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تاريخ پذيرش1396/1020 :

چکیده
منطقه ژئوپلیتیک دريای خزر پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و جايگزين شدن چهار
کشور تازه استقالليافته بهجای آن در اين حوزه ،دچار تحوالتی گرديد که در اين تحقیق سعی
شده است اين تحوالت را از دريچه عامل طبیعی ژئوپلیتیک موثر بر تدوين راهبرد دفاعی کشور
مورد بررسی قرار داده شود؛ لذا در پژوهش حاضر با بهرهگیری از روش توصیفی  -تحلیلی و نوع
کاربردی تالش گرديده است تا عوامل طبیعی ژئوپلیتیک مرتبط و مؤثر بر تدوين راهبرد دفاعی
ج.ا.ايران شناسايی گرديد .بدينمنظور برای تائید اين عوامل و تعیین نقش عوامل (در قالب
بسترهای فرصتآفرين ،تهديدزا ،قوت و ضعف) دو پرسشنامه تنظیم و طراحی گرديد که
پرسشنامه اول بهمنظور تائید عوامل مؤثر ژئوپلیتیک طبیعی احصاء شده بر تدوين راهبرد دفاعی
بین جامعه آماری  12نفری و پرسشنامه دوم بهمنظور تعیین نقش عوامل در جامعه آماری  49نفری
بهصورت تمامشمار توزيع و پس از اخذ نظر جامعه آماری با استفاده از تکنیکها و روشهای
آماری ،تجزيهوتحلیل شده و در ادامه به جمعبندی و ارزيابی سؤاالت تحقیق پرداختهشده است.
درنهايت در قسمت نتیجهگیری در پاسخ به سؤاالت تحقیق ،مهمترين بسترهای فرصتآفرين و
بسترهای تهديدزا و همچنین مهمترين عوامل قوت و ضعف طبیعی که در تدوين راهبرد دفاعی
ج.ا.ايران مؤثر میباشند؛ در قالب  19عامل ژئوپلیتیک ( 5عامل فرصت 3 ،عامل تهديد 7 ،عامل
قوت و  4عامل ضعف) احصاء گرديدند.
کلیدواژهها :عوامل طبیعی ژئوپلیتیک ،دريای خزر ،راهبرد ،راهبرد دفاعی.

 -1دانشآموخته دکتری رشته مديريت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی (رايانامه)Ali.biek@yahoo.com :
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مقدمه
دريای خزر در منطقه اوراسیا واقع شده است .اين دريا ،بزرگترين درياچه جهان و باقیمانده
دريای عظیم تتیس 1از دوران دوم زمینشناسی است .ازنظر موقعیت رياضی اين درياچه بین مدار
 47درجه و  7دقیقه عرض شمالی و در جنوبیترين نقطه بر مدار  36درجه و  23دقیقه عرض
شمالی و همچنین بین نصفالنهار  46درجه و  38دقیقه تا  54درجه و  44دقیقه طول شرقی واقع
شده است .اين دريا در آسیای غربی و در شمال مرکزی فالت ايران قرار دارد .قزاقستان در شمال،
ترکمنستان در شرق و جمهوری آذربايجان در غرب اين دريا قرارگرفتهاند و در شمال غرب آن
نیز کشور روسیه واقع شده است (احمدیپور .)4 :1389،طول دريای خزر از شمال به جنوب
 1205تا  1280کیلومتر ،عرض آن  202تا  554کیلومتر و طول سواحل آن  6500کیلومتر است و
مساحت آن حدود  394500کیلومترمربع میباشد (صابری .)29 ،1388 ،عواملی مانند فروپاشی
اتحاد جماهیر شوروی و به دنبال آن خأل قدرت ايجادشده و وجود کشورهای تازه استقالليافته با
موقعیت سیاسی و اقتصادی جديد و همچنین وجود مسائلی مانند؛ رشد روزافزون بودجه نظامی
کشورهای حاشیهای دريای خزر ،رقابت کشورهای منطقهای بر سر اکتشافات و استخراج منابع
انرژی دريای خزر ،عدم حلوفصل موضوع تعیین بستر دريای خزر ،ورود بازيگران خارجی
بهخصوص حضور کشورهای فرامنطقهای -مشخصاً اياالتمتحده آمريکا با توجه به اختالفات
عمیق ج.ا.ايران با آمريکا ،عوامل ژئوپلیتیک منطقه را تغییر داده که اين تغییرات تأثیر بسزايی در
راهبرد دفاعی ج.ا.ايران خواهند داشت (جودت .)44-46 :1389 ،بنابراين نگرانی اصلی که وجود
دارد ،اين است که تأثیر اين چالشها بر راهبرد دفاعی ج.ا.ايران مغفول نماند .درنتیجه با توجه به
اينکه از زمان فروپاشی شوروی تاکنون ،تأثیر عوامل طبیعی ژئوپلیتیک حوزه خزر در زمینههای
بروز تهديد يا جنبههای فرصتآفرين مؤثر بر تدوين راهبرد دفاعی ج.ا.ايران بهصورت علمی و
دقیق مشخص نشده است ،لذا مسئله اصلی پژوهش حاضر اين است که عوامل طبیعی ژئوپلیتیک
حوزه خزر چه تأثیری بر راهبرد دفاعی ج.ا.ا .داشته و چه فرصت ،تهديد ،قوت و ضعفی ناشی از
اين عوامل ژئوپلیتیک برای سیستم دفاعی ج.ا.ا .وجود دارد.
اهداف اصلی پژوهش حاضر مبتنیبر شناخت مهمترين بسترهای فرصتآفرين و تهديدزای مرتبط
با مسائل دفاعی پیشروی ج.ا.ا .منبعث از عوامل طبیعی ژئوپلیتیک حوزه دريای خزر و همچنین
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1- Tethys.

میباشد .سؤاالت تحقیق نیز عبارتند از مهمترين بسترهای فرصتآفرين و تهديدزای مرتبط با
مسائل دفاعی پیشروی ج.ا.ا .منبعث از عوامل طبیعی ژئوپلیتیک حوزه دريای خزر کدامند؟ و
مهمترين عوامل ضعف و قوت طبیعی مرتبط با مسائل دفاعی ج.ا.ا .در حوزه دريای خزر کدامند؟
ضمناً با توجه به اهداف تحقیق ،در اين پژوهش محقق از تدوين فرضیه و محدود نمودن تحقیق
در حیطه آن ،خودداری نموده و در ادامه ،روند تحقیق بهصورت مسئلهمحور و بر اساس اهداف و
سؤالها دنبال شده است.
در خصوص اهمیت و ضرورت اين تحقیق بايد اشاره کرد که با انجام چنین تحقیقاتی ضمن
کمک به اتخاذ راهبردهای مناسب دفاعی ،در آينده نیز با معضل کمتری در منطقه ژئوپلیتیک
دريای خزر مواجه و میتوان ابتکار عمل را بهمنظور مقابله با چالشهای طبیعی اين منطقه در
دست داشت .همچنین عدم توجه بهجنبههای طبیعی ژئوپلیتیک حوزه خزر باعث میشود شناخت
صحیحی از عوامل تأثیرگذار طبیعی بر انتخاب راهبرد دفاعی ج.ا.ا .در اين حوزه صورت نگیرد و
لذا راهبرد دفاعی مناسبی نیز برای ج.ا.ا .در اين حوزه اتخاذ نخواهد شد .در اين تحقیق عوامل
طبیعی ژئوپلیتیک حوزه دريای خزر بهعنوان متغیر مستقل و راهبرد دفاعی ج.ا.ايران نیز بهعنوان
متغیر وابسته مدنظر قرار گرفته است.
مبانی نظری و پیشینهشناسی تحقیق
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شناخت مهمترين عوامل ضعف و قوت طبیعی مرتبط با مسائل دفاعی ج.ا.ايران در اين حوزه

مفهومشناسی
ژئوپلیتیک :تعريف ژئوپلیتیک ازنظر حافظنیا عبارت است از «علم مطالعه روابط متقابل جغرافیا،
قدرت ،سیاست و واکنشهای ناشی از ترکیب آنها با يکديگر میباشد» (حافظ نیا )37 :1385،که
تعريف منتخب محقق در اين پژوهش نیز همین تعريف میباشد.
عوامل ژئوپلیتیکی :ازجمله عوامل شناختهشده ژئوپلیتیک میتوان به موقعیتهای استراتژيک و
ژئواستراتژيک ،موقعیتهای ارتباطی ،دريايی و ساحلی ،جنبههای طبیعی و فیزيکی سرزمین نظیر
شکل ،وسعت ،اوضاع توپوگرافی و اقلیم و وضعیتهای اقتصادی ،سیاسی ،نظامی ،اجتماعی و
فرهنگی و نوع و میزان منابع طبیعی ،کمیت ،کیفیت منابع انسانی ،عناصر فرهنگی ،تاريخی و...
اشاره کرد .تمام اين عوامل ژئوپلیتیک با درجات مختلف تأثیر قابلتوجهی بر روند طراحی و
اجرای استراتژی (راهبرد) دارند (همان )14 :و يا به تعبیری هرگاه عوامل يک واحد جغرافیايی با
مؤلفههای قدرت (مؤلفههای سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی – اجتماعی و نظامی) برخورد نمايد،

265

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،شماره  ،30بهار 1397

تعامالتی حاصل از اين برخورد ايجاد خواهد شد که بهصورت کنشی و واکنشی ،اين تعامالت بر
سیاستها ،راهبردها ،برنامهريزیها و تصمیمگیریهای يک منطقه يا کشور اثر خواهد گذاشت
(بیک.)362 :1395 ،
بسترهاي فرصتآفرین ژئوپلیتیک :ويژگیها ،مالحظات و واقعیتهای بالقوه در محیط خارج از
مرزهای جغرافیايی يک کشور که از جنس عوامل ژئوپلیتیک بوده؛ بهطوریکه استفاده صحیح و
بهموقع از آنها موجب تسهیل و تسريع در دستیابی به اهداف دفاعی در قبال آن کشور میشود
(گروه مطالعاتی امنیت)108 :1387،
بسترهاي تهدیدزاي ژئوپلیتیک :ويژگیها ،مالحظات و واقعیتهای بالقوه در محیط خارج از
مرزهای جغرافیايی يک کشور که از جنس عوامل ژئوپلیتیک بوده و ماهیتاً میتواند موجب کندی
يا ممانعت از دستیابی به اهداف دفاعی در قبال آن کشور شود را بسترهای تهديدزای ژئوپلیتیک
میگويند (همان )109:که اين تعاريف منتخب محقق در اين پژوهش میباشد.
قوت ژئوپلیتیک :ويژگیها ،مالحظات و واقعیتهای موجود در محدوده داخلی جغرافیای يک
کشور که از جنس عوامل ژئوپلیتیک بوده و بکارگیری درست آنها موجب تسهیل و تسريع در
دستیابی به اهداف دفاعی و غیر دفاعی آن کشور میشود را قوت ژئوپلیتیک گويند
(بیک.)26:1395،
ضعف ژئوپلیتیک :ويژگیها ،مالحظات و واقعیتهای موجود در محدوده داخلی جغرافیای يک
کشور که از جنس عوامل ژئوپلیتیک بوده و باعث کندی يا ممانعت از دستیابی به اهداف دفاعی و
غیر دفاعی کشور میشود را ضعف ژئوپلیتیک گويند (همان).
راهبرد دفاعی :راهبرد دفاعی از مؤلفههای راهبرد ملی محسوب میشود ،انديشمندان امور نظامی
اکثراً راهبرد دفاعی را فراتر از قلمرو نظامی و حیطه نیروهای مسلح دانسته و آن را به کاربرد
قدرت ملی ربط میدهند ،که شامل مؤلفههای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،نظامی و غیره
میگردد ،بههرحال راهبرد دفاعی عبارت است از «چگونگی توزيع و بهکارگیری منابع ،مقدورات و
ابزارهای ملی برای تأمین اهداف دفاعی» (نوذری )19:1391،که اين تعريف نیز مورد بهرهبرداری
محقق در اين پژوهش میباشد.
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نوذری ( )1391در رساله دکتری خود با عنوان « تعیین عوامل ژئوپلیتیک حوزه دريای عمان
و تأثیر آن بر تدوين راهبرد دفاعی – امنیتی جمهوری اسالمی ايران» در چارچوب نظری
تحقیق خود در بیان قالب عوامل طبیعی ژئوپ لیتیک

کشورهای حوزه دريای عمان به

عاملهای  -1موقعیت جغرافیايی و ژئوپلیتیکی؛  -2موقعیت راهبردی و ژئواستراتژيک؛ -3
وسعت و شکل سرزمین؛  -4وضع توپوگرافی (ناهمواریها ،شبکه ی آب ها و مرزها) و -5
وضع آب و هوا (اقلیم) اشاره دارد.
شیرازی ( )1392در رساله دکتری خود با عنوان «تاثیرات ژئوپلیتیک آسیای مرکزی بر منطقه
ژئوپلیتیک خزر» ،عامل طبیعی کشورهای حوزه تحقیق خود را جزء عوامل با ثبات ژئوپلیتیک
دانسته و از نظريه دکتر عزتاهلل عزتی در اين خصوص پیروی نموده و عامل طبیعی را در
موقعیتهای نسبی و رياضی ،شکل و وسعت ،توپوگرافی منطقه ،مورفولوژی ،آب وهوا و حوزه
آبريزی مورد بررسی قرار داده است.
کامرانفر و همکاران ( )1389در مقالهای با عنوان «تحلیل نقش خزر در معادالت ژئوپلیتیک
منطقهای» که در فصلنامه جغرافیا انتشار يافته است اين سؤال را مطرح کردند که ژئوپلیتیک
کشورهای منطقه خزر و تقابل آنان با يکديگر چگونه است؟ نويسندگان با بهرهگیری از روش
توصیفی تحلیلی در راستای پاسخ به سوال تحقیق ،به اين نتیجه رسیدند که ژئوپلیتیک حاکم بر
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پیشینههای پژوهش

منطقه غالباً ژئوپلیتیک مشاجره بوده است .در واقع ،واقعیتهای ژئوپلیتیک منطقه و پیوندهای
فضايی موجود بین آنها بهگونهای بوده که رويکردهای ژئوپلیتیک اکثر کشورهای منطقه را در
تقابل با يکديگر قرار داده است.
چارچوب نظری تحقیق
با اقتباس از پیشنههای تحقیقات ذکرشده و مبنا قراردادن نظر دکتر نوذری در خصوص عوامل
طبیعی ژئوپلیتیک و با عنايت به محدوده اين تحقیق ،چارچوب نظری پژوهش حاضر بر اساس
شکل شماره  1خواهد بود.
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مولفهی ژئوپلیتیک

عوامل طبیعیی اثیر گیذار ژئوپلیتییک دريیای خیزر
برتدوين راهبردهای دفاعی

عوامل ژئوپلیتیک حوزه خزر

موقعيت جغرافيايي و ژئوپليتيك ،موقعيت راهبردي و ژئواستراتژيك ،فضا
و تقسيمات آن ،وسعت و عمق دريا ،شکل سواحل ،شبکهي آبها

طبیعی

(رودخانهها ،نوسات سطح آب و جريانات دريايي) وضع آب و هوا (اقليم)

شکل  .1چارچوب نظري پژوهش
محدوده مورد مطالعه

از آنجايیکه ژئوپلیتیک از قدرت و قدرت از بازيگر سیاسی پیروی میکند .لذا بهمنظور تببین
عوامل طبیعی ژئوپلیتیک دريای خزر عالوهبر پهنه آبی ،عوامل طبیعی کشورهای ساحلی اين دريا
نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک

از ديد ژئوپلیتیک دريای خزر خطه پهناوری است که از قفقاز در باختر تا آسیای مرکزی در
خاور کشیده شده است .دريای خزر اين دو گستره سرزمینی را از هم جدا ساخته و در همان
حال اين دو را به هم مرتبط میسازد .بهبیانديگر میتوان قفقاز ،دريای خزر و آسیای مرکزی را
همچون يک منطقه ژئوپلیتیک ويژه در نظر گرفت (مجتهدزاده.)35 :1381 ،
موقعیت راهبردی و ژئواستراتژیک

منطقه دريای خزر با چهار حوزه ژئوپلیتیک مشخص ارتباط دارد که عبارتند از:
حوزه آسیای مرکزی در شرق ،حوزه قفقاز در غرب ،حوزه ايران در جنوب ،.حوزه روسیه و
اسالو در شمال .حوزههای چهارگانه مزبور بر حوزه دريای خزر تأثیر گذاشته و هويت
ژئوپلیتیک آن را شکل میدهند .ازاينرو مسائل دريای خزر را بايد حاصل ترکیب و التقای مسائل
و ديدگاههای خاص چهار حوزه فوق دانست که در دو حوزه غربی و شرقی نیز با نیروهای
مداخلهگر فرامنطقهای پیوند خورده و الگوی پیچیده از رقابت و همگرايی را شکل میدهد که
اين مداخله با واکنش بخش شمالی و جنوبی دريای خزر روبهرو گرديده است
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(حافظنیا.)44:1378،

منطقه دارای اهمیتی خاص است .پنج کشور اين حوزه ،با بیش از  250میلیون نفر جمعیت و
برخورداری از ذخاير عظیم انرژی فسیلی و موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز ،کانون توجه بینالمللی و
محل رقابت قدرتهای منطقهای و جهانی شده و اين موقعیت ويژه ،قابلیتهای مناسبی را در
سطح بینالمللی در زمینههای ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک پديد آورده است .وجود دريای خزر
ارتباط آسیای مرکزی و قفقاز را با ايران و روسیه میسر میسازد و از اين طريق کشورهای حوزه
خلیجفارس و دريای سیاه و مديترانه و پاکستان و افغانستان میتوانند با يکديگر ارتباط برقرار و
درنهايت با اروپا آسانتر رابطه برقرار نمايند و مجموعه اين عوامل جغرافیايی ،زمینههای مناسبی
برای سرمايهگذاری فراهم کرده است .از طرفی ،تنها دو کشور خزری ايران و روسیه ،حدود %70
منابع شناختهشده گاز طبیعی جهان را در اختیار دارند( .مجتهدزاده)283 :1381 ،؛ اين در حالی
است که حوزه انرژيک خلیجفارس بهعنوان بزرگترين مخزن نفتی جهان در اختیار کشورهای
خاورمیانه عربی منطقه خلیجفارس نیز هست اين واقعیتها باعث شد تا دانشمند خبره آمريکايی،
پرفسور جفری کمپ در نوشتهای که در سال 1997میالدی منتشر کرد ،مجموعه سرزمینهای
دربرگیرنده خلیجفارس و دريای خزر را بیضی استراتژيک انرژی نام دهد .تالقی خاورمیانه عربی
با يکی از مهمترين مناطق استراتژيک يعنی دريای خزر و کشورهای پیرامون آن.
فضا و تقسیمات آن

تأثیر عوامل طبیعی (فیزيکی) ژئوپلیتیک حوزه دريای خزر بر تدوين راهبرد های دفاعی جمهوری اسالمی ایران

اين حوزه از لحاظ موقعیت جغرافیايی ،ذخاير غنی نفت و گاز و کشورهای تازه استقالليافته در

شماری از خطهای هوايی روسیه و ديگر کشورهای کرانه دريای خزر که از آنها در ايجاد ارتباط
و حملونقل با و مسافر استفاده میشود ،از فراز دريای خزر میگذرند و به همینرو میتوان از
آنها بهعنوان راههای هوايی دريای خزر ياد کرد .ولی در کل چون وضعیت رژيم حقوقی اين دريا
هنوز مبهم و تعريف دقیقی ندارد؛ لذا بهتبع آن فضای اين دريای هنوز بطور دقیق تقسیم نشده ولی
آنچه که مسلم است فعالً برابر توافق انجام شده در آستارخان تا فضای  15مايلی که بهعنوان
آبهای سرزمینی فضا مشترک و بقیه مشاع است( .صابر،

1.)1393

 - 1سرانجام فعالً برابر توافق انجام شده آستارخان در سال 2014/1393م ،کشیورهای سیاحلی توافیق نمودنید کیه تیا
رسییییدن بیییه يیییک توافیییق اجمیییاعی در خصیییوص رژيیییم حقیییوقی دريیییای خیییزر ،از سیییاحل هرکشیییور تیییا
 15مايلی منطقه سرزمینی و از اين منطقه تا  10مايلی ،منطقه ماهیگیری کشورها محسوب میگردد (صابر.)1393 ،
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وسعت و عمق دریا

طول دريای خزر از شمال به جنوب  1205تا  1280کیلومتر ،عرض آن  202تا  554کیلومتر و
طول سواحل آن  6500کیلومتر است و مساحت آن حدود  394500کیلومترمربع میباشد
(صابريی.)29:1388،
عمق دريای خزر از شمال به جنوب افزايشيافته و درنتیجه شیب عمومی بستر آن بیهسیوی ايیران
میباشد (بیک.)78 :1395 ،
اين دريا به سه بخش عمده تقسیم میشود:
 بخش شمالی (کمعمق) که عمق آن حدود  5تا  6متر بوده  80/000کیلومترمربیع از ايین دريیا رااشغال نموده است.
 بخش میانی (عمق متوسیط) عمیق آن بیهطیور متوسیط 190متیر مییباشید و حیدود 140/000کیلومترمربع را اشغال نموده است
 بخش جنوبی (عمیق) که عمق آن به  1025متر هم میرسد که حدود  170/000کیلومترمربع رااشغال نموده است (.)Aladin،2011:61
شکل سواحل

خط ساحلی شمال بهشدت موجدار بوده که حاصل دلتای رودخانههای ولگا ،اورال و ديگر
رودخانههای شمالی میباشد ساحل میانه و جنوب خزر کالً نسبت به ساحل شمال متفاوت
میباشد .سواحل میانی در سمت شرق دريا معموالً دارای ساحل شنی پهن و باريک میباشند؛ اما
سواحل غربی از تراسهايی تشکیلشده که بهتدريج بزرگتر میشوند .عمده سواحل جنوبی
پوشیده شده است از ماسههای ريز و گلوالی (همان.)63 :
کناره کرانهای در جنوب دريا ،از رسوبهايی که رودخانهها در کرانه دريای خزر ايجاد کرده و
همچنین از تپههای شنی تشکیل گرديده است .اين تپهها گاهی پیوند مردابها را با دريا بستهاند و
در ناحیه گرگان بیشتر به چشم میخورد .کرانه خزر رسوبی است و خلیج گرگان بهسوی باختر،
دشت کرانهای پیوسته پهنتر شده و در راستای شهرهای آمل و بابل به بیشترين پهنای خود
میرسد و خط کرانهای تا نوشهر بهطور مستقیم ادامه دارد در گوشه خاوری شبهجزيره میانکاله،
سه جزيره بزرگ ،متوسط و کوچک آشوراده تا سالهای  1929و 1930میالدی وجود داشت.
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فرسايش کرانهای از يکسو و پايین رفتن سطح آب دريای خزر از سوی ديگر سبب شده است که

نزديک می شوند و در نزديکی تنکابن ،رامسر و رودسر ،پهنای کناره کم شده و ژرفای دريا در اين
بخشها زياد میشود در نزديکی رامسر و بهويژه در تالش ،کوهها به دريا چسبیدهاند (افشار
سیستانی.)32-33 :1386 ،
شبکه آبها

 -1رودخانهها :بیش از  130رودخانه به دريای خزر میريزد که حدوداً سالیانه حدود  300کیلومتر
مکعب آب وارد اين دريا میشود .بزرگترين آنها عبارتند از ولگا ،اورال ،کورا ،ترک ،سفیدرود،
سوالک ،سمور و گرگان رود .مجموع حوضه آبريز خزر  5/3میلیون کیلومترمربع است؛ که تنها %8
از آن از حوضه آبريز واقع در ايران تأمین میشود .رودخانه ولگا  ،%85کورا  ،%4اترک و سمور
 ،%4اورال  %3و بقیه رودها سوالک ،سفیدرود ،ارس حدود  %4از آبدهی کل رودخانهای به دريای
خزر را دارا هستند .شوری سطح آب از  12/6تا  13/5میباشد

).(Aubrey, 2012; 88-91

 -2يکی از مهمترين ويژگیهای دريای خزر تغییرات سطح آب دريا بوده که تأثیر بسزايی در تنوع
زيستی در مناطق کمعمق دارد اين منطقه زير سطح آبهای آزاد میباشد.
باالترين سطح آب دريای خزر  -22متر بوده که حدود سالهای 1977م اين سطح  -27متر بوده
است .البته هنوز علت واقعی نوسانات تغییرات سطح آب مشخص نشده است ولی يک مطالعه
نشان میدهد %45 ،افزايش جريان رودخانهها %25 ،کاهش میزان تبخیر %16 ،افزايش بارش و %14

تأثیر عوامل طبیعی (فیزيکی) ژئوپلیتیک حوزه دريای خزر بر تدوين راهبرد های دفاعی جمهوری اسالمی ایران

اين سه جزيره اندکاندک به میانکاله پیوند يابند .از نوشهر بهسوی باختر ،کوهها کمکم به کرانه

به علت کاهش جريان به خلیج قريه بغازی عامل افزايش تغییرات مثبت سطح آب دريا است .بین
سالهای  1929تا 1955م سطح آب دريا حدود  3متر افت داشته که بعد پايدار میشود ولی از
سال 1975م سطح آب دريا افزايش پیداکرده بهطوریکه وسعت خلیج گرگان از  330کیلومترمربع
به  458کیلومترمربع رسیده است

(.)Ibid:66

معکوس شدن ناگهانی نوسانات سطح دريای خزر از سال 1977م و افزايش سطح آب ،همگان را
متعجب کرده است و باعث بروز مشکالت عديدهای مانند سیل گرفتگی تسهیالت شهری ،تخريب
جادهها و ريلهای راهآهن ،خسارت به زيرساختهای صنعتی در ساحل و دريا و نابودی برخی
سواحل منطقه شده است .صدها نفر در زمینهای پايیندست جمهوریهای آذربايجان ،داغستان و
دلتای ولگا مجبور به مهاجرت شدند .تنها در آذربايجان خسارت ناشی از افزايش سطح آب دريا 2
میلیارد دالر تخمین زدهشده است .در قزاقستان پیشروی دريا بهطور مستقیم روی حدود  20هزار
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کیلومترمربع اين سرزمین ،ازجمله چاههای متروکه نفت تأثیر گذاشته است

).(Ibid, 84

البته برابر اسناد مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دريای خزر ،تراز آب دريای خزر در طی  19سال (سال
آبی 1374-75هی.ش الی سال آبی 1392-93هی.ش) يک متر کاهش داشته و احتمال کاهش تراز آب به-
عنوان دوره جديدی از ويژگیهای نوساناتی دريای خزر را نبايد از نظر دور داشت .برابر نظر اين مرکز
از مهمترين داليل کاهش تراز آب دريای خزر را میتوان ادامه خشکسالی سالهای قبل در حوضه آبريز
خزر و کاهش بارش درنتیجه کاهش آبدهی رودخانههای منتهی به دريای خزر که مهمترين آنها
رودخانه ولگا است (اسناد مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دريای خزر.)1394 ،
 -3جريانهای دريايی :جريانهای آبی دريای خزر عبارتند از:
الف) جريان منظم يا جريان اصلی و يا عمومی است که ثابت بوده و از سیستم جريانهای معینی
پیروی میکند .بخش جنوبی و ژرفتر دريای خزر بهواسطه جريانهای دايرهای برخالف جهت
حرکت عقربه ساعت مشخص میشود .به دلیل همین حرکت دورانی است که آبهای گرم شده
در جنوب ،در ازای کرانه خاوری بهسوی شمال حرکت میکنند .در حوضه میانی بهسوی باختر
تغییر جهت داده پس از رسیدن به کرانه باختری ،در همه کرانهها بهسوی جنوب سرازير میشود و
در کرانه جنوبی بهسوی خاور حرکت میکند.
ب) جريانهای نامنظم :بیشتر اين جريانها از سرعت و جهت ثابتی برخوردار نیستند .اين
جريانها بیش تر در اثر اختالف شوری آب دو منطقه يا اختالف سطح آب و جهت حرکت بادها و
غیره به وجود میآيند و دارای وضع ثابت و مشخص نیستند (افشار سیستانی.)64 :1386 ،
وضع آب و هوا (اقلیم)

شرايط آب و هوايی ناحیه دريای خزر توسط تودههای هوای سرد قطب شمال ،مرطوب دريايی از
اقیانوس اطلس ،خشک و سرد قارهای از قزاقستان و گرم حارهای عبوری از دريای مديترانه و ايران
تعیین میشود .نوسانهای فصلی چرخه جوی به علت تغییرات جغرافیايی توزيع دما و فشار هوا
روی میدهد که خود متأثر از تغییرات کلیتر واکنش دريا و خشکی است .در طول سال فشار هوا
در تابستان کاهشيافته و در زمستان افزايش میيابد .تغییرات روزانه فشار هوا در زمستان نسبت به
تابستان محسوستر است

).(Kuksa, 2014: 104

در زمستان بادهای طوفانی از قزاقستان به روی دريا میوزد و تمامی بخش شمالی دريای خزر،
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خط بین جزيره چچن و شبهجزيره مانقشالق ،يخ میبندد .بخش جنوبی دريا در منطقه جبهه

دارد .در منطقه خزر تابستانها گرم و بیشتر بدون باد است (همان.)105 :
پرتوانترين بادها در شبهجزيره آبشوران (باد خزری) ،نواحی خاور بخش میانی و نواحی شمالی
بخش شمالی دريای خزر ديده میشود .هرسال چند طوفان روی میدهد .جريان طوفانهای
بیدوام بخش شمالی دريا ،جريانهای چیره را تشکیل میدهد .طوفانهای دريای خزر در همهجا
بسیارند و کشتیرانی با دشواری روبهرو است( .افشار سیستانی.)68 :1386 ،
واقعیت امر اين است که ژئوپلیتیک با قدرت و قدرت با بازيگر سیاسی معنی پیدا میکند؛ به همین
لحاظ ،عوامل طبیعی ژئوپلیتیک کشورهای ساحلی دريای خزر که تاثیرگذار بر تدوين راهبردهای
دفاعی کشور میباشند بر اساس چارچوب نظری دکتری نوذری ( )1392در عامل طبیعی بحث
شده که نتیجه آن در تجزيهوتحلیل دادهها گنجانده شده است.
مصاحبههاي انجامشده با خبرگان در مورد تأثیر عوامل طبیعی ژئوپلیتیک دریاي خزر بر تدوین راهبرد دفاعی

 وجود ارتفاعات مشرف به ساحل جنوب دريای خزر (میراحمدی.)1394 ، وضعیت جغرافیايی (مثل ارتفاعات رشتهکوه البرز ،پوشش جنگلی ،برخورداری از مراتع اراضیمستعد و حاصلخیز جنگلهای صنعتی) شمال ايران.
 اقلیم مرطوب و بارندگیهای فراوان بهويژه در سواحل جنوبی دريای خزر (بنابراين باال بودنسرعت فرسودگی و طوالنی بودن دوره ساخت تسهیالت و امکانات زيربنايی).

تأثیر عوامل طبیعی (فیزيکی) ژئوپلیتیک حوزه دريای خزر بر تدوين راهبرد های دفاعی جمهوری اسالمی ایران

قطبی ،در معرض سیکلنهای زمستانی تیپ مديترانهای قرارگرفته و بارانهای فراوانی را به همراه

 گسترش خطی مناطق جلگهای در سواحل جنوب دريای خزر (کوچکی.)1394 ، دريای خزر پیونددهنده آسیای مرکزی و قفقاز است که میتواند برای هر قدرت منطقهای وفرامنطقهای جذاب باشد.
 برتریهای ژئوپلیتیک کشور ايران (نسبت به ساير کشورهای پیرامونی دريای خزر) نظیر وسعت،جمعیت ،فرهنگ و ايدئولوژی ،تسلط بر مناطق حساس و استراتژيک ،عمق استراتژيکی کشور در
داخل و خارج ،دسترسی به آبهای آزاد.
 -در اختیار داشتن ساحل جنوب و عمیقترين منطقه دريای خزر (برای کشور ايران) (پورشاسب1.)1394 ،

 باال بودن ضريب وقوع باليای طبیعی ازجمله سیل ،رانش زمین ،باال آمدن آب دريا ،زلزله،آتشسوزی جنگلها و خشکسالی در استانهای شمالی (فرخ رفتاری.)1394 ،
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 جمهوری اسالمی ايران از امتیاز عمق باالی آب در سواحل خود برخوردار است. سواحل مناسب جهت توسعه بندرها و قدرتهای دريايی( ايزدی.)1394 ،مدل مفهومی تحقیق:
با نگرش به اطالعات گردآوریشده در قالب مدارک (اسناد و مدارک و مصاحبه با خبرگان) ،مدل
مفهومی عوامل طبیعی ژئوپلیتیک دريای خزر که بر تدوين راهبردهای دفاعی ج.ا.ا .مؤثرند در تعداد 17
عامل در قالب کالن عوامل چهارگانه (بستر فرصتآفرين ،بستر تهديدزا ،قوت و ضعف) به شرح ذيل و
برابر شکل شماره  2ترسیم شداند:
 .1عمق کم آب و یخبندان در ماههای سرد سال در بخش شمالی دریای خزر

 .1قرار گرفتن ایران در منطقه بیضی استراتژیک انرژی خلیج

 .2وسعت منطقه ژئوپلیتیک خزر از قفقاز در باختر تا آسیای مرکزی در شرق

فارس و دریای خزر

 .3نقش ارتباطی ج.ا.ا .در بین دو قلمرو بری و بحری ( با توجه به عدم

 .2عمق و حجم زیاد آب در سواحل جنوب دریای خزر

دسترسی کشورهای تازه استقاللیافته ساحلی خزر به آبهای آزاد ،ج.ا.ا

 .3بارش باران فراوان در استانهای ساحلی دریای خزر در

بهترین نقطه ارتباطی این کشورها با جهان خارج میباشد)

ج.ا.ا.

 .4نقش همگرایی دریای خزر در بین پنج کشور ساحلی آن

 .4سواحل مناسب جنوب دریای خزر جهت توسعه بندرها

 .5ناپیوستگی سرزمینی جمهوری آذربایجان

 .5وجود رشته کوه های بلند و مشرف ج.ا.ا بر سواحل جنوبی

 .6نقش ترکمنستان بهعنوان حلقه اتصال بین ج.ا.ا .و کشورهای آسیای مرکزی

خزر

 .7کمبود منابع آب شیرین کشورهای ترکمنستان و قزاقستان

 .6مزیتهای ژئوپلیتیک کشور ایران نسبت به سایر کشورهای

 08نداشتن مرزهای طبیعی قابل اتکای برای مواضع دفاعی کشورهای

پیرامونی دریای خزر؛مانند وسعت ،تسلط بر مناطق حساس و

آذربایجان و ترکمنستان

راهبردی،عمق راهبردی و دسترسی به آبهای آزاد.
 .7نقش وضعیت مساعد جغرافیایی استانهای ساحلی دریای خزر
(مثل برخورداری از مراتع ،اراضی مستعد و حاصلخیز و

 .1نوسانات سطح آب دریای خزر (افزایش سطح

جنگلهای صنعتی) در افزایش تولید ناخالص داخلی ج.ا.ا.

آب دریا)
 .1باال بودن سرعت فرسوودگی و طووالنی بوودن دوره
ساخت تسهیالت و امکانات زیربنایی بعلت اقلیم مرطووب
در سواحل جنوبی دریای خزر

بسترهای فرصت آفرین

بسترهای تهدیدزا
قوت
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عوامل طبیعی ژئوپلیتیک دریای خزر تاثیرگذار بر تدوین راهبردهای دفاعی

شکل  .2مدل مفهومی

ضعف

محقق با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی به اجرای تحقیق حاضر پرداختهاند که از نوع کاربردی
میباشد .با توجه به تخصصی بودن موضوع تحقیق و محدوديت افراد خبره و صاحبنظر مرتبط با
مسائل ژئوپلیتیک در حوزه موردنظر ،جامعه تحقیق از بین خبرگان نظامی و غیرنظامی (با
ويژگیهای از جمله دارای سابقهی خدمت در مشاغل راهبردی و يا در جايگاه سرلشکری باشند ،در
زمینه عنوان موردبررسی در اين مقاله ،دارای آثار علمی و پژوهشی بوده و آشنا به محیط
موردمطالعه باشند ،از آشنايی مناسب با مسائل راهبردی و ژئوپلیتیک برخوردار باشند ،حداقل
دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد باشند ،بهعنوان مسئول در يکی از کشورهای حاشیه حوزه
خزر خدمت نموده باشند ((سفیر يا وابسته نظامی)) انتخاب گرديدهاند.

لذا جامعهآماری اين تحقیق برای پرسشنامه اول تحقیق(احصاء عوامل طبیعی ژئوپلیتیک مؤثر بر
تدوين راهبردهای دفاعی) که دارای ويژگیهای ذکرشده باشند 12 ،نفر برآورد گرديده و برای
پرسشنامه دوم (تعیین نقش عوامل در بستر فرصتآفرين ،تهديدزا ،ضعف و قوت)  49نفر تعیین،
که بهصورت تمامشمار به آنان رجوع شده است.
در تحلیل دادهها از روشهای آماری توصیفی از قبیل جداول فراوانی ،محاسبه میانگین و نسبتها
استفاده شده است و در نهايت با استفاده از آزمون مقدار کای دو ،تعیین سطح معناداری ،عمدهترين
عوامل ژئوپلیتیک طبیعی حوزه دريای خزر مؤثر بر تدوين راهبرد دفاعی ج.ا.ايران به همراه نقش

تأثیر عوامل طبیعی (فیزيکی) ژئوپلیتیک حوزه دريای خزر بر تدوين راهبرد های دفاعی جمهوری اسالمی ایران

روششناسی تحقیق

چهارگانه آنها ،احصاء شده است.
چگونگی انجام مصاحبه و تهیه پرسشنامه و روایی و پایایی آن
الف) مصاحبه :پس از مشورت با برخی از اساتید و خبرگان مرتبط با موضوع ،نسبت به تهیه
سؤاالت بسته و باز جهت انجام مصاحبه اقدام شد .سپس سعی گرديد از متخصصین خبره در
حوزههای جغرافیايی طبیعی ،ژئوپلیتیک و دفاع با توجه به ويژگیهای جامعه برای مصاحبه در
خصوص دادههای کیفی تا حد اشباع استفاده گردد.
ب) روايی پرسشنامه :يکی از روشهای تعیین اعتبار روايی محتوايی ،استفاده از ضريب الوشه يا
همان

()C.V.R

1

میباشد .با توجه به اينکه تعداد خبرگان و نظردهندگان برای اين ارزيابی  12نفر

بودند ،لذا مقدار قابلقبول ،ضريب باالتر از  0/59بوده است .بنابراين برابر محاسبات انجامشده،
يک عامل که دارای ضريب کمتر از  0/5شناخت شده و از پرسشنامه حذف شدند.
)1-C.V.R (Content Validity Ratio
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 نوسانات سطح آب دريای خزر (افزايش سطح آب دريا)و تعداد سه عامل از عاملهای پیشنهادی خبرگان (به شرح ذيل) ،که ضريب تائید را دريافت
نمودند ،به عاملهای پرسشنامهی اول مزيد گرديدند .لذا جمع گويههای پرسشنامه به عدد 19
رسید.
 تغییر بیرويه کاربری ،استفاده نامطلوب از اراضی کشاورزی و توسعه بیرويه گسترش افقیشهرها و روستاها ساحلی ج.ا.ا.
 کاهش سطح سفره آبهای زيرزمینی استانهای ساحلی دريای خزر ج.ا.ا. برخورداری از قابلیتهای برجسته و متعدد طبیعی و زيستمحیطی گردشگری در استانهایساحلی ج.ا.ا.
عوامل تائید شده در پرسشنامه اول؛ بر اساس فرمول فريدمن بدون در نظر گرفتن نقش آنها
اولويتبندی گرديد .سپس برای تعیین نقش چهارگانه عوامل (بستر فرصتآفرين ،تهديدزا ،قوت و
ضعف) پرسشنامه دوم طراحی و بین جامعه آماری  49نفری توزيع

گرديد.

 پایایی :پايايی پرسشنامههای اين تحقیق از طريق آلفای کرونباخ محاسبه شده که ضريب آن ./77بوده و لذا با عنايت به اينکه اين ضريب باالی  ./75میباشد ،پس پايايی پرسشنامه مورد تائید قرار
گرفته است.
تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
تحلیل پرسشنامه اول :در پرسشنامه اول از جامعه خبره سؤال شده است که به نظر جنابعالی ،آيا اين
عامل میتواند بهعنوان يک عامل طبیعی ژئوپلیتیک در حوزه دريای خزر بر تدوين راهبردهای
دفاعی ج.ا.ا .مؤثر باشد ؟ و سپس سؤال شده بود در صورت تائید ،به نظر شما اين عامل به چه
میزان در تدوين راهبرد دفاعی ج.ا.ا .تأثیر دارد.؟ حاصل پرسشنامه اول ،ضمن تائید  17عامل ،بر
اساس فرمول فريدمن ،اهمیت عوامل طبیعی ژئوپلیتیک به ترتیب اولويت از ديد جامعه آماری
تحقیق به شرح جدول شماره  1میباشد.
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شماره

عوامل طبیعی ژئوپلیتیک دریاي خزر

عامل

نمره
میانگین

رتبه

4

طول مرز ساحلی پنج کشور حاشیه دريای خزر

10.92

1

5

ناپیوستگی سرزمینی جمهوری آذربايجان

9.96

2

مزيتهای ژئوپلیتیک کشور ايران نسبت به ساير کشورهای پیرامونی دريای خیزر؛
12

مانند وسعت ،تسلط بر مناطق حساس و راهبردی ،عمق راهبیردی و دسترسیی بیه

9.79

3

آبهای آزاد.
نقش ارتباطی ج.ا.ا .در بین دو قلمرو بری و بحری ( با توجیه بیه عیدم دسترسیی
3

کشورهای تازه استقالليافته ساحلی خیزر بیه آبهیای آزاد ،ج.ا.ا بهتیرين نقطیه

9.54

4

ارتباطی اين کشورها با جهان خارج میباشد)
9.42

5

15

9.42

6

8.67

7

8.04

8

10

عمق و حجم زياد آب در سواحل جنوب دريای خزر

7.38

9

11

بارش باران فراوان در استانهای ساحلی دريای خزر در ج.ا.ا.

7.29

10

6.96

11

6.75

12

6.04

13

5.25

14

6

نقش ترکمنستان بهعنوان حلقه اتصال بین ج.ا.ا .و کشورهای آسیای مرکزی

4.58

15

14

سواحل مناسب جنوب دريای خزر جهت توسعه بندرها

4.5

16

9

جهت جريان آب در دريای خزر

4.3

17

7

کمبود منابع آب شیرين کشورهای ترکمنستان و قزاقستان

4.2

18

1

عمق کم آب و يخبندان در ماههای سرد سال در بخش شمالی دريای خزر

4

19

8
2
18

16
17
13
19

وجود رشتهکوههای بلند و مشرف ج.ا.ا بر سواحل جنوبی خزر
نداشتن مرزهای طبیعی قابلاتکای برای مواضیع دفیاعی کشیورهای آذربايجیان و
ترکمنستان
وسعت منطقه ژئوپلیتیک خزر از قفقاز در باختر تا آسیای مرکزی در شرق
تغییر بیرويه کاربری ،استفاده نامطلوب از اراضی کشیاورزی و توسیعه بییرويیه
گسترش افقی شهرها و روستاها ساحلی ج.ا.ا.

باال ب ودن سرعت فرسودگی و طوالنی بیودن دوره سیاخت تسیهیالت و امکانیات
زيربنايی به علت اقلیم مرطوب در سواحل جنوبی دريای خزر
کاهش سطح سفره آبهای زيرزمینی استانهای ساحلی دريای خزر ج.ا.ا.
برخورداری از قابلیتهای برجسته و متعدد طبیعی و زيستمحیطی گردشگری در
استانهای ساحلی ج.ا.ا.
نقش وضعیت مساعد جغرافیايی استانهای ساحلی دريای خزر (مثل برخیورداری
از مراتع ،اراضی مستعد و حاصلخیز و جنگلهای صنعتی)

تأثیر عوامل طبیعی (فیزيکی) ژئوپلیتیک حوزه دريای خزر بر تدوين راهبرد های دفاعی جمهوری اسالمی ایران

جدول  .1اولویتبندي عوامل طبیعی مؤثر ژئوپلیتیک دریاي خزر بر تدوین راهبردهاي دفاعی ج.ا.ا.
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راهبردهای دفاعی ج.ا.ا .در پرسشنامه اول ،برای تعیین نقش چهارگانه عوامل (بستر فرصتآفرين،
تهديدزا ،قوت و ضعف) ژئوپلیتیک طبیعی دريای خزر پرسشنامه دوم طراحی و بین جامعه آماری
 49نفری توزيع گرديد.
تحلیل دادههای سؤال اول تحقیق :مهمترين بسترهای فرصتآفرين و تهديدزای مرتبط با مسائل
دفاعی پیشروی ج.ا.ايران منبعث از عوامل طبیعی ژئوپلیتیک حوزه دريای خزر کدامند؟
جدول  .2توصیف کمی عوامل مؤثر بر ژئوپلیتیک دریاي خزر در بُعد طبیعی (در بستر فرصتآفرین و تهدیدزا)

شماره عامل

فراوانی پاسخهاي دادهشده

درصد فراوانی کل

میانگین فراوانی عامل

حد زیاد و خیلی زیاد

درصد میزان تأثیر عامل در

مقدار کاي دو مشاهدهشده

سطح معناداري

عوامل طبیعی ژئوپلیتیک

رتبه
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تحلیل پرسشنامه دوم :پس از مشخص شدن عوامل طبیعی ژئوپلیتیک دريای خزر مؤثر بر تدوين

بسترهای فرصتآفرين
نداشتن مرزهای طبیعی قابلاتکای برای
8

مواضع دفاعی کشورهای آذربايجان و

49

%100

4/55

%98

41/85

/000

1

ترکمنستان
3
5
6

نقش ارتباطی ج.ا.ا .در بین دو قلمرو
بری و بحری
ناپیوستگی سرزمینی جمهوری آذربايجان
نقش ترکمنستان بهعنوان حلقه اتصال
بین ج.ا.ا؛ و کشورهای آسیای مرکزی

49

%100

4/45

%94

16/81

/000

2

42

%86

3/61

%74

21/42

/000

3

40

%82

3/34

%73

24

/000

4

وسعت منطقه ژئوپلیتیک خزر از
2

قفقاز در باختر تا آسیای مرکزی در

49

%100

3/09

%86

61/77

/000

5

شرق
1
7
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9

عمق کم آب و يخبندان در ماههای سرد
سال در بخش شمالی دريای خزر
کمبود منابع آب شیرين کشورهای
ترکمنستان و قزاقستان
جهت جريان آب در دريای خزر

32

65

2/67

%49

1/18

0/552

-

19

%39

1/24

%12

4

0/046

-

16

%33

1/06

%8

4

0/046

-

شماره عامل

فراوانی پاسخهاي دادهشده

درصد فراوانی کل

میانگین فراوانی عامل

حد زیاد و خیلی زیاد

درصد میزان تأثیر عامل در

مقدار کاي دو مشاهدهشده

سطح معناداري

رتبه

بسترهای تهديدزا
4
9
7
1
6
5

طول مرز ساحلی پنج کشور حاشیه
دريای خزر
جهت جريان آب در دريای خزر
کمبود منابع آب شیرين کشورهای
ترکمنستان و قزاقستان
عمق کم آب و يخبندان در ماههای سرد
سال در بخش شمالی دريای خزر
نقش ترکمنستان بهعنوان حلقه اتصال
بین ج.ا.ا .و کشورهای آسیای مرکزی
ناپیوستگی سرزمینی جمهوری آذربايجان

49

%100

4/31

%98

29/42

/000

1

33

%67

2/77

%56

17/06

/001

2

30

%61

2/46

%51

12/02

/002

3

17

%35

1/46

%31

4/35

./113

-

9

%18

0/42

0

1

0/3175

-

7

%14

0/32

%14

1/14

0/565

جدول باال بیانگر اين واقعیت است که از نگاه جامعهآماری مهمترين عوامل مؤثر بر ژئوپلیتیک
دريای خزر در بعد طبیعی ،در بسترهای فرصتآفرين به ترتیب عاملهای هشتم ،سوم ،پنجم ،ششم
و دوم و در بسترهای تهديدزا به ترتیب عاملهای چهارم ،نهم و هفتم بر تدوين راهبردهای دفاعی

تأثیر عوامل طبیعی (فیزيکی) ژئوپلیتیک حوزه دريای خزر بر تدوين راهبرد های دفاعی جمهوری اسالمی ایران

عوامل طبیعی ژئوپلیتیک

جمهوری اسالمی ايران مؤثرند.
 عامل يکم در هیچکدام از بسترهای فرصتآفرين و تهديدزا معنادار نشده و لذا در پاسخ به اينسؤال حذف خواهد شد.
 تحلیل دادههای سؤال دوم تحقیق :مهمترين عوامل ضعف و قوت طبیعی مرتبط با مسائل دفاعیج.ا.ايران در حوزه دريای خزر کدامند؟
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شماره عامل

فراوانی پاسخهاي دادهشده

درصد فراوانی کل

میانگین فراوانی عامل

درصد میزان تأثیر عامل در حد
زیاد و خیلی زیاد

مقدار کاي دو مشاهدهشده

سطح معناداري

عوامل طبیعی ژئوپلیتیک

رتبه
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جدول  .3مهمترین عوامل قوت و ضعف عامل طبیعی ژئوپلیتیک حوزه خزر مؤثر بر تدوین راهبرد دفاعی

عوامل قوت

مزيتهای ژئوپلیتیک کشور ايران
نسبت به ساير کشورهای پیرامونی
12

دريای خزر؛ مانند وسعت ،تسلط بر

49

%100

4/47

%86

17/91

0/000

1

مناطق حساس و راهبردی ،عمق
راهبردی و دسترسی به آبهای آزاد.
14
15

سواحل مناسب جنوب دريای خزر
جهت توسعه بندرها
وجود رشتهکوههای بلند و مشرف ج.ا.ا
بر سواحل جنوبی خزر

49

%100

4/39

%90

12/28

0/002

2

49

%100

3/98

%77

12/53

0/002

3

برخورداری از قابلیتهای برجسته و
13

متعدد

طبیعی

و

زيستمحیطی

49

%100

3/86

%68

13/29

0/004

4

گردشگری در استانهای ساحلی ج.ا.ا.
نقش وضعیت مساعد
19

جغرافیايی

استانهای ساحلی دريای خزر (مثل
برخورداری از مراتع ،اراضی مستعد و

49

%100

3/76

%63

11/30

0/004

5

حاصلخیز و جنگلهای صنعتی)
11
10

بارش باران فراوان در استانهای
ساحلی دريای خزر در ج.ا.ا.
عمق و حجم زياد آب در سواحل
جنوب دريای خزر

33

%67

2/43

%36

13/66

0/003

6

33

%67

2/43

%36

13/66

0/003

7

عوامل ضعف

تغییر بیرويه کاربری ،استفاده نامطلوب
18
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از اراضی کشاورزی و توسعه بیرويه
گسترش افقی شهرها و روستاها
ساحلی ج.ا.ا.

49

%100

4/41

%84

13/26

0/001

1

شماره عامل

فراوانی پاسخهاي دادهشده

درصد فراوانی کل

میانگین فراوانی عامل

درصد میزان تأثیر عامل در حد
زیاد و خیلی زیاد

مقدار کاي دو مشاهدهشده

سطح معناداري

رتبه

باال بودن سرعت فرسودگی و طوالنی
16

بودن دوره ساخت تسهیالت و امکانات
زيربنايی به علت اقلیم مرطوب در

49

%100

4/08

%82

10/93

0/004

2

سواحل جنوبی دريای خزر
11
17
10

بارش باران فراوان در استانهای
ساحلی دريای خزر در ج.ا.ا.
کاهش سطح سفره آبهای زيرزمینی
استانهای ساحلی دريای خزر ج.ا.ا.
عمق و حجم زياد آب در سواحل
جنوب دريای خزر

16

%33

1/52

%33

13/66

0/003

3

49

%100

3/73

%66

16/81

0/002

4

9

18

0/47

0

0/111

0/739

-

جدول شماره  3بیانگر اين واقعیت است که از نگاه جامعهآماری مهمترين عوامل قوت ژئوپلیتییک
جمهوری اسالمی ايران در دريای خزر در بعد طبیعی ،به ترتیب؛ عاملهیای دوازدهیم ،چهیاردهم،
پانزدهم ،سیزدهم ،نوزدهم ،يازدهم و دهم و مهمترين عوامل ضعف به ترتیب عاملهای هیجدهم،

تأثیر عوامل طبیعی (فیزيکی) ژئوپلیتیک حوزه دريای خزر بر تدوين راهبرد های دفاعی جمهوری اسالمی ایران

عوامل طبیعی ژئوپلیتیک

شانزدهم ،يازدهم و هفدههم بر تدوين راهبردهای دفاعی جمهوری اسالمی ايران مؤثرند.
همچنین عامل يازدهم از نگاه جامعهآماری در ضعف و هیم در قیوت معنیادار بیوده و بیر تیدوين
راهبردهای دفاعی ج.ا.ا .نقشآفرين و تاثیرگذار میباشد.
نتیجهگیری و پیشنهاد
نتیجهگیری

با توجه به آنچه که در اين پژوهش گذشت میتوان به سواالت تحقیق بدينصورت پاسخ داد.
در راستای پاسخ به سوال يکم تحقیق مبنیبر مهمترين بسترهای فرصتآفرين و تهديدزای مرتبط
با مسائل دفاعی پیشروی ج.ا.ا .منبعث از عوامل ژئوپلیتیک طبیعی حوزه دريای خزر کدامند؟
میتوان گفت:
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الف) مهمترين بسترهای فرصتآفرين مرتبط با مسائل دفاعی پیشروی ج.ا.ا .منبعث از عوامل
طبیعی ژئوپلیتیک حوزه دريای خزر عبارتند از:
 نداشتن مرزهای طبیعی قابلاتکای برای مواضع دفاعی کشورهای آذربايجان و ترکمنستان نقش ارتباطی ج.ا.ا .در بین دو قلمرو بری و بحری ناپیوستگی سرزمینی جمهوری آذربايجان نقش ترکمنستان بهعنوان حلقه اتصال بین ج.ا.ا؛ و کشورهای آسیای مرکزی وسعت منطقه ژئوپلیتیک خزر از قفقاز در باختر تا آسیای مرکزی در شرقب) مهمترين بسترهای تهديدزای مرتبط با مسائل دفاعی پیشروی ج.ا.ايران منبعث از عوامل
طبیعی ژئوپلیتیک حوزه دريای خزر عبارتند از:
 طول مرز ساحلی پنج کشور حاشیه دريای خزر جهت جريان آب در دريای خزر کمبود منابع آب شیرين کشورهای ترکمنستان و قزاقستاندر راستای پاسخ به سوال دوم تحقیق مبنیبر مهمترين عوامل ضعف و قوت طبیعی مرتبط با
مسائل دفاعی ج.ا.ايران در حوزه دريای خزر کدامند؟ میتوان گفت:
الف) مهمترين عوامل قوتهای طبیعی ج.ا.ا .منبعث از عوامل ژئوپلیتیک دريای خزر مرتبط با
مسائل دفاعی عبارتند از:
 مزيتهای ژئوپلیتیک کشور ايران نسبت به ساير کشورهای پیرامونی دريای خزر؛ مانندوسعت ،تسلط بر مناطق حساس و راهبردی ،عمق راهبردی و دسترسی به آبهای آزاد.
 سواحل مناسب جنوب دريای خزر جهت توسعه بندرها وجود رشتهکوههای بلند و مشرف ج.ا.ا بر سواحل جنوبی خزر برخورداری از قابلیتهای برجسته و متعدد طبیعی و زيستمحیطی گردشگری در استانهایساحلی ج.ا.ا.
 نقش وضعیت مساعد جغرافیايی استانهای ساحلی دريای خزر (مثل برخورداری از مراتع،اراضی مستعد و حاصلخیز و جنگلهای صنعتی)
 -بارش باران فراوان در استانهای ساحلی دريای خزر در ج.ا.ا.
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 -عمق و حجم زياد آب در سواحل جنوب دريای خزر

دفاعی عبارتند از:
 تغییر بیرويه کاربری ،استفاده نامطلوب از اراضی کشاورزی و توسعه بیرويه گسترش افقیشهرها و روستاها ساحلی ج.ا.ا.
 باال بودن سرعت فرسودگی و طوالنی بودن دوره ساخت تسهیالت و امکانات زيربنايی بهعلت اقلیم مرطوب در سواحل جنوبی دريای خزر
 -بارش باران فراوان در استانهای ساحلی دريای خزر در

ج.ا.ا1.

 کاهش سطح سفره آبهای زيرزمینی استانهای ساحلی دريای خزر ج.ا.ا.پیشنهادها
 )1پیشنهاد میشود بهمنظور بهرهبرداری از مزيت ژئوپلیتیک خدادادی ج.ا.ا( .ارتباط دهنده بر به
بحر) پژوهشی در خصوص اجاره اسکله بهصورت میانمدت (به جهت بارگیری و باراندازی کاال)
به کشورهای تازه استقالليافته حوزه دريای خزر در دريای عمان بهمنظور تسهیل در برقراری
مسیر ترانزيتی اين کشورها به آبهای جنوب انجام شود .بهنظر میرسد با تحقق اين امر عالوهبر
افزايش ضريب امنیت جمهوری اسالمی ايران ،در رشد تولید ناخالص ملی نیز مؤثر باشد.
 )2پیشنهاد میشود هئیت دولت با همکاری قوه قضائیه و استانداری استانهای ساحلی بطور جد
از تغییر کاربری زمینهای کشاورزی به مسکونی جلوگیری بعمل آورده تا از رشد افقی شهر و

تأثیر عوامل طبیعی (فیزيکی) ژئوپلیتیک حوزه دريای خزر بر تدوين راهبرد های دفاعی جمهوری اسالمی ایران

ب) مهمترين ضعف های طبیعی ج.ا.ا .منبعث از عوامل ژئوپلیتیک دريای خزر مرتبط با مسائل

تراکم جمعیت خارج از معمول ،در استانهای ساحلی اين دريا جلوگیری گردد؛ چراکه بهنظر
میرسد در غیر اين صورت مشکالت امنیتی ناشی از اين عامل ،کشور را در آينده با چالش جدی
روبرو کند.
 )3سازمان جغرافیايی کشور و سازمان جغرافیايی نیروهای مسلح با هماهنگی مجاری ذیربط از
نام کاسپین در تمام نقشههای جغرافیايی برای دريای خزر از اين نام به علت اشتراک قومی استفاده
نمايد .اين امر میتواند فضای همگرايی بین کشورها ساحلی را افزايش دهد.
 )4بهمنظور حفظ محیط جغرافیايی حوزه دريای خزر ،سازمان محیطزيست کشور با تعامل
وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط بهمنظور حفظ محیطزيست اين دريا و ايجاد يک همگرايی
مثبت بین کشورهای ساحلی آن در جهت تشکیل يک سازمان منطقهای زيستمحیطی که دريکی
 - 1اين عامل از نگاه جامعه آماری هم در ضعف و هم در قوت معنادار بوده و بر تدوين راهبردهای دفاعی ج.ا.ا .نقشآفرين و تاثیرگذار میباشد.
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از کشورهای ساحلی دريای خزر دبیرخانه داشته باشد ،تالش نمايد.
 )5با توجه به برخورداری از قابلیتهای برجسته و متعدد طبیعی و زيستمحیطی گردشگری در
استانهای ساحلی ج.ا.ا ،.سازمان گردشگری و میراث فرهنگی کشور با همکاری سه استانداری
استانهای ساحلی دريای خزر ،ظرفیتهای الزم جهت گسترش و رشد صنعت گردشگری در
استانهای ساحلی خزر را ايجاد نمايند.

الف) منابع فارسی

 افشارسیستانی ،ايرج ( .) 1386دريیای مازنیدران؛ پیژوهش در جغرافییای طبیعیی ،نیام و پیشیینهتاريخی ،رژيم حقوق ،محیط زيسیت و اقتصیاد چیا

دوم ،تهیران :انتشیارات وزارت امیور خارجیه

جمهوری اسالمی ايران.

 احمدیپور ،زهرا ( .)1389ژئوپلیتیک دريای خزر ،تهران :سازمان جغرافیايی نیروهای مسلح. بیک ،علیاصغر ( .)1395تأثیر عوامل ژئوپلیتیک دريای خیزر بیر راهبردهیای دفیاعی جمهیوریاسالمی ايران ،رساله دکتری ،تهران :دانشگاه عالی دفاع ملی.
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 -مجتهدزاده ،پیروز ( .)1381جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیايی ،تهران :انتشارات سمت.

تأثیر عوامل طبیعی (فیزيکی) ژئوپلیتیک حوزه دريای خزر بر تدوين راهبرد های دفاعی جمهوری اسالمی ایران

منابع و مأخذ
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