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  چكیده

جایگزین شدن چهار کشور تازه منطقه ژئوپلیتیک دریای خزر پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و 

اقتصادی  تأثیر عوامل»جای آن در این حوزه، دچار تحوالتی گردید که در این تحقیق با عنوان یافته بهاستقالل

سعی شده است  ایتن تحتوالا، از    « ایران اسالمی دفاعی جمهوری بر تدوین راهبرد دریای خزر ژئوپلیتیک

راهبرد دفاعی کشتور موردبررستی قترار گیتردا دت ا در پت وه         دریچه عامل اقتصادی ژئوپلیتیک بر تدوین

صتورا کتاربردی پتس از ام تاا مطادعتاا م تری و       تحلیلتی و بته   -گیری از روش توصیفی حاضر با بهره

ی دریای خزر، تالش گردیده اس  تا عوامل اقتصتادی ژئوپلیتیتک   شناسی ژئوپلیتیک کشورهای منطقهمحیط

من تور تائیتد ایتن عوامتل و تعیتین مقت        رد دفاعی جاااایران شناسایی سپس بهمرتبط و مؤثر بر تدوین راهب

ای تن یم و طراحی گردیدا ، قوا و ضعف(، دو پرسشنامهزا تهدیدآفرین، عوامل )در قادب بسترهای فرص 

ن من ور تائید عوامل مؤثر ژئوپلیتیک اقتصادی احصاء شده  بر تدوین راهبترد دفتاعی بتی   که پرسشنامه اول به

صتورا  مفتری بته   94من ور تعیین مق  عوامل در جامعه آمتاری  مفری و پرسشنامه دوا به 21جامعه آماری 

وتحلیتل  های آماری، ت زیته ها و روشتماا شمار توزیع و پس از اخ  م ر جامعه آماری با استفاده از تکنیک

گیتری  ا درمهای  در قسم  متی ته اس شده بندی و ارزیابی سؤاالا تحقیق پرداختهشده و در ادامه به جمع

تترین  و همچنتین مهتم   زا تهدیتد آفرین و بستترهای  ترین بسترهای فرص در پاسخ به سؤاالا تحقیق، مهم

عامتل   03باشتند  در قادتب   عوامل قوا و ضعف اقتصادی که در تدوین راهبرد دفاعی جاااایتران متؤثر متی   

 ژئوپلیتیک تعیین گردیدمدا

 

 ژئوپلیتیک اقتصادی، دریای خزر، راهبرد، راهبرد دفاعیعوامل واژگان کلیدی: 
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 مقدمه
مامتده  تترین دریاچته جهتان و بتاقی    شده اس ا این دریا، بزرگ دریای خزر در منطقه اوراسیا واقع

شناسی اس ا ازم ر موقعی  ریاضی این دریاچه بین متدار  از دوران دوا زمین 2دریای ع یم تتیس

دقیقته عترض    10درجته و   03 برمتدار ترین مقطه ی و در جنوبیدقیقه عرض شماد 2درجه و  92

دقیقه طول شرقی واقع  99درجه و  49دقیقه تا  03درجه و  93ادنهار شمادی و همچنین بین مصف

شده اس ا این دریا در آسیای غربی و در شمال مرکزی فالا ایران قرار داردا قزاقستان در شمال، 

امتد و در شتمال غترب آن    تهترکمنستان در شرق و جمهوری آذربای ان در غرب این دریا قرارگرف

(ا طول دریتای ختزر از شتمال بته جنتوب      9: 2034پور،میز کشور روسیه واقع شده اس  )احمدی

کیلومتر است  و   3433کیلومتر و طول سواحل آن  449تا  131کیلومتر، عرض آن  2133تا  2134

نتد فروپاشتی   ( عتواملی مام 14، 2033باشدا )صابری،  کیلومترمربع می 049433مساح  آن حدود 

یافته با اتحاد جماهیر شوروی و به دمبال آن خأل قدرا ای ادشده و وجود کشورهای تازه استقالل

موقعی  سیاسی و اقتصادی جدید و همچنین وجود مسائلی مامند  رشد روزافزون بودجته م تامی   

منتابع  ای بر ستر اکتشتافاا و استتجراج    ای دریای خزر، رقاب  کشورهای منطقهکشورهای حاشیه

وفصل موضوع تعیتین بستتر دریتای ختزر، ورود بتازیگران ختارجی       امرژی دریای خزر، عدا حل

متحده آمریکا بتا توجته بته اختالفتاا     مشجصاً ایاالا -ایخصوص حضور کشورهای فرامنطقهبه

 عمیق جاااایران با آمریکا، عوامل ژئوپلیتیک منطقه را تغییر داده که این تغییتراا تتأثیر بستزایی در   

(ا بنابراین مگرامی اصلی که وجتود  99-93: 2034راهبرد دفاعی جاااایران خواهند داش  )جودا، 

ها بر راهبرد دفاعی جاااایران مغفول ممامدا درمتی ه با توجه بته  دارد، این اس  که تأثیر این چاد 

های ر زمینهکه از زمان فروپاشی شوروی تاکنون، تأثیر عوامل ژئوپلیتیک اقتصادی حوزه خزر داین

صتورا علمتی و   آفرین مؤثر بر تدوین راهبرد دفاعی جاااایران بته های فرص بروز تهدید یا جنبه

عوامل ژئوپلیتیک اقتصتادی  دقیق مشجص مشده اس ، د ا مسئله اصلی پ وه  حاضر این اس  که 

د، قتوا و  داشتته و چته فرصت ، تهدیت     جمهوری اسالمی ایتران  حوزه خزر چه تأثیری بر راهبرد دفاعی 

 وجود داردا جمهوری اسالمی ایران ضعفی ماشی از این عوامل ژئوپلیتیک اقتصادی برای سیستم دفاعی 

آفرین و تهدیدزای مرتبط با ترین بسترهای فرص اهداف اصلی این پ وه  مبتنی بر شناخ  مهم

حتوزه   منبعت  از عوامتل ژئوپلیتیتک اقتصتادی     جمهوری اسالمی ایتران  روی مسائل دفاعی پی 

                                                           
1- Tethys. 
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ترین عوامل ضعف و قوا اقتصادی مرتبط با مستائل دفتاعی   دریای خزر و همچنین شناخ  مهم

آفترین و  ترین بسترهای فرصت  امد از  مهمسؤاالا تحقیق عباراا باشدجاااایران در این حوزه می

 منبع  از عوامتل ژئوپلیتیتک   جمهوری اسالمی ایران روی تهدیدزای مرتبط با مسائل دفاعی پی 

ترین عوامل ضعف و قوا اقتصادی مترتبط بتا مستائل    امد؟ و مهماقتصادی حوزه دریای خزر کدا

امد؟ ضمناً با توجه به اهداف تحقیتق، در  در حوزه دریای خزر کدا جمهوری اسالمی ایران دفاعی 

این پ وه  محقق از تدوین فرضیه و محدود ممودن تحقیق در حیطه آن، ختودداری ممتوده و در   

 ها پ وه  دمبال شده اس ا  صورا مسئله محور و بر اساس اهداف و سؤال، رومد تحقیق بهادامه

در خصوص اهمی  و ضرورا این تحقیق باید اشاره کرد که با ام اا چنین تحقیقاتی ضمن کمک 

به اتجاذ راهبردهای مناسب دفاعی، در آینده میز با معضل کمتری در منطقه ژئوپلیتیک دریای ختزر  

های اقتصادی این منطقه در دست  داشت ا   من ور مقابله با چاد توان ابتکار عمل را بهمی مواجه و

شود شناخ  صحیحی از های ژئوپلیتیک اقتصادی حوزه خزر باع  میهمچنین عدا توجه به جنبه

در این حوزه صتورا   جمهوری اسالمی ایران عوامل تأثیرگ ار اقتصادی بر امتجاب راهبرد دفاعی 

در ایتن حتوزه اتجتاذ مجواهتد      جمهوری اسالمی ایران د ا راهبرد دفاعی مناسبی میز برای  مگیرد و

عنوان متغیتر مستتقل و راهبترد     شدا در این تحقیق عوامل ژئوپلیتیک اقتصادی حوزه دریای خزر به

   عنوان متغیر وابسته مدم ر قرار گرفته اس ادفاعی جاااایران میز به

 مبانی نظری 

 پیشینه تحقیق:  

عنوان مقاده علمی پ وهشتی مترتبط بتا موضتوع تحقیتق       9مورد رساده دکتری و  9در این تحقیق 

چارچوب م ری این تحقیق شکل گرف ا د ا دو ها، موردمطادعه قرار گرف  که با اقتباس از این پیشینه

  شومداهای تحقیق که ارتباط بیشتری با موضوع دارمد به شرح ذیل بیان میمورد از پیشینه

عالیتق ژئوپلیتیتک و    »آبادی در رساده دکتری خود بتا عنتوان   دکتر سید محمود رضا شمس دود 

از دامشگاه عادی دفاع ملی سؤال اصلی تحقیتق ختود   « استرات ی ملی ایران مسب  به آسیای مرکزی

کند که عالیق ژئوپلیتیک تأثیرگ ار بر راهبترد ملتی جمهتوری استالمی ایتران در      طور طرح میاین

وابستگی کشورهای آسیای مرکزی بته جمهتوری استالمی ایتران چته       و پتامسیل امد؟یای مرکزی کداآس

؟ در پاستخ بته ایتن    دهدهایی را برای تدوین راهبرد ملی فراروی جمهوری اسالمی ایران قرار میفرص 

  را در ابعتاد  جمهتوری استالمی ایتران    سؤاالا، محقق عوامل و عالئق مؤثر ژئوپلیتیک مرتبط بتا  
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دامتد و  امنیتی تأثیرگت ار متی  -ادمللی و م امیطبیعی، امسامی، اقتصادی، سیاسی داخلی، سیاسی بین

های شکاف رسد کهدهد و به این متی ه میشده را موردبررسی قرار میگامه اشارهسپس عوامل ش 

ن منطقه فراهم مموده ماشی از رقاب  بین چین و روسیه با آمریکا موجب امکان بازی با کارا ایران را در ای

 اس ا

که «  ایتحلیل مق  خزر در معادالا ژئوپلیتیک منطقه» ای با عنوان فر  و همکاران در مقادهکامران

کنتد کته ژئوپلیتیتک    مامه جغرافیا امتشار یافته اس  این سؤال را مطترح متی  در فصل 2034در سال 

رستد  در پاسخ سؤال، به این متی ه میکشورهای منطقه خزر و تقابل آمان با یکدیگر چگومه اس ؟ 

هتای ژئوپلیتیتک   که ژئوپلیتیک حاکم بر منطقه غادباً ژئوپلیتیک مشاجره بوده اس ا درواقع، واقعی 

ای است  کته رویکردهتای ژئوپلیتیتک اک تر      گومته هتا بته  منطقه و پیومدهای فضایی موجود بین آن

 کشورهای منطقه را در تقابل با یکدیگر قرار داده اس ا

 مفهوم شناسی: 

علم مطادعه روابط متقابتل جغرافیتا،   »میا عبارا اس  از  تعریف ژئوپلیتیک ازم ر حافظ ژئوپلیتیک:

(، 02: 2034)حتافظ میتا،  «ا باشتد ها با یکدیگر میهای ماشی از ترکیب آنقدرا، سیاس  و واکن 

 باشداتعریف منتجب محقق در این پ وه  میز همین تعریف می

هتای استترات یک و   توان بته موقعیت   شده ژئوپلیتیک میازجمله عوامل شناخته ژئوپلیتیک:عوامل 

های طبیعی و فیزیکی سترزمین م یتر   های ارتباطی، دریایی و ساحلی، جنبهژئواسترات یک، موقعی 

های اقتصتادی، سیاستی، م تامی، اجتمتاعی و     شکل، وسع ، اوضاع توپوگرافی و اقلیم و وضعی 

ع و میزان منابع طبیعی، کمی ، کیفی  منتابع امستامی، عناصتر فرهنگتی، تتاریجی وااا      فرهنگی و مو

تتوجهی بتر رومتد طراحتی و     اشاره کردا تماا این عوامل ژئوپلیتیک با درجاا مجتلف تتأثیر قابتل  

( و یا به تعبیری هرگاه عوامل یک واحد جغرافیتایی بتا   29اجرای استرات ی )راهبرد( دارمدا )همان: 

اجتمتاعی و م تامی( برختورد ممایتد،      –های سیاسی، اقتصادی، فرهنگتی  ای قدرا )مؤدفههمؤدفه

صورا کنشی و واکنشی، این تعتامالا بتر   تعامالتی حاصل از این برخورد ای اد خواهد شد که به

های یک منطقه یتا کشتور اثتر خواهتد گ اشت       گیریها و تصمیمریزیها، راهبردها، برمامهسیاس 

 (ا 031: 2044)بیک، 

های بادقوه در محیط خارج از ها، مالح اا و واقعی وی گی آفرين ژئوپلیتیک:بسترهای فرصت

-که استفاده صحیح و بهطوریمرزهای جغرافیایی یک کشور که از جنس عوامل ژئوپلیتیک بوده  به



 

 

 ایران اسالمی دفاعی جمهوری بر تدوین راهبرد دریای خزر ژئوپلیتیک اقتصادیتأثیر عوامل   230

 شودامیها موجب تسهیل و تسریع در دستیابی به اهداف دفاعی در قبال آن کشور موقع از آن

 (233: 2032)گروه مطادعاتی امنی ،

های بادقوه در محیط خارج از ها، مالح اا و واقعی وی گی بسترهای تهديدزای ژئوپلیتیک:

توامد موجب کندی مرزهای جغرافیایی یک کشور که از جنس عوامل ژئوپلیتیک بوده و ماهیتاً می

ور شود را بسترهای تهدیدزای ژئوپلیتیک یا ممامع  از دستیابی به اهداف دفاعی در قبال آن کش

 باشداگویندا )همان( که این تعاریف منتجب محقق در این پ وه  میمی

های موجود در محدوده داخلی جغرافیای یک ها، مالح اا و واقعی وی گی قوت ژئوپلیتیک:

سریع در ها موجب تسهیل و تکارگیری درس  آنکشور که از جنس عوامل ژئوپلیتیک بوده  و به

: 2044شود را قوا ژئوپلیتیک گویندا )بیک، دستیابی به اهداف دفاعی و غیر دفاعی آن کشور می

13) 

های موجود در محدوده داخلی جغرافیای یک ها، مالح اا و واقعی وی گی ضعف ژئوپلیتیک:

دفاعی و کشور که از جنس عوامل ژئوپلیتیک بوده و باع  کندی یا ممامع  از دستیابی به اهداف 

 شود را ضعف ژئوپلیتیک گویندا )همان(غیر دفاعی کشور می

شود، امدیشمندان امور م امی های راهبرد ملی محسوب میراهبرد دفاعی از مؤدفه راهبرد دفاعی:

اک راً راهبرد دفاعی را فراتر از قلمرو م امی و حیطه میروهای مسلح دامسته و آن را به کاربرد 

های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، م امی و غیره د، که شامل مؤدفهدهنقدرا ملی ربط می

کارگیری منابع، مقدوراا چگومگی توزیع و به»هرحال راهبرد دفاعی عبارا اس  از  گردد، بهمی

برداری (  که این تعریف، مورد بهره24: 2042)موذری،« و ابزارهای ملی برای تأمین اهداف دفاعی

 باشداوه  میمحقق در این پ 

 چارچوب نظری

تعیین عوامل ژئوپلیتیک حوزه دریای عمان  و تأثیر »اده موذری در رساده دکتری خود با عنوان فضل

در چارچوب م ری تحقیق خود در « امنیتی جمهوری اسالمی ایران –آن بر تدوین  راهبرد دفاعی 

امرژی و منابع  -هایبیان قادب عوامل ژئوپلیتیک اقتصادی کشورهای حوزه دریای عمان به عامل

ومقل و های ارتباطی حملهای اقتصادی )کشاورزی، صنعتی و خدماتی(، شبکهها و شاخصطبیعی، ظرفی 

رضا م اتی منفرد در رساده دکتری ، علوا و فناوری اشاره داردا همچنین علیخطوط امتقال کاال و امرژی

در « تأثیر عوامل ژئوپلیتیک کشور عمان بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسالمی ایران»خود با عنوان 

های علمی فناوری، منابع های ظرفی چارچوب م ری تحقیق خود در بیان عوامل اقتصادی به عامل
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های عمده اقتصادی های مواصالتی و خطوط امتقال امرژی، منابع اقتصادی پایدار، وابستگیشبکه زیرزمینی،

به منابع خارج پرداخته اس ا بنابراین با اقتباس از تحقیقاا ذکرشده و با عنای  به محدوده این تحقیق، 

 چارچوب م ری پ وه  حاضر بر اساس شکل زیر خواهد بودا

 

 

 

 

 
 : چارچوب م ری2شکل                                                                   

 جمهوری اسالمی ایران عوامل ژئوپلیتیک اقتصادی کشورهای دریای خزر مؤثر بر تدوین راهبرد دفاعی  

کننتدگان ستنتی ایتن    سال پی  با مف  آشنا شدمدا عرضته  1233مردا حاشیه دریای خزر بی  از : انرژی -

متته حفتاری در ایتن    ا اودین 2323صورا معمول مردمان باکو بودمدا در دهه محصول داروئی و صنعتی به

کرد و باکو بته  ا منطقه باکو مصف کل مف  خاا مصرفی دمیا را تأمین می2433منطقه به مف  رسیدا تا سال 

های مفتتی  پ یری باکو در جنگ جهامی دوا و میز کشف میدانهای آسیبشهر مف  مشهور بود، ودی مگرامی

 ا(34: 2044ی شوروی را پدید آوردا )بیک، گ ارهای سرمایهدر مواحی غرب سیبری تغییراا در اودوی 

 «فتارس خلتی   -استرات یک خزر هالل»منطقه  در صادراا ذخایر موردمیاز قابل تودیداا از ع یمی بج 

 افتزای   روبته  جهان مناطق گاز سایر و مف  ذخایر مزودی سیر ددیل به این مناطق اهمی  امد وشده واقع

 ( klare, 2008; 12اس ا  )

توجه مف  و گتاز است  کته طبتق گتزارش      مف  و گاز منطقه خزر: این منطقه دارای ذخایر قابلذخایر ( 1

کته  شتده، درحتادی  بینتی میلیارد تن پی  03ادمللی امرژی در ابتدا ذخایر مف  دریای خزر بی  از آژامس بین

ذختایر مفت     درصتد  4شود که بدین ترتیب حتدود  میلیارد تن برآورد می 29تا  21اکنون ح م این ذخایر 

 ا(2040باشدا )اسناد شرک  ملی مف  خزر، جهان در این منطقه می

تریلیتون دالر آمریکتا ارزش    21شود که بتی  از  امروز مف  موجود در حوضه دریای خزر تجمین زده می

بترداری از  داشته باشدا به دمبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و باز شدن منطقه و آماده شدن جه  بهتره 

 ادمللی مفتی را در پی داش ا های بینهای مشتاقامه و با توسعه بسیار، توسط شرک گ اری، سرمایهآن

میلیتارد   2493درصد از م موع مف  خاا دریای خزر یعنی معادل  92امرژی برآورد کرده  ادمللیآژامس بین

هتای فراستاحلی   حتوزه  در -مکعتب  هزار میلیارد فوا 233معادل  -درصد از منابع گاز طبیعی 03بشکه و 

این  واقع شده اس ا بر اساس این گزارش، بج  اع م ذخایر مفتی فراساحلی دریای خزر در بج  شمادی

 های کالن ژئوپلیتیکمؤدفه حوزه خزرعوامل ژئوپلیتیک 

ونقل، خطوط انتقال انرژی، های حملانرژی، منابع بیولوژیک، شبكه

 قاچاق کاال و مواد مخدر

 

 اقتصاد     
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جنوبی این حوزه واقع شده اس   که بیشترین ح م از ذخایر گاز طبیعی در بج حوزه قرارگرفته، درحادی

 هتزار  43میلیتارد بشتکه از مفت  و     21، شده توسط این آژامسارائه طبق گزارش ( 209: 2043)اده بیگی،

آذربای تان، قزاقستتان و    کشتورهای  موجود در دریای ختزر در ستواحل   میلیارد فوا مکعب از گاز طبیعی

 ترکمنستان واقع شده اس ا

ایتران کمتترین ستهم از     امرژی،  ادمللیبه گزارش آژامس بین ( ح م ذخایر تائید شده مف  و گاز ایران: 1

خزر داردا در این گزارش ح م ذخایر مف  خاا ایتران در   ه مف  و گاز طبیعی را در دریایذخایر تائید شد

بترآورد   هزار میلیارد فوا مکعب 1میلیارد بشکه و ح م ذخایر گاز طبیعی برابر با  4/3 دریای خزر برابر با

امدا )بیتک،  قع شدههای فراساحلی واشده اس  که تمامی ذخایر مفتی و میمی از ذخایر گازی ایران در حوزه

2044 :43) 

 هزار میلیتارد فتوا مکعتب از گتاز     234که  مادک ذخایر مف  و گاز دریای خزر اس  ترینروسیه بزرگ

ترین مادک ذخایر مفتی دریای خزر، قزاقستان میلیارد بشکه از مف  را در اختیار دارد  اما بزرگ 2/3طبیعی و 

 کندا  به خود اختصاص داده و از آن استفاده می میلیارد بشکه از این ذخایر را 1/02اس  که 

خصوص ماهیان خاویاری مشهور ادمللی به خاطر شیالت  بهمنطقه خزر ازدحاظ بین منابع بیولوژیک خزر: -

امدازه سازدا مصرف کیلکا بهاس ا شیالا خزر پروتئین موردمیاز زیادی را برای ساکنان ساحلی فراهم می

برای کشورهای ساحلی حائز اهمی  اس ا در روسیه ماهیگیری یک بج  از اقتصاد برون خاویار و اوزون

این کشور را تشکیل داده اس  و فدرال روسیه سادیامه میمی از ماهیگیری کاسپین را به خود اختصاص داده 

ب ماهی در این دریا وجود دارمدا در بج  جنوبرون، کیلکا و شاههای ماهی اوزوناس ا شماری از گومه

طور برون بهکه صید اوزوندریا بی  از دو دهه اس  که رشد سریع کیلکا رو به افزای  اس  درحادی

های مربوطه فراهم ساخته اس ا موقعی  شغلی در برابر فعادی  2333یافته اس ا بی  از چشمگیری کاه 

ورهای ساحلی اس ا در شود یک استجر مهم ماهی برای کشهایی که به آن وارد میدریای خزر با رودخامه

گومه ماهی دریای  93گومه یا زیرگومه ماهی وجود داردا تنها حدود  219جنس و  40خامواده،  22این دریا 

ماهیان و ماهی سفید هستندا دریای خزر ها تاسترین آنکاسپین از اهمی  اقتصادی برخوردار اس ا مهم

مامده در جهان اس ا منابع ماهی دریای ن( باقیماهیادرصد ماهیان خاویاری )تاس 43گاه حدود سکوم 

های طور عادی در بج کاسپین ازدحاظ تنوع ذخایر صید یکنواخ  میس ا برای م ال کیلکای معمودی، به

( و اوران %22-23های ودگا )شود و تاس ماهی بیشتر در ددتای رودخامهباز جنوبی دریای کاسپین صید می

شودا ماهیان در مناطق ساحلی آذربای ان، ترکمنستان و داغستان ام اا میکل  %1تا  4/2( تنها 13-24%)

 (03-02: 2032)موبج ، 

برداری ازم ر محلی در منطقه کندا ماهیان قابل بهرهموع ماهی زمدگی می 34در قسم  جنوبی بی  از 

 اهیان کیلکاا برشومد: ماهیان خاویاری، ماهیان استجوامی و مجنوبی دریای خزر به سه دسته تقسیم می
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 صید عوامل متی ۀ امر این و اس  کاه  به رو خزر دریای استجوامی ذخایر ماهیان آمده،دس به آمار اساس

 (33: 2044)بیک،    اس ا هارودخامه حوزۀ بر روی سد ای اد و محیطیزیس  آدودگی و غیرقامومی، رویهبی

 و انرژی ونقل و خطوط انتقال کاالهای ارتباطی حملشبكه -  

و  ایمنطقته  هتای قتدرا  منطقته، توجته   این در امرژی غنی منابع وجود و شوروی فروپاشی از ماشی خأل

 در جهتان  برتر قدرا دیدگاه ژئوپلیتیک، از دیگر، سوی از کرده اس ا جلب حوزه این به را ایفرامنطقه

 ایتن  امتقتال  باشندا بترای  داشته کامل جهان تسلط امرژی منابع بر که هستند کشورهایی یا کشور ،12 قرن

 امنی  م یر تأثیرگ ار متغیرهای دحاظ که به اس  میاز مسیرهایی به استرات یک، باارزش هیدروکربنی منابع

 را امکان این امرژی، امتقال برای الزا هایوجود زیرساخ  و امتقال خطوط مساف  امتقال، هزینه سرزمین،

در ادامته   (ا41-40: 2034بگیرمدا )مامی،  بر عهده را ترامزیتی بتوامند مق  مشکل کمترین با تا کنند فراهم

هتای  طور خالصه ارائه و ستپس راه ومقل در دریای خزر بههای حملها و مزی این قسم  ابتدا محدودی 

 شودا امتقال امرژی توضیح داده می

هتای طبیعتی، باوجودآمکته    ومقل در دریای خزر: دریای ختزر از حیت  ضترورا   های حمل(( محدودی 2

 ای محستوب  حتال، دریتای بستته   آیتد بتااین  ترین دریاچه در دمیا به شمار متی دریای وسیعی اس  و بزرگ

-ای که این دریا را به سایر مقاط جهان وصل کند دارای محدودی های رودخامهشودا از این گ شته، راهمی

 3توامند از آن بگ رمد و از سوی دیگر قریتب بته   های با ظرفی  محدود میسو کشتیهایی اس  که از یک

های آبی امد یجبندان و مسدود اس  فزون بر این چون راهماه از سال به عل  آمکه در منطقه سرد قرارگرفته

باشد، طبعاً قوامین و مقرراا عبور و گ رد و تح  حاکمی  این کشور میاین دریا بیشتر از خاک روسیه می

 (40کندا )همان: معین میمرور را این کشور 

تترین مزایتای   تر رسیدن کاالهتا از مهتم  ومقل در دریای خزر: کوتاه بودن مسیر و سریعهای حمل(( مزی 1

-که به دریای بادتیک و به دریای سیاه و مدیترامه میشودا عالوه بر اینهای آبی دریای خزر محسوب میراه

راه دریایی جامشین عنوان یکتوامد بهفارس و دریای عمان، می خلی -پیومدد و در ارتباط با بندرهای جنوبی

 ( 41ها استفاده شودا )همان: از آن
 ونقل در دریای خزرهای حمل(  راه6

 های آبی:راه -الف

طور کامل در خاک روسیه قرار دارد و دو رود ودگا و دن دریای سیاه: این آبراه به -( راه آبی دریای خزر2

برداری اس ا طول این راه سال اس  که در دس  بهره 43کندا کامال مزبور بی  از متصل میرا به هم 

 کیلومتر اس  کته از طریتق آن دریاهتای ختزر، ستیاه، بادتیتک و آزوف بته یکتدیگر متصتل           232آبی 

وارد  شود و پس از عبور از آستارخانکنندا راه آبی دریای خزر به دریای سیاه از بندر امزدی آغاز میمی
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طترف دریتای ستیاه پتی  رفتته و      شود و بهرودخامه ودگا شده و پس از طی مسافتی وارد کامال دن می

 (2: 2034گرددا )آزموده، ازآم ا به بندرهای دریای سیاه و مدیترامه و سایر بندرهای اروپایی منتهی می

مصب رودخامه ودگا شده، تمتاا   ( راه آبی دریای خزر به دریای بادتیک: این راه آبی از دریای خزر وارد1

 هتای دریتای بادتیتک    گت رد و ستپس وارد آب  کیلومتری شهر مستکو متی   333رودخامه را پیموده و از 

شودا اگرچه این راه آبتی مستیر ترامزیت     گرددا این راه با یک کامال بزرگ به شهر مسکو متصل میمی

 (4ها در آن پرهزینه اس ا )همان: کشتیکند، اما تردد تر میایران و کشورهای اروپایی را کوتاه

ها در های هوایی روسیه و دیگر کشورهای کرامه دریای خزر که از آنشماری از خط :های هوايیراه -ب

تتوان  گ رمد و به همین رو میشود، از فراز دریای خزر میومقل با و مسافر استفاده میای اد ارتباط و حمل

 (192ایی دریای خزر یاد کردا )همان: های هوعنوان راهها بهاز آن

آهن، در پیومد بندرهای کرامه دریای خزر و شهرهای درومی کشورهای منطقه دریای ختزر  راه :آهنراه -ج

 آهن پیرامون دریای خزر به شرح زیر اس :های شبکه راهارزش بسیار داردا راه

ای از آن به یکتی از بنتدرهای دریاچته    پیوسته، سپس شاخه شرقی( گریو: بندر گریو به شهرهای شمال 2

 رسداآرال می

در شمال این بندر که ازآم ا این خط به ودگاگراد   2( آستاراخان: بندر آستاراخان به ورخنی باسکومچاک1

 رسدارودا همچنین آستاراخان به جنوب باختری که به کیزدیار میو دیگر شهرهای روسیه می

رسد و از باکو به جلفا هایی به بندرهای دریای سیاه میستای آن با شاخه( باکو: خط باکو به تفلیس که را0

پیومدد و ختط دیگتر از   آهن سراسری ایران میتبریز و به راه -در کنار رود ارس که در جلفا به خط جلفا

 شوداباکو به دنکران و آستارا وصل می

پایتج  ترکمنستتان و شتهرهای روستیه    آباد آهن با عشقوسیله راه( کراسنودسک: بندر کراسنودسک به9

 یابداپیومد می

آهتن  دریتای ختزر قرارگرفتته ختط آغتاز راه      شترقی بندر ترکمن که در کناره جنتوب  ( ترکمن: 4

ای از پیومددا شتاخه سراسری ایران در شمال اس  و به بندر اماا خمینی در کرامه خل  فارس می

دهدا بندر ترکمن بتا خطتی کته آن را بته تهتران      این خط بندر ترکمن را به شهر گرگان پیومد می

ومقل کاال و مستافر، مقت    خط با شهرهای گوماگون در حملوسیله این توامد بهدهد، میپیومد می

 (191-190مهمی داشته باشدا)همان:

 

                                                           

1- Verkhny Baskunchak 
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 های انتقال نفت و گاز دریای خزر به بازار مصرف(  راه2

 آذربای ان بته  جمهوری و ترکمنستان قزاقستان، شوروی شامل اتحاد یافتهاستقالل کشور تازه سه ازآم اکه

 بتا  برقتراری ارتبتاط   بترای  بنتابراین  امد،شده محصور خشکی در آزاد، دریاهای به مداشتن دسترسی ددیل

خود هستتند  ایتن در حتادی     همسایه کشورهای سایر یا روسیه و ایران کشورهای میازمند جهامی بازارهای

اس  که برای آمریکا و سیاس  خارجی این کشور هدف اصلی استرات یک دورمگه داشتن روسیه و ایران از 

 (Tavana & et.al. 2012:349)این مسئله اس ا 

 امد یا در حالبرداری رسیدهدر ادامه به بررسی تعدادی از خطوط امتقال مف  و گاز دریای خزر که یا به بهره

 پردازیم:باشند میاجرا می

 )دریتای  گرجستان و ترکیه طریق از را خزر حاشیه کشور سه گاز و مف  غرب، غربی: مسیر مسیر -ادف

 ختط دودته   اس ا گرجستان و آذربای ان ترکیه، متحده،ایاالا موردحمای  و کندمی منتقل اروپا سیاه( به

 -باکو مف  خط دوده کیلومتر( 413سوپسا ) -باکو مف  دوده خط کیلومتر(، 2433موورسیسک ) -باکو مف 

 :2039 کیلتومتر( )محمتدی،   2333مووروسیسک )-تنگیز مف  دوده خط کیلومتر(، 2203جیحان ) -تفلیس

 از امترژی  امتقتال  خطتوط  ترینمهم دوده خزر، خط کنسرسیوا و ارزروا -باکو گاز دوده (  خط232-233

 رومدمی شمار به غربی مسیرهای

از  و کنتد متی  منتقل سیاه دریای طریق از را آذربای ان و قزاقستان گاز و مف  مسیر شمادی: این مسیر -ب

 بنتدر  کته از  است   کیلومتر 344 طول به سامارا -آتیرو مسیر این دوده شودا خطمی حمای  روسیه طرف

 کشتورهای  بته  داخلی روستیه  خطوط طریق از و رودمی روسیه در سامارا به و شروع قزاقستان در آتیرو

 (ا11: 2040 رسدا )جالدی،می م ارستان و دهستان سفید، روسیه

 از چین که شودمی منتقل چین شرق به مسیر این از ترکمنستان و قزاقستان گاز و شرقی: مف  مسیر -ج

 خطوط امتقال شرقی مسیر کیلومتر، 0333 طول به کیامگ سین -قزاقستان دوده کندا خطمی آن حمای 

  اس ا آسیا شرق بازارهای و چین کشور به امرژی

 در افغامستان، از گ ر از پس و شودمی آغاز ترکمنستان از شرقی: مسیر جنوب شرقی جنوب مسیر -د

کیلومتر اس  که  2323طول مسیر حدود  های آزاد جنوب برسداآب تا یابدادامه می پاکستان خاک

مسئول این خط دوده « یومیکال» اردا شرک  آمریکایی گصد کیلومتر آن از منطقه ماامن افغامستان میهف 

 (2049شدا )اسناد شرک  مف  خزر: ا این خط دوده به عل  ماامن بودن مسیر متوقف 2444اس ا در سال 

مف  و گاز را  کهگ رد، یعنی اینمی ایران از که خزر حوزه امرژی ترامزی  جنوبی جنوبی: مسیر مسیر -ه

فارس، دریای عمان و اقیاموس هند آذربای ان، قزاقستان و ترکمنستان به بندرهای خلی های مفتی از میدان

 رسامدا )همان(می
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 در مورد مسیر جنوب ایران دو پیشنهاد ارائه داده اس :

( روش دادوستد سوآپ: یعنی کشورهای ساحلی مف  و گاز خود را به مکا، پاالیشگاه تهران و تبریز امتقال 2

فارس تحویل گیرمد  که ازم ر امنیتی، اقتصادی و امنیتی در بندرها دریای عمان و خلی  و همان مقدار

 باشداترین راه میمناسب

فارس مف  کشورهای حاشیه دریای خزر را به منطقه خلی  ،( روش امتقال مستقیم: در این روش خط دوده1

خواهد داش  و حق ترامزیت  آن سته دالر   کندا این خط دوده حدود یک و میم میلیارد دالر هزینه منتقل می

میلیون بشکه در روز اس   که واشنگتن بته ختاطر مستائل سیاستی و     در هر بشکه و ظرفی  روزامه آن یک

 اختالفاتی که با ایران دارد با این راه مجادف اس ا )همان(

  قاچاق کاال، مواد مخدر، خاویار: -

ه را با خطر مواجه مماید، مشکل مواد مجدر، جرائم توامد منطقه موردمطادعمعضلی که در آینده می

باشدا هرچند تاکنون این معضل مق  های جنایی مربوط به آن مییافته در مناطق مرزی و فعادی سازمان

ای بازی مکرده، ودی در مقیاسی که قاچاق مواد مجدر و مصرف آن های منطقهتوجهی در سیاس قابل

 یافته، به دمبال خود فساد و قاچاق سالح را در پی خواهد داش ا عبوروی ه در آسیای مرکزی گسترشبه

ای که به ددیل باز گومهمهد، بهمی های مواد مجدر از منطقه خزر بر امنی  منطقه تأثیر منفی بر جایکاروان

دائمی و ای م ارا های برون منطقهها به دود آن وابستگی ادمللی در منطقه وشدن پای قاچاقچیان بین

کنترل مواد مجدر  کندا بر اساس گزارش برمامهها را ادزامی میبا آن گسترده برای مبارزه صرف امکاماا

( مسیر قزاقستان، روسیه، 2امد از: حوزه خزر عبارا سازمان ملل متحد، دو مسیر امتقال مواد مجدر در

خزر، آذربای ان، گرجستان، ترکیها )مامی،  ( مسیر ازبکستان، ترکمنستان، دریای1اوکراین، مودداوی، ترکیها 

2034 :40) 

 صید روزافزون افزای  درمتی ه و مدیری  واحد م اا مبود عل  در خصوص قاچاق خاویار باید گف  به

 تن 942 از کمتر به خاویاری ماهیان صید قامومی میزان خاویار، قاچاق کنترل عدا و م ارا و عدا غیرم از

خاویار برحسب موع آن در  تنیک ا برای اهمی  موضوع همین بس که قیم  ا رسیده اس1332سال  در

 433مف  در اوج قیم  خودش بین  تنیککه قیم  هزار دالر بوده درحادی 333تا  233بازار جهامی بین 

 (134: 2034دالر بوده اس ا )سازون،  333تا 

تیک اقتصادی  دریای خزر بر تدوین شده با خبرگان در مورد تأثیر عوامل ژئوپلیهای انجاممصاحبه

 راهبرد دفاعی ج.ا.ایران

ها و تکمیل ادبیاا این مقاده، محقق با مسئودین تراز اول کشوری و دشکری در روزرسامی دادهمن ور بهبه

بندی عوامل مؤثر ژئوپلیتیک اقتصادی بر تدوین هایی ام اا داده که جمعزمینه این موضوع، مصاحبه

 باشد:به شرح ذیل می جمهوری اسالمی ایران فاعی راهبردهای د
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 (2040های کشورهای اروپایی و آمریکا در منطقه خزر )صابر، رمگ بودن تحریمکم ا2

عنوان یتک وستیله   های اروپا و آسیا به شمار آورد، د ا بهتوان پل ارتباطی میان قارهدریای خزر را می ا1

های و مناطق مجتلف را بته هتم مترتبط ستاخته و     سرزمینومقل که ارتباطی و یک شبکه ع یم حمل

 ای مناسب و در دسترس برای تماس و مراوده میان جوامع گوماگون فراهم آورده اس اوسیله

ماپ یر و ت دیدشومده ماهی، عنوان یک ذخیره ع یم منابع موردمیاز بشر، ذخایر پایاندریا خزر به ا0

 باشداهای معدمی مطرح میمجورده ثرواغ اهای دریایی و منابع دس 

ای، ریلی و ومقل جادههای حملتوان تبادل امرژی با کشورهای آسیای میامه با برخورداری از شبکه ا9

 دریایی و هواییا

 هنری و ورزشی با کشورهای آسیای میامها های بازرگامی، فرهنگی،مکان توسعه فعادی ا ا4

 وجود ذخایر مهم امرژی فسیلی این دریاا ا3

 پروریاوخاک برای توسعه آبزیهای آبفاده از ظرفی امکان است ا2

 آهکاآهن، سنگسنگ، سنگوجود ذخایر فراوان معدمی م یر زغال ا3

امکان احداث صنایع پتروشیمی صنایع وابسته به گاز به دحاظ عبور خط دوده سراسری گاز )سرخس،  ا4

 مکا، آستارا و خط دوده کشور ترکمنستان(ا

 به دس  گرف  اقتصاد بازار جهامی این ماهیا امکان پرورش ماهی خاویار و ا23

خصوص در منطقه شرقی ساحل ایران و توان صادراا مرکز پرورش و تودید م ادهای اصیل اسب به ا22

 هااآن

 های گردشگری در کشوراکمبود تأسیساا و زیرساخ  ا21

 های شمادی کشوراغادب بودن شیوه سنتی تودید کشاورزی، داا و طیور در سطح استان ا20

 وی ه کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی کشوراها بهمیافتگی بج  صنع  در همه زمینههتوسع ا29

 کاه  ذخایر ماهیان خاویاری و کیلکای دریای خزرا ا24

رویه گسترش افقی شهرها و رویه کاربری، استفاده مامطلوب از اراضی کشاورزی و توسعه بیتغییر بی ا23

 (2049، روستاها ساحل جنوبی خزرا )فرخ رفتاری

-توامد زمینه حضور قدرااختالف آذربای ان با ترکمنستان بر سر منابع مف  و گاز دریای خزر، می ا22

 (2049را فراهم ممایدا )میراحمدی،  ایمنطقه فراهای 

ای و مبود شبکه ریلی کافی )بندر امزدی و شهر رش  به فالا ومقل جادههای حملضعف شبکه ا23

 مرکزی ایران(ا

ادمللی متناسب با میازهای های مجابراتی موین بینبندری و فرودگاهی و شبکهضعف تأسیساا  ا24

 (2049های ساحلی جنوب خزرا )کوچکی، استان
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وجود منابع و ذخایر مف  این حوزه با توجه به اینکه مف  یک کاالی راهبردی اس ، دسترسی به این  ا13

 منابع باع  تقوی  قدرا خواهد شدا

در دریای خزر بر سر مقوده امتقال امرژی این دریاچه به  ایمنطقه فراای و های منطقهرقاب  قدرا ا12

 بازار جهامی و تالش در جه  ح ف منافع جمهوری اسالمی ایرانا

 های ساحلی کشور ایراناها استانضعف در زیرساخ  ا11

 (2049ضعف ت هیزاا بندری ت اری کشور ایرانا )پورشاسب،  ا10

 ن از شمال به جنوب )ایران( برای رومق اقتصادی خوداآهن کشور قزاقستاگسترش خطوط راه ا19

تقابل بین تاجیکستان و قزاقستان، ترکمنستان و تاجیکستان به خاطر منافع آبی که همین بحران آب  ا14

 (2049توامد جنگ محلی را ای اد کندا )امریف، می

دهنده چین و اتصالآهن آهن ایران با خطوط ریلی ترکمنستان و قزاقستان، این راهاتصال خطوط راه ا13

باشدا )که در سال فارس، ترکیه و اروپا از طرف دیگر میها به خلی طرف و اتصال آنروسیه را ازیک

 با حضور روسای جمهور سه کشور ایران، ترکمنستان و قزاقستان افتتاح شدا( 2040

جمهوری اسالمی امتقال امرژی برق ایران به کشورهای منطقه خزر به عل  تفاوا افق این کشور با  ا12

 (2040ایرانا )متکی، 

 فعادی  چندین شرک  مفتی آمریکایی، امگلیسی در کشورهای ساحلی دریای خزرا ا13

 گ اری هنگف  روسیه و ساخ  خطوط امتقال مف  و گاز دریای خزر به بازارهای جهامی سرمایه ا14

المی ایران در دریای جمهوری اس ٪13های مفتی واقع در منطقه باصرفه مبودن استجراج مف  از میدان ا03

 1خزر به عل  عمق زیادا

 (2040برداری از منابع امرژیا )اصودی، دام  مدیریتی کافی در منطقه برای استجراج و بهره ا02

 مدل مفهومی تحقیق:

شده در قادب مدارک)اسناد و مدارک و مصاحبه با خبرگان(، مدل مفهومی آوریبا مگرش به اطالعاا گرد

مؤثرمد  جمهوری اسالمی ایران تیک دریای خزر که بر تدوین راهبردهای دفاعی عوامل اقتصادی ژئوپلی

به  آفرین9 بستر تهدیدزا9 قوا و ضعف(عامل در قادب کالن عوامل چهارگامه )بستر فرص  03در تعداد 

 اشده اس ترسیم 1شرح ذیل و برابر شکل شماره 

  

                                                           

 جناب آقای دکتر منوچهر متکی وزیر امور خارجه اسبق میز به این بند اشاره داشتندا - 2
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 : مدل مفهومی2شکل                                                            

  

 ضعف

فارس و دریای استراتژیک انرژی خلیج. قرار گرفتن ایران در منطقه بیضی 6

 خزر

فارس از جنوب و به قزاقستان و . اتصال خط آهن ایران و ترکمنستان به خلیج2

 چین در شمال

صرفه بودن احداث خط لوله و ترانزیت انرژی حوزه خزر از طریق به. مقرون3

 پایین  گذاریایران به دلیل وجود امنیت باال، طول مسیر کوتاه و هزینه سرمایه

های ساحلی جمهوری اسالمی ایران  برای توسعه های اقلیمی استان. ظرفیت4

پروری  )مثل امكان پرورش ماهی خاویار و به دست گرفتن اقتصاد بازار آبزی

 جهانی این ماهی توسط جمهوری اسالمی ایران (

. احداث صنایع پتروشیمی وابسته به گاز توسط جمهوری اسالمی ایران  در 0

های شمالی به لحاظ عبور خط لوله سراسری گاز )سرخس، نكا، آستارا و تاناس

 خط لوله کشور ترکمنستان(

از   () . اتصال بندر امیرآباد به بنادر شهید رجایی و امام خمینی1

 طریق شبكه ریلی

 . روش دادوستد انرژی از طریق سواپ بین ایران ترکمنستان و قزاقستان7

های ساحلی دریای خزر )مثل جغرافیایی استان. نقش وضعیت مساعد 1

های صنعتی( در برخورداری از مراتع، اراضی مستعد و حاصلخیز و جنگل

 افزایش تولید ناخالص داخلی جمهوری اسالمی ایران 

خصوص در منطقه شرقی ساحل . مرکز تولید و پرورش نژادهای اصیل اسب به9

 هاایران و توان صادرات آن

ونقل های مناسب کشور ایران در زمینه انتقال برق، حملیرساخت. ضعف در ز

 ای و ریلی به کشورهای ساحلی خزرجاده

 های ساحلی کشور ایران. نرخ پایین بیكاری و  اشتغال جوانان در استان2

های . غالب بودن شیوه سنتی تولید کشاورزی، دام و طیور در سطح استان3

 شمالی کشور

های شمالی جمهوری های گردشگری در استانزیرساخت . کمبود تأسیسات و4

 اسالمی ایران 

ویژه کمبود صنایع تبدیلی و ها بهنیافتگی بخش صنعت در همه زمینه. توسعه0

 های ساحلی جمهوری اسالمی ایران تكمیلی کشاورزی در استان

المللی های مخابراتی نوین بین. ضعف تأسیسات بندری؛ فرودگاهی و شبكه1

 های ساحلی جمهوری اسالمی ایران  در دریای خزرمتناسب با نیازهای استان

) . عدم اتصال بندر انزلی از طریق شبكه ریلی به بنادر امام خمینی7

 و شهید رجائی (

برداری از منابع انرژی در . نبود اطالعات و کمبود تجهیزات و فناوری الزم برای بهره6

 مناطق عمیق دریای خزر

 . قرار گرفتن بخش اعظمی از ذخایر نفتی و گازی دریای خزر در منطقه فراساحلی 2

. تالش روسیه جهت منحصر نمودن مسیرهای انتقال انرژی خزر برای گذر از این 3

 کشور

جز روسیه و جمهوری . اولویت دادن کشورهای پیرامونی ساحلی دریای خزر)به4

های  رهای اروپایی و امریكا در بیشتر زمینهاسالمی ایران ( به مشارکت تجاری با کشو

 اقتصادی

اندازی های خارجی برای راهیافته خزر به کمک. نیاز کشورهای تازه استقالل0

 نهادهای اقتصادی و نظامی

 . اختالف آذربایجان با ترکمنستان و ایران بر سر منابع نفت و گاز دریای خزر1

لیسی در کشورهای آذربایجان، قزاقستان و های نفتی آمریكایی، انگ. فعالیت  شرکت7

 ترکمنستان 

های نفت و گاز کشورهای تازه گذاری گسترده کشورهای اروپایی در قسمت. سرمایه1

 یافته منطقه خزر.استقالل

 

المللی انرژی جهان )حاصل جمع . حوزه دریای خزر دومین کانون مهم بین6

 فارسز خلیجسنگ و نفت ( پس امجموع ذخایر گاز، زغال

درصد از ذخایر ماهیان خاویاری )تاس ماهیان( جهان در  95. وجود حدود 2

 دریای خزر

ونقل آسان، کوتاه و سریع بین . نقش ارتباطی دریای خزر برای حمل3

 کشورهای ساحلی

یافته ساحل دریای خزر به . عدم دسترسی مستقیم کشورهای تازه استقالل4

 ربنیبازارهای مصرف منابع هیدروک

کشت در برخی از های قابل. نامساعد بودن شرایط جوی و کم بودن زمین0

 ها(کل زمین %7کشورهای ساحل دریای خزر مانند ترکمنستان، قزاقستان )

 یافته. افزایش معضل بیكاری در کشورهای تازه استقالل1

. وابستگی شدید اقتصاد برخی از کشورهای ساحلی مانند ترکمنستان به 7

 نوسانات قیمت گاز

 آفرینبسترهای فرصت قوت بسترهای تهدیدزا

 عوامل اقتصادی ژئوپلیتیک دریای خزر تأثیرگذار بر تدوین راهبردهای دفاعی
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  شناسیروش
امد که از موع کتاربردی  تحلیلی به اجرای تحقیق حاضر پرداخته -محققین با استفاده از روش توصیفی

م ر مرتبط بتا  با توجه به تجصصی بودن موضوع تحقیق و محدودی  افراد خبره و صاحبباشدا می

-ی گتی مسائل ژئوپلیتیک در حوزه موردم ر، جامعه تحقیق از بین خبرگان م امی و غیرم امی، )با و

در زمینته   ی خدم  در مشاغل راهبتردی و یتا در جایگتاه سردشتکری باشتند،     دارای سابقههای ازجمله، 

عنوان موردبررسی در این مقاده، دارای آثار علمی و پ وهشی بوده و آشتنا بته محتیط موردمطادعته     

ی متدرک  باشند، از آشنایی مناسب با مسائل راهبردی و ژئوپلیتیک برختوردار باشتند، حتداقل دارا   

عنوان مسئول در یکی از کشورهای حاشیه حوزه ختزر ختدم    باشند، بهتحصیلی کارشناسی ارشد 

 امداامتجاب گردیده«ا( سفیر یا وابسته م امی»مموده باشند 

آماری این تحقیق برای پرسشنامه اول تحقیق)احصاء عوامل اقتصادی ژئوپلیتیک مؤثر بر د ا جامعه 

مفر برآورد گردیده و برای  21های ذکرشده باشند، که دارای وی گی تدوین راهبردهای دفاعی(

مفر تعیین،  94آفرین، تهدیدزا، ضعف و قوا( پرسشنامه دوا )تعیین مق  عوامل در بستر فرص 

 صورا تماا شمار به آمان رجوع شده اس اکه به

هتا  سبه میامگین و مسب های آماری توصیفی از قبیل جداول فراوامی، محاها از روشدر تحلیل داده

تعیتین ستطح معنتاداری، )ضتریب     استفاده شده اس  و درمهای  با استفاده از آزمون مقدار کتای دو،  

ترین عوامل ژئوپلیتیک اقتصادی حوزه دریای خزر متؤثر بتر   عمده (،%4با خطای حداک ر زیر  %44اطمینان 

 ا، احصاء شده اس اهتدوین راهبرد دفاعی جاااایران به همراه مق  چهارگامه آن

 چگونگی انجام مصاحبه و تهیه پرسشنامه و روايی و پايايی آن -

ادف( مصاحبه: پس از مشورا با برخی از اساتید و خبرگان مترتبط بتا موضتوع، مستب  بته تهیته       

سؤاالا بسته و باز جه  ام اا مصاحبه اقداا شدا ستپس ستعی گردیتد از متجصصتین خبتره در      

های کیفی تا حتد  های جامعه برای مصاحبه در خصوص دادهوجه به وی گیهای اقتصادی با تحوزه

 اشباع استفاده گرددا

های تعیین اعتبار روایی محتوایی، استفاده از ضریب الوشته یتا   ب( روایی پرسشنامه: یکی از روش

 همان
(C.V.R)

مفتر   21باشدا با توجه به اینکه تعداد خبرگان و م ردهنتدگان بترای ایتن ارزیتابی     می2

                                                           
1-C.V.R (Content Validity Ratio) 
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شده، دو بوده اس ا بنابراین برابر محاسباا ام اا 44/3قبول، ضریب باالتر از بودمد، د ا مقدار قابل

 شناخ  شده و از پرسشنامه ح ف شدمدا 4/3عامل که دارای ضریب کمتر از 

 یافتهکشورهای تازه استقالل افزای  معضل بیکاری در -

ساحل ایران و توان  خصوص در منطقه شرقیمرکز تودید و پرورش م ادهای اصیل اسب به -

 ها،صادراا آن

 که ضریب تائید را دریاف  ممودمد،های پیشنهادی خبرگان )به شرح ذیل(، تعداد دو عامل از عامل همچنین

 رسیدا 03های پرسشنامه به عدد د ا جمع گویه ی اول مزید گردیدمداهای پرسشنامهبه عامل

 های ساحلی دریای خزر صنعتی جمهوری اسالمی ایران در استان -مناطق آزاد ت اری -

ای کشور روسیه و در حال احداث کشورهای آذربای ان )شهر باکو( و های برق هستهمیروگاه -

 قزاقستان )بندر اکتائو(

ها عوامل تائید شده در پرسشنامه اول  بر اساس فرمول فریدمن بدون در م ر گرفتن مق  آن 

آفرین، تهدیدزا، بندی گردیدا سپس برای تعیین مق  چهارگامه عوامل )بستر فرص اودوی 

  مفری توزیع گردید 94قوا و ضعف( پرسشنامه دوا طراحی و بین جامعه آماری 

های این تحقیق از طریق آدفای کرومباخ محاسبه شده که ضریب آن ه: پایایی پرسشنامپايايی -

باشد، پس پایایی پرسشنامه مورد /ا می24/ا بوده و د ا با عنای  به اینکه این ضریب باالی 22

  تائید قرار گرفته اس ا

 های تحقیقو یافته هاداده وتحلیلتجزیه 

خبره سؤال شده اس  که به م ر جنابعادی، آیا این در پرسشنامه اول از جامعه تحلیل پرسشنامه اول:  

اقتصادی در حوزه دریای خزر  بر تدوین  راهبردهای  کیتیژئوپلعنوان یک عامل توامد بهعامل می

؟ و سپس سؤال شده بود در صورا تائید،  به م ر شما باشد مؤثر جمهوری اسالمی ایران دفاعی 

تأثیر  داردا؟ حاصل  جمهوری اسالمی ایران دفاعی  این عامل به چه میزان در تدوین راهبرد

عامل، بر اساس فرمول فریدمن، اهمی  عوامل ژئوپلیتیک اقتصادی  03پرسشنامه اول، ضمن تائید 

 باشدابه ترتیب اودوی  از دید جامعه آماری تحقیق به شرح جدول شمار یکم می
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جمهوری يای خزر بر تدوين راهبردهای دفاعی اقتصادی ژئوپلیتیک در مؤثری عوامل بندتياولو: 1جدول 

 اسالمی ايران 
شماره 
 عامل

 عوامل اقتصادی ژئوپلیتیک دريای خزر
ممره 
تبه میامگین

ر
 

ای کشور روسیه و در حال احداث کشورهای آذربای ان )شهر باکو( و قزاقستان )بندر های برق هستهمیروگاه 4
 اکتائو(

13914 2 

 1 23943 ترکمنستان و ایران بر سر منابع مف  و گاز دریای خزراختالف آذربای ان با  4

 0 23912 قرار گرفتن بج  اع می از ذخایر مفتی و گازی دریای خزر در منطقه فراساحلی 9

 9 22939 آسان، کوتاه و سریع بین کشورهای ساحلی ومقلحملمق  ارتباطی دریای خزر برای  3

های های استانمتناسب با میاز یادمللنیمجابراتی موین ب یهافرودگاهی و شبکه  بندری ساایضعف تأس 0
 در دریای خزر جمهوری اسالمی ایران ساحلی 

23943 4 

 3 23933 امرژی از طریق سواپ بین ایران ترکمنستان و قزاقستان دادوستدروش  2

جمهوری ای  تودید ماخادص داخلی های ساحلی دریای خزر در افزمق  وضعی  مساعد جغرافیایی استان 3
 اسالمی ایران 

23933 2 

دحاظ عبور  بههای شمادی در استان جمهوری اسالمی ایران توسط  گازپتروشیمی وابسته به  عیصنااحداث  2
 خط دوده سراسری گاز )سرخس، مکا، آستارا و خط دوده کشور ترکمنستان(

23924 3 

 4 23922 شبکه ریلی قیاز طر () ینیشهید رجایی و اماا خم بندرهابه  اتصال بندر امیرآباد 1

 23 23932 های مفتی آمریکایی، امگلیسی در کشورهای آذربای ان، قزاقستان و ترکمنستانفعادی   شرک  14

 22 23930 بودن احداث خط دوده و ترامزی  امرژی حوزه خزر از طریق ایران صرفهبهمقرون 23

( به مشارک  جمهوری اسالمی ایران روسیه و  جزبهکشورهای پیرامومی ساحلی دریای خزر)اودوی  دادن  21
 های اقتصادیت اری با کشورهای اروپایی و امریکا در بیشتر زمینه

23930 21 

 20 23914 امدازی مهادهای اقتصادی و م امیی خارجی برای راههاکمکخزر به  افتهیاستقاللمیاز کشورهای تازه  22

 29 24941 جمهوری اسالمی ایران های شمادی ی گردشگری در استانهارساخ یزکمبود تأسیساا و  20

های کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در استان  هیوبه هانهیزمی بج  صنع  در همه افتگیمتوسعه 29
 جمهوری اسالمی ایران ساحلی 

24933 24 

ای و ریلی به کشورهای جاده ومقلحملامتقال برق،  نهیزم دری مناسب کشور ایران هارساخ یزضعف در  24
 ساحلی خزر

24924 23 

 22 24932 ی ساحلی کشور ایرانهااستانمرخ پایین بیکاری و  اشتغال جوامان در  23

 23 24912 یرجائو شهید  ()ینیخماماا  بندرهاعدا اتصال بندر امزدی از طریق شبکه ریلی به  23

 24 24920 و دریای خزر فارس یخلقرار گرفتن ایران در منطقه بیضی استرات یک امرژی  22

 13 29933 تالش روسیه جه  منحصر ممودن مسیرهای امتقال امرژی خزر برای گ ر از این کشور 12

منطقه  افتهیاستقاللی مف  و گاز کشورهای تازه هاقسم ی گسترده کشورهای اروپایی در گ ارهیسرما 13
 خزرا

29914 12 

و  سنگزغال، گاز ریذخاادمللی امرژی جهان )حاصل جمع م موع حوزه دریای خزر دومین کامون مهم بین 24
 فارس یخلمف  ( پس از 

29912 11 

ی از منابع امرژی در مناطق عمیق دریای برداربهرهمبود اطالعاا و کمبود ت هیزاا و فناوری الزا برای  11
 خزر

29933 10 

 19 20941 موساماا قیم  گاز برخی از کشورهای ساحلی مامند ترکمنستان به وابستگی شدید اقتصاد 10

 14 20943 از جنوب و به قزاقستان و چین در شمال فارس یخلاتصال خط آهن ایران و ترکمنستان به  19

 13 20914 یدروکربنیبه بازارهای مصرف منابع ه ساحل دریای خزر افتهیاستقاللکشورهای تازه  عدا دسترسی مستقیم 14

در برخی از کشورهای ساحل دریای خزر مامند  کش قابلهای نیزممامساعد بودن شرایط جوی و کم بودن  13
 ترکمنستان، قزاقستان

21993 12 

 13 21914 های ساحلی دریای خزردر استان جمهوری اسالمی ایران صنعتی  -مناطق آزاد ت اری 03

 14 21939 در دریای خزر ( جهانانیدرصد از ذخایر ماهیان خاویاری )تاس ماه 43حدود  وجود 12

 03 22933 یپروریآبزبرای توسعه  جمهوری اسالمی ایران های ساحلی ی اقلیمی استانها یظرف 13
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پس از مشجص شدن عوامل ژئوپلیتیک اقتصادی دریای خزر مؤثر بر تدوین  تحلیل پرسشنامه دوم:

در پرسشنامه اول، برای تعیین مق  چهارگامه عوامل  جمهوری اسالمی ایران راهبردهای دفاعی 

، قوا و ضعف( ژئوپلیتیک اقتصادی دریای خزر پرسشنامه دوا زا تهدیدآفرین، )بستر فرص 

 فری توزیع گردیدا م 94آماری  طراحی و بین جامعه

زای مرتبط با مسائل هدیدت و نیآفرفرص  بسترهای نیترمهمهای سؤال اول تحقیق: تحلیل داده

 ؟امدکداحوزه دریای خزر  اقتصادی عوامل ژئوپلیتیک منبع  ازجاااایران  یرو یپدفاعی 

ين و تهديدزا(آفر)در بستر فرصت : توصیف کمی عوامل مؤثر بر ژئوپلیتیک دریای خزر در بُعد اقتصادی1جدول   
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 آفرينبسترهای فرصت

3 
آسان، کوتاه و  ومقلحملمق  ارتباطی دریای خزر برای 

 سریع بین کشورهای ساحلی
94 233% 22/9 43% 23/92 333/3 2 

10 
برخی از کشورهای ساحلی مامند  وابستگی شدید اقتصاد

 موساماا قیم  گاز ترکمنستان به
94 233% 02/9 49% 03/24 333/3 1 

19 
از جنوب  فارس یخلاتصال خط آهن ایران و ترکمنستان به 

 0 333/3 13 %23 31/9 %33 90 و به قزاقستان و چین در شمال

14 
ساحل  افتهیاستقاللکشورهای تازه  عدا دسترسی مستقیم

 یدروکربنیبه بازارهای مصرف منابع ه دریای خزر
04 33% 44/0 33% 40/24 333/3 9 

24 

ادمللی امرژی جهان حوزه دریای خزر دومین کامون مهم بین
پس از  (و مف  سنگزغال، گاز ریذخا)حاصل جمع م موع 

 فارس یخل
92 39% 30/0 30/3 39/21 331/3 4 

12 
درصد از ذخایر ماهیان خاویاری )تاس  43حدود  وجود

 3 332/3 32/24 %33 13/0 %31 93 در دریای خزر ( جهانانیماه

13 
 کش قابلهای نیزممامساعد بودن شرایط جوی و کم بودن 

در برخی از کشورهای ساحل دریای خزر مامند ترکمنستان، 
 (هانیزمکل  %2قزاقستان )

09 34% 39/0 42% 04/22 330/3 2 

11 
مبود اطالعاا و کمبود ت هیزاا و فناوری الزا برای 

 خزری از منابع امرژی در مناطق عمیق دریای برداربهره
22 10٪ 01/3 3 342/3 230/3 - 

12 
تالش روسیه جه  منحصر ممودن مسیرهای امتقال امرژی 

 - 324/3 40/3 3 42/3 04/3 24 خزر برای گ ر از این کشور

22 
ی خارجی هاکمکخزر به  افتهیاستقاللمیاز کشورهای تازه 
 امدازی مهادهای اقتصادی و م امیبرای راه

12 90٪ 39/1 90٪ 23/4 323/3 - 

4 
ای کشور روسیه و در حال احداث های برق هستهمیروگاه

 کشورهای آذربای ان )شهر باکو( و قزاقستان )بندر اکتائو(
22 11٪ 32/3 3 342/3 203/3 - 

13 
ی هاقسم ی گسترده کشورهای اروپایی در گ ارهیسرما

 منطقه خزرا افتهیاستقاللمف  و گاز کشورهای تازه 
23 00٪ 23/2 12٪ 2 022/3 - 
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 بسترهای تهديدزا

4 
ایران بر سر منابع مف  و اختالف آذربای ان با ترکمنستان و 

 2 333/3 22/14 %43 32/9 %233 94 گاز دریای خزر

9 
قرار گرفتن بج  اع می از ذخایر مفتی و گازی دریای خزر 

 در منطقه فراساحلی
94 233% 92/9 32% 42/11 333/3 1 

21 
 جزخزر )بهاودوی  دادن کشورهای پیرامومی ساحلی دریای 

( به مشارک  ت اری با جمهوری اسالمی ایران روسیه و 
 های اقتصادیکشورهای اروپایی و امریکا در بیشتر زمینه

94 233% 92/9 33% 9/21 331/3 0 

4 
ای کشور روسیه و در حال احداث های برق هستهمیروگاه

 9 333/3 03/19 %34 40/0 %23 03 کشورهای آذربای ان )شهر باکو( و قزاقستان )بندر اکتائو(

13 
ی هاقسم ی گسترده کشورهای اروپایی در گ ارهیسرما

 منطقه خزرا افتهیاستقاللمف  و گاز کشورهای تازه 
00 32% 43/1 40% 34/22 339/3 4 

22 
ی خارجی هاکمکخزر به  افتهیاستقاللمیاز کشورهای تازه 
 امدازی مهادهای اقتصادی و م امیبرای راه

13 42% 24/1 42% 13/22 333/3 3 

24 
ادمللی امرژی جهان حوزه دریای خزر دومین کامون مهم بین

پس از  (و مف  سنگزغال، گاز ریذخا)حاصل جمع م موع 
 فارس یخل

3 23٪ 44/3 23٪ 4/3 933/3 - 

11 
مبود اطالعاا و کمبود ت هیزاا و فناوری الزا برای 

 ی از منابع امرژی در مناطق عمیق دریای خزربرداربهره
03 22٪ 23/1 13/3 13/1 332/3 - 

12 
درصد از ذخایر ماهیان خاویاری )تاس  43حدود  وجود

 در دریای خزر ( جهانانیماه
4 23٪ 32/3 21/3 2/3 022/3 - 

12 
تالش روسیه جه  منحصر ممودن مسیرهای امتقال امرژی 

 خزر برای گ ر از این کشور
03 32٪ 42/2 19/3 20/2 303/3 - 

19 
از جنوب  فارس یخلاتصال خط آهن ایران و ترکمنستان به 

 و به قزاقستان و چین در شمال
3 21٪ 00/3 3 332/3 929/3 - 

14 
ساحل  افتهیاستقاللکشورهای تازه  عدا دسترسی مستقیم

 یدروکربنیبه بازارهای مصرف منابع ه دریای خزر
23 13٪ 40/3 3 9 412/3 - 

13 
 کش قابلهای نیزممامساعد بودن شرایط جوی و کم بودن 

در برخی از کشورهای ساحل دریای خزر مامند ترکمنستان، 
 (هانیزمکل  %2قزاقستان )

24 02٪ 13/2 14٪ 3/2 994/3 - 

14 
های مفتی آمریکایی، امگلیسی در کشورهای شرک  فعادی 

 آذربای ان، قزاقستان و ترکمنستان
94 233 19/0 92٪ 20/1 330/3 - 

ترین عوامل متؤثر بتر ژئوپلیتیتک    مهم آماری جامعهجدول باال بیامگر این واقعی  اس  که از مگاه 

ستوا،  وبیست  های ششتم،  آفرین به ترتیب عاملدریای خزر در بعد اقتصادی، در بسترهای فرص 

وششتم و در بستترهای تهدیتدزا بته     وهفتتم و بیست   وپن م، موزدهم، بیس وچهارا، بیس بیس 
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های مهم، چهارا، دوازدهم، پتن م، بیستتم و یتازدهم بتر تتدوین راهبردهتای دفتاعی        ترتیب عامل

 امؤثرمدجمهوری اسالمی ایران 

آفترین و  از بستترهای فرصت    کتداا یچهت  درومهتم  ویکتم و بیست   ودوا، بیس های بیستمعامل -

 ح ف خواهند شدا سؤالو د ا در پاسخ به این  امدتهدیدزا معنادار مشده

عوامل ضعف و قتوا اقتصتادی مترتبط بتا مستائل       نیترمهمهای سؤال دوا تحقیق: تحلیل داده -

 ؟امدکداحوزه دریای خزر  دفاعی جاااایران در
 ترین عوامل قوا و ضعف عامل اقتصادی ژئوپلیتیک حوزه خزر مؤثر بر تدوین راهبرد دفاعی جاااا : مهم0جدول  
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 عوامل قوا

23 

صرفه بودن احداث خط دوده و ترامزی  بهمقرون

امرژی حوزه خزر از طریق ایران به ددیل وجود امنی  

 گ اری پایینباال، طول مسیر کوتاه و هزینه سرمایه

94 233% 92/9 31% 34/29 332/3 2 

1 
اتصال بندر امیرآباد به بندرهای شهید رجایی و اماا 

 از طریق شبکه ریلی ()خمینی 
94 233% 11/9 33% 13/29 331/3 1 

22 
قرار گرفتن ایران در منطقه بیضی استرات یک امرژی 

 فارس و دریای خزرخلی 
94 233% 43/0 23% 22/20 330/3 0 

2 
روش دادوستد امرژی از طریق سواپ بین ایران 

 ترکمنستان و قزاقستان
24 233% 43/0 23% 99/20 339/3 9 

3 

های ساحلی مق  وضعی  مساعد جغرافیایی استان

دریای خزر در افزای  تودید ماخادص داخلی 

 جمهوری اسالمی ایران 

94 233% 31/0 23% 13/29 330/3 4 

03 
 جمهوری اسالمی ایران صنعتی  -مناطق آزاد ت اری

 دریای خزرهای ساحلی در استان
94 233% 32/0 42% 40/20 330/3 3 

2 

احداث صنایع پتروشیمی وابسته به گاز توسط 

های شمادی به دحاظ در استان جمهوری اسالمی ایران 

عبور خط دوده سراسری گاز )سرخس، مکا، آستارا و 

 خط دوده کشور ترکمنستان(

94 233% 42/0 94% 22/20 330/3 2 

 3 333/3 22/02 %13 33/0 %233 94جمهوری های ساحلی استانی اقلیمی ها یظرف 13
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 یپروریآبزبرای توسعه  اسالمی ایران 
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 عوامل ضعف

23 
های مرخ باالی بیکاری و  اشتغال جوامان در استان

 ساحلی کشور ایران
94 233% 92/9 39% 13/20 332/3 2 

20 
های گردشگری در و زیرساخ  کمبود تأسیساا

 جمهوری اسالمی ایران های شمادی استان
94 233% 04/9 33% 33/22 339/3 1 

23 
عدا اتصال بندر امزدی از طریق شبکه ریلی به بندرها 

 و شهید رجائی ()اماا خمینی 
94 233% 49/0 23% 91/29 331/3 0 

29 

وی ه ها بهمیافتگی بج  صنع  در همه زمینهتوسعه

بدیلی و تکمیلی کشاورزی در کمبود صنایع ت

 جمهوری اسالمی ایران های ساحلی استان

94 233% 20/0 33% 32/23 331/3 9 

0 

های ضعف تأسیساا بندری  فرودگاهی و شبکه

-ادمللی متناسب با میازهای استانمجابراتی موین بین

 در دریای خزر جمهوری اسالمی ایران های ساحلی 

94 233% 22/0 32% 03/22 332/3 4 

24 

ی مناسب کشور ایران در هارساخ یزضعف در 

ای و ریلی به جاده ومقلحملزمینه امتقال برق، 

 کشورهای ساحلی خزر

94 233% 23/0 04% 91/22 331/3 3 

تترین عوامتل قتوا ژئوپلیتیتک     مهتم  آمتاری  جامعته بیامگر این واقعی  اس  که از مگتاه   0جدول شماره 

هتای دهتم، دوا، هفتدهم، هفتتم،     جمهوری اسالمی ایران در دریای خزر در بعد اقتصادی، به ترتیب  عامل

هتای شتامزدهم، ستیزدهم،    ترین عوامل ضعف به ترتیب عامتل هشتادا و مهم و یکم و بیس اا، هشتم، سی

 امؤثرمدهی دهم، چهاردهم، سوا و پامزدهم بر تدوین راهبردهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران 

  پیشنهادو  گیرینتیجه

 :نتیجه گیری

مرتبط با مسائل دفاعی آفرین و تهدیدزای ترین بسترهای فرص پاسخ سؤال یکم تحقیق: مهم

 امد؟منبع  از عوامل ژئوپلیتیک اقتصادی حوزه دریای خزر کدا جمهوری اسالمی ایران روی پی 

 جمهوری اسالمی ایران روی آفرین مرتبط با مسائل دفاعی پی ترین بسترهای فرص ادف( مهم

 امد از منبع  از عوامل ژئوپلیتیک اقتصادی حوزه دریای خزر عبارا
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 ومقل آسان، کوتاه و سریع بین کشورهای ساحلیق  ارتباطی دریای خزر برای حمل( م2

 ( وابستگی شدید اقتصاد برخی از کشورهای ساحلی مامند ترکمنستان به موساماا قیم  گاز1

 فارس از جنوب و به قزاقستان و چین در شمال( اتصال خط آهن ایران و ترکمنستان به خلی 0

یافته ساحل دریای خزر به بازارهای مصرف منابع کشورهای تازه استقالل ( عدا دسترسی مستقیم9

 هیدروکربنی

ادمللی امرژی جهان )حاصل جمع م موع ذختایر گتاز،   ( حوزه دریای خزر دومین کامون مهم بین4

 فارسسنگ و مف ( پس از خلی زغال

 در دریای خزردرصد از ذخایر ماهیان خاویاری )تاس ماهیان( جهان  43( وجود حدود 3

کشت  در برختی از کشتورهای ستاحل     های قابتل ( مامساعد بودن شرایط جوی و کم بودن زمین2

 ها(کل زمین %2دریای خزر مامند ترکمنستان، قزاقستان )

روی جاااایتران منبعت  از عوامتل    ترین بسترهای تهدیدزای مرتبط با مسائل دفتاعی پتی   ب( مهم 

 امد از خزر عباراژئوپلیتیک اقتصادی حوزه دریای 

 ( اختالف آذربای ان با ترکمنستان و ایران بر سر منابع مف  و گاز دریای خزر2

 قرار گرفتن بج  اع می از ذخایر مفتی و گازی دریای خزر در منطقه فراساحلی (1

جمهتوری استالمی   جتز روستیه و   ( اودوی  دادن کشورهای پیرامومی ساحلی دریای خزر )بته  0

 های اقتصادیمشارک  ت اری با کشورهای اروپایی و امریکا در بیشتر زمینه( به ایران 

ای کشور روسیه و در حال احداث کشورهای آذربای ان )شهر بتاکو( و  های برق هسته( میروگاه9

 قزاقستان )بندر اکتائو(

هتای مفت  و گتاز کشتورهای تتازه      گ اری گستترده کشتورهای اروپتایی در قستم     ( سرمایه 4

 یافته منطقه خزرالاستقال

امدازی مهادهای اقتصادی های خارجی برای راهیافته خزر به کمک( میاز کشورهای تازه استقالل3

 و م امیا

ترین عوامل ضعف و قوا اقتصادی مرتبط با مسائل دفاعی جاااایتران  پاسخ سؤال دوا تحقیق: مهم

 امد؟در حوزه دریای خزر کدا

منبعت  از عوامتل ژئوپلیتیتک     جمهوری استالمی ایتران   اقتصادی های ترین عوامل قواادف( مهم

 امد از دریای خزر مرتبط با مسائل دفاعی عبارا
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صرفه بودن احداث خط دوده و ترامزی  امرژی حوزه ختزر از طریتق ایتران بته ددیتل      به( مقرون2

 گ اری پایینوجود امنی  باال، طول مسیر کوتاه و هزینه سرمایه

ه بودن احداث خط دوده و ترامزی  امرژی حوزه ختزر از طریتق ایتران بته ددیتل      صرفبه( مقرون1

 گ اری پایینوجود امنی  باال، طول مسیر کوتاه و هزینه سرمایه

 از طریق شبکه ریلی ()اتصال بندر امیرآباد به بندرهای شهید رجایی و اماا خمینی ( 0

 فارس و دریای خزرخلی  ( قرار گرفتن ایران در منطقه بیضی استرات یک امرژی9

 ( روش دادوستد امرژی از طریق سواپ بین ایران ترکمنستان و قزاقستان4

های ساحلی دریای ختزر در افتزای  تودیتد ماختادص     ( مق  وضعی  مساعد جغرافیایی استان3

 جمهوری اسالمی ایران  داخلی 

 حلی دریای خزرهای سادر استان جمهوری اسالمی ایران صنعتی  -( مناطق آزاد ت اری2

هتای شتمادی   در استان جمهوری اسالمی ایران ( احداث صنایع پتروشیمی وابسته به گاز توسط 3

 به دحاظ عبور خط دوده سراسری گاز )سرخس، مکا، آستارا و خط دوده کشور ترکمنستان(

 پروری  برای توسعه آبزی جمهوری اسالمی ایران های ساحلی های اقلیمی استان( ظرفی 4

منبعت  از عوامتل ژئوپلیتیتک     جمهوری استالمی ایتران   های اقتصادی ترین عوامل ضعفب( مهم

 امد از دریای خزر مرتبط با مسائل دفاعی عبارا

 های ساحلی کشور ایران( مرخ باالی بیکاری و  اشتغال جوامان در استان2

 اسالمی ایران   جمهوریهای شمادی های گردشگری در استان( کمبود تأسیساا و زیرساخ 1

 و شهید رجائی ()عدا اتصال بندر امزدی از طریق شبکه ریلی به بندرها اماا خمینی( 0

وی ه کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی ها بهمیافتگی بج  صنع  در همه زمینه( توسعه9

 جمهوری اسالمی ایران های ساحلی در استان

ادمللی متناسب با میازهای های مجابراتی موین بینشبکه( ضعف تأسیساا بندری  فرودگاهی و 4

 در دریای خزر جمهوری اسالمی ایران های ساحلی استان

ای و ریلی ومقل جادههای مناسب کشور ایران در زمینه امتقال برق، حمل( ضعف در زیرساخ 3

 به کشورهای ساحلی خزر
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   :هاپیشنهاد 

مدا )به جهت  بتارگیری و   صورا میانبه اجاره اسکله شود پ وهشی در خصوص( پیشنهاد می2

من ور تسهیل یافته حوزه دریای خزر در دریای عمان بهبارامدازی کاال( به کشورهای تازه استقالل

رستد بتا تحقتق    های جنوب ام اا شودا به م ر میدر برقراری مسیر ترامزیتی این کشورها به آب

  جمهوری اسالمی ایران، در رشد تودید ماخادص ملتی میتز   این امر عالوه بر افزای  ضریب امنی

 مؤثر باشدا

( منابع بیودوژیک دریای خزر قابل احیاء بوده که ماهیان خاویاری آن ارزش زیادی دارمد بنتابراین  1

برداری از منابع طبیعتی  که یکی از وظایف اودیه در حل مسئله بهرهشود با توجه به اینپیشنهاد می

زر باید حفظ و بهبود شرایط برای تک یر آمان باشد، جمهوری اسالمی ایران تتالش  زمده دریای خ

مماید بر اساس یک قرارداد و پروتکل اجرایی بین کشورهای ستاحلی ایتن دریتا رعایت  اصتول      

صورا پرورشی و مبارزه با قاچاق را اجرائی علمی صید ماهیان، توسعه تک یر ماهیان خاویاری به

 کندا

ربط از تمتاا امکامتاا   های ذیو شهرسازی جمهوری اسالمی ایران با تعامل سازمان ( وزارا راه0

و شتهید رجتائی    ()کشور جه  اتصال بندر امزدی از طریق شبکه ریلی به بندرها اماا خمینتی 

 من ور موارد ذیل استفاده ممایدابه

گرجستان، آذربای ان  برقراری ارتباط مستقیم روسیه، کشورهای بادکان، روسیه سفید، اوکراین، -

 فارسابا ایران و از طریق ایران به خلی 

برقراری ارتباط ریلتی بتین روستیه، آذربای تان و ایتران و از طریتق ایتران بتا ترکیته و دیگتر            -

 کشورهای اروپاییا

برقراری ارتباط ریلی بین روستیه، آذربای تان و ایتران و از طریتق ایتران بتا پاکستتان، هنتد و          -

 شرقی آسیاا کشورهای جنوب

    ومقل کشوراکمک به توسعه بنادر و حمل -
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 تهران: پ وهشکده تحقیقاا استرات یک م مع تشجیص مصلح  م اا
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 (29/22/49(، )جمهوری اسالمی ایران 
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