔتشیٗ ٔؤِفٝ ٞبی آٖ؛ ٔشصٞب، ٘بٕٞٛاسیٟب ٚ ؿجىٝ آثٟب ٔٛضٛع تٛپٌٛش

ٔی ثبؿذ. ٔشصٞب ثٝ ػٙٛاٖ یىی اص ٟٕٔتشیٗ ٔؤِفٝ ٞبی تٛپٌٛشافی، اص رّٕٝ ٔؤحشتشیٗ اثضاسٞبی رذایی ٚ تؼییٗ ٞٛیت ػرشصٔیٙی  

ب سا ثٝ اؿىبَ ٚ ا٘ٛاع ٔختّفی تمؼیٓ ثٙذی ٔی وٙٙذ ٚ دس ایٗ ٔیبٖ ٔؼتمذ٘ذ ٘رٛع  دِٚتٟب ٔی ثبؿٙذ. ٔتفىشاٖ سؿتٝ رغشافیب ٔشصٞ

اػرتشاتظیىی، ٔشصٞربی ٔمؼرش،    -ٔشص دس أٙیت یب ػذْ أٙیت ّٔی ٚ ثیٗ إِّّی یه وـٛس ٔؤحش اػت. دس لبِت سٚیىشدٞبی ٘ظبٔی

غذة ٕٞٛاسٜ ٔٛسد عٕغ اَٚ ٔتزبٚص ثرٛدٜ ٚ  ؿشایظ ٔٙبػت تشی سا ثشای دفبع فشاٞٓ ٔی ٕ٘بیٙذ دس عبِیىٝ ا٘ٛاع خغٛط ٔشصی ٔ

 ٚػٛػٝ اٍ٘یض ٞؼتٙذ.

اصایٗ سٚ ٞذف ٔب دس ایٗ ٔمبِٝ؛ ثشسػی أٙیت ؿٟشٞبی ٔشصی دس غشة ٚ رٙٛة غشثی ایشاٖ، دس عَٛ رًٙ ػشاق ػّیٝ ایشاٖ ٔری  

، ثٝ ا٘ٛاع آٖ اؿبسٜ ٕ٘رٛدٜ  ثبؿذ. دس ایٗ ساػتب ٘خؼت ثٝ عشط ٔٛضٛع پشداختٝ ٚ ضٕٗ اسائٝ ٔجب٘ی  ٘ظشی ٚ ػپغ تؼبسیفی اص ٔشص

 ٚ ٟ٘بیتب ثٝ تـشیظ ٚ تٛضیظ أٙیت ؿٟشٞبی ٔشصی ایشاٖ دس دٚساٖ رًٙ ػشاق ػّیٝ ایشاٖ ٔی پشداصیٓ.
 

 ٔشص، ا٘ٛاع ٔشصٞب،  ٔشصٞبی آػیت پزیش، رًٙ ػشاق ػّیٝ ایشاٖ. :یدیواصگان كل

 

 

 مقدمه
ذٌی وشدٜ ٚ ثب ا٘ٛاع خغشات ٞٓ ٘ـریٗ ثرٛدٜ اػرت. دس ایرٗ     ا٘ؼبٖ دس عَٛ تبسیخ ٔٛرٛدیت خٛیؾ ٕٞٛاسٜ ثش ثؼتش ٘بأٙی ص٘  

ثیٗ پذیذٜ ٞبی ٔختّف رغشافیبیی، ػیبػی، ارتٕبػی، فشٍٞٙی، التلبدی، ٘ظبٔی ٚ صیؼت ٔغیغی ٘مؾ ثؼرضایی دس تٟذیرذ اٚ   

اص ٘ظرش سٚاثرظ   . ایفب وشدٜ ا٘ذ. رغشافیب، اػٓ اص ٔغیظ فیضیىی ٚ غیش فیضیىی آٖ عیف ٚػیؼی اص تٟذیذٞب سا دس خٛد ربی ٔیذٞرذ 

ٗ   یىی اص ػٛأرُ ثٛررٛد آٚس٘رذٜو دٚػرتی ٚ یرب     ثٝ ػٙٛاٖ یه پذیذٜ رغشافیبیی ثیٗ إُِّ ٔشصٞب  دِٚتٟرب ٚ ّٔتٟرب    خلرٛٔت ثری

ٔشصٞب ٌبٞی ثبػج ػٛو ظٗ ٚ صٔب٘ی  .ػیبػی اػت ٕیٗ رٟت اص ٔؼبئُ ٟٔٓ ٔٛسد ٔغبِؼٝ دس رغشافیبیٞ ؿٛد ٚ ثٝ ٔغؼٛة ٔی

ُ  تبسیخی ٞش ّٔت ٘ـبٖ ٔی آٚسد صیشا ٚلبیغ رًٙ ٚ كّظ ّٔتٟب سا ثٛرٛد ٔی ػیبػری آػرب٘تش ثرشای      دٞذ وٝ ٔشصٞب یىی اص ٚػربی

 .ٞب ؿذٜ اػت آغبص ثؼیبسی اص رًٙ ی ،ٔبیٝ یب ػٕذی  ثٛدٜ ٚ عٛادث ٔشصی اػٓ اص تلبدفی رًٙ ی ثٟب٘ٝ

یٝ ایشاٖ یىی اص ٕٞریٗ رٍٟٙرب   رًٙ أشی اػت وٝ اص اثتذای عیبت ثـش ٕٞٛاسٜ ٕٞشاٜ اٚ ثٛدٜ اػت. رًٙ ٞـت ػبِٝ ػشاق ػّ

اػت. پغ اص پیشٚصی ا٘مالة اػالٔی ایشاٖ سطیٓ ثؼخی كذاْ عؼیٗ وٝ اص ایٗ پیشٚصی اعؼربع خغرش ٔری ٕ٘رٛد ثرب ٕٞربٍٞٙی       

وـٛسٞبی غشثی ٚ ثخلٛف آٔشیىب ثٝ ثٟب٘ٝ اختالفبت ٔشصی دس كذد ثشٔی آیذ وٝ ثٝ خبن ایشاٖ تزربٚص ٚ رٍٙری خٛ٘جربس سا ثرش     

اِزضایرش سا ٘ـرب٘ٝ    1975ٕ٘بیذ. كذاْ ثشای الٙبع افىبس ػٕٛٔی ػشاق ٚ رٟبٖ ػشة وٝ أضربی لرشاسداد  ػربَ    ّٔت ایشاٖ تغٕیُ 

ضؼف اٚ دس ثشاثش لذست ایشاٖ ٔی دا٘ؼتٙذ، ضٕٗ ِغٛ یه رب٘جٝ لشاسداد لؼٕت ثضسٌی اص اػتبٟ٘بی خٛصػتبٖ، ایرالْ ٚ وشٔب٘ـربٜ   

 سا ثٝ تلشف خٛد دسآٚسد. 
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ظ ثیٗ إُِّ، پظٚٞؾ ٞبی ساٞجشدی، ثخلٛف ٔجبعج ٔشثٛط ثٝ ػیبػتٟبی رغشافیبیی)طئٛپّیتیه(، دس ػلش عبضش، ٔغبِؼٝ سٚاث

اص إٞیت ٚیظٜ ای ثشخٛسداس اػرت. اص آ٘زرب ورٝ طئٛپّیتیره دس ٚالرغ، ٘تربیذ رغشافیربیی یره ػیبػرت اػرت، دس یره تغّیرُ             

افیبیی ساثغرٝ ثشلرشاس ؿرٛد ٚ ٞرذف اص آٖ، تجیریٗ      طئٛپّیتیىی، اٞتٕبْ ثش آٖ اػت وٝ ثیٗ ٔشاوض لذست ثیٗ إِّّی ٚ ٔٙبعك رغش

٘مؾ ػٛأُ رغشافیبیی دس ػیبػت وـٛسٞبػت؛ صیشا ٚلبیغ ػیبػی ٕٞیـٝ دس یه ٔغیظ رغشافیبیی اتفبق ٔری افترذ ٚ ػٛأرُ    

اص ثذٖٚ تٛرٝ ثٝ وّیٝ ػٛأُ صیؼت ٔغیغی، اػرٓ  » رغشافیبیی دس سٚ٘ذ پذیذٜ ٞبی ػیبػی تأحیشٌزاس اػت؛ صٙب٘ضٝ ٌفتٝ ؿذٜ: 

)دٚئشتری،  « ا٘ؼب٘ی ٚ غیش ا٘ؼب٘ی، ّٕٔٛع ٚ غیش ّٕٔٛع، ٔغیظ ػیبػری ثریٗ إِّّری سا ثرٝ عرٛس وبٔرُ ٕ٘ری ترٛاٖ ؿرٙبخت         

 (. ثب تٛرٝ ثٝ ٔمذٔٝ ثبال ػٛاَ پظٚٞؾ ایٗ اػت وٝ:103:ف1372

شاق ػّیرٝ  صشا ٔشصٞبی غشثی دس ٔمبیؼٝ ثب ٔشصٞبی رٙٛة غشثی ایشاٖ ثیـتش ٔٛسد ٞذف عٕالت ٚ تٟربرٓ دؿرٕٗ دس رٙرً ػر    

 ایشاٖ لشاس ٌشفت ٚ ٘مؾ طئٛپّیتیه دسرًٙ ٞـت ػبِٝ صٍٛ٘ٝ اػت؟

 

 فزضیه های پضوهص
( ثٝ دِیُ تفبٚت ٚ تٕبیض ؿىُ ٞٙذػی)تٛپٌٛشافی ( ٔشصٞبی غشثی رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ٘ؼجت ثرٝ ٔشصٞربی رٙرٛة غرشة     1 

 ثیـتش ٔٛسد ٞذف عّٕٝ ػشاق لشاسٌشفت.

 ّٔی ؿٟشٞبی ٔشصی تؼییٗ وٙٙذٜ اػت.(تٛپٌٛشافی ٔشصٞب دس تأٔیٗ أٙیت 2

 

 روش پضوهص

 تٛكیفی ٚ اص ػٛی دیٍش تجییٙی ثٝ دِیُ  ایزبد ساثغٝ ػّیّت ثیٗ رغشافیب ٚ أٙیت اػت.-سٚؽ ایٗ پظٚٞؾ اص یه ػٛ تغّیّی

 

 پیطینه پضوهص 
وتبة یرب ٔشررغ ٚ ٔٙجؼری ثرٝ      ثب ٔغبِؼبت ٚ تغمیمبتی وٝ ٔغمك دس ساػتبی ایٗ تغمیك ا٘زبْ داد ثٝ ایٗ ٘تیزٝ سػیذ وٝ ٔمبِٝ،

ٔٛضٛع رًٙ ػشاق ػّیٝ  ایشاٖ اص ٔٙظش تأحیش ٌزاسی تٛپٌٛشافی ٔشصٞب ثش أٙیت ّٔی ٚ ؿٟشٞبی ٔرشصی ٘پشداخترٝ اػرت ٚ ٔری     

تٛاٖ ارػبٖ داؿت وٝ ایٗ پظٚٞؾ ٔی تٛا٘ذ فتظ ثبثی رٟت تغمیمبت ٚ پظٚٞـٟبیی دس ایرٗ ساػرتب ثربص ٕ٘بیرذ. ثرٝ عرٛس خیّری        

زٓ ٔی تٛاٖ ٘ىبتی سا دس ٔٛسد رًٙ ٞـت ػبِٝ یبفت وٝ  ؿىُ ٞٙذػی ٔشصٞب دس پیـشٚیٟبی ػشاق ثٝ خربن  پشاوٙذٜ ٚ ٘ٝ ٔٙؼ

رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ٔؤحش ثٛدٜ اػت. دس ساػتبی طئٛپّیتیه ٚ ٘ظشیٝ ٞبی رغشافیبی ػیبػی ٔٙبثؼی ثرٝ ٍ٘ربسؽ دسآٔرذٜ ورٝ     

اختٝ ؿذٜ اػت وٝ اص رّٕٝ آٟ٘ب ٔمبِٝ ی پیشٚص ٔزتٟذصادٜ تغرت  دسآٟ٘ب كشفب ثٝ ػٛأُ طئٛپّیتیه یب ٘ظشیٝ ٞبی طئٛپّیتیه پشد

ػٙٛاٖ رغشافیب ٚ ػیبػت دس د٘یبی ٚالؼیت ٞب اػت وٝ دس آٖ ٍ٘بٜ وٛتبٞی ثٝ ٔفربٞیٓ طئٛپّیتیره داسد ٚ ٕٞضٙریٗ ٔمبِرٝ دسّٜ     

ٕٞضٙیٗ دس ٔٙبثغ یبفترٝ ٚ   ٔیشعیذس تغت ػٙٛاٖ طئٛپّیتیه اسائٝ تؼشیف رذیذ ٚ ٘یض وتبة طئٛپّتیه ػضت ا.. ػضتی ٔی ثبؿذ  ٚ

ثشسػی ؿذٜ دس صٔیٙٝ رًٙ ػشاق ػّیٝ ایشاٖ ٘یض ثٝ ایٗ ٔٛضٛع پشداختٝ  ٘ـذٜ اػت. اص ایٗ سٚ أیذ اػت ایرٗ تغمیرك ػّیرشغٓ    

 ٔـىالت ٚ وبػتی ٞبی خٛد ساٍٞـبی ربٔؼٝ ی ػّٕی وـٛس لشاس ٌیشد.

 

 مبانی نظزی پضوهص: نظزیه های صئوپلیتیک
ی ٔتؼذدی اسائٝ ؿذٜ اػت. ٔغٛس ایٗ ٌٛ٘ٝ ٘ظشیٝ ٞرب، ثشسػری ٔیرضاٖ أىربٖ تغییرش ػٛأرُ صیؼرت        دس ایٗ خلٛف، ٘ظشیٝ ٞب

 ٔغیغی ٚ رغشافیبیی دس ساػتبی ٘یبصٞبی ا٘ؼب٘ی ثٛدٜ اػت.

 دسیبٞب ٚ لذست ّٔی-1
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د ثضسي ( یىی اص ٘ظشیٝ پشداصاٖ ؿبخق آٔشیىب دس صٔیٙٝ ی ػیبػت ٞبی رغشافیبیی اػت. اٚ دس آخشیٗ 1914ٛٔ-1840ٔبٞبٖ)

سا اػربع لرذست ّٔری ٔری     « تٛاٖ دسیبیی» تٛػؼٝ عّجی أپشیبِیؼتی اسٚپب ٚ رٟب٘ی ؿذٖ لذست آٔشیىب، دػت ثٝ لّٓ ثشد. ٚی 

دا٘ؼت. اٚ دس تغّیّی وٝ اص تبسیخ دسیب٘ٛسدی، ثٛیظٜ ٌؼتشؽ رٟب٘ی ثشیتب٘یب داسد، ثٝ ایٗ ٘تیزٝ ٔی سػرذ ورٝ ػرّغٝ ثشدسیبٞرب،     

ی ٚرٛد لذس تٟبی ثضسي ضشٚسی اػت.  اٚ تغّیُ خٛد سا ثش اػبع ایٗ تزشثٝ اػرتٛاس ػربخت   ثخلٛف تٍٙٝ ٞبی ساٞجشدی، ثشا

وٝ ظٟٛس ثشیتب٘یب ثب تجذیُ آٖ ثٝ لذست دسیبیی ٕٞضٔبٖ ثرٛدٜ اػرت. دس صٔرب٘ی ورٝ ساٟٞربی دسیربیی اكرّی ثرٝ ساٟٞربی دسٖٚ          

ص یه ػٛ، ثٝ دِیُ ٘ضدیىی ثب اسٚپبی لربسٜ ای ٔری   أپشاعٛسی تجذیُ ؿذٜ ثٛد، ٔٛلؼیت ثشیتب٘یب ثٝ لذستٕٙذی اٚوٕه وشد؛ صیشا ا

تٛا٘ؼت ثٝ دؿٕٗ اعتٕبِی ضشثٝ ثض٘ذ ٚ اص ػٛی دیٍش، ثب فبكّٝ ی ٔٙبػجی وٝ اص آٖ داؿت، تب عذی اص تٟبرٓ آ٘بٖ ٔلٖٛ ثرٛد.  

بس وٙرذ ٚ اِجترٝ   ثشیتب٘یب ثب تٕشوض لذست دسیبیی خٛد دس ؿٕبَ الیب٘ٛع اعّغ ٚ دسیبی ٔب٘ؾ، لبدس ثٛد لرذستٟبی اسٚپربیی سا ٟٔر   

دػتیبثی وـٛسٞب ثٝ صٙیٗ ٔٛلؼیتی ثٝ ػٛأّی ٘ظیش ٚضؼیت رغشافیبیی، ؿىُ ٚ ٚػؼت ػرشصٔیٗ، ٚیظٌری ٞربی ّٔری ٚ ٘ظربْ      

 (113:1372ثٝ ٘مُ اص دٚئشتی،  mahan,1660-1783:281-329عىٛٔتی ثؼتٍی داسد)

 

 لّت صٔیٗ-2

ٗ رغشافیب ٚ فٗ آٚسی ساثغٝ ی ٘ضدیىی لبیُ ثٛد. اٌرش فرٗ آٚسی دس   ٔىیٙذس، یىی اص ٘ظشیٝ پشداصاٖ طئٛپّیتیه، ٕٞب٘ٙذ ٔبٞبٖ، ثی

صٔب٘ی ٔٛرت تفٛق ٘یشٚی دسیبیی ٌـت، فٗ آٚسی لشٖ عبضش تفٛق ٘یشٚی صٔیٙی سا احجبت وشد. ٔىیٙذس اثتذا دس ٔمبِرٝ ای ورٝ   

ب ػٙرٛاٖ آسٔربٖ ٞربی    ، دس ا٘زٕٗ ػّغٙتی ِٙذٖ لشائت وشد ٚ ػپغ آٖ سا پغ اص رًٙ رٟب٘ی اَٚ دس وتبثؾ ثر 1904دس ػبَ 

ٔٙغمٝ ٔغٛسی ػیبػت ثیٗ إُِّ سا ٔٙغمٝ ٚػیؼی تـىیُ ٔی دٞذ وٝ اص » دٔىشاتیه ٚ ٚالؼیت ثٝ صبح سػب٘ذ، اظٟبس داؿت: 

اسٚپبی ؿشلی تب رٍّٝ ٞبی ػیجشی أتذاد ٔی یبثذ. ایٗ ٘بعیٝ ی ٔغٛسی، وٝ ثب أپشاعٛسی سٚػیٝ تضاسی تغجیرك ٔری ٕ٘رٛد، اص    

٘بٔیرذ ٚ اكرُ ٔؼرشٚفؾ سا    « لّت صٔیٗ»اٚ ایٗ ٘بعیٝ سا« ثشخٛسداس ثٛد ٚ ػشؿبس اص ٔٙبثغ عجیؼی اػت. یه ٔٛلؼیت اػتشاتظیه

 صٙیٗ اسائٝ داد:

 عىٓ ٔی سا٘ذ.« لّت صٔیٗ»وؼی وٝ ثشاسٚپبی ؿشلی عىٓ ٔی سا٘ذ، ثش  -

 عىٓ ٔی سا٘ذ.« رضیشٜ ی رٟب٘ی اٚساػیب» ، عىٓ ٔی سا٘ذ، ثش«لّت صٔیٗ»وؼی وٝ ثش  -

ثٝ ٘مُ اص ٕٞربٖ:   makinder,1904:15 عىٓ سا٘ی وٙذ، عبوٓ رٟبٖ خٛاٞذ ثٛد.)« رضیشٜ رٟب٘ی اٚساػیب»ٝ ثش ٚ وؼی و -

116ٚ137) 

ٔىیٙذس عی رًٙ رٟب٘ی دْٚ، ٘ظشیٝ یب اكُ ٔؼشٚفؾ سا اكالط وشد؛دس ثشاثش ا٘جبؿت لذست دس اٚساػریب ثرٝ ٚص٘رٝ ی تؼربدِی دس     

ٚ داس٘رذٜ ی  « ثضسٌتشیٗ لذست صٔیٙی رٟب٘ی» صٙذ ؿٛسٚی اص ایٗ رًٙ ثٝ ػٙٛاٖلبِت آتال٘تیه ؿٕبِی لبیُ ؿذ ثٝ ٘ظش اٚ ٞش 

ثٟتشیٗ ٔٛلؼیت ػٛق اِزیـی تذافؼی ػش ثشآٚسد، أب وـٛسٞبی عٛصٜ ی آتال٘تیه ؿٕبِی، ٔی تٛا٘ٙذ ٚص٘رٝ ای تؼربدِی ثبؿرٙذ.    

 ٔیالدی ثٛد. 1949عبكُ ایٗ ٘ظشیٝ، تغمك پیٕبٖ آتال٘تیه ؿٕبِی دس ػبَ 

 ه؛ إٞیت ػیبػی فضبی رغشافیبییطئٛپِٛیتی-3

اػت اٚ ثشای اِٚیٗ ثبس، اكغالط « رغشافیبی ا٘ؼبٖ»(،رغشافی داٖ إِٓب٘ی، اص پیـٍبٔبٖ ٔىتت 1904-1844فشیذ سیؾ ساتؼُ ) 

ثرٛد ثرذیٗ ػربٖ، سؿرتٝ ی     « رغشافیب، ا٘ؼبٖ ؿٙبػی ٚ ػّٓ ػیبػت»رغشافیبی ا٘ؼب٘ی سا ٔغشط ػبخت وٝ ثٝ ٔؼٙبی تشویجی اص 

، دس إِٓبٖ ٔتِٛذ ؿذ. ایٗ سؿتٝ ی رذیذ دس كذد آٖ ثٛد وٝ ا٘ؼبٖ ٞب، وـٛسٞب ٚ رٟربٖ سا  19افیبی ػیبػی دس لشٖ رذیذ رغش

ثٝ ػٙٛاٖ ٔٛرٛدات ص٘ذٜ ٔٛسد ٔغبِؼٝ لشاس دٞذ. اص ٘ظش ساتؼُ، وـٛسٞب ٔزٕٛػٝ ای اص ٔٛرٛدات ص٘ذٜ ای تّمی ٔری ؿرٛ٘ذ ورٝ    

 (138ٚ 119ثٝ ٘مُ اص ٕٞبٖ :   ratzel,1899:2ٚ ػشا٘زبْ ٔی ٔیش٘ذ.)فضبیی اؿغبَ وشدٜ، سؿذ یبفتٝ، تغّیُ ٔی سا٘ٙذ 

سا ورٝ  « ا٘ؼبٖ اٍ٘بسی»(، رغشافی داٖ ٚ ػیبػت ٔذاس ػٛئذی، اص ؿبٌشداٖ ساتؼُ، ٔفْٟٛ ا٘ذیـٝ ی 1922-1824سٚدِف خّٗ )

٘رذاْ رغشافیربیی دس فضرب    ثٝ ٔٛرت آٖ، دِٚت ثیؾ اص یه ٔفْٟٛ عمٛلی تّمی ٔی ؿذ، تٛػؼٝ داد. ٚی دِٚت سا ثٝ ػٙٛاٖ یه ا

، عمٛق ٚ لٛا٘یٙی ثرٝ دػرت داد   1922تٛكیف وشد ٚدس ایٗ ثبسٜ، دس وتبثؾ ثبػٙٛاٖ دِٚت ثٝ ٔخبثٝ ی ؿىّی اص ص٘ذٌی، دس ػبَ 
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سا ثشای تٛكیف ثٙیبدٞبی رغشافیبیی لذست ّٔری ثرٝ   « طئٛپّیتیه»ٟ٘بد اٚ اِٚیٗ وؼی ثٛد وٝ اكغالط« طئٛپّیتیه»وٝ ثش آٖ ٘بْ

ٗ –ثب تٛػُ ثٝ ٘ظشیٝ ی صیؼت ٔغیغی دسثبسٜ ی وـٛسٞب، ٔؼتمذ ثٛد وٝ وـٛسٞب ٔب٘ٙذ عیٛا٘بت  وبس ثشد. ٚی  -دس ٘ظشیٝ داسٚیر

دس تٙبصع ثمبی ؿذیذی ثرٝ ػرش ٔری ثش٘رذ؛ آٖ ٞرب ػرالٜٚ ثرش ٔرشص، پبیتخرت ٚ خغرٛط استجربعی، داسای ؿرؼٛس ٚ فشٞٙرً ٘یرض               

 (120-119ثٝ ٘مُ اص ٕٞبٖ:   kjellen,1917:218-220ٞؼتٙذ.)

ساثرٝ وربس   « طئٛپّیتیه»یشٚاٖ خّٗ ٚ ساتؼُ دس فبكّٝ ی دٚ رًٙ رٟب٘ی، ثشای ایزبد صبسصٛثی ثشای تٛػؼٝ عّجی ّٔی إِٓبٖ،پ

، ٔذسػٝ ی ػربِی إِٓربٖ سا دس دا٘ـرٍبٜ ٔرٛ٘یخ تـرىیُ داد ٚ ٔزّرٝ ی       1925( دس ػبَ 1949-1869ٌشفتٙذ. وبسَ ٞبػٟٛفش)

ٕبیت رذی سایؾ ػْٛ لشاس ٌشفرت. ٘ظشیربت اٚ اػربع تلرٛسات ٞیتّرش سا دس      طئٛپّیتیه سا ٔٙتـش ػبخت. ایٗ دٚ الذاْ ٔٛسد ع

 ثیبٍ٘ش استجبط پذیذٜ ٞبی ػیبػی ٚ رغشافیب ثٛد.« طئٛپّیتیه»ٔٛسد تٛػؼٝ عّجی ٘بصی ٞب تـىیُ ٔیذاد. اص دیذٌبٜ اٚ، 

آٟ٘رب ثرٝ ثشسػری ترأحیش آة ٚ     اكٛال تٛرٝ دا٘ـٕٙذاٖ ػّٓ رغشافیبی ػیبػی ثٝ ٔؼأِٝ ی ساثغٝ ی ا٘ؼبٖ ثب عجیؼت ٔؼغٛف ثٛد. 

ٞٛا، ٞٙذػٝ ی صٔیٗ)تٛپٌٛشافی( ٚ ٔٙبثغ عجیؼی ثش تٕذٖ ٞب پشداختٙذ؛ ٔخالً ساتؼُ ٔؼتمذ ثٛد وٝ ا٘ؼبٖ ٕٞٛاسٜ دسٌیش ٔجربسصٜ  

ثٝ كٛست رضئی اصا٘ذیـرٝ ی ٞبػرٟٛفش ٚ   « فضبی عیبتی»ثشای دػتیبثی ثٝ فضبی ص٘ذٌی اػت. ایٗ ثبٚس ثؼذٞب دس لبِت اكغالط

 آٔذ.ٞیتّش دس

ٞبػٟٛفش ػؼی ٔی وشد تب تجییٗ ٔٙظٕی اص رغشافیب دساختیبس أپشاتٛس ٘ظبٔی إِٓبٖ لشاس دٞذ. ایٗ ٞذف ثٝ ؿیٜٛ ی ریُ تغمرك  

 ٔی یبفت:

 ایزبد ساثغٝ ٔیبٖ لذست ّٔی ٚ ػٛأُ رغشافیبیی .1

 رٕغ آٚسی اعالػبت رغشافیبیی ٔشثٛط .2

 ٞباسائٝ تجّیغبت ٔٙغمی ثشای تٛػؼٝ عّجی ٚ تزبٚص ٌشی ٘بصی  .3

« طئٛپّیتیره » ٔترشادف ٌشدیرذ. ٔفربٞیٓ    « ػیبػرت لرذست  »ٚ « طئٛپّیتیره » ثذیٗ ػبٖ، دس ا٘ذیـٝ ی ٞبػٟٛفش ٚ پیرشٚا٘ؾ  

دسؿىُ ٌیشی ٍ٘شؽ ٞیتّش ٘ؼجت ثٝ رٟبٖ تأحیش ٌزاؿت ٚ ثٝ ثرشٚص رٙرً   « ٔشصٞبی پٛیب»ٚ « فضبی عیبتی»ٞبػٟٛفش اص لجیُ 

 رٟب٘ی دْٚ وٕه وشد.

 

 ی مزتبطمفهوم ضناسی مزس و واصه ها

 مزس
(.رغشافری دا٘ربٖ   1373ٔشص دسِغت ٘بٔٝ ٞبی فبسػی ٔتشادف ثب ػشعذ، حغش، عذٚ خظ فبكُ ٔیبٖ دٚ وـٛس آٔرذٜ اػرت)دٞخذا:  

 1دیکطیتػیبػی ٚ ثشخی دیٍش اص وبسؿٙبػبٖ سؿتٝ ٞبی ٔشتجظ، دس خلٛف ٔشص تؼشیف ٞبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی اسائٝ دادٜ ا٘ذ: اص ٘ظرش  

 (dikshit,1995:55لّٕشٚ تغت عبوٕیت یه دِٚت ّٔی سا ٔـخق ٔی وٙٙذ.)ٔشصٞب خغٛعی ٞؼتٙذ وٝ عذ خبسری 

ٔشصٞب سا پذیذٜ ای فضبیی وٝ ٔٙؼىغ وٙٙذٜ ی لّٕشٚ عبوٕیت ػیبػی یه دِٚت ثٛدٜ ٚ ٔغبثك لٛاػذی خبف دس  2درایسدل

 (101:1374ثشاثش ا٘ؼبٖ، ا٘تمبَ وبال ٚ ... ٔب٘غ ایزبد ٔی وٙٙذ دا٘ؼتٝ اػت.)دسایؼذَ،

س تؼشیف خٛد ٔشصٞبی ػیبػی سا ٔٛسد اؿبسٜ لشاس دادٜ ٚ آٖ سا ٟٕٔتشیٗ ػبُٔ تـخیق ٚ رذایی یه ٚاعذ ػیبػری  د میزحیدر

خغٛط ٔشصی؛ خغٛط اػتجبسی ٚ لشاسدادی ٞؼتٙذ وٝ ثرٝ ٔٙظرٛس تغذیرذ عرذٚد یره      »اص ٚاعذٞبی دیٍش ٔی دا٘ذ. اص ٘ظش ٚی، 

 (.161: 1377)ٔیشعیذس، « ٚاعذ ػیبػی ثش سٚی صٔیٗ ٔـخق ٔی ؿٛ٘ذ

                                            
1
.dikshit 

2
 . derasdel 
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ػبٔرُ  »(. ٚیرب  13:1374سعٕتری ساد، «)عذٚد ٚ حغٛس عبوٕیت وـٛس ٚ ػبُٔ ایزبد ٚعذت ػیبػی» تؼشیفٟبی دیٍشی اص ٔشص، ثش

تـخیق ٚ رذایی یه ٚاعذ ٔتـىُ ػیبػی یب وـٛس اص ٚاعرذٞبی ٔزربٚس ٚ ثرٝ ػجربستی رذاػربص لّٕرشٚ فشٔرب٘شٚایی دٚ ٘ظربْ         

 (  1/190: 1379تأویذ وشدٜ ا٘ذ )عبفظ ٘یب، « ػیبػی

ثٙبثشایٗ ثب رٕغ ثٙذی تؼبسیف ٔزوٛس ٔی تٛاٖ ٌفت؛ دس ٚالغ ٔشصٞب خغٛط لشاسدادی ٞؼتٙذ وٝ لّٕرشٚ ٔتلرشفبت ا٘ؼربٖ سا اص    

لّٕشٚ ٕٞؼبیٝ اؽ رذا ٔی وٙذ. اكغالط ٔشص ٚ ثْٛ )ػشصٔیٗ( ٔفٟٛٔی اػت وٝ ٔغذٚدٜ یه ٚاعذ ػیبػی یب یره وـرٛس سا اص   

ٔشصٞب داسای ٚیظٌی ٞبیی ثشای ثبصیٍشاٖ ػیبػی دس دٚ ػٛی ٔشص ٞؼرتٙذ ورٝ ثرٝ     دیٍش ػشصٔیٟٙبی ػیبػی ٔـخق ٔی ٕ٘بیذ.

 تؼذادی اص آٟ٘ب اؿبسٜ ٔی وٙیٓ.

 ٘مؾ استجبعی ثشٖٚ ٚ دسٖٚ -

 ٘مؾ أٙیتی ٚ دفبػی -

 ٘مؾ ثب إٞیت دس تٛػؼٝ -

 تأویذ ثش عبوٕیت ّٔی ٚ ... -

 

 صئوپلیتیک  
ٛ »ٔشوت اص دٚ ٚاطٜ ی « طئٛپّیتیه» ثرٝ ٔؼٙربی ػیبػرت اػرت. دسفبسػری، ٔؼبدِٟربیی       « پِٛیتیره »ثرٝ ٔؼٙربی صٔریٗ ٚ    « طئر

» ثشای آٖ روش ؿذٜ اػرت. دساكرغالط،   « ػیبػت ؿٙبػی-رغشافیب»ٚ « ػّٓ ػیبػت رغشافیبیی»، «ػیبػت رغشافیبیی»ٕٞب٘ٙذ

بٔی سٚیىشد یب دیذٌبٞی ثشای ػیبػت خبسری اػت وٝ ٞذف آٖ تجییٗ ٚ پیـٍٛیی سفتبس ػیبػی ٚ تٛا٘بیی ٞبی ٘ظ« طئٛپّیتیه

ثش عؼت ٔغیظ عجیؼی اػت. ثٙبثشایٗ، سٚیىشد طئٛپّیتیه ثب تفبٚت ٔشاترت، ثیربٍ٘ش ترأحیش لغؼری ٚ رجرشی رغشافیرب دس ٚلربیغ        

 (.132-131: 1375ػیبػی ٚ تبسیخی ٔی ثبؿذ)پّیٙٛ، 

 

 عوامل مؤثزدر صئوپلیتیک
 عٛس ارٕبَ تجییٗ ٔی ٌشدد: ایٗ ػٛأُ ثٝ دٚ دػتٝ تمؼیٓ ٔی ؿٛ٘ذ؛ ػٛأُ حبثت ٚ ػٛأُ ٔتغیش وٝ دس ریُ ثٝ 

 عوامل ثابت -الف

ٔٛلؼیت: ػجبستؼت اص ٘غٜٛ ی لشاس ٌشفتٗ یه ٘مغٝ دس ػغظ وشٜ ی صٔیٗ وٝ خٛد داسای عبِت ػٕٛٔی یب ٘ؼجی، خلٛكری   -1

رغشافیبیی، عبِت ػٕٛٔی ثیـتش ٔٛسد تٛرٝ ٔی ثبؿذ. ٔٛلؼیت رغشافیبیی یب ٔٙبػرت اػرت   -ٚ سیبضی اػت.دس ٔغبِؼبت ػیبػی

ٙبػت. دسػشكٝ ی ثیٗ إِّّی، ٔٛلؼیت رغشافیبیی ٔٙبػت ٚ ٚرٛد ا٘ؼبٟ٘بی فؼّبَ ٚ ٔبٞش ٚ تٛرٝ ثرٝ ٔٛلؼیرت رغشافیربیی    یب ٘بٔ

 ٔی تٛا٘ذ ػبُٔ ٔؤفمیت ثبؿذ. دس ٔمبثُ، ثی اػتٙبیی ثٝ ٚضؼیت رغشافیبیی، ػبُٔ ثغشاٖ طئٛپّیتیىی ثٝ ؿٕبس ٔی سٚد.

وٙذ ٚ یب ثٝ ٌٛ٘ٝ ای دس آٖ دخُ ٚ تلشف ٕ٘بیذ، ٔٛسد تٛررٝ رغشافیربیی،    فضب: تب آ٘زبوٝ ا٘ؼبٖ تٛا٘ؼتٝ اػت دسفضب ػىٛ٘ت -2

 ػیبػی اػت.

ٚػؼت خبن: دس ٌزؿتٝ، رغشافی دا٘بٖ اص رّٕٝ ساتضَ، ٚػؼت صیربد سا ػبٔرُ لرذست ٔری دا٘ؼرتٙذ. ثرش اػربع ایرٗ تفىرش،           -3

اسصؽ راتری ٘رذاسد؛ ثّىرٝ ػٛأرُ      -ثرٝ تٟٙربیی  –وـٛسٞبی وٛصه، ٔغىْٛ ثٝ فٙب ثٛد٘ذ، أب ٔغبثك تفىش ٘ٛیٗ، ٚػؼت ػشصٔیٗ 

 التلبدی ٚ ٚیظٌی ٞبی ّٔی ٚ ٚػؼت ٕٞبًٞٙ ثب تٛصیغ رٕؼیت وـٛس، دس تٛػؼٝ ٚ ٘یُ ثٝ لذست، تأحیش ػٕذٜ داس٘ذ. 

: ؿىُ ثیشٚ٘ی ؿربُٔ ٔشصٞرب، ؿرجىٝ آثٟرب ٚ ٘بٕٞٛاسیٟرب ثرٝ ٘غرٛی دس رغشافیربی ػیبػری ٔرؤحش           1ٞٙذػٝ صٔیٗ)تٛپٌٛشافی( -4

 (84:1371ٚ85اػت)ػضتی،

                                            
1

 . Topography 
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وـٛس: یىی اص ػٛأّی وٝ ٘مؾ فٛق اِؼبدٜ ای دسػش٘ٛؿت ػیبػی وـٛسٞب داسد ؿرىُ ٞٙذػری آٟ٘بػرت. ٔرشاد اص آٖ      ؿىُ -5

فبكّٝ لغشٞبی یه وـٛس تب ٔشوض رغشافیبی آٖ اػت. اكُ ؿىُ ٞٙذػی وـٛس تؼییٗ ویفیت اػٕبَ لذست ٔشوضی ثش پٟٙٝ ی 

 وـٛس اػت. 

 عوامل متغیز:  -ب
 تؼت اػت اص:ػٛأُ ٔتغیش طئٛپّیتیه ػجبس

رٕؼیت: اص ٔٙظش رغشافیبی ػیبػی، ػبدٜ تشیٗ ٔغبِؼٝ ی رٕؼیت وـٛسٞب، ثشسػی عبالت ٌٛ٘بٌٖٛ آٟ٘رب ػرت. دس تغّیرُ     -1

رغشافیبیی، ا٘ؼبٖ ویفی ٔٛسد تٛرٝ اػت؛ یؼٙی ا٘ؼب٘ی وٝ اص ٟٔربست ػیٙری ٚرٞٙری ثربالیی ثشخرٛسداس ثرٛدٜ، ثرب دسن        -ػیبػی

ٙذٜ سا پیؾ ثیٙی ٚ تب عذ ٕٔىٗ اص ٚلٛع آٟ٘ب پیـرٍیشی وٙرذ. اص ایرٗ سٚ ثرب حجربت ترشیٗ       ٔٛلؼیت ٔی تٛا٘ذ عٛادث ٘بٔغّٛة آی

 وـٛسٞبی رٟبٖ آٟ٘بیی ٞؼتٙذ وٝ دسكذد ا٘ؼبٟ٘بی فّٙی ثیـتشی ٞؼتٙذ.

ٔٙبثغ عجیؼی: اسصؽ ٚ تٛا٘بیی ٚالؼی یه وـٛس دس ٌشٚ ٔٙبثغ عجیؼی فشاٚاٖ ٚ ثبویفیت اػت. غٙبی ٞش وـٛس ٔٙٛط ثٝ عرشص   -2

 بدٜ ی آٖ وـٛس اص ٔٙبثغ ٚ تِٛیذات خٛد ٔی ثبؿذ.اػتف

 

 وضعیت جغزافیایی و صئوپلیتیکی مؤثز بز امنیت ملی
اػبػب ٔٛلؼیت ػجبستؼت اص: صٍٍٛ٘ی لشاس ٌشفتٗ یه ٘مغٝ دس ػغظ وشٜ ی صٔیٗ وٝ خٛد داسای دٚ عبِت ػٕٛٔی یرب ٘ؼرجی ٚ   

ای، رٟرب٘ی ٚ ٔٙغمرٝ ای تمؼریٕبت دیٍرشی داسد ٚ اص      خلٛكی یب سیبضی اػت. دس عبِیىٝ ٔٛلؼیت ػٕرٛٔی دس ٔمیربع لربسٜ   

إٞیت صیبدی ثشخٛسداس اػت. ٔٛلؼیت سیبضی یب خلٛكی دس ٔغبِؼبت طئٛپّیتیه وٕتش ثشسػی ٔی ؿٛد. اٌشصٝ ٕ٘ی ترٛاٖ ثرٝ   

غرٛسوّی ٔری   ػِٟٛت تأحیش ٚ ٘فٛر ایٗ ػٛأُ رغشافیبیی سا ثٝ عٛس دلیك ٚ ٔغّٛة دس ػش٘ٛؿت افشاد ٚ دِٚتٟب تؼشیف وشد، أّرب ث 

تٛاٖ ٌفت وٝ عذٚد ؿشوت ٚ فؼبِیت ٞش وـٛس دس أرٛس ثریٗ إِّّری، اغّرت ثرٝ ٔٛلؼیرت رغشافیربیی ٚ استجربط آٖ وـرٛس ثرب           

ٚ ٕٞضٙرریٗ ٔٙبػررجبتؾ ثررب دِٚتٟرربی ثررضسي رٟررب٘ی ثؼررتٍی     -اػررٓ اصوـررٛسٞبی لذستٕٙررذ ٚ ضررؼیف -ٕٞؼرربیٍبٖ خررٛد

 (78:1380داسد.)ػضتی،

ٝ ثذِیُ لشاسٌشفتٗ ثیٗ لذستٟبی اسٚپبیی ٚ ػذْ ثشخٛسداسی اص ٔشصٞربی وٛٞؼرتب٘ی ٚ   ٔلذاق ایٗ ٔٛضٛع وـٛس ِٟؼتبٖ اػت و

لبثُ دفبع دس عَٛ تبسیخ ٘بأٗ ثٛدٜ اػت. ٚ پیـشفتٟبی ػّٕی ٚ تىِٙٛٛطیىی ٘یرض تربوٖٙٛ ترأحیش لبثرُ ٔالعظرٝ ای دس وربٞؾ       

 آػیت پزیشیٟبی ٔشصی ٘ذاؿتٝ اػت.

سػذ ثشخی اص ٚیظٌی ٞبی رغشافیبیی دس ساثغٝ ثب ٕٔب٘ؼرت اص تٟذیرذ یرب تؼرٟیُ      اٌشصٝ ثب ظٟٛس فٙبٚسیٟبی پیـشفتٝ ثٝ ٘ظش ٔی

وٙٙذٜ ی آٖ، ثی احش یب وٓ احش ٌـتٝ، ِیىٗ سٚیىشد ػٙتی ٚ فشاػٙتی صٙیٗ عىٓ ٔی وٙذ ورٝ ٔغبػرجٝ ی ایرٗ ٚیظٌری ٞرب دس      

بی رغشافیربیی ثؼریبسی اص   خلٛف تٟذیذات ٞٙٛص لبثُ تٛرٝ اػت، ِزا ٔجغج فٛق ثلٛست ٔجؼٛط پیٍیشی ٔی ؿٛد. ٚیظٌی ٞ

وـٛسٞب داسای تٙبػت ثب تٟبرٓ یب دفبع ٔی ثبؿذ ٚ ػٕال دس ساػتبی تمٛیت یىی اص ایٗ دٚ ػُٕ ٔی ٕ٘بیٙذ، ػرٛأّی سا ورٝ ٔری    

 تٛاٖ دس صبسصٛة رغشافیبیی یه وـٛس دس ساػتبی تٟبرٓ ٔغٛسی یب دفبع ٔغٛسی فٟشػت ٕ٘ٛد وٝ ٟٕٔتشیٗ آٟ٘ب ػجبستٙذ اص:

ٛس ثٝ ٔٛا٘غ عجیؼی: صٔب٘ی وٝ ٔشصٞبی یه وـٛس ثٛػریّٝ ی الیب٘ٛػرٟب، دسیبصرٝ ٞرب، سٚدخب٘رٝ ٞربی ٚػریغ،        ٔشصٞبی ٔغل -1

رٍّٟٙبی ٔتشاوٓ، ثیبثبٟ٘بی ثذٖٚ ربدٜ، یب دیٍش ٔٛا٘غ عجیؼی ٔغلٛس ؿذٜ ثبؿذ أىب٘بت ٚیظٜ ای سا ثرشای ٔرذافؼبٖ ایزربد ٔری     

 (83تٟذیذ وٙٙذٜ ٔـىُ تش خٛاٞذ ثٛد.)ٕٞبٖ: ٕ٘بیذ، )ٔخُ وـٛسٞبی رضیشٜ ای( آٍ٘بٜ ؿشایظ ثشای وـٛس

ٔشصٞبی ٔغلٛس ثٝ ٔٛا٘غ ٔلٙٛػی: ٔٛا٘غ ػبختٝ ؿذٜ ثٝ دػت ثـش دس عَٛ ٔشصٞب، ٘ظیرش دیٛاسٞربی ثّٙرذ ثتٙری، وب٘بِٟربی       -2

سٚصٜ ؿرٟش خشٔـرٟش    35ػٕیك ٚ یب ٔٙبعك ؿٟشی ٘یض ٔی تٛا٘ذ ثؼٙٛاٖ ٔٛا٘ؼی دس ٔمبثُ تٟربرٓ ٔؼرّغب٘ٝ ػٕرُ وٙرذ)ٔمبٚٔت     

ٙٛاٖ یه ٔب٘غ ٔلٙٛػی، دس آغبص رًٙ تغٕیّی ػشاق ػّیٝ ایشاٖ، دس ٕٞبٖ اثتذای رًٙ ٔی تٛاٖ استؾ ػشاق سا ٌشفت ٚ ٔرب٘غ  ثؼ

 (153:1386اص پیـشٚی ٔغّٛة دس ػٕك خبن د.ا.ا ٌشدیذ.)عؼیٙی،
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ؿرجٝ   ٔٛلؼیت دسیبیی ٚ ػبعّی: ٔٛلؼیت ػبعّی عبِتی اػت وٝ ؿىُ ٞٙذػی ػبعُ ثرٝ كرٛست ٔغرذة ثبؿرذ ٚ عبِرت      -3

رضیشٜ ای پیذا وٙذ. ایٗ ٔٛلؼیت اص ٘ظش طئٛاػتشاتظیه ٘مؾ تىیٝ ٌبٜ داسد ٚ ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ٔٙغمٝ ای فؼبَ ٚ لبثُ ٘فرٛر اػرت.   

دسؿشایظ وٙٛ٘ی وـٛسٞبی رٙٛة غشثی آػیب ػٕٛٔب ٚ ایشاٖ ٚ پبوؼتبٖ خلٛكب، داسای ٔٛلؼیت ثؼیبس عؼبػی ٞؼرتٙذ صیرشا اص   

ٚ اص عشف دیٍش دس ٔشوضرجٟرٝ پذافٙرذی طئرٛ اػرتشاتظی ثغرشی ٚالرغ ؿرذٜ ا٘رذ.)ػضتی،          یه عشف ٌشٜ ٌـبی ػیبػت ثشّی ا٘ذ

 پیـیٗ(

ٚػؼت وـٛس: صٔب٘ی وٝ ٔؼبعت یه وـٛس ثضسي ثٛدٜ ٚ ٔٙبثغ عیربتی یرب كرٙبیغ دس ػٕرك وـرٛس لرشاس داؿرتٝ، ثغٛسیىرٝ          -4

ذ ٚ غّجرٝ ثرش آٟ٘رب ٔـرىُ خٛاٞرذ      دػتشػی ثٝ آٟ٘ب آػبٖ ٘جبؿرذ. ایٍٙٛ٘رٝ وـرٛسٞب اكرغالعب داسای ػٕرك اػرتشاتظیه ٞؼرتٙ       

 (153ثٛد.)ٕٞبٖ:

أٙیتی وـٛسٞب ػٟٓ ثؼضایی داسد ؿىُ ٞٙذػری آٟ٘بػرت.   -ؿىُ ٞٙذػی وـٛس: ػبُٔ ٟٔٓ دیٍشی وٝ دسػش٘ٛؿت ػیبػی -5

ٔملٛد اص ؿىُ ٞٙذػی فبكّٝ لغشٞبی یه وـٛس تب ٔشوض رغشافیبیی آٖ اػت. ٟٕٔترشیٗ ترأحیش ؿرىُ ٞٙذػری، دس ٘غرٜٛ ی      

 (95-90ىٛٔت ٔشوضی ثش پٟٙٝ ی وـٛس اػت.)ٕٞبٖ: اػٕبَ لذست ع

ٚضغ تٛپٌٛشافی ٔشص: ٔشصٞبی ٔغذة ٕٞیـٝ ٚػٛػٝ اٍ٘یض٘ذ؛ ٔخال ثخؾ اػظرٓ طئٛپّیتیره وـرٛس ِٟؼرتبٖ ٔترأحش اص ٔرشص        -6

ٔغذة آٖ وـٛس ثٛدٜ اػت. ثٝ ٕٞیٗ دِیُ عی دٚ رًٙ رٟب٘ی اَٚ ٚ دْٚ تالؽ دؿٕٗ ثیـتش دس رٟت دػتیبثی ثٝ ایٗ ٔرشص  

ٚ ثب تٕبْ تغٛالتی وٝ اخیشا دس ایٗ وـٛس ا٘زبْ ٌشفتٝ،ثبص  ٔؼئّٝ ٔشصٞبی غشثی ِٟؼتبٖ ٔی تٛا٘ذ ػبّٔی ثشای ؿشٚع رٙرً   ثٛدٜ

 (154اعتٕبِی ثیٗ إِٓبٖ ٚ ِٟؼتبٖ ثبؿذ.)ٕٞبٖ: 

 

 تجشیه و تحلیل و مدل تحلیلی

ٞبی ایٗ ػبُٔ ٔشصٞب ٔی ثبؿذ. اص رّٕٝ  ٔٛضٛع تٛپٌٛشافی دس ٚالغ تشػیٓ ػٛاسم خبسری صٔیٗ اػت. اص رّٕٝ ٟٕٔتشیٗ ٔؤِفٝ

ٔؤحشتشیٗ اثضاسٞبی رذایی ٚ تؼییٗ ٞٛیت ػشصٔیٙی دِٚتٟب، ٔشصٞب ٔی ثبؿرذ. خغرٛط ٔرشصی ٕٞبٍ٘ٛ٘رٝ ورٝ ٔری تٛا٘ٙرذ ػبٔرُ         

ص یىپبسصٍی ٚ حجبت ٚ أٙیت ثبؿٙذ ٔی تٛا٘ٙذ ثی حجبتی ٚ ٘ب أٙی  ٘یض ایزبد ٕ٘بیٙذ. عی یه ٔذَ تغّیّی ٔغمك ثب ثٟشٜ ٌیشی ا

ا٘ذیـٝ ٞبی ٔتفىشاٖ سؿتٝ رغشافیب وٝ ٔشصٞب سا ثٝ ػٝ دػتٝ  ٔغذة، ٔمؼش ٚ ٔؼتمیٓ تمؼٓ ٔی ٕ٘بیٙذ  اٚ ٘یض ثٝ ایرٗ تمؼریٓ   

ثٙذی لبئُ اػت ٚ اص دسٖٚ ایٗ تمؼیٓ ثٙذی ٔشصٞبی أٗ ٚ ٘بأٗ سا ثبصٌـبیی ٔی وٙذ. اػبػب آٖ ٔشصٞبیی ٔٙبػت ٞؼرتٙذ ورٝ   

یت أٙیتی ػشعذات وـٛس سا افضایؾ دادٜ ٚ ثٝ ػرِٟٛت دس ٔؼرشم ٚ دػتشػری ٘یشٚٞربی     ثٟتشیٗ ؿشایظ دفبػی سا فشاٞٓ ٚ ضش

اػتشتظیىی، ٔشصٞبی ٔمؼش ایٍٙٛ٘ٝ ا٘ذ ٚ ؿشایظ ٔٙبػت ترشی سا ثرشای دفربع     -دؿٕٗ لشاس ٍ٘یش٘ذ وٝ دس لبِت سٚیىشدٞبی ٘ظبٔی

ذة سا وٝ ایرٗ لبثّیرت سا داسا ٕ٘ری ثبؿرٙذ ٚ     فشاٞٓ ٔی ٕ٘بیٙذ وٝ ٔغمك ایٗ ٘ٛع ٔشصٞب سا ٔشصٞبی أٗ ٚ دس ٔمبثُ ٔشصٞبی ٔغ

 ٕٞٛاسٜ ٔٛسد عٕغ اَٚ ٔتزبٚص ثٛدٜ ٚ ٚػٛػٝ اٍ٘یض ٞؼتٙذ ٔشصٞبی ٘بأٗ ٚ آػیت پزیش ٘بٍٔزاسی ٔی وٙذ.

ثب تٛرٝ ثٝ ایٗ وٝ ٔشصٞبی وـٛس دس  ٔٙغمٝ للش ؿیشیٗ ٚ ٘فت ؿٟش ٔغذة ؿىُ ٔی ثبؿرذ، ثٙربثشایٗ اص رّٕرٝ ٘مربط آػریت      

ٔی آیٙذ ٚ اص ػٛی دیٍش خغٛط ٔشصی دس دسّٜ ؿیّش)ثیٗ وشدػتبٖ، ایشاٖ ٚ ػشاق وٝ ثب٘ٝ سا اص ٔشیرٛاٖ ررذا    پزیش ٔشصی ثٝ ؿٕبس

ٔی ػبصد( ٔمؼش ٚ دس رٍّٝ خٛصػتبٖ ٔؼتمیٓ ثٛدٜ وٝ ؿشایظ دفبػی ٔٙبػجی سا فشاٞٓ ٔی آٚس٘ذ. وٝ ٔلذاق ثربسص ٔغّرت فرٛق    

ُ وٝ دس عی رًٙ تغٕیّی ٔشصٞبی ٔغذة وـٛس ثٝ ٔشاترت ثریؾ اص   دس تٟبرٓ ٘ظبٔی ػشاق ػّیٝ ایشاٖ ػیٙیت یبفت: ثذیٗ دِی

ػبیش ٘مبط دػتخٛؽ آفٙذ ػشاق لشاس ٌشفت. ثشآٔذٌی ٔشصی للشؿیشیٗ ثیٗ لشٜ تٛ ٚ آة ٌیالٖ، ثشآٔذٌی ٘فت ؿرٟش ٚ ٟٔرشاٖ   

ٝ فشٚسفتٍری  دس ٔمبثُ ٔشصٞبی ٔمؼش ٚضؼیت ػىغ داسد ٚ ٔٛلؼیت تٟذیذصایی سا ثشای وـٛس ٔمبثُ تمٛیرت ٔری وٙرذ دسعبِیىر    

ؿیّش دس ٔشصٞبی ایشاٖ ٚ ػشاق ٚضؼیت أٙیتی سا ثٝ ٘فغ ایشاٖ سلٓ ٔی ص٘ذ. أب ٔشصٞبی ٔؼتمیٓ ؿشایظ سا ثریٗ دٚ وـرٛس ثغرٛس    

ٔؼبٚی تمؼیٓ ٔی وٙٙذ. اص ایٗ سٚ ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ دس رًٙ ٞـت ػبِٝ،  ؿٟشٞبی ٔشصی ایشاٖ دس غشة وـٛس اص رّٕٝ ایرالْ  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

866 

 

 اه اه و رهیافت همایش ملی شهراهی مرزی و امنیت؛ چالش
 دانشگاه سیستان و بلوچستان       -     3013فروردین    03و  03

National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012 

دِیُ ثشخٛسداسی اص ٔشصٞبی ٔغذة ٘ؼجت ثٝ ؿٟشٞبی ٔرشصی دس رٙرٛة ٚ رٙرٛة غرشة ورٝ داسای      ٚ وشٔب٘ـبٜ ٚ وشدػتبٖ ثٝ 

 ٔشصٞبی ٔمؼش ٚ یب ٔؼتمیٓ  ٔی ثبؿٙذ آػیت پزیشتش ثٛدٜ وٝ آٔبس تّفبت ا٘ؼب٘ی ٚ التلبدی ٚ... ٘ـبٖ دٞٙذٜ آٖ ٔی تٛا٘ذ ثبؿذ

 

 نتیجه گیزی
پشٚسؽ ٔی یبثذ. ِزا تأٔیٗ أٙیت یىی اص ٚظبیف اكّی اٚ ثـٕبس ٔری   ا٘ؼبٖ ثغٛس راتی دس ٔغیغی ٘بأٗ ٚ پشخغش آفشیذٜ ؿذٜ ٚ

سٚد ٚ وبالی أٙیت اص ٘یبصٔٙذیٟبی ضشٚسی دِٚتٟب ٔغؼٛة ٔی ؿٛد. ثؼیبسی اص دا٘ـٕٙذاٖ ػّرْٛ ا٘ؼرب٘ی، أٙیرت سا دس سدیرف     

ؼیـرت ٚ ٘یبصٞربی فیضیِٛرٛطی دس    ، أٙیت سا پغ اص 1ٔماسلؤٟٕتشیٗ ٘یبصٔٙذیٟبی ا٘ؼبٖ لشاس ٔی دٞٙذ. ػّؼّٝ ٔشاتت ٘یبصٞبی 

 2مااری (. اٌشصٝ ثؼضی دیٍش اص كبعجٙظشاٖ ٔخرُ  201:1361سدیف دْٚ اِٚٛیت ٘یبصٞبی ضشٚسی ا٘ؼبٖ لشاس ٔی دٞذ)ربػجی، 

(. 122:1383ایٍٙٛ٘ٝ ٘یبصٞب سا دس یه سدیف ٔی دا٘ٙذ ٚ ٞیش ٌٛ٘ٝ ػّؼّٝ ٔشاتجی ثشای آٟ٘ب لبیرُ ٘یؼرتٙذ )ٔٛسٞرذ ٚ ٌرشیفیٗ،     

َ لٜٛ ی غضجیٝ سا ثغٛس غشیضی ثٝ ٔٙظٛس دفغ خغشات ٚ ٔجبسصٜ ثشای ثمب ٚ ایزبد أٙیت ٚ ػالٔتی دس ٚررٛد ا٘ؼربٖ   خذاٚ٘ذ ٔتؼب

لشاس دادٜ اػت. ثٙبثشایٗ ا٘ؼبٟ٘ب ٚ دِٚتٟب ٞش دٚ ٘مؾ تٟذیذ وٙٙذٜ ٚ تٟذیذ ؿٛ٘ذٜ سا داس٘ذ. پغ ٚرٛد خغش ٚ تٟذیذات ٘بؿری اص  

فشٍٞٙی دس رٛأرغ  -ثٝ ػجبست دیٍش پذیذٜ ٞبی عجیؼی)رغشافیبیی(، ػیبػی، ارتٕبػی ػذْ أٙیت ٕٞٛاسٜ ٔالصْ ثب ا٘ؼبٖ اػت .

ا٘ؼب٘ی ٕٞیـٝ لبثّیت تجذیُ ؿذٖ ثٝ تٟذیذ ٚ ٔٛضٛع أٙیتی ثغشاٖ صا سا داسا ٔی ثبؿٙذ. ِٚی دس كٛستی ورٝ ا٘ؼربٖ اص لرٜٛ ی    

ثشتش خٛد ثٟرشٜ ثرشداسی ٕ٘بیرذ، خغرشات سفرغ      ٘بعمٝ ٚ ػمُ خٛد وٕىی ثٍیشد ٚ دس رٟت سفغ یب ٔذیشیت تٟذیذٞب اص ٚیظٌیٟبی 

ؿذٜ ٚ تٟذیذات وبٞؾ پیذا خٛاٞٙذ وشد ٚ عتی دس ٔٛالؼی تجذیُ ثٝ فشكت ٔی ؿٛ٘ذ دس غیش ایٙلٛست ٔٛرجبت ٘بثٛدی ا٘ؼبٖ 

ٚ سا فشاٞٓ ٔی ٕ٘بیٙذ. رغشافیبی عجیؼی وٝ ثؼتش ٔٛرٛدیت ا٘ؼبٖ سا فشاٞٓ وشدٜ دائٕب ثـرش سا تٟذیرذ ٔری ٕ٘بیٙرذ. پذیرذٜ ٞرب       

فشٍٞٙی، التلبدی، ٘ظبٔی، صیؼت ٔغیغی ٚ... ٘یض ٕٞیٗ ٌٛ٘ٝ اػت. ثٙربثشایٗ ٘فرغ   -تٟذیذٞبی طئٛپّیتیىی، ػیبػی، ارتٕبػی

ٚرٛد تٟذیذ ٚ ٘بأٙی ٔالصْ ٚرٛد ا٘ؼبٖ ثٛد ٚ وبٔال عجیؼی اػت، ٚ ػذْ ؿٙبخت ٚ ػذْ ٔذیشیت ثٟیٙٝ آٟ٘ب، عٛادث غیشٔتشلجٝ 

اٖ ٌفت ثب ؿٙبػبیی تأحیش ؿىُ ٞٙذػی ٔشصٞب ثشأٙیت ّٔی ٚ ثٛیظٜ أٙیت ؿرٟشٞبی ٔرشصی   سا پذیذ ٔی آٚس٘ذ. اص ایٗ سٚ ٔی تٛ

 ٔی تٛاٖ دس رٟت ٔشتفغ ػبختٗ آٟ٘ب ٌبْ ثشداؿت.
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