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 چکيده
گیری از عوامل ژئوولیییییی نبو ب بوت ات واه راه ردهوای منا و  در       کنند با بهرهتالش می کشورهای دنیا امروزه

از منواق  سبواس و راه وردی    ییی  فارس و کشورهای لیرامونی آنرا یای  منافع میی خود اقدام نمایند. منطقۀ خییج

های ارت اقی، ژئواکونومییی، ژئولیییییی و ژئوا یراتژییی از اهمیب ببیار زیوادی برخووردار   دلیل ارزشدنیا ب کت بت

ا ب. در این تحقی   عی شده این عوامل، از دریچۀ عامل ق یعی ژئولییییک مورد برر ی قرار گیرد. نوع این تحقیو ،  

گیوری از روش  و با بهوره  ا ب و میدانی ای و ا نادیکیاب انت ،ها و اقالعات موردنیازری دادهگردآوۀ وای و شیتو عت

شنا ی ژئولییییوک، توالش گردیوده توا ایون      ای لس از انجام مطالعات نظری و محیطتحیییی و موردی زمینت -توصیفی

آفرین،  تهدیدزا، قووت و  بیرهای فرصبعوامل ق یعی شنا ایی و نب ب بت تأیید و تعیین نقش عوامل آنها )در قال  ب

صوورت  نفوری بوت   40های مربوقت قراسی گردیده و بین جامعوۀ آمواری   ضعف( اقدام گردد. در همین رابطت لر شنامت

بنودی و  بوت جموع   SPSS افزاروتحییل آمار توصیفی و ا ین اقی و نرمهای تجزیتشمار توزیع و با ا یفاده از روشتمام

 و ییایو جغراف موقعیوب »عامل  ا ی راج و معرفی گردید کت  20تحقی  لرداخیت شده ا ب. درنهایب  هایارزیابی  ؤال

 عمو  »و « الرک و هرموز ایور  جز از قریو   ج.ا.ایوران  تو ط هرمز ۀتنگ( کنیرلوالایش ) و تبیط»و  «.ا.ایرانج راه ردی

مؤثر بر راه ردهوای دفواعی ج.ا.ایوران در سووزۀ     ترین عوامل ژئولییییک ق یعی عنوان مهمبت« ج.ا.ایران منا   یراه رد

 بندی گردیدند.فارس رت تخییج
 

                                                                                                                                                     
 -)نویبونده مبولول(   نظامی دانشگاه و لژوهشگاه عالی دفواع میوی و تحقیقوات راه وردی     دکیرای مدیریب راه ردی. 1
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 فارس، ج.ا.ایرانژئولییییک، عوامل ژئولیییییی ق یعی، راه رد دفاعی، خییج واژگان کليدي:

 مقدمه

هوایی کوت از   کشورهای دنیا در روابط خارجی خود با توجت بت منافع میوی و ارزیوابی   امروزه

گیوری از عوامول ژئوولیییییی و    کنند با بهرهلیرامونی و یا رقی  خود دارند، تالش میهای قدرت

هوای منا و  در را ویای راه ورد دفواع       ایر عوامل مؤثر بر قدرت میی نب ب بت ات اه  یا ب

تواند تأثیر فراوانوی  نمایند. درواقع، درک صحیح از نقش عوامل ژئولیییییی میمیی خود اقدام می

ری راه رد دفاعی یک کشور بگذارد. با توجت بت اینیت ب ش زیادی از منوابع، ابوزار و   گیدر شیل

های قدرت میی یک کشور، عوامل ژئولیییییی هبویند، قراسوی راه ورد دفواعی مطیوو       مؤلفت

( 17:1389)رشوید،  لوذیر ن واهود بوود.   برای هر کشور، بدون توجوت بوت عوامول ژئوولیییییی امیوان     

آفرینی ویژۀ عوامیی ماننود عوامول   المییی بیانگر نقشروابط و تعامالت بینروییردهای نوین در 

المییی ا ب. عوامل و ببیرهای منا   ق یعوی ژئولییییوک ماننود موقعیوب     ق یعی در  طح بین

جغرافیایی، موقعیب راه ردی و ژئوا یراتژیک، و عب و شیل  رزمین، وضوع تولووگرافی و...   

دو ویانت و   هوای مشویرک و همگرایوی و ایجواد منا و ات     ارزشوجود آمدن تواند موج  بتمی

تواننود بوا ببیر وازی و    ای گردیوده و کشوورها موی   هوای همبوایگان و منطقوت   تو عۀ همیاری

های ببیار خوبی را برای خوود در آن  کارگیری این مؤلفت، فرصبموقع و بتمدیریب منا   و بت

واگرایی در نظوام روابوط و    تواند باعثها نیز مییبمندی از این ظرفمنطقت مهیا نمایند؛ عدم بهره

منا  ات کشورها گردد. تحقیو  ساضور بوا هودی ت یوین عوامول ژئولییییوک ق یعوی موؤثر بور           

اصویی آن   اجرا شده و  عی دارد تا بت لر ش فارسراه ردهای دفاعی ج.ا.ایران در سوزۀ خییج 

فوارس  عی ج.ا.ایوران در سووزۀ خیویج   عوامل ژئولییییک ق یعی مؤثر بور راه ردهوای دفوا   » یعنی

 لا خ دهد.«  اند؟کدام

 

 . کليات1

 . بیان مسئله1-1



   1400بهار ، 73، شمارۀ نوزدهمفصینامۀ عیمی راه رد دفاعی،  ال   

 ازای برخوردار ا ب. هژفارس، از لیچیدگی ویروابط ج.ا.ایران و کشورهای سوزۀ خییج

 راآنهوا   یونودها یل منطقوت،  نیو ا یکشوورها  از یبرخو  انیو م یاقیصاد خو  روابط  و،کی

 بوا  کشوورها  نیو ا انیو م تونش  گر،ید ی و از و ا ب کرده بیتقو را شانمنا  ات و تر یعم

. روابوط ج.ا.ایوران بوا    ا وب  داشویت  اداموت  ییفرازوفرودهوا  با گذشیت، دهت چند در رانیا.ا.ج

 ل نوان،  عراق، مانند یم ییف مبائل و یامنطقت عوامل میأثر از ،فارسجیخیکشورهای جنو  

 صویح  رونود  ،ینفیو  یهوا ا بی  و اولک غزه، بت یبییونیصه میرژ ۀسمی روزه، 33 جنگ

 سضوور  ت،ی وور  عیوقوا  و نیبحور  بحوران  ان،یعیشو  نقش سج، ،یبییونیصه میرژ و اعرا 

 یدهایو خرو  برجوام  مبوائل  و رانیو اج.ا. یاهبویت  ۀبرنامو  ،یریو تیف یبوی یترور یهاگروه

 فوراهم  راآنها  روابط بر ییهاتنش بروز و ییواگرا و بوده  و ... منطقت یکشورها یحاتیتبی

دلیل تضواد در  . همچنین همۀ این کشورها از میحدان آمرییا در منطقت بوده و بتا ب آورده

 اخیار سیومیی خود با ج.ا.ایران و نگرانی از نفوه ج.ا.ایوران در منطقوت، تهدیودی آشویار     

نان های واگرایی در روابط این کشورها با ج.ا.ایران همچعییت ج.ا.ایران بت شمار رفیت و زمینت

لیمان بوا ایوران ماننود عموان و در ایون      غیر از برخی کشورهای دو ب و همبت)وجود دارد 

عنوان یک عامل ژئولییییک ق یعی از اهمیب فارس بت. از دیدگاه ج.ا.ایران، خییج(اواخر قطر

ای و نظام  یطت های فرامنطقتعنوان م دأ تهدید نظامی قدرتزیادی برخوردار بوده و اگر بت

ره ری آمرییا مفروض و قراسی شود، درنییجت توان دفاعی راه ردی ج.ا.ایوران بوت ایون    بت 

هوای ژئوولیییییی   تواند بوا ا ویفاده از ظرفیوب   بنابراین ج.ا.ایران می گردد؛نقطت معطوی می

فارس، وزن، جایگاه و منزلب ژئولیییییی خود در منطقت و جهوان را نیوز ارتقوا    ق یعی خییج

ین راه رد منا   نیز نیازمند شناخب دقی  عوامل ژئولیییییی این سووزه  دهد. از قرفی تدو

ویژه عوامل ژئولییییک ق یعی و توجت بت نقش و تأثیر آن در راه ورد مزبوور و روابوط بوا     بت

المیل ا ب. با توجت بت اینیت، عوامول ژئولییییوک   همبایگان و یا  ایر بازیگران در نظام بین

در  کننوده نیوی تعنقوش ا ا وی و    فوارس جیخیو جنوو    شورهایکق یعی میان ج.ا.ایران و 

فارس دارد، بنابراین نگرانی کت وجود دارد این ا ب راه ردهای دفاعی ایران در سوزه خییج

عنووان یوک محویط    کوت بوت   فارسکت عدم توجت بت عوامل ژئولییییک ق یعی در سوزۀ خییج
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عوامل ژئوولیییییی و مبوائل دفواعی    راه ردی مهم برای ج.ا.ایران در ابعاد م ییف ازجمیت 

زیرا غفیب از این مهم در  طح کالن و  توجهی قرار گیرد؛رود، ن ایبیی مورد کمشمار میبت

راه ردی کشور را با مشیالتی مواجت  اخیت و موج  افزایش تنش در روابط ج.ا.ایوران بوا   

شود این سوزه می همبایگان جنوبی کشور و افزایش تهدیدها عییت منافع میی کشورمان در

هوای  ها و افزایش تهدیدها، قودرت گردد تا با از د ب رفین ببیاری از فرصبو موج  می

فوارس و  ه آمرییا درکنار سضور بیشیر در منطقت، فرصب تحرک در خیویج ژویای بتفرامنطقت

هوای زیوادی را بورای    همبایگان جنوبی ایران را لیدا کرده و ایون امور مشویالت و هزینوت    

ای از عودم وجوود یوک کوار عیموی در      ایران تحمیل خواهد نمود. این موضووع مبولیت  ج.ا.

را یای برر ی عوامل ژئولییییک ق یعی موؤثر بور راه ردهوای دفواعی ج.ا.ایوران در سووزۀ       

 ا ب.  یتحقصورت مدون ایجاد نموده کت م نای انجام این فارس بتخییج

 

 . اهمیت و ضرورت تحقیق1-2

از اهمیب برخوردار ا ب کت موج  کشوف عوامول ق یعوی و     جهباین تحقی  بت این 

ق یعوی   کیو ییژئولی عوامول  بر یم ین کت ییهاضعف و هاقوت دها،یتهد ها،صبهمچنین فر

 قورار  ییشنا وا  موورد  هبویند،  رانیو ا.ا.ج یدفواع  یراه ردهوا  نیتدو بر مؤثر و فارسخییج

شوود شوناخب در ویی از عوامول اثرگوذار ژئوولیییییی        . عدم انجام آن موج  میرندیگیم

در ی ریغوافیگ ق یعی بر انی ا  راه ردهای دفاعی ج.ا.ایران در این سوزه نداشیت و موج  

ها بت ج.ا.ایران ها و صدمتتحمل خبارتنزولی و  هبع محدود، بازداتالی منا، برابر تهدیدها

 خواهد گردید.های دفاعی،  یا ی و اقیصادی در منطقت در سوزه

 

 ة تحقیق  نیشیپ. 1-3 

نقوش عوامول ژئولییییوک    » ( در ر الۀ دکیری خود با عنوان1386« )غالمعیی رشید( »1)

بت شنا ایی عوامل ژئولییییک مؤثر « در راه رد دفاعی )مطالعت موردی ایران نب ب بت عراق(

 ژئولییییوک  امول عو گیری نموده ا ب کوت بر راه ردهای دفاعی اقدام و در لایان چنین نییجت



   1400بهار ، 73، شمارۀ نوزدهمفصینامۀ عیمی راه رد دفاعی،  ال   

 و فرهنگوی   یا وی  نهادهوای  جمعیوب،  کیفوی  و کموی  یهوا بیو ظرف جغرافیایی، موقعیب

 مث وب  توأثیر  ایران دفاعی راه ردهای بر ایران.ا.ج نظام هایویژگی مذه ، و دین ،اجیماعی

 اخیالفوات  موذه ی،  و قوومی  هوای اقییوب  ژئولییییوک  عوامل و اندکرده تقویب را آن و داشیت

 و قوووالنی مرات ووی یبوویت  وواخیار) دفوواع ب ووش در  وواخیاری عواموول موورزی، و ارضووی

( کشوور  دفاعی و  یا ی ب ش دو میان شیای دفاعی، ب ش در( روکراتیکوب االرانت )دیوان

 (1386)رشید، اند.شده آن تضعیف موج  و داشیت منفی تأثیر ایران دفاعی راه ردهای بر

توأثیر عوامول جغرافیوای    »( در ر الۀ دکیری خوود بوا عنووان    1387« )عیی جمالی( »2)

توالش نمووده بوت     «با تأکید بر تهدید آمرییوا( )فارس بر دفاع دریایی ج.ا.ایران ق یعی خییج

 فارس مؤثر بر دفاع دریایی ج.ا.ایران با تییتشنا ایی و تعیین عوامل جغرافیای ق یعی خییج

ای در موورد عوامول جغرافیوای ق یعوی     ا بپردازد. در لایان نیز مطال  ارزندهبر تهدید آمریی

 (1387)جمالی، ها( دفاعی ارائت نموده ا ب.های )تاکییکفارس و راهینشخییج

 موؤثر  عوامول  برر وی »ای بوا عنووان   ( در مقالوت 1395« )راد و همیارانع دالرضا فرجی( »3)

ویوژه  بوت  عوراق  کیو ییژئولیی عوامل برر بت « ایران.ا.ج میی امنیب بر آن تأثیر و عراق ژئولییییک

 رانیو ای خوارج  ا وب ی  دری ادیو ز بیو اهم ازکوت   کشوور  نیو ای ییقووم   یترک وی انبان منابع

 ،ینفیو  میعظو  منابع وجوداند کت گیری نمودهچنین نییجت اند. در لایان نیزلرداخیت ا ب برخوردار

 در اخویالی  گان،یهمبوا  بوا ی یو یتحم وی عیق ی مرزها وجود آزاد،ی هاآ  بتی د یر  چالش

ی چالشو  یهوا شواخ   از کشوور،  نیو ا در م ییوف  مذاه  و اقوام مشیرک،ی رودها از ا یفاده

 (1395راد و همیاران، )فرجی.ا ب رانیا یمی بیامن بر یمنف اثر یدارا کت ا ب عراق

 

 تحقیق   یها. سؤال1-4

 اصلي . سؤال1-4-1

فوارس  ق یعی مؤثر بر راه ردهوای دفواعی ج.ا.ایوران در سووزۀ خیویج      عوامل ژئولییییک

 اند؟کدام

 
 های فرعي. سؤال1-4-2
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راه ردهوای دفواعی ج.ا.ایوران     آفرین و تهدیدزا مرت ط باترین ببیرهای فرصب( مهم1)

 اند؟  فارس کدامبرگرفیت از عوامل ژئولییییک ق یعی در سوزۀ خییج

ضعف مرت ط با راه ردهوای دفواعی ج.ا.ایوران برگرفیوت از     ترین عوامل قوت و ( مهم2)

 اند؟فارس کدامعوامل ژئولییییک ق یعی در سوزۀ خییج

 

 های تحقیق  . هدف1-5

 . هدف اصلي1-5-1

ت یین و شنا ایی عوامل ژئولییییک  ق یعوی موؤثر بور راه ردهوای دفواعی ج.ا.ایوران در        

 فارس.سوزۀ خییج

 
 های فرعي. هدف1-5-2

آفرین و تهدیدزای ژئولییییک ق یعوی مورت ط بوا    ترین ببیرهای فرصبشناخب مهم( 1)

 فارس؛راه ردهای دفاعی ج.ا.ایران در سوزۀ خییج

ترین عوامل ضعف و قوت ژئولییییک ق یعوی مورت ط بوا راه ردهوای     ( شناخب مهم2) 

 فارس.دفاعی ج.ا.ایران در سوزۀ خییج

 

   روش تحقیق. 1-6

ای بووده و بوا روییورد آمی یوت و بوا ا ویفاده از روش       نوع، تو عتاین تحقی  از لحاظ 

ای انجام شده ا ب. جامعوۀ آمواری ایون تحقیو ، شوامل      تحیییی و موردی زمینت -توصیفی

هوای دفواعی،   صاس نظران و خ رگان نظامی و غیرنظامی و ا یادان برجبیۀ کشور در سووزه 

ارک عیمی دکیری و کارشنا وی ارشود و   المیل و ژئولییییک کت دارای مد یا ی، روابط بین

باشوند، انی وا    مرت ط بوا موضووع لوژوهش موی    خدمب در مشاغل ۀ  ابق ت  ال  سداقل

شنا وایی عوامول ق یعوی ژئولییییوک     )اند. جامعۀ آماری تحقی  برای لر شنامۀ اول گردیده

فور و بورای   ن 12های گفیت شده باشند مؤثر بر راه ردهای دفاعی ج.ا.ایران( کت دارای ویژگی



   1400بهار ، 73، شمارۀ نوزدهمفصینامۀ عیمی راه رد دفاعی،  ال   

آفورین،  تعیین عوامل ق یعی ژئولییییک و تعیین نقش عوامل در ببیر فرصب)لر شنامۀ دوم 

 شمار بت آنان رجوع شده ا ب.صورت تمامنفر تعیین کت بت 40تهدیدزا، ضعف و قوت( 

ن هوای لیراموو  هوا و مقالوت  ای )شوامل کیوا   روش گردآوری اقالعات، مطالعۀ کیاب انوت 

هوای میودانی شوامل    یبرر و ( و ا یناد بت ا ناد و مدارک موجوود برداری و یشف موضوع و

ظور  ن ازنفر از خ رگان ا وب. قیمورو زموانی ایون تحقیو        5و مصاس ۀ عمی   با  لر شنامت

شوامل   جغرافیوایی، ر اتیوا باشود. ازنظو    قابول  1404افو   توا   تواندیو نیایج آن، مگیری بهره

 ازب و ارات میحدۀ عربی، قطر، عمان، کویب و بحرین ا کشورهای ج.ا.ایران، عرببیان، ام

ی هوایی ماننود عوامول ژئولییییوک و راه ردهوا     بحوث موضوعی تحقی  مرت ط با  نظر قیمرو

 باشد.  دفاعی ج.ا.ایران با تأکید بر نقش عوامل  ژئولیییییی ق یعی می

کت ضری   محا  ت شده« آلفای کرون اخ»و ییۀ های این تحقی  بتلایایی لر شنامت

باشود، لوس لایوایی    موی  75/0توجت بت اینیت ایون ضوری  بواالی     بوده و با 87/0آن 

 1«ضوری  الوشوت  »لر شنامت مورد تأیید قرار گرفیت ا ب. برای روایی آن نیز از روش 

نفر توزیع  12ا یفاده شده ا ب. برای روایی محیوای لر شنامت، ابیدا لر شنامت بین 

هوا  محا  ت گردیود، بنوابراین هموۀ گویوت     59/0باالی  هاتک گویتو چون ضری  تک

شده در لر شنامت موردتأیید جامعۀ خ وره  أیید قرار گرفیت و تمامی عوامل  ؤالتمورد

 قرار گرفیت ا ب. 

فاده ا وی  SPSSافوزار  ها از روش آمارهای توصیفی و ا ین اقی و نرمدر تحییل داده

  ضوری )، تعیوین  وطح معنواداری    «دوخی»شده ا ب کت در لایان با ا یفاده از آزمون 

هوای  ( عوامل ژئولییییک ق یعی موؤثر بور راه رد  %5با خطای سداکثر زیر  %95اقمینان 

بوت   بندی گردیده و بوت دن وال آن نبو ب   دفاعی ج.ا.ایران در سوزۀ خییج فارس اولویب

ایوب  ها یاندارد ازی عوامل ژئولیییییی و همچنین تعیوین میوانگین آنهوا اقودام و در ن    

ار عوامیی کت دارای میانگین زیر عدد شاخ  مزبور بووده و از توأثیر کمیوری برخوورد    

 هبیند، تعداد  ت عامل سذی گردیدند.
                                                                                                                                                     
1. C.V.R (Content Validity Ratio)  
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 . ادبيات و مباني نظری تحقيق2

 . تعريف مفاهیم2-1

 يتيک  مفهوم ژئوپل .2-1-1

بوت معنوای  یا وب    « لییییوک »بوت معنوای زموین و    « ژئو»مرک  از دو واژه  1«ژئولییییک»

 و فضوا  میوان  روابوط جغرافیوایی   کواربردی  مطالعوۀ »معیقد ا ب ژئولییییک « کوهن» ا ب.

عیووم کشووف روابووط محوویط »ژئولییییووک را « عزتووی» (Cohen, 1994:17)ا ووب.«  یا ووب

، «نیوا سواف  »( 5-6:1380)عزتوی،  کند.معرفی می« جغرافیایی و تأثیر آن بر  رنوشب  یا ی میل

عیم مطالعۀ روابط میقابل جغرافیا، قدرت و  یا وب  : »کندگونت تعریف میژئولییییک را این

 (27-37:1390نیا، ساف )«.های ناشی از ترکی  آنها با ییدیگرو کنش

 
 يتيکيعوامل ژئوپل .2-1-2

هوای  های راه ردی، موقعیوب موقعیبتوان بت شدۀ ژئولیییییی میازجمیت عوامل شناخیت

هوای ق یعوی و فیزییوی  ورزمین ماننود شویل، و وعب، اوضواع         ارت اقی، دریوایی، جن وت  

های اقیصادی،  یا ی، نظامی، اجیمواعی و فرهنگوی و   نگاری )تولوگرافی( و وضعیبمیان

ن منابع ق یعی و کمیب و کیفیب منابع انبانی و عناصر فرهنگی و تواری ی اشواره کورد. ایو    

توجهی بر روند قراسی و اجورای راه ورد   های م ییف تأثیر قابلعوامل ژئولیییییی با درجت

 (14:1390نیا، )ساف دارند.

 
 آفرين ژئوپليتيکيرصت. بسترهای ف2-1-3

های بالقوه در محیط خارج از مرزهای جغرافیایی یک کشوور  ها و واقعیبها، مالسظتویژگی

موقوع از آنهوا موجو     ای کوت ا ویفادۀ در وب و بوت    گونتبوده؛ بتکت از جنس عوامل ژئولییییک 

                                                                                                                                                     
1. Geopolitic 



   1400بهار ، 73، شمارۀ نوزدهمفصینامۀ عیمی راه رد دفاعی،  ال   

هوای  شوود.  یا وب  هوای دفواعی در ق وال آن کشوور موی     تبهیل و تبریع در د ییابی بت هدی

 نمایند.آفرینی میهای دفاعی در این ببیر نقشمنظور د ییابی بت هدیات اهشده بت

 
 . بسترهای تهديدزای ژئوپليتيکي2-1-4

های بالقوه در محیط خارج از مرزهوای جغرافیوایی یوک    ها و واقعیبمالسظتها، ویژگی

تواند موج  کندی یا جیوگیری از د وییابی  کشور کت از جنس عوامل ژئولییییک بوده و می

تواند شودت عوامول   های ات اهشده میهای دفاعی در ق ال آن کشور شود.  یا ببت هدی

 (27:1395بییندی، بیک)ماید.ای ژئولییییک را کم یا زیاد نتهدیدز
 

 . قوت ژئوپليتيکي2-1-5

های موجود در محدودۀ داخیی جغرافیای یک کشور کت ها و واقعیبها، مالسظتویژگی 

کوارگیری در وب آنهوا موجو  تبوهیل و تبوریع در       از جنس عوامل ژئولییییک بوده و بت

 (27:1395بییندی، بیک) شود.های دفاعی و غیردفاعی کشور مید ییابی بت هدی
 

 . ضعف ژئوپليتيکي2-1-6

های موجود در محدودۀ داخیی جغرافیای یک کشور کت ها و واقعیبها، مالسظتویژگی 

های دفواعی  از جنس عوامل ژئولییییک بوده و باعث کندی یا جیوگیری از د ییابی بت هدی

 (27:1395بییندی، بیک)شود.و غیردفاعی کشور می

 

 دفاعي. راهبرد 2-1-7

کوارگیری منوابع، مقودورات و    راه رد دفواعی ع وارت ا وب از چگوونگی توزیوع و بوت      

 (11:1386نیا و همیاران، )ساف های دفاعی.ابزارهای میی برای تأمین هدی

 

 فارس. کشورهای حوزه خليج2-1-8

ایوران، عرببویان  وعودی،  هشوب کشوور ۀ، دربرگیرندفارسجیخیمنطقوت ژئوولیییییی 

بوا در   آنهوا عربی، قطر، عمان و بحرین ا ب کت هریوک از   ۀعوراق، کویوب، اموارات میحد

م ییف درصدد کب  قدرت بیشویر، ارتقوای وزن ژئوولیییییی     یهواا وبی گورفین لیش
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در  (235:1394راد و هاشومی،  فرجوی ).ژئولیییییی هبیند ۀخوود و اثرگوذاری بیشویر در ایون منطق

امارات میحدۀ عربوی،   فارس شامل کشورهای عرببیان،سوزۀ خییج این لژوهش، کشورهای

 (1399)تعریف عمییاتی نگارنده، غیر از عراق ا ب.بحرین، قطر، کویب و عمان بت

 . عوامل ژئوپلیتیک طبیعي2-2
 يت جغرافياييموقع .2-2-1

 خوود  کوت  زموین  کورۀ   طح در نقطت یک قرارگرفین چگونگی از ا ب موقعیب ع ارت

در موورد اشویال   « اهلل عزتیزتع». ا ب ریاضی و خصوصی نب ی، یا عمومی سالبدارای 

اعم از موقعیب  اسیی دریایی )نویبد: اشیال م ییف موقعیب شامل؛ موقعیب یمموقعیب 

 (75-78:1380)عزتی، .ا بای(، موقعیب برّی یا مرکزی و موقعیب راه ردی یرهجزو 
 

 . موقعيت راهبردی2-2-2

ای ممین ا ب، اهمیب نظوامی و  هژکشور یا ب شی از آن، در شرایط ویتمام خاک یک 

توان بر دریا و خشیی از نظر دفواعی  راه ردی داشیت باشد، بت این معنی کت از این مناق  می

موقعیب و موضع راه ردی ییوی از عوامول   اشرای داشب و یا بت نقاط موردنظر سمیت کرد. 

دهنود کوت   دانان  یا ی، چهار موقعیب را موردتوجت قرار میامروزه جغرافیآید. شمار میقدرت بت

 اند از:ع ارت

 ( موقعیب محوری کت همان موقعیب برّی یا مرکزی ا ب؛1)

 ؛ا بقور معمول محل برخورد ای کت همان موقعیب  اسیی ا ب و بت( موقعیب ساشیت2)

 ؛ا ب ای ا ب و دارای نقش  رلل( موقعیب بیرونی کت منط   با شرایط جزیره3)

 (56:1391)نوهری،  از ا ب.( موقعیب راه ردی کت تاریخ4)

 
 و شکل سرزمين وسعت. 2-2-3

بندی کشورها از نظور و وعب   ق قت»نویبد: در مورد و عب  رزمین می« دره میرسیدر»

ر ود. افوزون بور ایون، و وعب      ببیار و یع آنها، چندان مفید بوت نظور نموی    ۀبت دلیل گبیر

تنهایی و بودون توجوت بوت جمعیوب و چگوونگی لراکنودگی آن، موقعیوب جغرافیوایی و         بت



   1400بهار ، 73، شمارۀ نوزدهمفصینامۀ عیمی راه رد دفاعی،  ال   

توانود معیواری بورای    وهوا، ناهمواری و منابع ق یعی( نمیهای فیزییی  رزمین )آ ویژگی

 (102-108:1375)میرسیدر، قدرت باشد.

 کند:بت چند گروه تقبیم میدر مورد شیل  رزمین، کشورها را  «اهلل عزتیعزت»

 ؛1کشورهای قویل یا دراز( 1)

 ؛2ای یا مدور( کشورهای دایره2)

 ؛3دار( کشورهای دارای زائده یا دن الت3)

 ؛4لاره( کشورهای لاره4)

 (93-1382:94)عزتی،  .5ای یا محیطی( کشورهای منگنت5)

 
 توپوگرافي. وضع 2-2-4

شوود؛ در  های م ییفی موی همان شیل خارجی زمین ا ب کت شامل لدیده« تولوگرافی»

 گیرند.ی قرار میبرر  موردها و مرزها این مقالت وضع ناهمواری

ر ای د، ییوی دیگور از عوامول ق یعوی ا وب کوت توا انودازه        ها: ارتفاعات( ناهمواری1)

ای  یا وی یوک کشوور بوا  ورسدات       رنوشب  یا ی کشورها مؤثر ا ب. هرگاه مرزهو 

تری برای آن کشور فوراهم  ویژه ارتفاعات، هماهنگ باشد، شرایط لدافندی مطیو ق یعی بت

 (93-94:1382)عزتی، شود.می

ترین عامل تش ی  و جدایی یک واسد میشویل  یا وی از   مرزهای  یا ی مهم: مرزها( 2)

وسودت  یا وی را در یوک    همچنین، وجود همین خطوط ا وب کوت   واسدهای دیگر ا ب. 

 وازد.   رزمین کت ممین ا ب فاقد هرگونت وسدت ق یعوی و انبوانی باشود، ممیون موی     

چنانچت منظور از واسد  یا ی، دولب باشد، خطوقی کت  رزمین یوک دولوب را از دولوب    

دهوی  المییی، در شیلاند. مرزهای بینالمییی معروی ازند، بت مرزهای بینهمبایت جدا می

                                                                                                                                                     
1. Elongated 

2. Compact 

3. Oroturbated 

4. Fragmented 

5. Perforated 
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)میرسیودر،  دارنود.  عهوده ای را بوت هوا نقوش برجبویت    یا ی و اقیصادی میان دولوب منا  ات 

166:1375-165) 

 

 . چارچوب نظری2-3

محمدرضوا  »هوای گونواگونی وجوود دارد.    در رابطت با عوامل ژئولییییک ق یعوی نظریوت  

عنووان  ی با امقالتدر « محمدسبین افشردی»و « اک ر لرهیزگار»، «غالمعیی رشید» ،«نیاساف 

، عوامل ق یعی ژئولییییوک  «الگوی نظری قراسی راه رد دفاعی م ینی بر عوامل ژئولیییییی»

راه وردی، موقعیوب ارت واقی، برخوورداری از      بیو موقع اند:بندی کردهرا بت این شرح د یت

موقعیب دریایی و  اسیی، و عب و عم  راه ردی،  شویل کشوور، تولووگرافی کشوور و     

در ر والۀ  « نووهری  اهللفضول »( 7-36:1386نیا و همیواران،  )ساف های مرزی.آ  منابع آ  و ش یۀ

تعیین عوامل ژئولییییک سوزه دریوای عموان و توأثیر آن بور تودوین      »دکیری خود با عنوان 

در چارچو  نظری خود بت عوامول ق یعوی موقعیوب    « امنییی ج.ا.ایران –راه ردهای دفاعی

ردی و ژئوا یراتژیک، و وعب و شویل  ورزمین و    جغرافیایی و ژئولیییییی، موقعیب راه 

بنوابراین چوارچو  نظوری     ا ب؛این تحقی  نیز  موردتوجتوضع تولوگرافی اشاره دارد کت 

 گردد:( ارائت می1تحقی  برابر شیل شمارۀ )

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 چارچوب نظری تحقیق

ژئوپلیتیک طبیعیعوامل   عامل کالن ژئوپلیتیک 

 موقعیب جغرافیایی. 1

 ژئوا یراتژیک . موقعیب2
 . و عب و شیل  رزمینی3
 . وضع تولوگرافی4

 

 طبیعی



   1400بهار ، 73، شمارۀ نوزدهمفصینامۀ عیمی راه رد دفاعی،  ال   

 

 (: چارچوب نظری تحقیق1شکل شمارة )

 

 شناسيیطمح. 2-4
 شناسي ژئوپليتيکي طبيعي ج.ا.ايران  يطمح. 2-4-1

 :ا بخالصت بت شرح جدول زیر قوربتعوامل ژئولییییک ق یعی ج.ا.ایران  
 

 عوامل ژئوپلیتیک طبیعي ج.ا.ايران(: 1شمارة ) جدول
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رجوت و  د 39مودار   تا قتیدق 3درجت و  25شمالی و بین مدار  ۀدر جنو  غربی آ یا در نیمیر ایران

 النهوار شورقی نصوف   قوول  قوت یدق 18درجوت   63تا  دقیقت 5درجت و  44و شمالی عرضی  قتیدق 47

 یایو در و المنافعمشیرک مبیقل یکشورها بت شمال از رانیا( 7:1381.)صفوی، گرینویچ قرار دارد

 غر  از و فارسجیخی و عمان یایدر بت جنو  از لاکبیان، و افغانبیان یکشورها بت شرق از خزر،

ی کشوور ایوران   قوورکی بت(. 117:1394جهرمی، .)قن ریگرددمی محدود تیترک و عراق یکشورها بت

ت     دارای  ت امییاز موقعییی ا ب: ن بب: این کشور میصل بت موقعیب بری اورا یا ب؛ دوم: ب

حواظ در  لو دریای عمان، موقعیب  بحری دارد.  ووم: بوت    فارسجیخیدارابودن  واسل قوالنی در 

ی سیواتی  هاگشاهرخییار داشین تنگۀ راه ردی هرمز، دارای موقعیب گذرگاهی ا ب. این تنگت از 

 (73:1381صفوی، ).ا باقیصاد جهان 

تنگت هرمز ممین ا ب ما »گوید: یمییی از می صصان معروی عیوم راه ردی « کالینز»باره ین ا در

 وگرفیار کند. در صورت وقوع، عوامل م ییف جغرافیوا، انورژی، اقیصواد     زودرسرا در یک جنگ 

دارای  رانیا (Colins, 1997:9)«.آورند.یموجود آمیزند و موقعیب سبا ی را بت یمامنیب درهم 

ای مهوم دریو   ۀمنطقو گورفین بوین دو   قرار بوت ی ا ب و بوا توجوت   فردمنحصربتموقعیب ژئولیییییی 

چهوارراه   عنووان بوت هوای دور  بوزرگ انورژی جهوان(، از گذشویت     ۀسوزدو فارس )مازندران و خییج

ابریشوم(  )جواده  مواصالتی غر  بت شرق و شمال بت جنو  و مبیر ق یعی تجارت شرق بت غور   

 (7:1385مطرح بوده ا ب.)واعظی، 

ا ولوا و آفریقو  آ یا، ار رهقاۀ وا طت بین  ت منطقژئولیییییی با توجت بت اینیت آ یای جنو  غربی  ازلحاظ 

وع باشد، بنابراین هر نو شدت از سوادث این  ت قاره میأثر می ، بتشده واقعا ب و ایران کت در این منطقت 

ها بت وقوع بپیوندد و یا روابط  یا ی، نظامی، اقیصادی و فرهنگوی بوین ایون  وت     ای کت در این قارهواقعت

 کزی نب ب بت کشورهایبنابراین کشور ایران یک موقعیب مر؛ ی بر ایران تأثیر خواهد گذاشباگونتبتقاره 

کند یمفارس و دریای عمان، بت دریای آزاد ارت اط لیدا یجخیود دارد. ایران از  وی جنو  یعنی مجاور خ

گیورد و بوا   یمو فارس و دریوای عموان صوورت    یجخیصادرات ایران از راه  %95واردات و  %85و بیش از 

ده کوت  ب آمو د و فرولاشی اتحاد جماهیر شوروی ) اب ( یک موقعیب برتر ژئولیییییی برای ج.ا.ایوران بوت  

توانود برقورار   فوارس موی  یجخیو اقیصادی آ یای مرکزی با جهوان خوارج از راه ایوران و منطقوۀ      ارت اقات

 (117:1394جهرمی، شود.)قن ری
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مهوم دریوای    ۀمنطقو ی ا ب و با توجت بت قرارگرفین بین دو فردمنحصربتدارای موقعیب ژئولییییک  رانیا

چهوارراه مواصوالتی    عنووان بوت های دور بزرگ انرژی جهان(، از گذشیت ۀسوزدو )فارس مازندران و خییج

ابریشوم( مطورح بووده    )جواده  غر  بت شرق و شمال بت جنو  و مبیر ق یعی تجوارت شورق بوت غور      

 وازد، ایون سقیقوب    ( از دیدگاه راه ردی، آنچت وضع و موقعیب ایران را ممیاز می7:1385ا ب.)واعظی، 

های ورودی و خروجی آن اشرای دارند، در ۀ هرمز کت بر راهتنگن جزایر راه ردی در تریا ب کت سباس

رتر ر بهیر و مؤثهرمز با ا یفاده از موقعیب راه ردی این جزای ۀتنگبنابراین امنیب در  ساکمیب ایران ا ب.

هرموز و   ۀنگو تدر بنابراین، ایران بر تعدادی جزایر کت از موقعیب ممیاز راه ردی ا ب؛ قابل تأمین و سف  

قو وی دفواعی    ۀریو زنجو از آن میان، شش جزیره کت  باشند، ساکمیب داردفارس برخوردار میۀ خییجدهان

م، تنو   از؛ هرمز، الرک، قشم، هنگوا  اندع ارتجزایر  دهند، اهمیب بیشیری دارند. اینایران را تشییل می

 (87:1386مجیهدزاده، )ی.بومو بزرگ و 

ین
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ت 
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 کشور ومین  و جهان بزرگ کشورین شانزدهمییومیرمربع ک 195/648/1 ازیش ب و عیی با ایران کشور

( ج.ا.ایوران دارای شوییی شو یت بوت     18:1385 )ب ییواری، رود.شومار موی  بت آ یای جنو  غربی لهناور

آن، از همین دلیل دارای عم  راه ردی خوبی ا ب( و قول یک قطر االضالع ناموزون ا ب )بتمیوازی

کییومیر و قول قطر دیگر  2250آرارات در شمال غربی کشور بت خییج گواتر در جنو  شرقی بت قول 

کییوومیر ا ب.)صوفوی،    1400فوارس بوت  ورخس در شومال شورقی      آن از خرمشهر در  اسل خیویج 

80:1381-79) 

ری
موا

ناه
 ها

 محصوور شود کت این فالت تو ط سصارهای کوهبویانی  ای از فالت ایران را شامل میکشور ایران قبمب عمده

هوای لیراموون خوود    هوا و دشوب  ها، چالتتولوگرافی اشرای و تبیط کامل بر جیگت نظر ازا ب. فالت ایران  شده

 (62: 1386رود.)رشید، شمار میدارد و این بزرگیرین امییاز ژئوا یراتژییی برای این کشور بت

 
 فارسيجخلشناسي کشورهای جنوب يطمح. 2-4-2

قوور  تفییوک کشوورها و بوت   فارس بوت یجخیعوامل ژئولییییک ق یعی کشورهای جنو  

 :ا ب( 7( تا )2خالصت بت شرح جداول شمارۀ )

 
 (: عوامل ژئوپلیتیک طبیعي کشور عربستان2جدول شمارة )

ت
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درجوت عورض    32دقیقت تا  30درجت و  16عرببیان  عودی در نیمیرۀ شمالی، در جنو  غربی آ یا بین 

این کشور از غر  بت دریای  رخ، از شمال بوت   .درجت قول شرقی گبیرده شده ا ب 56تا  35شمالی و 

رهای عموان  قطر و امارات میحدۀ عربی و از جنو  بت کشو فارس،یجخیکویب، عراق و اردن، از شرق بت 

 ایون  در جهان کل نفب منابع درصد 25 عرببیان، وجود ترین مؤلفۀ ژئولییییییو یمن محدود ا ب. مهم

کند.)کمالی،  تولید نفب میییون  بشیت )آمار میغیر(، 12 روزانت تواندکت عرببیان می ایگونتبت کشور ا ب؛

64:1393) 
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موقعیوب   فوارس یجیر وی ایون کشوور بوت دریوای  ورخ و خیو       موقعیب ممیواز عرببویان  وعودی و د    

بور آن، عرببویان بوا داشوین      افوزون بت این کشور داده ا ب.  یفردژئوا یراتژییی و ژئواکونومی منحصربت

ی خود، نقش یوک لول   بندرهاهای نفب و گاز  ایر کشورهای مجاور بت با ع ور لولت هخایر نفیی جهان و

 (99:1378کند.)عزتی، بازی می ارت اقی برای راه رد انرژی را
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( شویل هند وی مرزهوای ایون     63:1393مباسب دارد.)کموالی،   ییومیرمربعک 2240000عرببیان  عودی 

 (470:1393یک مبیطیل ناموزون ا ب.)صفوی،  مثابتبتکشور 

ری
موا

ناه
 ها

؛ «ج ال  روات» یغرب( ارتفاعات 1شود: )تقبیم می چهار منطقتها بت ناهمواری لحاظ ازعرببیان  عودی 

 (255:1380( قیمرو کویرها.)صفوی، 4( منطقۀ اسباء و )3( منطقۀ نجد؛ )2)

 (: عوامل ژئوپلیتیک طبیعي کشور امارات متحده عربي3جدول شمارة )

ت
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مو
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عورض   26ْ 30َتوا   22 00بوین مودار   کشور امارات میحدۀ عربی در جنو  غربی آ یا در محدودۀ جغرافیایی 

فوارس و کشوور   قول شرقی قرار گرفیت ا ب. از شومال بوت خیویج    56ْ 30َتا  51ْ 00َ النهارنصف نیو بشمالی 

ایون  گوردد.  ایران، از شرق بت کشور عمان و دریای عمان، از جنو  و غر  بت عرببیان  عودی محودود موی  

کارخانۀ تولیود آلومینیووم در منطقوت، برخوورداری از      نیبزرگیرکشور با داشین هخایر عظیم نفب و گاز و 

ی هوا  وامانت ی بوزرگ مجهوز بوت    بندرهافارس و با داشین تعداد زیادی جزایر و  واسل قوالنی در خییج

هوای  نواو  ازجمیوت لییور  هوای غوول  های بزرگ، ویوژۀ لهیووگرفین شوناور   جایی کاال و ا ییتلیشرفیۀ جابت

 اموارات  شود در آیندهبینی میشیل( 146:1391.)نوهری، ا بی فراوانب ژئولیییییی هوالیمابر، دارای اهمی

دلیل رشد فزایندۀ جمعیب و کاهش منابع آ  شیرین با بحران جدی امنیب غذایی شوهروندانش مواجوت   بت

 (Shahin&Salem, 2015:1-6)خواهد شد.
دی

هبر
 را
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در نزدییوی  وطح تمواس اهودای دو      شدنواقعقرار گرفین این کشور در کنار تنگۀ راه ردی هرمز و همچنین با 

و بوت گونوۀ    ا بی برخوردار فراوانکانون ب ش مرکزی ریمیند، از اهمیب راه ردی  عنوانبتقدرت برّی و بحری 

در  خوور فیوان  فجیوره و   شودن واقوع مچنین ه ها دارای اهمیب ا ب.ای  ایر کشورای برای راه رد منطقتفزاینده

فارس بدون گذر از تنگۀ هرموز،   واسل دریای عمان و وجود بزرگراه ارت اقی بین آنها با  رزمین امارات و خییج

 (2:1392.) ازمان اقالعات  پاه، ا بهای اهمیب راه ردی کشور امارات از دیگر جن ت
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شیل ظاهری، کشور امارات میحدۀ عربی ش یت شیل  نظر از. ا ب یومیرمربعیک 83600و عب این کشور 

 (147:1391ا ب.)نوهری،  هوزنقت

وار
هم
نا

ی
 ها

 بت غر  هرچت از ا ب. ارتفاع کم و لبب هموار،  رزمینى کت داراى ا ب کشورهایى جمیت از کشور این

 (147:1391نوهری، )د.شویم افزوده موجود ارتفاعات بیندى بر لیش برویم، کشور این شرق  مب
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جغرافیایی بین  یرۀ عرببیان در محدودۀجزش تالیت شرق و جنو  شرقی یمنیهنشین عمان در کشور  یطنب

قوول شورقی قورار گرفیوت ا وب.       59ْ 40َتوا   51ْ 50َ النهارنصفعرض شمالی و بین  26ْ 20َتا  16ْ 40َمدار 

ال والی و دریوای عور  واقوع شوده      یوک کمربنود  واسیی بوین صوحرای ربوع       صوورت بوت  رزمین عمان 

کشوری ا ب کت از شمال غور  بوا اموارات میحودۀ عربوی، از غور  بوا         عمان( 138:1391ا ب.)نوهری، 

جنوبی کشور عمان با دریای عمان ارت واط   شب  عرببیان  عودی و از جنو  غر  با یمن همبایت ا ب.

مبیونی نیبیند، اما اهمیب فراوانی در رابطت با دریای عمان، دریای  اگرچتین تعدادی جزیره کت همچندارد. 

در دهانۀ تنگۀ هرمز و دریوای   و بزرگ. این کشور دارای چند جزیرۀ کوچک دارندعر  و سیی خییج عدن 

یرۀ مصیره از دیربواز لایگواه نظوامی    جزرود. یمبت شمار  آنهاین بزرگیر عر  ا ب کت جزیرۀ مصیره ییی از

 (268:1380صفوی، ).گرفبانگییس بود و  پس از  وی آن کشور در اخییار آمرییا قرار 
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مبوندم موقعیوب    ۀریو جزش ت از راه تنگۀ هرمز جنوبی کرانۀ در قرارگرفین بعد  ت راه ردی عمان از بیاهم

 .ا وب  موریا و کوریا مصیره مانند راه ردی جزایر داشین در اخییار هند و اقیانوس غر  در کشور این ویژۀ

 جهوان  سبواس  از نقواط  و ییی بوده یالمیینیب کشییرانی خطوط و تنگۀ هرمز بر مشری مبندم ۀریجزش ت

 (35-69:1396)یو فی، رود.شمار میبت
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ۀ مبندم و  رزمین اصویی عموان و چنود جزیورۀ     ریجزش تو عب شامل  یومیرمربعیک 500/309کشور عمان با 

)نووهری،  .نمایدقیمداد می لارهلارهشیل در قال  کشورهای  نظر ازکشور عمان را  «درّه میرسیدر». ا بکوچک 

141:1391-140) 

ری
موا

ناه
 ها

واقوع   ی مهم آن، مانند ج ول اخضور در شومال کشوور    هاکوهرشیتکوهبیانی و بیابانی ا ب. عمان،  رزمین نیمت

هوای  ا وب؛ ییوی کووه    کوهرشیتعمان دارای دو  .ا بها ب ش بزرگی از این کشور را لوشانده اند و بیابانشده

خیویج   مووازات بتر  الحد یعنی نوک شرقی جزیره العالمبندم آغاز شده و تا رأسۀ رأسریجزش تالحجر کت از 

 (141:1391عدن امیداد دارد.)نوهری، 

 

 (: عوامل ژئوپلیتیک طبیعي کشور  قطر5جدول شمارة )
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 26دقیقوت توا    50درجوت و   24فوارس، بوین   یجخیین کشور در جنو  غربی قاره آ یا و در  واسل جنوبی ا

دقیقت قول شرقی قرار گرفیت ا ب؛ از جنو   40درجت و  51دقیقت تا  45درجت و  50درجت عرض شمالی و 

 گوردد. فوارس محودود موی   یجخیو هوای  بت خاک عرببیان و امارات میحدۀ عربی و از  ت قری دیگر بوت آ  

 ۀوا وط بوت  قطور  ای شومال غربوی( بحورین ا وب. کشوور     یییرین همبایۀ دریایی قطر )در  مب مرزهو نزد

 وزن و میوی  قودرت  از فوارس یجخیو همیواری   شوورای  ژئولییییوک   وازۀ  دارد، در کت ببیاری هاییبقابی

 صوادرات  از ناشی هنگفب درآمدهای( 52:1396ی و همیاران، شاهیعالا ب.) برخوردار باالیی ژئولیییییی

 (Dargin, 2007:136) .دهدمی شیل را کشور این خارجی  یا ب اصیی بنای قطر،
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مانند لیوی   و بوده دارا را جال ی یشیالج وق موقعیب فارسجیخی در خود منا   جغرافیایی موقعیب قطر با

 .ا وب خوود   اقرای جزیرۀ چند مالک و گرفیت قرار فارسجیخی جنو  بت شمال و غر  و شرق راه بر  ر

فارس و همبوایگی بوا کشوورهای مهوم     کشور و قرارگرفین آن در قی  منطقۀ خییجموقعیب جغرافیایی این 

منطقت و از  وی دیگر کشف نفب و برخورداری از منابع بزرگ گاز، بت لحاظ اقیصادی و  یا ی، برای قطر 

 (76:1397موقعیب ویژۀ راه ردی آفریده ا ب.)رج ی و اسمدزاده، 
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معادل ا یان قم ا ب کت در سودود    اًیتقرمباسب ایران( و  144/1) یومیرمربعیکهزار  11586مباسب قطر 

کوت از خشویی    شیل این کشور ماننود زبوانی ا وب   . داردکییومیر عرض  90تا  55قول و بین  یومیریک 160

مرز خشویی   تنها( 93:1390لو، نامی و شامی قرچت)ی دریا لیشروی کرده ا ب.هاآ بیرون آمده و در داخل 

 . عودی ا ب با کشور عرببیان آن از جهب جنو 

ری
موا

ناه
 ها

سال، چندین تپت و ارتفاعات شنی در آن وجود دارد ینبااقطر دارای زمینی مبطح و لوشیده و ریگزار ا ب. 

ر د.)اصوغری ثوانی،   یمو میر باالتر از  طح دریوا   400ی شمالی و غربی کشور، بت هاب شدر  آنهاکت ارتفاع 

42:1392) 

 

 (: عوامل ژئوپلیتیک طبیعي کشور  بحرين6جدول شمارة )

ت
قعی
مو

 
و 
ي 
یاي
راف
جغ

ک
یتی
وپل
ژئ

 

یون  ا دقیقت قول شرقی واقع شده ا وب.  33درجت و  50شمالی و  درجت 26بحرین در جنو  غربی آ یا، بین 

فارس ا وب کوت در شورق آن قطور و در جنوو  و      یجخیی جنو  هاآ الجزایری در مجمع ازکشور میشیل 

میررضووی و اسمودی لفوورکی،    )قورار دارد.  بوا فاصویۀ زیوادی( ج.ا.ایوران    )غر  آن عرببیان و در شمال آن 

دارای مووقعییی راه وردی    اموا  کوچک ا وب،  یریالجزالحاظ ژئولیییییی، بحرین اگرچت مجمع از (172:1383

 (87:1393.)افضیی و میرزاده کوهشاهی: ا ب
دی

هبر
 را
ت
قعی
مو

 
ا ب؛ اموا اهمیوب راه وردی آن     فارسیجخیۀ خود، کوچییرین کشور منطق نفریمیییونیکبحرین با جمعیب 

کییوومیری بوت شورق عرببویان میصول       25بحورین بوا یوک لول      .ببیار بیشیر از مبواسب و جمعیویش ا وب   

ر و عرببیان تقویب شوده و اسوداث ایون لول     ( با ایجاد این لل، ارت اط بین این کشو4:1390شود.)زواری، می

ه  یا ووی، امنییووی و اقیصووادی بوورای بحوورین ایفووا کوورده   ژویووبووتهووای م ییووف نقووش مووؤثری در زمینووت 

 (Jareer&et.al, 2013:17)ب.ا 

و 
ت 

سع
و

ین
زم
سر
ل 
شک

 

 نیکووچییر  از کووچییر  کوت  ا وب صد و هفیاد و هشیمین کشور جهان( ) یومیرمربعیک 760 مباسب بحرین

قرار گرفیت ا ب. این  فارسجیخیجزیرۀ بزرگ و کوچک در ناسیۀ  35کشور میشیل از  نیا ا ب. ایران ا یان

 (3-11:1381ای، افجت.) یفردیگیمجزو کشورهای دراز قرار  شیل  رزمین لحاظ کشور از

ری
موا

ناه
 ها

دائموى و فصویى    ۀرودخان یچگونتا ب و ه عوارض ق یعى بدوناین کشور داراى  رزمینى لبب و هموار و 

بودن  طح آن و ن ودن ارتفاعوات و بارنودگى کوم     در این کشور جریان ندارد. این امر ناشى از لبب و هموار

 (249:1394جهرمی، .)قن ریا ب
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 (: عوامل ژئوپلیتیک طبیعي کشور کويت7شمارة )جدول 

ت
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 31درجوت و   46دقیقت عورض شومالی و    5و  درجت 30دقیقت تا  31و  درجت 28کویب در نیمیرۀ شمالی بین 

دقیقت قوول شورقی واقوع شوده ا وب. ایون کشوور در آ ویای غربوی و در  واسل            25درجت و  48دقیقت تا 

و از جنوو  بوت عرببویان     فوارس جیخیقرار دارد کت از شمال و غر  بت کشور عراق، از شرق بت  فارسجیخی

آن  نیمشوهورتر بوبیوان و   آنهوا  نیبزرگیور جزیره کت  9از یک منطقۀ اصیی و  بیکو .شودیم عودی محدود 

 (1:1390محمدی و فیوسی، )فیییت ا ب، تشییل شده ا ب.

دی
هبر

 را
ت
قعی
مو

 

فوارس و قرارگورفین ایون    ترین نقطۀ شمال غربوی خیویج  آن در نهایی شدنواقعموقعیب ژئولیییییی کویب و 

ای بت آن هژجغرافیایی اهمیب وی لحاظ ازکشور میان  ت قدرت بزرگ منطقت یعنی ج.ا.ایران، عرببیان و عراق 

 مطالعوات  دفیور )فارس، کویب نزدیییرین مرز آبوی را بوا ایوران دارد.   ب شیده ا ب. در میان کشورهای خییج

 (11:1390ی، المیینیب و  یا ی

و 
ت 

سع
و

ین
زم
سر
ل 
شک

 

.)صفوی، مباسب ا ب لحاظ ازصد و لنجاه و دومین کشور دنیا  دارد ومباسب  ییومیرمربعک 20178کویب 

 (1390:112)محمدی و فیوسی، .شودیمبندی ق قت کوچک کشورهای جزواین کشور  (1387:340

وار
هم
نا

ی
 ها

عووارض ق یعوی چوون     در کویب .کت  طح آن لوشیده از ما ت ا ب کویب  رزمینی ا ب مبطح و بیابانی

 (6:1390.)محمدی و فیوسی، رودها وجود ندارد ها وکوه

 (:  برخي از اهداف رژيم اشغالگر قدس در منطقه8شمارة )جدول 

ظه
الح

م
 ها

آورد کوت  شمار موی  فارس را در کنار آ یای شرقی و اورا یا از جمیت مناق  کییدی جهان بتخییج« جان مرشایمر»

المیل میزم بت برقراری توازن و جیوگیری منظور سف  جایگاه ا ییالجویانۀ )هژمونیک( خود در نظام بینآمرییا بت

هوای  وا وطۀ دو عامول منوابع انورژی و ویژگوی     فارس بتای در آنجا ا ب. خییجگیری یک هژمونی منطقتاز شیل

المییی ا ب کت با شدت و ضعف میفاوت موردتوجت کنشگران بین ه ازجمیت مناق  راه ردی جهانژجغرافیایی وی

های اخیر بت  ومب روابوط   در  البا رژیم صهیونیبیی  کشورهای منطقت مانند امارات و بحرینروابط قرار دارد. 

رژیوم   هوای هودی ییوی از   .تبریع شده ا وب  2015 ازی روابط سرکب کرده و از  ال عینی و آشیار و عادی

 یول بوت دل  فارسیجخیۀ و شمال آفریقا ازجمیت منطق ۀ غر  آ یامنطق راه ردیفوه و  یطره بر نقاط صهیونیبیی ن

 از غر  آ ویا تبیط بر منابع انرژی منطقت  .ا ب راه ردیهای باالی اقیصادی و برخورداری این منطقت از ظرفیب

 ۀاز گبویرش منا و ات بوا کشوورهای عربوی سووز       رژیوم اشوغالگر قودس   دیگور   هایهدیجمیت منابع نفیی از 

عنوان لیی برای صودور کاالهوای خوود بوت     بت فارسیجخی ۀبت منطق یم صهیونیبییژهمچنین ر .ا ب فارسیجخی

 وازی موقعیوب محوور    ( رژیم اشغالگر قدس با برجبویت 225:1399.)گروه محققین، نگردمی مناق  م ییف آ یا

هرا ی، نقش مهمی در روابط برخی کشورهای عربوی  لیش گرفین راه رد ایران و درایران .ا.ج مقاومب بت ره ری

ایفا کرد. امارات ن بویین کشوور عربوی ا وب کوت مورز        ویآوتلبا رژیم صهیونیبیی و درنهایب تواف  ابوظ ی و 

 این رژیوم  جغرافیایی با رژیم صهیونیبیی ندارد، اما با این رژیم تواف  صیح امضا کرد و این د یاورد مهمی برای

بییت خود این سضور باعث ایجواد نواامنی در    شود،تنها فراهم نمیفارس با سضور بیگانگان نت. امنیب خییجا ب

 دهد.منطقت نیز شده و امنیب ج.ا.ایران را نیز تحب تأثیر قرار می
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 آنها ليوتحلهيتجز ی تحقيق وهاافته. ي3

 تحلیل کیفيو. تجزيه3-1

سووزۀ   صواس نظران نفر از خ رگان و  5های کیفی با گردآوری اقالعات و داده منظوربت

د وب آموده از مطالعوۀ منوابع، مودارک،      لژوهش مصاس ت بت عمل آمد. تحییل محیووایی بوت  

تورین  گویای این مطی  ا ب کوت ییوی از مهوم    صاس نظرانی مرت ط و مصاس ت با هاتینظر

نهوا، عوامول ق یعوی    ا و تدوین راه ردهای دفاعی آعوامل ژئولیییییی مؤثر بر روابط کشوره

ی در معورض چوالش بوا    نووع بوت موقعیب جغرافیایی خوود   موج بتی کشورها، تمام. ا ب

یوژه آنیوت بوا دارا    وبوت .ا.ایران نیز از این قاعده مبیثنی نیبب، ج همبایگان خود قرار دارند.

ایوران و کشوورهای    رود.یشومار مو  یت در جهان بتلرهمباهمبایت،  ومین کشور  15بودن 

ناگزیر بر  رنوشب ایون   فارسجیخیهبیند و هر رخدادی در  مرزهم فارسجیخینام رده با 

از  موقعیب جغرافیوایی منطقوت و نقوش تنگوۀ هرموز،       کشورها اثرگذار بوده و مواردی مانند

اشویراک   گردند کت کشورهای منطقت ناگزیرند بر  ر اینیمعوامل ق یعی ژئولیییییی قیمداد 

بندی عوامل ژئولییییک ق یعی مؤثر بر راه ردهای دفاعی سووزۀ  منافع بت تفاهم بر ند. جمع

 :ا بفارس بت شرح زیر یجخی

 ژئوا یراتژیک ج.ا.ایران؛جغرافیایی و  موقعیب( 1)

 فارس؛( قول و نوع  واسل کشورهای سوزۀ خییج2)

 فارس؛زندران و خییج( قرارگرفین ایران در سدفاصل بین دو دریای مهم ما3)

فوارس و  شویل   ( و عب بیشیر کشور ایران نب ب بت  ایر کشورهای جنو  خیویج 4)

 منا   ایران از نظر بُعد نظامی؛

( قووول زیوواد مرزهووای خشوویی و  ووواسل ایووران نبوو ب بووت  کشووورهای جنووو    5)

 فارس؛خییج

راه وردی   عنوان یوک نقطوۀ  فارس بت( اهمیب تنگۀ هرمز برای کشورهای سوزۀ خییج6)

 در منطقت؛

 کشور؛ 15مرز بودن ایران با ( هم7)
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 ( عم  راه ردی منا   ج.ا.ایران؛8)

( مالییب ج.ا.ایران بر  ت جزیرۀ سباس تنو  بوزرگ، کوچوک و بومو وی و  وایر      9)

 فارس؛جزایر در سوزۀ خییج

 الرک؛تنگۀ هرمز تو ط ج.ا.ایران از راه جزیرۀ هرمز و  ( نظارت و والایش )کنیرل(10)

 های ژئولیییییی مهم منطقۀ غر  آ یا؛( ارت اط ایران با سوزه11)

( فقدان عم  راه ردی منا   برخی از کشورهای این سوزه مانند قطور، بحورین و   12)

 کویب؛

 فارس و دریای  رخ(؛یجخی( قرار گرفین عرببیان در میان دو آبراه مهم جهان )13)

 ربی در کنار تنگۀ راه ردی هرمز؛( قرار گرفین کشور امارات میحدۀ ع14)

فارس و  واسل هنود و  گرفین عمان بر  ر راه دریایی ارولا و آفریقا بت خییج قرار (15)

 تنگۀ هرمز؛ (کنیرل) شیوالاشریک ایران در 

 المبندم؛( تبیط امارات میحدۀ عربی بر رأس16)

 ( وجود جزایر راه ردی گوناگون مانند مصیره در عمان؛17)

ۀ بحرین و قطر )مانند لیی بر  ر راه خاور و باخیر و شومال  ژعیب راه ردی وی( موق18)

 فارس(بت جنو  خییج

 فارس؛( داشین نزدیییرین مرز آبی کویب با ایران در میان کشورهای خییج19)

تورین نقطوۀ شومال غربوی     ( اهمیب جغرافیایی کویب بت دلیل قرار گرفین در نهوایی 20)

 ن.فارس و جزیرۀ بوبیاخییج
 

 وتحلیل کمييهتجز. 3-2
 جمعيت شناختي() يفيتوصهای . تحليل3-2-1

های شناخیی، اقالعات توصیفی مربوط بوت مش صوات جامعوۀ نمونوت     در قبمب  ؤال

شامل  ت  وؤال ) وطح تحصویالت،  وابقۀ خودمیی و جایگواه  وازمانی( موورد ارزیوابی          

دهندۀ آن ا ب دهندگان نشاناند. فراوانی و درصد مربوط بت جایگاه خدمیی لا خقرارگرفیت

هوای  باشوند )معوادل آن در  وازمان   میدرصد از آنها در جایگاه  رتیپی باالتر شاغل  80کت 
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 31باشوند ) درصد از جامعۀ نمونت، دارای تحصیالت دکیری موی  5/77نفر( و  32کشوری( )

نفر(. با توجت  36 ال هبیند ) 26درصد جامعۀ نمونت، دارای  ن خدمیی باالتر از  90نفر(. 

هوای  ت  وؤال بت این موارد مش   شد جامعۀ نمونت از روایی مطیوبی جهب لا  گویی بو 

 شده برخوردار ا ب.  مطرح
 های مرتبط با شناسايي نمونه آماری(: تحلیل داده9جدول شمارة )

 فراواني سطح تحصيالت فراواني سابقه خدمتي فراواني جايگاه سازماني

 31 دکیرا 14  ال 30باالی  2  په دی

 9 کارشناس ارشد 22  ال 26-30 8  رلشیری

   3  ال 22-26 18  رتیپی

   1  ال 18-22 8 2 رتیپ 

     2 معاون

     2 مدیرکل

 نفر 40 جمع نفر 40 جمع نفر 40 جمع

 
 های استنباطي. تحليل3-2-2

 ة اولپرسشنامیل تحل. 3-2-2-1

توانود  در لر شنامۀ اول از جامعۀ خ ره  ؤال شده کت بت نظر جنابعالی آیا این عامل موی 

 فوارس جیخیو یک عامل ق یعی ژئولییییک بر راه ردهای دفاعی ج.ا.ایران در سووزۀ   عنوانبت

عامل ا ی راج شوده از ادبیوات تحقیو  و     20مؤثر باشد؟ ساصل لر شنامۀ اول، تأیید همۀ 

  .ا بنظرهای خ رگان 

 
 . تحلیل پرسشنامة دوم3-2-2-2

اصیی تحقیو  م نوی بور ت یوین عوامول ژئولییییوک         ؤالبرای ارزیابی و د ییابی بت لا خ 

ۀ دوم و لر شونام ، در قالو   فوارس جیخیق یعی مؤثر بر راه ردهای دفاعی ج.ا.ایران در سوزۀ 

هوای آمواری توصویفی، ا وین اقی و آزموون      نفر از خ رگان، با ا ویفاده از روش  40توزیع بین

عوامول ژئولییییوک ق یعوی موؤثر بور راه رهوای دفواعی         لیوتحیتیتجزبت توصیف و « دوخی»
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ترتیو  میوانگین، هریوک از عوامول ارائوت      لرداخیت شوده و بوت   فارسجیخیدر سوزۀ  رانیاج.ا.

ی و همچنین تعیین میانگین کل از بوین هموۀ   ا یاندارد ازدن ال آن نب ب بت گردیده ا ب. بت

دارای میوانگین زیور شواخ  مزبوور      عوامل و تعیین عدد شاخ  اقدام گردیده و عوامیی کت

، سوذی گردیدنود.   باشندیمهبیند و از تأثیر کمیری بر راه ردهای دفاعی ج.ا.ایران برخوردار 

ی مورت ط بوا   ازدیو تهدو  نیآفور فرصوب تورین ببویرهای   برای لا خ بت  ؤال فرعی اول )مهم

ضوعف مورت ط بوا    ترین عوامل قووت و  راه ردهای دفاعی ج.ا.ایران( و  ؤال فرعی دوم )مهم

راه ردهای دفاعی ج.ا.ایران برگرفیت از عوامل ق یعی ژئولییییک( در  یون آخر لر شونامۀ دوم  

، نیآفرفرصباز جامعۀ آماری درخوا ب گردید نب ب بت تعیین نقش چهارگانۀ عوامل )ببیر 

 گردد:( ارائت می10زا، قوت و ضعف( اقدام نمایند کت برابر جدول شمارۀ )دیتهد
 

(: توزيع فراواني عوامل ژئوپلیتیک طبیعي مؤثر بر راهبردهای دفاعي ج.ا.ايران در 10شمارة ) جدول

 فارسحوزة خلیج
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Na1 
ئوا ووویراتژیک جغرافیوووایی و ژ موقعیوووب

 ایران.ا.ج
 قوت 00/0 1/35 95/4 0 0 0 2 38

Na2 
تبوویط و والووایش )کنیوورل(  تنگووۀ هرمووز  

 تو ط ج.ا.ایران از راه جزیرۀ هرمز و الرک
 قوت 00/0 9/28 93/4 0 0 0 3 37

Na3 قوت 00/0 6/25 90/4 0 0 0 4 36 ایران.ا.عم  راه ردی منا   ج 

Na4 
ۀ  ووواسل کشووورهای سوووزقووول و نوووع 

 فارسخییج
 فرصب 00/0 55/40 78/4 0 0 1 7 32

Na5 
دو بووین قرارگوورفین ایووران در سدفاصوول  

 فارسدریای مهم مازندران و خییج
 قوت 00/0 4/31 65/4 0 0 4 6 30

Na6 
سبواس   ۀایران بر  وت جزیور  .ا.مالییب ج

 بومو یتن  بزرگ، کوچک و 
 قوت 00/0 4/31 60/4 0 0 6 4 30

Na7 تهدید 00/0 2/24 55/4 0 0 6 6 28 کشور لانزدهایران با ج.ا. مرز بودنهم 

Na8 

و عب بیشیر شیل منا   از بُعد نظوامی  

کشور ایوران نبو ب بوت  وایر کشوورهای      

 فارسجنو  خییج

 قوت 00/0 45/29 50/4 0 0 9 2 29

Na9 
قرار گرفین عرببیان در میان دو آبراه مهوم  

 دریای  رخفارس و خییج -جهان 
 تهدید 00/0 55/25 48/4 0 0 9 3 28
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Na10 
عربوی در  ۀ قرار گرفین کشور امارات میحد

 هرمز راه ردیکنار تنگۀ 
 تهدید 00/0 2/18 45/4 0 0 8 6 26

Na11 

قرار گرفین عمان بر  ر راه دریایی ارولا و 

و  فوارس و  وواسل هنود   آفریقا بوت خیویج  

 کشورهای آفریقایی

 تهدید 00/0 85/22 43/4 0 0 10 3 27

Na12 

قول زیاد مرزهای خشیی و  واسل ایران 

نبوو ب بووت  ووایر کشووورهای جنووو       

 فارسخییج

 قوت 00/0 45/20 38/4 0 0 11 3 26

Na13 

ۀ هرمز برای کشوورهای سووز   ۀاهمیب تنگ

در  راه ردی ۀیک نقط عنوانبتفارس خییج

 منطقت

 فرصب 00/0 15/17 35/4 0 0 11 4 25

Na14 
های ژئولیییییی مهوم  ایران با سوزهارت اط 

 غر  آ یا ۀمنطق
 فرصب 00/0 85/19 30/4 0 0 13 2 25

Na15 

فقودان عمو  راه وردی منا و  برخووی از     

کشورهای این سوزه مانند قطر، بحورین و  

 کویب

 فرصب 00/0 4/31 23/4 0 4 8 3 25

Na16 

قورار   اهمیب جغرافیوایی کویوب بوت دلیول    

شومال غربوی    ۀتورین نقطو  در نهایی گرفین

 فارس و جزیره بوبیانخییج

 فرصب 00/0 8/31 18/4 0 5 8 2 25

Na17  فرصب 00/0 40/27 15/4 0 5 8 3 24 ربحرین و قط ۀژوی راه ردیموقعیب 

Na18 

داشین نزدیییرین مرز آبی کویب بوا ایوران   

در میووان شووش کشووور شووورای همیوواری 

 فارسخییج

 فرصب 00/0 25/42 08/4 1 6 6 3 24

Na9 تهدید 00/0 25/41 05/4 2 6 5 3 24 المبندمعربی بر رأس ۀتبیط امارات میحد 

Na20 
ماننوود  راه ووردی گونوواگونوجووود جزایوور 

 مصیره در عمان
 تهدید 00/0 36 98/3 5 2 5 5 23

های لر شنامۀ دوم، از دید جامعۀ وتحییل دادهدهد کت لس از تجزیتجدول باال نشان می

 و Na7آفورین و عوامول   ترین ببیرهای فرصوب مهمNa14 و  Na13و  Na4 آماری عوامل 

Na9 وNa10  آفورین بور   ژئولییییک ق یعی مؤثر و نقوش  ترین ببیرهای تهدیدزای عاملمهم

همچنوین از دیود جامعوۀ آمواری      اند.تدوین راه ردهای دفاعی ج.ا.ایران بوده و معنادار شده

بور   نیآفور نقشعوامل قوت ژئولییییک ق یعی مؤثر و  ترینمهم Na3و  Na2و Na1 عوامل 



   1400بهار ، 73، شمارۀ نوزدهمفصینامۀ عیمی راه رد دفاعی،  ال   

اند. لس از انجوام محا و ات توزیوع    تدوین راه ردهای دفاعی ج.ا.ایران بوده و معنادار شده

، عوامل ق یعی ژئولییییوک موؤثر بور راه ردهوای دفواعی      «دوخی»فراوانی و محا  ت آزمون 

( 11گین بت شورح جودول شومارۀ )   ترتی  میان، بتفارسجیخیج.ا.ایران در کشورهای سوزۀ 

 بندی گردیدند:اولویب

 

فارس (: عوامل ژئوپلیتیک طبیعي مؤثر بر راهبردهای دفاعي ج.ا.ايران در حوزة خلیج11جدول شمارة )

 برحسب وزن و اولويت میانگین

 وزن ميانگين عوامل طبيعي رديف

 05568/0 95/4 ایران.ا.ئوا یراتژیک ججغرافیایی و ژ موقعیب 1

 05545/0 93/4 تبیط و والایش )کنیرل( تنگۀ هرمز تو ط ج.ا.ایران از راه جزیرۀ هرمز و الرک 2

 05511/0 90/4 ایران.ا.عم  راه ردی منا   ج 3

 05376/0 78/4 فارسخییج ۀقول و نوع  واسل کشورهای سوز 4

 05230/0 65/4 فارسدو دریای مهم مازندران و خییجبین قرار گرفین ایران در سدفاصل  5

 05174/0 60/4 بومو یسباس تن  بزرگ، کوچک و  ۀایران بر  ت جزیر.ا.مالییب ج 6

 05118/0 55/4 کشور لانزدهایران با ج.ا. مرز بودنهم 7

8 
و عب بیشیر شیل منا   از بُعد نظامی کشور ایران نبو ب بوت  وایر کشوورهای جنوو       

 فارسخییج
50/4 05061/0 

 05039/0 48/4 فارس و دریای  رخخییج -عرببیان در میان دو آبراه مهم جهان قرار گرفین  9

 05005/0 45/4 هرمز راه ردیعربی در کنار تنگۀ  ۀقرار گرفین کشور امارات میحد 10

11 
و  فوارس و  وواسل هنود   قرار گرفین عمان بر  ور راه دریوایی ارولوا و آفریقوا بوت خیویج      

 کشورهای آفریقایی
43/4 04983/0 

 04926/0 38/4 فارسقول زیاد مرزهای خشیی و  واسل ایران نب ب بت  ایر کشورهای جنو  خییج 12

 04893/0 35/4 در منطقت راه ردی ۀیک نقط عنوانبتفارس هرمز برای کشورهای سوزه خییج ۀاهمیب تنگ 13

 04836/0 30/4 غر  آ یا ۀمنطق های ژئولیییییی مهمارت اط ایران با سوزه 14

 04758/0 23/4 فقدان عم  راه ردی منا   برخی از کشورهای این سوزه مانند قطر، بحرین و کویب 15

16 
فارس و شمال غربی خییج ۀترین نقطدر نهایی قرار گرفیناهمیب جغرافیایی کویب بت دلیل 

 بوبیان ۀجزیر
18/4 04701/0 

 04668/0 15/4 بحرین و قطرۀ ژراه ردی ویموقعیب  17

 04589/0 08/4 فارسجیخی یهمیار یشورا کشور شش انیم در رانیا با بیکو یآب مرز نیییرینزد داشین 18

 04533/0 03/4 المبندمعربی بر رأس ۀتبیط امارات میحد 19

 04476/0 98/3 مانند مصیره در عمان راه ردی گوناگونوجود جزایر  20

 1 9/88 جمع
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میانگین کل از بین میانگین همۀ عوامل و تعیین عودد  از این مرسیت نب ب بت تعیین لس 

شاخ  کت از رابطۀ زیر بت د ب آمده اقدام گردیوده ا وب. بورای بوت د وب آوردن عودد       

 شاخ  در این تحقی  از رابطۀ زیر ا یفاده شده ا ب:
μ =عدد شاخ   

M=M -های عوامل میانگین کل میانگین       

MAX= باالترین میانگین عامل                                                     MIN= ترین میانگین عامللایین  

μ=MAX-MIN= 4/44  - 4/95 -3/98  =  4/12   

               3                        3 

 17) بعد از آن، همۀ عوامل  ژئولیییییی کت دارای میانگین بواالی عودد شواخ  بودنود    

عامل( در قال  عوامل ق یعی ژئولییییک مؤثر بور راه ردهوای دفواعی ج.ا.ایوران در سووزۀ      

 فارس  مش   گردیده ا ب.خییج

 

 گيرینتيجه. 4

 بندی. جمع4-1

در لا خ بت  ؤال اصیی تحقیو  بایود اشواره کورد کوت بوا توجوت بوت مطالعوات نظوری،           

انجوام   لیو وتحیتیو تجزهای لوژوهش و  یافیت با توجت بت نیهمچنی ژئولیییییی و شنا طیمح

، عوامل ژئولییییک  ق یعی مؤثر بر راه ردهای دفاعی ج.ا.ایران گفیتشیلشده بت شرح موارد 

 موقعیوب »ی کوت  اگونوت بوت ، ا وب عامول ژئوولیییییی    17در قالو    فوارس جیخیو در سوزۀ 

 تو ووط هرموز ۀ تنگو ( کنیورل والوایش )  و تبویط »، «رانیو ا.ا.ج ژئوا ویراتژیک  و ییایو جغراف

دارای بیشویر  « رانیو اج.ا. منا و   یراه ورد  عمو  »و « الرک و هرمز ۀریجز راه از رانیا.ا.ج

 قطر، مانند سوزه نیا یکشورها از یبرخ منا   یراه رد عم  فقدان»میزان تأثیر و عوامل 

 ۀنقطو  نیتور یینهوا  در قرارگورفین  لیو دل بوت  بیو کو ییایو جغراف بیاهم»، «بیکو و نیبحر

دارای  «بحورین و قطور   ۀژراه ردی ویو موقعیب »و « انیبوب ۀریجز و فارسجیخی یغربشمال

 .ا بکمیرین تأثیر بر راه ردهای دفاعی کشور در این سوزه 
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 یکشوورها   وواسل  نوع وقول » در لا خ بت  ؤال فرعی اول تحقی  باید اشاره کرد کت

 کیو  عنووان بوت  فوارس جیخی ۀسوز یکشورها یبرا هرمز ۀتنگ بیاهم»، «فارسجیخی ۀسوز

« ایآ و  غور   ۀمنطقو  مهم یییییژئولی یهاسوزه با رانیاارت اط »و « منطقت در ۀ راه ردینقط

 گورفین  قورار »، «کشور 15 با رانیا بودن مرزهم»آفرین و ترین ببیرهای فرصبعنوان مهمبت

 کشور گرفین قرار»و «  رخ اییدر و فارسجیخی یعنی جهان مهم آبراه دو انیم در عرببیان

 تورین ببویرهای تهدیودزای   عنوان مهوم بت« هرمز راه ردی ۀتنگ کنار در یعرب ۀمیحد امارات

شومار  بوت  فوارس جیخیو  ۀسووز  در رانیو ا.ا.ج یدفواع  یراه ردها با مرت ط یعیق  کیییژئولی

 روند.می

 و ییایو جغراف موقعیوب »در لا خ بوت  وؤال فرعوی دوم تحقیو  بایود اشواره کورد کوت         

 راه از رانیو ا.ا.ج تو وط  هرموز  ۀتنگو  بر (کنیرلوالایش ) و تبیط»، «رانیا.ا.ج ژئوا یراتژیک

 سدفاصول  در رانیا گرفین قرار»و « رانیا.ا.ج منا   یراه رد عم »، «الرک و هرمز ۀریجز

 بوا  مورت ط تورین عوامول قووت    عنووان مهوم  بوت « فارسجیخی و مازندران مهم یایدر دوبین 

 فوارس جیخیو  ۀسووز  در یعو یق  کیو ییژئولی عوامول  از برگرفیت رانیا.ا.ج یدفاع یراه ردها

 شمار رفیت و هیچگونت عامل ضعفی در این زمینت شنا ایی نشد.بت

 

 . پیشنهادها4-2

مندی از مواه  ق یعی جنو  کشور )تنگوۀ  های الزم و بهره( ج.ا.ایران با انجام اقدام1)

ژئوولیییییی خوود در منطقوت     هرمز و  واسل خییج همیشت فارس(، نب ب بوت ارتقوای وزن  

 های میی خود اقدام نماید.جهب سف  منافع و هدی

( بت قراسان دفاعی کشور یا  ایر لژوهشگرانی کت در آینده قصد تدوین راه ردهوای  2)

شوود عوامول ژئولییییوک ق یعوی     را دارنود لیشونهاد موی    فارسجیخیدفاعی کشور در سوزۀ 

جیوگیری از اتوالی زموان و    منظوربتقرار داده و   موردتوجتویژه  صورتبترا  فارسجیخی

 د ب آمده در این تحقی  ا یفاده نمایند.شده از نیایج بتعدم تیرار مبیر لیموده



  فارسق یعی مؤثر بر راه ردهای دفاعی ج.ا.ایران در سوزۀ خییج معرفی عوامل ژئولییییکمقالۀ لژوهشی:              96

، بوت  فوارس جیخیو ی از عوامل ژئولییییک ق یعی سووزۀ  مندبهرهتواند با ( ج.ا.ایران می3)

د واز در روابوط بوا ایون     کاهش تنش در منطقت و برقراری روابوط دو ویانت و فضوای اعیما   

توانود بوت درک اشویراکات منوافع و خطور      ها موی ها اقدام نماید کت اعیماد میان دولبدولب

ی جمعو د یتلیمان   ازنتیزم تواندیمۀ خود نوببتتهدیدهای مشیرک منجر شود و این درک 

 باشد.

 

***** 
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