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تاثیر عوامل ژئوپلیتیک طبیعی و انسانی کشورهای حوزهی دریای عمان
بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسالمی ایران
فضلاله نوذری
دریافت مقاله59/80/41 :
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پذیرش مقاله59/44/41:

چکیده
تدوین راهبرد دفاعي مطلوب برای یک کشور در هر حوزهای مستلزم شناخت عوامل موثر ژئوپليتيكي آن حووزه
و توجه به تاثير این عوامل در راهبرد دفاعي کشور و نهایتا تاثير آن بر روابط با سایر کشورها در نظام بوين الملول
ميباشد.
حوزه ی دریای عمان و کشورهای پيراموني آن مشتمل بر ایران ،پاکستان ،عمان و امارات متحوده عربوي کوه بوه
عنوان بخشي از حوزه ی ژئواستراتژیک اقيانوس هند محسوب مي شود ،یک محيط نسبتاً ناشوناخته و مغفوو در
ابعاد مختلف از جمله عوامل ژئوپليتيک طبيعي و انساني مرتبط با مسائل دفاعي اسوت .لواا در پوژوه حاضور
تالش گردیده است تا با بهرهگيری از روشتحقيق علمي توصيفي ،تحليلي و به صورت کاربردی پو از انجوام
مطالعات نظری و محيط شناسي کشورهای حوزه ی دریای عمان ،عوامل ژئوپليتيک طبيعي و انسواني مووثر بور
تدوین راهبرد دفاعي جمهوری اسالمي ایران شناسایي و در ادامه ضمن مشاوره با برخي از افراد خبره مرتبط بوا
موضوع و اخا نظر آنان ،پرسشنامه ای در قالب  52سئوا بسته و یک سئوا باز تنظيم و طراحي گردیود ،سوس
پرسشنامه تحقيق در بين افراد خبره و صاحب نظر جامعه نمونه آماری که  43نفر برآورد گردیده بود به صوورت
تمام شمار توزیع و پ از جمع آوری و اخا نظر آنان با استفاده از روش های کمي آماری ،اقودام بوه تجزیوه و
جمعبندی و ارزیابي سئوا تحقيق پرداختوه شوده اسوت .در نتيجوه گيوری و در
تحليل داده ها و نهایتا نسبت به 
پاسخ به سئوا تحقيق ،موثرترین عوامل ژئوپليتيک طبيعي و انساني کشوورهای حووزه ی دریوای عموان کوه در
تدوین راهبرد دفاعي جمهوری اسالمي ایران تاثير دارند ،بر حسب اولویت ميوانیين و وزن آن هوا در قالوب 52
عامل موثر ژئوپليتيک طبيعي و انساني تعيين گردیده اند.
واژگان کلیدی :ژئوپلیتیک ،عوامل ژئوپلیتیک طبیعی و انسانی ،راهبرد دفاعی ،حوزه دریای عمان.

1استادیار علوم دفاعي راهبردی دانشیاه جامع امام حسين(عليهالسالم)(نویسنده مسئو ) F_Noozari@chmail.ir
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مقدمه:
چنانچه در تفكر راهبرد دفاعي جمهوری اسالمي ایران ،حوزهی دریای عمان به عنووان صوحنهی
عملياتي و مبداء تهدید نظامي قدرتهای فرامنطقهای نظام سلطه(به ویژه ایاالت متحده آمریكوا)
قبل از ورود به صحنهی خليج فارس مفروض و طراحي شود ،در نتيجوه تووان دفواعي راهبوردی
ایران بایستي قبل از خليج فارس ،به حوزهی دریای عموان معطووگ گوردد .بنوابراین جمهووری
اسالمي ایران با استفاده از ظرفيتهای ژئوپليتيک طبيعوي ،انسواني و ارتبواطي سوواحل مكوران و
پتانسيلهای موجود اقتصادی و امنيتي ،توانایي ارتقاء بخشي به جاییاه و منزلت ژئوپليتيكي خوود
در منطقه و جهان نيز دارا مي باشد .هم چنين توانایي زمينه سازی برای اجماع منطقهای و جهاني
جهت تأمين منافع ملي و امنيت جمعي در قالب طراحي یک صحنهی دفاعي راهبردی یک جانبه
و حتي چند جانبه با کمک کشورهای حووزهی دریوای عمان(پاکسوتان ،عموان و اموارات متحوده
عربي) برای رویارویي با تهدیدات نظامي فرامنطقه ای دارا موي باشود .در شورایط کنووني فقودان
چنين راهبردی موجب گردیده تا با از دست رفتن بسوياری از فرصوتهوا و افوزای

تهدیودات،

قدرتهای فرامنطقهای و ایاالت متحده آمریكا ضمن حضور در منطقه ،فرصوت موانور در خلويج
فارس و کشورهای پيراموني ایران را پيدا کنند.
در نتيجه ،ضرورت اتخاذ راهبرد دفاعي در حوزهی دریای عمان بورای کشوور بوه منظوور توأمين
منافع ملي ،اجتناب ناپایر است و از طرفي تدوین راهبرد دفاعي مطلووب نيوز مسوتلزم شوناخت
دقيق عوامل ژئوپليتيكي این حوزه به ویژه در زمينه ی عوامل ژئوپليتيک طبيعي و انساني و توجه
به نق

و تأثير آنها بر راهبرد مزبور و روابط با سایر بازییران در نظام بينالملل مي باشد .لاا بوا

توجه به موارد فوق ،مسئلهی اصلي در این تحقيق عبارت اسوت از « شناسایی و تعییی مییزان
تاثیر عوامل مؤثر ژئوپلیتیک طبیعی و انسانی کشورهای حوزه ی درییای عمیان بیر تی وی
راهبرد دفاعی جمهوری اسالمی ایران در ای حوزه ».
بنابراین در راستای اهميت و ضرورت این تحقيق مي توان چنين اشاره نمود که با دستيابي به این
مهم گام مؤثری در جهت کمک به تدوین راهبرد دفواعي جمهووری اسوالمي ایوران در حووزهی
دریای عمان که در آینده توسط سایر محققين صورت خواهد گرفت ،برداشوته خواهود شود و از
طرفي موجب برداشت صحيح از ارزیابي عوامل ژئوپليتيكي با کارکردهای متفاوت و همچنين درک مناسوبي
از تهدیدات بالقوه و بالفعل دفاعي کشور و کسب آمادگي دفاعي موؤثر نيروهوای مسولح بوا توجوه بوه
حضور نيروهای نظامي فرامنطقه ای در این حوزه مي شود و عدم توجه به این عوامول در حووزه ی
دریای عمان ،کشور را در استفاده از نقاط قوت و فرصتها نواتوان و در مقابول نقواط ضوعف و
تهدیدات (بالقوه و بالفعل) نيز آسيب پایر خواهد نمود .هدگ این پژوه

مبتني بر؛ « شینات
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عوامل مؤثر ژئوپلیتیک طبیعی و انسانی مرتبط با مسائل دفاعی کشیورهای حیوزهی درییای
عمان و تعیی میزا ن تاثیر ای عوامل بر ت وی راهبرد دفاعی جمهوری اسالمی ایران در ای
حوزه » مي باشد و در این راستا سئوا تحقيق نيز عبارت اسوت از؛ «عوامل مؤثر ژئوپلیتیک طبیعی
و انسانی مرتبط با مسائل دفاعی کشورهای حوزه دریای عمان ک امن و تاثیرای عوامل بیر تی وی
راهبرد دفاعی جمهوری اسالمی ایران درای حوزه به چه میزان اسی

» در ایون پوژوه

بوا

توجه به استفاده از روش تحقيق توصيفي – تحليلي و اکتشافي بودن مطالعات محيطوي ،نیارنوده

از فرضيه سازی و محدود نمودن تحقيق در این زمينه ،خودداری نموده و در ادامه ،روند تحقيوق
به صورت مسئله محور و بر اساس هدگ و سئوا پژوه دنبا شوده اسوت .همچنوين در ایون
تحقيق عوامل ژئوپليتيک طبيعي و انساني کشورهای حوزه ی دریای عمان به عنوان متغير مستقل
و تدوین راهبرد دفاعي جمهوری اسالمي ایران نيز به عنوان متغير وابسوته مود نظور قورار گرفتوه
است.
مبانی نظری:
ژئوپلیتیک :نظریهپردازان معتقدند؛ ژئوپليتيک یكي از مؤلفههای مهم در تعيين قدرت کشوورهوا اسوت.
توجه به مباني و اصو ژئوپليتيک موجب کسب قدرت ميشوود(عزتي .)5 1461 ،حسون چیينوي در
تعریف ژئوپليتيک مينویسد؛ «تجزیه و تحليل عوامل جغرافيایي و تعيين تأثيراین عوامل بورروابط قودرت
ميان ملتها وائتالگها را ژئوپليتيوک موينامنود .ژئوپليتيوک مالحظوات سياسوي ،دیسلماتيوک ،اقتصوادی،
اجتماعي و نظامي را در رویكردی راهبردی در هم ميآميزد و ادغام مويکنود» (چیينوي،1433،ج.)161 5
به تعبير دییر ژئوپليتيک عبارت اسوت از؛ مطالعوهی روابوط قودرتهوا بور اسواس امكانواتي کوه محويط
جغرافيایي در اختيار ميگاارد و یا امكاناتي که ميتووان از محويط جغرافيوایي گرفت(.مجتهودزاده1463،
 ،)54با این وصف در این پژوه

به تعریف منتخبي که در ادامه مي آید ،به دليل جامعيت نسبي آن نسبت

به سایر تعاریف ،استناد ميشود .در نتيجه «ژئوپليتيک عبارتاست از علم مطالعه روابط متقابل جغرافيوا،
قدرت ،سياست و کن های ناشي از ترکيب آنها با یكدییر»(.حافظنيا)46 1432 ،
عوامل ژئوپلیتیک در تدوین اهداگ و سياستهای امنيت ملي ،عوامل جغرافيایي( طبيعوي و انسواني )
در کنار سایر عوامل سياسي ،اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنیي و نظامي همواره به عنوان یكي از مهومتورین
عوامل شكلدهنده قدرت ملي ،مورد توجه قرار ميگيرند .به عبارت دییر ،محيط و عوامول جغرافيوایي
در چیونیي و شكلدهي سياست نق

اساسي دارند .این مفهوم به معني «نق

عوامل جغرافيوایي در

سياست» ميباشد که معنای عمومي و سونتي عوامول ژئوپليتيوک اسوت(حافظنيوا .)4 1467 ،ازجملوه
عوامل شناخته شده ژئوپليتيک ميتوان به موقعيوتهوای اسوتراتژیک و ژئواسوتراتژیک ،موقعيوتهوای
ارتباطي ،دریایي و ساحلي ،جنبههای طبيعي و فيزیكي سرزمين نظير شكل ،وسعت ،اوضاع توپووگرافي
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و وضعيتهای اقتصادی ،سياسي ،نظامي ،اجتماعي و فرهنیي و نووع و ميوزان منوابع طبيعوي ،کميوت،
کيفيت منابع انساني ،عناصر فرهنیي و ...اشاره کرد .تمام این عوامول ژئوپليتيوک بوا درجوات مختلوف
تأثير قابلتوجهي بر روند طراحي و اجرای راهبرد دارند(.حافظ نيا)13 1432 ،
راهبرد دفاعی به طور کلي به منظورارائهی تعریفي موجز از راهبرد که مبين مفهووم نووین راهبورد در
موقعيت کنوني باشد ،ميتوان گفت که راهبرد عبارت اسوت از؛ « تودابيری کوه جامعوه بورای بسويج و
کاربرد کليهی منابع موجود و یا قابل حصو  ،به منظور حفظ و تعميم ارزشهای متعلق به خوود اتخواذ
ميکند»(ثقفي عامری .)51 1464 ،راهبرد بزرگ در واقع سطحي از راهبورد اسوت کوه بوين دو سوطح
راهبرد م لي و راهبرد نظامي قرار دارد و عالوه بور ابزارهوا و امكانوات و منوابع نظوامي ،سوایر منوابع و
ابزارهای ملي را نيز با اهداگ نظامي به کار ميگيرد .این راهبرد که به منزلهی حلقوهی واسوط ميوان دو
سطح باالدست و پایين دست عمل مي کند ،اغلب با عنوان «راهبرد دفاعي» شناخته مي شود .در نتيجوه
راهبرد دفاعي برخالگ راهبرد نظامي ،کاربردی فراتر از امور نظامي صورگ دارد و بوه عنووان یكوي از
ارکان مهم و زیر مجموعهی راهبرد ملي کشورها موورد توجوه راهبردارهوا و سياسوتمداران قورار دارد.
(رشيد)32-35 1437 ،
حوزهی دریای عمان یک منطقهی جغرافيایي است که در جنووب شورقي کشوور جمهووری اسوالمي
ایران واقع شده است و به عنوان مكمل ژئوپليتيكي حوزهی خليجفارس محسوب مي گوردد .از لحوا
تاریخي ،در زمانهای گاشته مجموع دریای عمان و خليج فارس را دریوای پوارس موي ناميدنود و در
برههای از زمان ،با توجه به واقع شدن دریای عمان در کنار سواحل گستردهی مكران در جنوب شورق
ایران ،از این دریا به عنوان دریای مكران یاد مي شده است (افشوار .)13 1467 ،بوا نفووذ قودرتهوای
استعمارگر اروپایي در این منطقه و حضور آنان با هدگ استقرار نظام سلطه و دستيابي بوه منوابع کوالن
منطقه که با ایجاد مستعمرات و پاییاههوای عموده در شوبه قوارهی هنود و برخوي از کشوورهای شوبه
جزیرهی عربستان(در حوزهی خليج فارس) صورت گرفت و در پوي سياسوتهوای اسوتعماری نظوام
سلطهی بریتانيا ،این دریا به دریای عمان تغيير نام یافت .حوزهی دریای عمان ،چهوار کشوور پيرامووني
خود را شامل مي شود که سرزمينهای آن متعلق به ایوران ،عموان ،اموارات متحوده عربوي و پاکسوتان
است .این کشورها از طریق دریای عمان به اقيانوس هند متصل مي شوند.
همهی کساني که در رابطه با سرچشمههای قدرت ملي بحث نموده انود ،باالتفواق بور توأثير عوامول و
ویژگيهای جغرافيایي آن بر قدرت ملي تأکيد کردهاند(.حافظ نيوا )563 1432 ،و برخوي حتوي عامول
جغرافيایي را هم چنان یكي از عوامل تعيين کننده در راهبردهای کشورها ميدانند و معتقد هسوتند کوه
سياستهای دفاعي وراهبردی کشورها تحت توأثير موقعيوت جغرافيوایي آنهوا قورار دارد(ازغنودی و
روشند  .)36 1463 ،در نتيجه برای تدوین راهبرد دفاعي ،چنانچه راهبرد امنيوت ملوي و سوایر مبواني
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باالدستي آن مفروض گرفته شود ،در این صورت با توجه به همسوشاني عوامول ژئوپليتيوک بوا بخو
عمدهای از عوامل قدرت ملي ،ميتوان با بررسي عوامل مزبور در قالب تحليل محيطي و ارزیوابي تواثير
آنها بر راهبرد دفاعي کشور ،نسبت به تبيين و ارائه راهبردهای دفاعي در ابعواد مختلوف اقودام نموود.
بنابراین در طرح راهبردهای دفواعي بایود بوه جغرافيوای انسواني و فيزیكي(طبيعوي) قلموروی خوود و
سرزمين بيیانه نيز توجه نمود(.لطفيان ،)33-32 1467 ،به رغم این کوه عوامول جغرافيوایي عمودتاً در
قلمرو عوامل طبيعي مالحظه ميشوند ،اما برخوي از عوامول جغرافيوایي جنبوهی انسواني دارنود .نظيور
جمعيت ،شيوهی معيشت ،الیوی ملت ،سلسله مراتب سكونت گاهي و نظایر آن .مالحظهی الیوهوای
مختلفي که از سوی صاحب نظران و دانشمندان مختلف دربارهی عوامل و متغيرهوای توأثير گواار بور
قدرت ملي ارائه شده است ،نشان ميدهد که به طوور مشوخب بور مووارد ی از قبيول؛  -)1موقعيوت
جغرافيایي شامل موقعيت راهبردی ،موقعيت ژئووپليتيكي و همسواییان ،موقعيوت ارتبواطي ،موقعيوت
اقليمي و غيره  -)5وسوعت ،شوكل کشوور ،کيفيوت فضوا ،توپووگرافي ،عووارض درونوي و پيرامووني
کشور -)4بنيادهای زیستي شامل آب ،خاک ،پوش گياهي و سایر منوابع زیسوتي و غواایي -)3منوابع
زیر زميني شامل منابع انرژی ،منابع معدني اعوم از راهبوردی و غيور راهبوردی  -)2جمعيوت و ملوت،
وضع کمي و کيفي و پراکندگي نيروی انساني ،در ارتباط با جغرافيا تأکيد شده است (حافظ نيوا1432 ،
 .)567از طرفي اغلب دانشمندان علوم جغرافيا ،عوامل جغرافيایي را به دو دستهی کلوي یعنوي عوامول
طبيعي و عوامل انساني تقسيم ميکنند و برای عوامل طبيعي و انسواني نيوز بوه نوبوهی خوود مصوادیق
متعددی ذکر ميشود .از بررسي مصادیقي که از سوی دانشمندان برای عوامول طبيعوي و انسواني و بوه
طور کلي برای عوامل جغرافيایي بيان ميشود ،این نكتهی بارز قابل درک است کوه آنچوه در صوحنهی
سياست در سه حوزهی اندیشه ،ساختار و رفتار و نيز در صحنهی قدرت در مقياسهای محلي ،ملوي و
منطقهای اتفاق ميافتد ،به هيچ وجه نميتواند با عوامل جغرافيایي در سه حوزهی مهم فضوا ،محويط و
انسانها ،بي ارتباط باشد(.رشيد)34-33 1437 ،
در نتيجه با توجه به مسئله محور و اکتشافي بودن این تحقيق ،برای تعيين عوامل ژئوپليتيوک طبيعوي و
انساني حوزهی مورد مطالعه ،محقق در این پژوه

ذهن خود را به عوواملي کوه دارای ظرفيوتهوای

بالفعل و بالقوهی مرتبط با موضوع تحقيق دارند ،معطوگ نموده و از درگيور کوردن ذهون و اندیشوهی
خود به تقسيم بندیهای اعتباری و قيود مرسوم که برای تعيين عوامل و موضوعات ژئووپليتيكي رایوج
ميباشد ،به منظور پيشیيری از انحراگ ذهني و جهت گيریهای غير واقع احتمالي اندیشوهی خوود و
جلوگيری از پيشداوری های نادرست ،پرهيوز نمووده اسوت .بوه هموين دليول در ابتودا از بيوان هموهی
شاخصههای عوامل ژئوپليتيک طبيعي و انساني مبتني بر تقسيمبندیهای رایج صرگ نظر شوده اسوت.
لاا عوامل ژئوپليتيک طبيعي و انساني کشورهای حووزهی دریوای عموان بوا برخوي از شواخب هوای
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ژئوپليتيكي آنها ،در قالوب جودو زیور کوه حاصول جموعبنودی نظورات پوي گفتوه اندیشومندان و
ژئوپليتيسينها ميباشد ،به عنوان چارچوب نظری تحقيق انتخاب و در ادامه به عنوان مبنوای مطالعوهی
محيطي قرار گرفته است تا پ از تحليل واقعوي محويط ژئووپليتيكي و درک درسوت و کامولتوری از
حوزهی مورد مطالعه ،سایر شاخب های مؤثر عوامل ژئوپليتيک طبيعي و انسواني کشوورهای حووزهی
دریای عمان مرتبط با مسائل دفاعي احصاء و تعيين گردد.
جدو  1چارچوب نظری تحقيق
ردیف

عوامل کالن ژئوپلیتیک

1

طبيعي(فيزیكي)

5

انساني

شاتص های ژئوپلیتیکی
 -1موقعيت جغرافيایي و ژئوپليتيكي
 -5موقعيت راهبردی و ژئو استراتژیک
 -4وسعت و شكل سرزمين
-3وضع توپوگرافي
 -1ویژگيهای کمي و کيفي جمعيت
 -5ترکيب قومي و زبان
 -4ترکيب ادیان و مااهب

محیط شناسی ژئوپلیتیک طبیعی و انسانی کشورهای حوزه دریای عمان:
موقعیت جغرافیایی و نقش دریای عمان:

دریای عمان قسمتي از اقيانوس هند است و خليج فارس از طریق این دریا با تموام دنيوا ارتبواط
دارد .طو دریای عمان حدود  712کيلومتر و عرض آن کمتور از پهنوای آبهوای خلويج فوارس
مي باشد .وسعت آن حدود  324/222کيلومتر مربع است(پورمهراني .)524-523 1433 ،ژرفوای
این دریا در پيرامون بندر چابهار حدود  4433متر ميباشد و هرچه به سووی بواختر پوي رویوم،
عمق آن کاه

ميیابد و در نزدیكي تنیه هرمز به  64متر ميرسد(بدیعي .)153 1475 ،دریوای

عمان از لحا دسترسي به کشورهای آسيایي و دستيابي به سرزمينهای خاور ميانه به عنوان یک
راه آبي و ترانزیتي ،ارزش اقتصادی ،نظامي و سوقالجيشي بسيار دارد .آرام نسوبي آب دریوای
عمان و پيشرفتیي های آب در خشكي که موجب ایجاد خليجها وخورهوا شودهاسوت ،موقعيوت
مناسبي را برای ایجاد بندرها بهوجود آوردهاست ،بهطوریکه قادرند نفتکو هوای غوو پيكور و
کوچکترین شناورها را بسایرند(.افشار)53-52 1467 ،
از لحا موقعيت استراتژیک این دریا کليد حياتي ارتباطي برای ایران و دییر کشوورهوای حووزه
خليج فارس مي باشد ،چراکه خليج فارس بدون تنیه هرمز و دریای عمان ،دریای بستهای بود که
نميتوانست ارزش و اهميت استراتژیكي امروزین خود را کسب نمایود .ایوران در دریوای عموان
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دارای دو بندر مهم جاسک و چابهار ميباشد که قسمت عمدهای از صادرات و واردات از طریوق
این دو بندر صورت ميپایرد .همچنين با کشورهای عمان و امارات متحده عربي هممرز اسوت.
باید دانست سواحل دریای عمان برای ایران از لحا در بور گيرنودگي پتانسويلهوای اقتصوادی،
ارتباطي و نظامي بسيار حایز اهميت است .ایران در این منطقه از لحوا پتانسويل ارتبواطي دارای
حملونقل دریایي ،جاده ای ،ریلي ،ارتباطات هوایي و ارتباطات شبكه انتقا نفوت و گواز اسوت.
طوالني بودن مرز آبي کرانه های عمان و تسلط این منطقه بر یكي از مهمترین و استراتژیكيترین
راههای آبي جهان ،ویژگي خاصي به ایوران دادهاسوت(پورمهراني .)522 -527 1433 ،همچنوين
تنیهی هرمز از مهمترین و حياتيترین گارگاههای ارتباطي راههای آبي جهان ميباشد که دریای
نيمهبستهی خليجفارس را به دریای عمان و اقيانوس هند و خطوط کشتيراني بوينالمللوي دریوای
آزاد متصل ميکند(.فرجي)23 1477،
موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی:

به طور کلي موقعيت جغرافيایي ایوران ترکيبوي از موقعيوتهوای چندگانوهی گوارگاهي ،حائول،
ژئوپليتيک ،ژئواکونوميک و ژئواستراتژیک است .ترکيوب موقعيوتهوای فووق ،وضوعيتي ممتواز،
حساس و در عين حا خطرناک را ایجاد کرده است .این وضعيت ازیوک سوو متضومن امنيوت،
ثبات وتوسعه ی اقتصادی است وازطرگ دییردربردارنودهی نواامني ،بوي ثبواتي وعقويم گوااردن
فرصت هاوظرفيت هاست؛ لاا وظيفهی مهم این است که با آگاهي کامول از موقعيوت گوارگاهي
این سرزمين ،در تدوین کليهی راهبردها و سياستیااریها ،برون گرایي را مد نظر قرار داده و بوه
عنوان یک عامل مهم ،تهدیدات را به فرصوت تبودیل نمووده و در مسوير موراودات جهواني گوام
برداشته شود(عزتي و یزدان پناه درو .)73 1437 ،از لحا ژئوپليتيكي کشور ایران یک موقعيوت
مرکزی نسبت به کشورهای مجاور خود دارد .در واقع مويتوانود بوه عنووان کشووری بوا نسوبت
ژئوپليتيكي باال درتمام حوزه های ژئوپليتيكي اطراگ خودش حضور داشوته باشود و در پيودای
تشكلهای منطقهای و فعا شدن حوزههای ژئووپليتيكي و کارکردهوای آن نقو

موؤثری داشوته

باشد و فرآیند سياسي این حوزهها را شكل دهد .ایران در حوزههای ژئووپليتيكي خلويجفوارس و
دریای عمان به خاطر تسلط کامل بر طو سواحل شما خليجفارس و سواحل مكران در دریوای
عمان و برخورداری از یک حكوموت مقتودر بوا ثبوات و یوک سورزمين وسويع و یوک جمعيوت
حدود 62ميليون نفری ،ميتواند باالترین نق

را در این حوزههای ژئوپليتيكي داشته باشد .عالوه

بر موارد پي گفته ،ایران از لحا موقعيوت از سوه ویژگوي؛ موقعيوت بوروی ،موقعيوت بحوری و
موقعيت گارگاهي نيز برخوردار است(.صفوی)62 -64 1431 ،
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کشور پاکستان که بخشي از شبه قارهی هند را در برمي گيرد از نظور موقعيوت نسوبي ،از سومت
شما و شما غرب با افغانستان و از طرگ غرب با ایران و از طرگ شوما شورق بوا چوين و از
سمت شرق و جنوب شرق با هندوستان همسایه و هممرز است و از جنوب بوا دریوای عموان و
اقيانوس هند هم مرز ميباشد و ایالت بلوچستان پاکستان با مساحتي در حدود  436/132کيلومتر
مربع ،بزرگترین ایالت این کشور است که از غرب با ایران و از سوی جنوب با دریوای عموان و
اقيانوس هند هممرز ميباشد(نامي .)4 1433 ،پاکستان یكي از کشورهوای نيموهبسوته ،بوه لحوا
ژئوپليتيک است که تنها از طریق دریای عموان از جنووب بوه آبهوای آزاد راه دارد(.فوالحزاده،
)57 1432
کشور سلطنت نشين عمان که در منتهي اليه شرق و جنوب شرقي شبه جزیورهی عربسوتان واقوع
شده است ،از سمت شما غربي و غرب با اموارات و عربسوتانسوعودی و در جنووب غربوي بوا
کشور یمن همجوار است .از سمت شما و شما شرقي به تنیوهی هرموز و دریوای عموان و از
شرق به دریای عرب متصل ميباشد .سوواحل عموان بوي از 1622کيلوومتر در خلويجفوارس و
دریای عمان و دریای عرب گسترده اسوت (صوفوی ،1432 ،ج .)573 4بوه دليول قورار گورفتن
بخشي از خاک امارات متحده عربي بين قسمت شمالي و جنوبي عمان ،این کشور به طوور کلوي
به سه قسمت مجزا شامل؛ مسندم(مشرگ بر تنیهی هرمز) ،مدحا(منطقهای به مساحت 33کيلومتر
مربع محصور در خاک امارات متحده عربي) و خاک اصلي عموان تقسويم شوده اسوت (معاونوت
اطالعات آجا .)1 1433 ،همچنين کشور امارات از شما به خليجفارس و کشور ایران ،از شورق
بووه کشووور عمووان و دریووای عمووان ،از جنوووب و غوورب بووه عربسووتان سووعودی محوودود
مي گردد.کشورامارات متشكل از هفت امير نشين ابوظبي ،دوبي ،شارجه ،عجمان ،ام القوین ،رأس
الخيمه و فجيره ميباشد که امير نشين فجيره در کنار سوواحل دریوای عموان و بقيوه در سوواحل
جنوبي خليجفارس قرار دارند(صفوی ،1432 ،ج577 4و .)572این کشور با داشتن ذخایر عظويم
نفت و گاز و با برخورداری از تعداد نسبتاً زیادی جزایر و سواحل طوالني در خلويجفوارس و بوا
داشووتن بنووادر بووزرگ  ،دارای اهميووت ژئوووپليتيكي قابوول مالحظووهای در منطقووه خلوويجفووارس
ميباشد(.معاونت اطالعات آجا)5 1435 ،
موقعیت راهبردی و ژئو استراتژیک:

ایران عضوی از مجموعهی کشورهای خاورميانه و در عين حا بخشي از زیر مجموعهی آسويای
جنوب غربي و عضوی از گروه کشورهای خليجفارس و دریای مازندران است و با توجه به قرار
گرفتن آن در حد فاصل دو منطقهی مهم دریای مازندران و خليجفارس(دو حوزهی بزرگ انرژی
جهان) ،از گاشتههای دور به عنوان چهارراه مواصالتي غرب به شرق و شما به جنوب و مسوير
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طبيعي تجارت بين شرق و غرب(جاده ی ابریشم) مطرح بوده است(واعظي .)6 1432 ،از دیدگاه
استراتژیک ،آنچه وضع و موقعيت ایران را ممتاز ميسازد ،نه تنها برتری نظوامي و جمعيتوي ایون
کشور در منطقهی خليجفارس است و نه تنها این که تمامي کرانههای شمالي خليجفارس ،تنیهی
هرمز ،دریای عمان و گوشهی شما غربي اقيانوس هند به قلمرو ایران تعلق دارد ،بلكه با در نظر
گرفتن این حقيقت است که حساسترین جزایور اسوتراتژیک در تنیوهی هرموز کوه بور راههوای
ورودی و خروجي آن اشراگ دارند ،در حاکميت ایوران اسوت .لواا امنيوت در تنیوهی هرموز بوا
استفاده از موقعيت راهبردی این جزایر بهتر و مؤثرتر قابل تأمين و حفظ مويباشود( .مجتهودزاده،
36 1464و ،)32کشورهای ایران و پاکستان دارای موقعيت بسيار حساسي هسوتند ،زیورا از یوک
طرگ گره گشای اساس سياست ژئواستراتژی بروی موي باشند(هردوکشوور درحكوم مكمولهوای
عملياتي ژئو استراتژی روسيه هستند) و از طرفي در مرکز جبههی پدافندی ژئواسوتراتژی بحوری
واقع شدهاند .بنابراین در تصميم گيوریهوا و اتخواذ خوط مشويهوای سياسوي ،توجوه دقيوق بوه
موقعيت های ژئو پليتيک و ژئو استراتژیک تضميني برای اجرای صحيح هر یک از آنهوا خواهود
بود(.عزتي)31 1432 ،
به طور کلي جاییاه پاکستان بر اساس نظریه هارتلند مكيندر در منطقوه هوال داخلوي و اطوراگ
منطقه محور قرار داشته و از این رو در راهبردهای خشكي محور به عنوان بخشي از منطقه هال
داخلي جاییاه مهمي دارد و همچنين بر اساس نظریه قدرت دریایي ماهان ،پاکستان نيز بوه علوت
موقعيت دریایي و ساحلي که با دریای عموان و اقيوانوس هنود دارد ،از حيوث موانور دریوایي از
جاییاه ویژه برخوردار ميباشد و بر اساس نظریه ریملند(سرزمين حاشيهای) اسسایكمن پاکسوتان
نيز در منطقه ریملند قرار گرفته و توانایي کسب قدرت بحری و بروی را داشته و بودین خواطر از
اهميت زیادی برخوردار ميباشد(نامي .)423-427 1433 ،اهميت اسوتراتژیک عموان عوالوه بور
شبه جزیرهی «مسندم» و کرانههای جنوبي تنیهی هرمز ،موقعيوت ویوژهی ایون کشوور در غورب
اقيانوس هند است .افزون بر بندر «مسوقط» ،عموان دارای جزایور اسوتراتژیک دییوری در طوو
سواحل خود بوده که مهمترین آنها ،جزیرهی بزرگ «مصيره» و جزایور «کوریوا و موریوا» اسوت.
شبه جزیرهی مسندم برتنیهی هرمز و خطوط کشتيراني بينالمللي در این ناحيه مسلط بوده ،یكي
از نقاط حساس و سوق الجيشي جهان به حساب ميآید .حاکميت عمان بر بخ جنوبي تنیهی
هرمز ،این کشور را از نظر راهبردی در وضعيت ویژهای قرار ميدهد و اهميوت آن بورای تموامي
کشورهای منطقه ،حتي برای کشورهای خوارجي کوه بوه نحووی بوه نفوت و بازارهوای منطقوهی
خليجفارس وابستیي دارند ،تردیود ناپوایر است(ميررضووی و احمودی لفوورکي 577 1434 ،و
 .)572امارات به جهت قرار گرفتن آن در کنار تنیهی استراتژیک هرمز از اهميت راهبردی قابول
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مالحظهای برخوردار مي باشد .موقعيت جغرافيایي راهبردی ایون کشوور و تسوهيالت بنودری آن
هم چون ابوظبي ،دوبي و باالتر از همه بندر جبلعلي ،رونق اقتصادی و تجاری این بنوادر مسوير
رفت و آمد منظمي را برای شناورهای تجاری و ناوهای جنیي و غير جنیي کشورهای مختلوف
ایجاد کردهاست .همچنين واقع شدن فجيره و خورفكان در سواحل دریای عمان و وجود بزرگراه
ارتباطي بين آنها با سرزمين امارات و خليجفارس بدون گار از تنیهی هرمز ،از دییر جنبههوای
اهميت استراتژیكي امارات ميباشد( .سازمان اطالعات سساه)5 1433 ،
وسعت و شکل سرزمین:

ازلحا وسعت ،کشورایران با وسوعتي در حودود  1/733/132کيلوومتر مربوع ،از گسوترش قابول
مالحظهای برخوردار است و از این حيث شانزدهمين کشوور جهوان است(صوفوی ،1431 ،ج1
 .)63لاا کشور ایران که حدود یک درصد مساحت خشكيهای کرهی زمين را شوامل مويشوود،
جزء کشورهای وسيع محسوب ميشود (ميرحيدر .)125 1462 ،هم چنين مجموع مساحت هور
دو استان سواحلي کشوور در سوواحل دریوای عمان(هرمزگوان و سيسوتان و بلوچسوتان) حودود
523/463کيلومتر مربع ميباشد .از نظر شكل سرزميني ،کشور ایران به شكل فشورده یوا دایورهای
شبيه است تا اشكا دییر و از لحا گسترش در امتوداد طوو و عورض جغرافيوایي ،سورزميني
متناسب است(اخباری .)22 1463 ،شكل استان هرمزگان بهصورت کشيده از شورق بوه غورب و
در حاشيه شمالي خليجفارس و دریای عمان ودقيقاً مسلط بر تنیهی هرمز واقع شده است .طوو
این استان تقریباً  662کيلومتر مي باشد کوه حودود  462کيلوومتر آن در محودوده مطالعواتي ایون
پژوه واقع شده است .شكل استان سيستانوبلوچستان تقریباً شبيه مستطيل کشيده از جنوب به
شما و در حاشيه شمالي دریای عمان و مرزهای غربي پاکستان و افغانستان واقع شوده اسوت و
مسلطو بر دریای عمان مي باشد .طو سواحل این اسوتان در دریوای عموان حودود  422کيلوومتر
است(.مطالعات گروهي سياست دفاعي)147-146 1433 ،
مساحت کل کشور پاکسوتان  324/334کيلوومتر مربوع اسوت و  313کيلوومتر نيوز مورز سواحلي
دارد(دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي ،1436 ،پ  .)1پاکسوتان از نظور وسوعت ،سويودوموين
کشور دنيا و از نظر جمعيت(در حدود  172ميليون نفر) هفتمين کشور در جهان مويباشود(نامي،
 .)3 1433همچنين ایالوت بلوچسوتان پاکسوتان دارای مسواحتي حودود  436/132کيلومترمربوع
ميباشد و به عنوان بزرگترین ایالوت ایون کشوور محسووب مويشوود و مرکوز آن شوهر کویتوه
ميباشد( همان  .) 4کشورپاکستان از نظر شكل تقریباً شبيه مستطيلي اسوت کوه طوو آن نسوبتاً
زیاد و حدود  3تا  2برابر عرض آن ميباشد .همچنين شكل ایالت بلوچستان پاکستان تقریباً شبيه
شكل هندسي متوازیاالضالع مويباشود .کشوور عموان دارای  423/222کيلوومتر مربوع وسوعت
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ميباشد و سواحل آن به طو بي

423

از 1622کيلومتر(حدود هزارمایل) در خلويجفوارس و دریوای

عمان و دریای عرب گسترده است(دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي ،1436 ،ع  .)1 -5از نظور
وسعت ،عمان سومين کشور وسيع در شبهجزیرهی عربسوتان(پ از عربسوتان سوعودی و یمون)
محسوب ميشود و از لحا شكل و اهميت ،کشور عمان به صورت دو واحد جغرافيایي مجزا از
هم تشكيل شده اسوت کوه سواحل جنووبي تنیوهی هرموز را در کنتور خوود دارد ،ایون از هوم
گسيختیي ارضي در سرزمين عمان ،باعث شده است تا آن کشور از حيث کنتر سرزميني و نيوز
عمليات نظامي و کنتر منطقهی تنیهی هرموز دچوار مشوكالتي شوود(حافظ نيوا.)576 1461 ،
برای مثا بخ

شمالي عمان یعني شبه جزیره ی مسندم توسط خواک اموارات متحوده عربوي از

بدنه ی اصلي سرزمين آن جدا مانده است .بنابراین کشور عمان از نظر شكل در قالب کشوورهای
پاره پاره قلمداد ميگردد (ميرحيدر115 1462 ،و .)111کشور امارات از فالت خشوكي تشوكيل
گردیده که غالب آن بيابان است و قسمتي از رشته کوههای حجر در نواحي شرقي آن قورار دارد.
وسعت این کشور  34/722کيلومتر مربع ميباشد(صفوی ،1432 ،ج577 4و .)572درميوان هفوت
امارت(اميرنشين) موجود کشور امارات متحده عربي از نظر وسعت جغرافيایي و تعداد جمعيوت،
تفاوت چشم گيری مشاهده ميشود(جدو شمارهی ،)5به گونهای که وسعت ابوظبي بوه تنهوایي
حدود هشت برابر مجموع مساحت ش امارت دییر ميباشد(جعفری ولداني .)174 1463 ،از
نظر شكل ظاهری ،کشور امارات متحده عربي تقریباً شبيه شكل ذوزنقه است( .معاونت اطالعات
سساه)7 1433 ،
جدو  5مساحت اميرنشينهای کشور امارات متحده عربي
رأس الخيمه شارجه
ام القوین دوبي
ابوظبي
امارت
5322
1322
3132
332
65/322
مساحت(کيلومتر مربع)
34/722
مساحت کل امارات(کيلومتر مربع)

عجمان
532

فجيره
1522

(افشار 733 1467 ،و)734
وضع توپوگرافی:

کشور ایران قسمت عمدهای از فالت ایران را شامل ميشود کوه ایون فوالت توسوط حصوارهای
کوهستاني محصور شده است .فالت ایران از نظر ارتفاعي و توپووگرافي اشوراگ وتسولط کامول
برجلیهها ،چالهها و دشتهای پيرامون خود دارد و این بزرگترین امتيواز ژئواسوتراتژیكي بورای
این کشور محسوب ميشود(رشيد .)75 1437 ،فالت مرکزی ایران توسط رشته کوههای مرتفوع
البرز با جهت شرقي و غربي و رشته کوه های زاگرس بوا جهوت شوما غربوي و جنووب شورقي،
محصور شده و موجب گردیده تا این ارتفاعات بورای اتصوا و ارتبواط بوين نوواحي سواحلي و
مرکزی مانع بزرگي محسوب شوند(ميرحيدر .)153 1462 ،به طور کلي مي توان سواحل ایوران

472

فصلنامه مطالعات دفاعي راهبردی  -سا پانزدهم ،شماره  ،76بهار 1437

را در منطقه مورد مطالعه از نظر توپوگرافي به دو منطقهی کوهسوتاني و جلیوهای تقسويم کورد.
نواحي پست فقط در بخشي از سواحل و دشتها مشاهده ميشوند و سایر بخ هوای منطقوه را
ارتفاعات پوشانده است که مجموعاً ارتفاعات منطقوه مربووط بوه دو سلسوله یوا زون زاگورس و
مكران ميباشند (مطالعات گروهي سياست دفاعي .)146 1433 ،کشورپاکستان به سوه منطقوهی
جغرافيایي عمده تقسيم ميشود که این مناطق شوامل ؛ ارتفاعوات شومالي ،جلیوهی رود سوند و
فالت بلوچسوتان اسوت(دفترمطالعات سياسوي و بوينالمللوي ،1436 ،پ  .)5بوي

از نيموي از

سرزمين پاکستان را سلسله کوه های بلند در برگرفته است .ارتفاعوات بلنود پاکسوتان از منطقوهی
قراقروم در شما کشور آغاز و در جهت شما شرق به جنوب غرب کشيده شده اند ،به طووری
که تمامي مناطق شمالي و غربي تا مرکز پاکستان را ميپوشاند و در انتهوا بوه جلیوهی رود سوند
ميرسند(صفوی ،1432 ،ج533 4و .)534فالت بلوچستان نيز منطقهای هموار و غيرقابل کشوت
به وسعت 433/722کيلومترمربع ميباشد که با ارتفاع  423/3متر بوه سومت غورب امتوداد دارد و
کوه های کم ارتفاعي نظير رشته کوههای مكران و سليمان درآن قراردارند که این فالت به وسويله
رشتهکوههای سليمان از جلیهی سند جدا شدهاست(.همان )41
عمان ،سرزمين نيمه کوهستاني و بياباني است .مهمترین ناهمواریهای عمان سلسله جبا حجور
است که از شبه جزیره ی مسندم آغاز و به موازات ساحل در جهت شما غربي به سمت جنوب
و جنوب شرقي ادامه یافته و در نزدیكي رأس الحد خاتمه ميیابد .این ارتفاعات نزدیک بوه 722
کيلومتر طو دارند .عرض آنها بين  42تا  22کيلومتر بوده و در حودود  122کيلوومتری سواحل
قرار گرفته اند و بلندترین قلوه آن به  4422متر ميرسد(صوفوی ،1432 ،ج .)573 4همچنوين در
کشورامارات متحده عربي که ازفالت خشكي تشكيل شده است ،هر چه از غرب به سمت شورق
این کشور پي

برویم ،بر بلندی ارتفاعات موجود افزوده ميشود تا این که به سلسوله کووههوای

شما کشور عمان که مرتفع هستند ،متصل ميگردد .مهم ترین ارتفاعات این کشور بوه طوو 32
کيلومتر از شما به جنوب و با عرض  45کيلومتر از شرق به غرب در قسمت خاوری این کشور
قراردارد ،که قسمتي از رشته کوههای حجر به شمار ميرونود .بلنودترین قلووهی ایون ارتفاعوات،
 5722متر ميباشد .به طور کلي سواحل این کشور در خليجفارس دارای جن شن و ماسوه ای،
خاک و گاه زمينهای مزروعي است .این سواحل مضرس کم عمق و پر از جزایور و حووزههوای
مرجاني ميباشد .طو سواحل این کشوردردریای عمان 32کيلومتراست کوه کوامالً کوهسوتاني و
مرتفع ميباشد .طو سواحل امارات در خليجفارس حدود 1473کيلومتر اسوت کوه بوزرگتورین
سواحل این کشور محسوب ميشود(.معاونت اطالعات سساه) 3-3 1433 ،
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ویژگیهای کمّی و کیفی جمعیت:

به طور کلي جمعيت محدوده سرزميني مورد مطالعه در کشوورهای پيرامووني دریوای عموان کوه
شامل استان های هرمزگان و سيستان و بلوچستان ایران ،ایالوت بلوچسوتان پاکسوتان ،اسوتانهوای
الباطنه ،المسندم ،الداخليه و مسقط عموان ،شويخ نشوينهوای شوارجه ،عجموان ،رأس الخيموه و
امالقوین امارات متحده عربي ميشود ،در حدود  13/435/522نفر ميباشد و همچنوين مسواحت
سرزميني محدوده ماکورحدود  613/216کيلومتر مربع است .همانیونه که در جدو شوماره()4
مشاهده ميگردد ،ایالت بلوچستان پاکستان 33/4درصد مساحت محدوده سرزميني موورد مطالعوه
و  24درصد جمعيت ایون حووزه را بوه خوود اختصواه داده و از لحوا مسواحت سورزميني و
جمعيت در جاییاه او قرار دارد و این در حالي است که طوو سوواحل دریوای عموان در ایون
ایالت تنها حدود  422کيلومتر بيشتر نميباشد .استانهای هرمزگان و سيستان و بلوچسوتان ایوران
با اختصاه دادن 42/7درصد مساحت محدوده سرزميني و 57/2درصد جمعيت ایون منطقوه بوه
خود ،در بين کشورهای حوزه دریای عمان از نظر مساحت سرزميني و جمعيوت در جاییواه دوم
قرار گرفته است .البته با این توضيح که طو سواحل آن در کرانههای دریای عمان بوي از 622
کيلومتر و تقریباً بي

از دو برابر طو سواحل بلوچستان پاکسوتان مويباشود و از لحوا توسوعه

منووابع انسوواني و تحوووالت کيفووي جمعيتووي نسووبت بووه بلوچسووتان پاکسووتان دارای ویژگوويهووای
مطلوبتری است.
توزیع نا مناسب و نامتوازن جمعيت در سواحل کشورهای حووزهی دریوای عموان بوا توجوه بوه
شرایط طبيعي و اقليمي نامناسب و وجود بيابان های خشک داخلي کوامالً مشوهود مويباشود ،بوه
گونهای که استانهای هرمزگان و سيستان و بلوچستان ایران و ایالت بلوچسوتان پاکسوتان حودود
 32درصد جمعيت این حوزه را به خود اختصاه دادهاند و همچنين حدود  33درصد مسواحت
این منطقه را اشغا نمودهاند ،درحاليکه  2شيخ نشين امارات و چهار استان عمان تنها 52درصود
جمعيت و حدود 17درصد مساحت این منطقه را شامل ميشوند(.نوذری)562 1431 ،

استان های هرمزگان و سيستان و بلوچسوتان
ایران
ایالت بلوچستان پاکستان

مساحت

(کيلومتر مربع)

درصد مساحت

نسبت به کل

حوزه سرزميني

جمعيت

(نفر)

درصد جمعيت

نسبت به کل

522/366

42/7

4/323/317

57/2

436/132

33/4

6/722/222

24

حوزه
تراکم نسبي

سواحل

جمعيت (در

ویژگيها

17

13

کيلومتر مربع)

جدو  4ویژگيهای عمومي محدوده سرزميني مورد مطالعه درسواحل حوزهی دریای عمان
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اسووتانهووای الباطنووه ،المسووندم ،الداخليووه و

124/222

13/3

1/737/343

11/3

17

امارت شارجه ،عجمان ،رأس الخيمه ،فجيره
و امالقوین

15/422

1/6

1/537/222

3/6

121

جمع

613/216

122

13/435/522

122

مسقط عمان

(ميانیين)
43

مهاجرت یكي از مهمترین عناصر تحوالت جمعيت در منطقه ميباشد .این در حوالي اسوت کوه مهواجرت از
مناطق و کشورهای پيراموني به داخل برخي از کشورهای حاشيهی جنوبي خليج فارس به خصوه در 52سوا
گاشته ،درکنار افزای جمعيت داخل ،عمدهترین تحوالت را در ساختار جمعيتي این کشورها ایجاد کرده است.
مهاجران خارجي در این کشورها عالوه بر تحوالت کمي که منجر به افزای

تعداد نفوس آنها شوده اسوت ،از

نظر ترکيب جنسيتي و بافت قومي نيز تحو ایجاد کردهاند .به گونهای که در کشوری مانند امارات  32درصود از
کل جمعيت را مهاجران خارجي تشكيل ميدهند(.سازمان جغرافيایي)34-32 1436 ،
ترکیب قومی و زبان:

کشور ایران از لحا ترکيب قومي ،دارای تنوع بوده و در آن قوميتها و گروههای قومي و زباني مختلف ساکن
هستند .طبق آخرین بررسيها از کل جمعيت ایران 21 ،درصدفارس53 ،درصدآذری 3 ،درصدگيالني و مازني،
 6درصد کرد 4 ،درصد عرب 5 ،درصد ترکمن و  1درصد نيز شامل گروههای قومي دییر ميباشود .زبوان 23
درصد اهالي فارسي57 ،درصد ترکي آذری 3 ،درصد لر 5 ،درصد بلوچ و 1درصد عرب است .زبوان فارسوي،
زبان رسمي و ملي کشور محسوب ميشود(سازمان جغرافيایي .)33 1436 ،همچنوين زبوان موردم کشوور در
کرانههای دریای عمان ،بلوچي ميباشد که مهمترین گوی

در جنووب خواوری ایوران اسوت( .افشوار1467 ،

 ،)532زبان مردم هرمزگان عموماً با لهجههای گوناگون و گوی

بندری است که از زیر شاخههای زبان فارسي

است(.مطالعات گروهي سياست دفاعي ،)36 1433 ،کشور پاکستان نيزازلحا ترکيب قومي ،بسيار ناهمیون و
در آن قوميت ها وگروههای قومي و زباني مختلفي ساکن هسوتند .چهوارگروه عمودهی نوژادی درایالوتهوای
مختلف پاکستان زندگي ميکنند؛ پنجابيها درایالت پنجواب ،سوندی هوا در ایالوت سوند ،بلووچهوا در ایالوت
بلوچستان و پتانها یا پشتونها در ایالت سرحد شما غربي(اسعدی .)153 1473 ،بلوچهوا نيوز اقليوت قابول
توجهي هستند که در بلوچستان و سند اقامت دارند و گروهي نيز در سيستان و بلوچستان ایوران و ترکمنسوتان
زندگي ميکنند .درپاکستان چهار زبان عمده رایج ميباشد 23 .درصد مردم به پنجوابي 3 ،درصود بوه پشوتو3 ،
درصد به اردو 15 ،درصد به سندی و  4درصد بلوچي صحبت ميکنند (صوافي .)35 1477 ،ترکيوب نوژادی
ساکنين عمان ،ترکيبي از اعراب ،بلوچهای ایراني و پاکستاني ،هندی و سياهپوستاني است که از دیرباز بوه ایون
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سرزمين مهاجرت کرده و ساکن شدهاند .از نظر درصد ترکيب قومي ،عوربهوا  67/4درصود و موابقي اقووام
54/6درصد ميباشند(معاونت اطالعات آجا .)26 1433 ،زبان رایج و رسمي عمان عربي اسوت .هوم چنوين
زبانهای انیليسي ،بلوچي و اردو نيز در عمان رایج است(.دفترمطالعات سياسي و بينالمللي ،1436،ع  .)17در
حا حاضر جمعيت امارات از لحا قومي به خاطر تحوالت اجتماعي و اقتصادی این کشور به شدت متحو
شده است .از جمعيت امارات فقط  13درصد آن اماراتي و بقيه غير اماراتي هستند که شامل قوميتهای آسيای
جنوبي و قوميتهای شرق و غرب آسيا ميباشند .زبان رسمي و اداری امارات ،زبان عربي است و از زبانهای
غير بومي این کشور نيز ميتوان به زبان فارسي ،هندی ،اردو ،بلووچي ،انیليسوي و پشوتو اشواره کرد(.سوازمان
جغرافيایي)22 1436 ،
ترکیب ادیان مذاهب:

حوزهی دریای عمان از جمله مناطقي از جهان است که به لحا ترکيب پيروان ادیان ،تقریباً ترکيب یكساني
دارد .دراین منطقه ،اکثریت غالب جمعيت ،مسلمان هستند .براساس آمارسا 5222ميالدی ،حدود  36/1درصد
جمعيت کشورهای حوزهی دریای عمان پيرو دین اسالم ميباشند .در ميان چهارکشور حوزهی دریای عموان،
درصد جمعيت مسلمانان از  32درصد نسبت به کل جمعيت آن کشورها پایينتر نميآید و کشور ایران با33/3
درصد ،باالترین درصد جمعيت مسلمان (نسبت به کول جمعيوت کشوور) را در بوين کشوورهای مواکور دارا
ميباشد .اقليتهای دیني در منطقه حدود  5/3درصد کل جمعيت را شامل ميشوند .این اقليتها بيشوتر پيورو
ادیان مسيحيت ،یهودیت ،هندو ،بودایي و زرتشتي ميباشند .اما از لحا ماهب و فرقههای مختلف آن ،منطقه
ترکيب چندان همیني ندارد .طبق آمار جمعيتي سا های  5222تا 5223مويالدی ،ازکول جمعيوت کشوورهای
حوزهی دریای عمان32 /3 ،درصد را شيعيان 22/7،درصد را اهل تسنن و 4/2درصد را سوایر ادیوان بوه خوود
اختصاه ميدهند(همان  .)23کشور ایران که اکثر مردم

پيرو ماهب تشيع (32درصد) است ،در بين سایر

کشورهای منطقه بيشترین جمعيت پيرو ماهب شيعهی دوازده امامي را دارا ميباشد و پ

از آن کشور پاکستان

در رتبهی دوم بيشترین جمعيت شيعه را نسبت به سایرکشورهای حاشيهی جنوبي خليج فارس و دریای عمان
در خود جای داده است (حدود یک پنجم جمعيت آن کشور شيعه هستند) .عالوه بور ایون ،در کشوور عموان
حدود یک چهارم و در کشور امارات حدود یک پنجم جمعيت جزء پيروان ماهب تشيع و فرقههای مختلوف
آن محسوب ميشوند .بيشترین تمرکز جمعيت اهل سنت در کشور پاکسوتان اسوت ،زیورا حودود  62درصود
جمعيت این کشور سني ماهب هستند .و سس

کشورهای امارات با بي

از  22درصود و عموان حودود 52

درصد در رتبههای بعدی دارای جمعيت اهل تسنن ميباشند(.نوذری)562-565 1431 ،
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جدو  3ترکيب پيروان ادیان و مااهب مختلف در کشورهای حوزهی دریای عمان
درصدگسترش

ادیان و مااهب

درصدگسترش مااهب

ادیان

تعدادجمعيت مااهب

اسالم

دین

سایرادیان

تشيع

تسنن

اباضيه

تشيع

تسنن

عمان

اباضيه

پاکستان

32/5

3/3

52

62/5

و

45/322/222

و

سایرادیان

ایران

33/3

2/7

32

3/3

و

74/337/523

7/757/724

 154/453/222و

کشورها

355/362
6/365/222

33

5

54

55

24

266/245

221/333

37

3

17

32

و

676/623

4/343/634

36/232/333

3/246/235 1/453/733 143/432/432

امارات
ميانیين گسترش
14/5
37/6
46/5
5/3
36/1
جمعيت منطقه
درصدجمعيت مااهب منطقه نسوبت بوه جمعيوت کول حووزهی دریوای عموان
( 531/324/112نفر)

22/7

32/3

22/166 1/453/733
و

2/2

131/332

4/2

مدل مفهومی تحقیق:

گفتوه و بوا بهورهگيوری از نتوایج کيفوي

در ادامه براساس چارچوب نظری و مطالعات محيطشناسي پي

حاصل از بررسي تطبيقي وضعيت ژئوپليتيكي شاخب های  6گانه عوامول ژئوپليتيوک طبيعوي و انسواني
کشورهای حوزه دریای عمان و پ از مشاوره با برخي از افراد خبره مرتبط بوا موضووع ،در نهایوت 17
شاخب ژئوپليتيكي مرتبط با عوامل طبيعوي و انسواني کشوورهای حووزه دریوای عموان در قالوب مود
مفهومي تحقيق به شرح زیر احصاء گردید تا در ادامه روند تحقيق به عنوان مبنای مطالعات ميداني موورد
استفاده قرار گيرد.





عوامل ژئوپلیتیک طبیعی حوزه دریای عمان





تدوین
راهبرد
دفاعی
ج.ا.ایران

عوامل ژئوپلیتیک انسانی حوزه دریای عمان




موقعيت ژئوپليتيكي سواحل پيراموني دریای عمان
وضعيت جغرافيای طبيعي(توپوگرافي و شبكه ی آب ها)
سواحل کشورهای پيرامون دریای عمان
( در عمق حدود یک صد کيلومتری)
وسعت و طو سواحل کشورهای پيرامون دریای عمان
موقعيت راهبردی و ژئو استراتژیک تنیه ی هرمز
اجرای طرح احتمالي احداث کانا جاییزین تنیه ی
هرمز در جنوب شبه جزیره ی مسندم
نق کشور ایران در حوزه ی دریای عمان به عنوان پل
ارتباطي بين سه قاره ی اروپا ،آسيا و آفریقا
نق و موقعيت ارتباطي دریای عمان بين خليج فارس و
آب های آزاد در جهت توسعه ی دریانوردی و رونق
اقتصادی
تاثير آب و هوای (اقليم) دریای عمان بر حوزهی مورد
مطالعه










نق و موقعيت حوزه ی دریای عمان از لحا
مهاجرت و تباد نيروی انساني بين کشورهای واقع
در سواحل شمالي و جنوبي دریای عمان
ميزان و اندازه جمعيت در سواحل کشورهای
پيراموني دریای عمان (در عمق صد کيلومتری)
ميزان تراکم جمعيت در سواحل دریای عمان
ویژگي های کيفي جمعيت در سواحل کشورهای
پيراموني دریای عمان
ميزان وابستیي جمعيت سواحل کشورهای پيراموني
حوزه مورد مطالعه به دریای عمان
تجان اقوام و گروه های نژادی و زباني واقع در
سواحل کشورهای حوزه ی دریای عمان با ایران
اقوام و گروه های نژادی و زباني نامتجان با کشور ،
واقع در سواحل مكران ایران
وضعيت و ظرفيت های موجود علمي  ،تحقيقاتي و
دان فناوری کشور ایران در سواحل مكران

شكل 1مد مفهومي تحقيق

روش شناسی تحقیق:

پژوه

حاضر از نظر نوع تحقيق « ،کاربردی » واز لحا روش تحقيوق ،بوه روش « توصويفي -

تحليلي » انجام شدهاست .همچنين با توجه بوه تخصصوي بوودن موضووع تحقيوق و محودودیت
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وجود صاحب نظران ،خبرگان و کارشناسان متخصوب مورتبط بوا مسوائل ژئوپليتيوک طبيعوي و
انساني حوزهی دریای عمان در سطح نيروهای مسلح و دستیاههای کشوری و مراکز دانشویاهي،
جامعهی آماری برای پرس نامه و مصاحبهی این تحقيق نيوز کوه بتوانود نيازهوای علموي آن را
برآورده سازد 43 ،نفر برآورد شدهاست(این برآورد بر اساس مشورت بوا افوراد خبوره و صواحب
نظر در این موضوع بدست آمده است) .لاا با توجه به حجم محدود جامعوهی آمواری ،جامعوهی
نمونهی تحقيق نيز هموان جامعوهی آمواری اسوت کوه دارای ویژگوي هوایي از قبيول؛  -)1دارای
سابقهی خدمت در مشاغل راهبردی و یا در جاییاه شغلي سورتيسي  -)5دارای مودرک تحصويلي
کارشناسي ارشد و باالتر  -)4آشنایي نسبتاً مناسب با مسائل راهبوردی و ژئوپليتيوک  -)3آشونایي
نسبتاً مناسب با حوزه ی مورد مطالعه مي باشند و به صورت تمام شومار بوه آن هوا رجووع شوده
است .در این تحقيق با استفاده از روش گردآوری اطالعوات بوه صوورت کتابخانوه ای از طریوق
مطالعه کتب و مقاالت به روش في برداری و با بررسي اسناد و مدارک علمي ،پژوهشي و نقشه
های جغرافيایي موجود در کتابخانهها و اسناد و مدارک رسمي موجود نزد سازمانهوا و نهادهوای
ذیربط در مسائل ژئوپليتيک طبيعي و انساني حوزهی دریای عمان و امور دفاعي کشور مورتبط بوا
حوزه تحقيق اطالعات مورد نياز گردآوری شده است .همچنوين بوا اسوتفاده از روش تحقيقوات
ميداني و با بهره گيری از مصاحبه با افراد صاحب نظر مرتبط با مسائل ژئوپليتيک و اموور دفواعي
و با تهيه و توزیع پرس نامه بين صاحب نظران و خبرگان جامعه نمونه آمواری و بوا اسوتفاده از
مشاهدات ميداني محقق در مناطق جنوب و جنوب شرق کشور(سوواحل مكوران) نيوز اطالعوات
مورد نياز جمع آوری شده است.
قلمرو تحقيق از نظر جغرافيای مكاني ،شامل بخ هایي از سوواحل کشوورهای ایوران ،پاکسوتان،
عمان و امارات متحده عربي در پيرامون دریای عمان ميباشد که عمق و فاصلهی این سوواحل از
دریا تا جایيکه فضای خشكي سواحل از نظر عوامل جغرافيای طبيعي و انساني مرتبط با دریوا و
دارای تاثير متقابل مي باشد ،امتداد مي یابد .درنتيجوه آنچوه کوه در مطالعوه سوواحل کشوورهوای
پيرامون دریای عمان مورد تأکيد و امعان نظر است ،قسمتهوایي از قلمورو جغرافيوایي سوواحل
ایووران در دو اسووتان هرمزگووان(شوورق اسووتان از تنیووهی هرمووز تووا جاسووک) و سيسووتان و
بلوچستان(جنوب استان از جاسک تا گواتر) و بخ هایي از سواحل ایالت بلوچستان پاکستان(از
گواتر تا رود سند) و همچنوين قسومتهوایي از سوواحل اسوتانهوای شورقي عموان و برخوي از
شيخنشينهای امارات متحدهعربي(از تنیهی هرمز تا رأسالحد در شرق عمان) ميباشود .از نظور
قلمرو موضوعي ،در این تحقيق به بررسي عوامل ژئوپليتيک طبيعي و انساني و تاثير آن بر راهبرد
دفاعي پرداخته شده است و از نظر قلمرو زماني ،احتماال نتایج این تحقيق تا حدود ده سا آینده
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قابل استفاده مي باشد .در تحليل داده هوا بوا بهوره گيوری از نورمافوزارهوای  EXELو  ، SPSSاز
روشهای آماری جداو توصيفي و نموودارهوای اسوتنباطي توزیوع فراوانوي داده هوا و محاسوبه
ميانیين آن ها استفاده شده است و سس برای بيان درصد ميزان اطمينان از سطح معنا دار بوودن
پاسخ جامعه ی نمونه آماری به سئواالت پرس

نامه تحقيق(با ضریب اطمينان  %32و بوا خطوای

حداکثر زیر  ،)%2از روش آماری آزمون خي 5و همچنين از روش فریودمن بورای احصواء رتبوه
بندی ،وزن دهي و نرما سازی عوامل موثر ژئوپليتيک طبيعي و انساني حووزه دریوای عموان بور
تدوین راهبرد دفاعي جمهوری اسالمي ایران ،استفاده شده است .در خصووه چیوونیي انجوام
مصاحبه و تهيه و توزیع پرس

نامه و روایي و پایایي آن ،ابتدا پرس

نامهای بر اساس یافتههای

مطالعات نظری و محيط شناسي ژئوپليتيكي متناظر با عوامل ژئوپليتيک طبيعي و انساني مرتبط بوا
مسائل دفاعي کشورهای حوزهی دریای عمان در قالب  17سئوا بسته و یک سئوا باز پو

از

مصاحبه با برخي از افراد خبره و صاحب نظر مرتبط با موضوع و اخوا نظور آنوان بورای بررسوي
ميزان تاثير هر یک از عوامل ژئوپليتيک طبيعوي و انسواني کشوورهای حووزهی دریوای عموان در
تدوین راهبرد دفاعي کشور طراحي گردیود و در اداموه پو

از توزیوع پرسو

ناموه بوين افوراد

جامعهی نمونه آماری و جمع آوری و بررسي پاسخ آنها و پيرو مشوورت و مصواحبه مجودد بوا
برخي از افراد صاحب نظر و خبره مرتبط با موضوع ،از بين موارد پيشنهادی که توسوط برخوي از
پاسخدهندگان جامعه آماری در قالب سئوا باز پرس نامه مطرح گردیده بود ،نسبت بوه احصواء
عوامل ژئوپليتيكي جدید و هم چنين تفكيک برخي از عوامل ژئوپليتيكي قبلي به دليل کلي بوودن
عناوین آنها و احتما برداشتهای متفاوت اقدام و در قالب پرس نامه دوم با  52سئوا بسوته
و یک سئوا باز تنظيم و مجدداً بين جامعه نمونه آماری جهت اخا نظور آنوان توزیوع شود و در
ادامه محقق پ

از جمعآوری پاسخ پرس نامه ها و استخراج و تجزیه و تحليل دادهها با استفاده

از روشهای آماری نسبت به تعيين عوامل موثر ژئوپليتيک طبيعي و انسواني کشوورهای حووزهی
دریای عمان و ميزان تاثير آن ها بر تدوین راهبرد دفاعي کشور اقدام گردید.
با توجه به تخصصي بودن موضوع تحقيق و محدودیت وجود افراد صاحبنظر و خبره مرتبط بوا
موضوع و حووزه ی موورد مطالعوه در سوطح نيروهوای مسولح ،دسوتیاههوای کشووری و مراکوز
دانشیاهي و نيز تمام شمار بودن جامعهی آماری و طراحي و توزیع سئواالت پرسو ناموه در دو
نوبت مي توان با درصد اطمينان باالیي نتيجهگيری نمود که سئواالت پرسشنامهی مزبور از اعتبوار
و روایي نسبتا باالیي برخوردار ميباشد .از طرفي برای باال بردن پایایي پرسو

ناموه تحقيوق ،بوا

توجه به ویژگيهای جامعه نمونه آماری و مصاحبه مجدد با برخي از آن ها در خصوه بعضوي
از دادهها تا حد اشباع،چنانچه سئواالت مزبور به گونهای دییر و در زموانهوای مختلوف مطورح
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گردد ،به نظر مي رسد پاسخ ها تقریبا یكسان خواهد بود که از این نظور موي تووان اظهوار نموود
پرس

نامه تحقيق حاضر از پایایي نسبتا باالیي برخوردار مي باشد.

تجز یه و تحلیل دادهها و یافتههای تحقیق:

برای ارزیابي و دستيابي به پاسخ سئوا تحقيق مبني بر « شناسایي عوامل مؤثر ژئوپليتيک طبيعوي
و انساني کشورهای حوزهی دریای عمان و تعيين ميزان تاثير این عوامل بر تدوین راهبرد دفواعي
جمهوری اسالمي ایران در این حوزه » ،ابتدا بور اسواس دادههوای جموعآوری شوده از جامعوهی
آماری در قالب پرس نامهی نهایي تحقيق با استفاده از روشهای آمواری توصويفي ،اسوتنباطي و
آزمون خي ،5به توصيف و تجزیه و تحليل هریک از عوامل ژئوپليتيک طبيعي و انساني موؤثر در
حوزه ی دریای عمان در قالوب جوداو و نموودار هوای توزیوع درصود فراوانوي و آزموون کوای
اسكوئر(خي )5به شرحي که در ادامه مي آید ،پرداخته شده است و سس جدو توزیوع درصود
فراواني و محاسبه آزمون خي 5تمامي عوامل ژئوپليتيک طبيعي و انساني مزبور در قالوب جودو
در یک نیاه به ترتيب اولویت ميانیين هریک از عوامل ارائه گردیده است .به دنبا آن نسوبت بوه
استانداردسازی عوامل ژئوپليتيكي و همچنين تعيين ميانیين کول از بوين ميوانیين هموهی عوامول و
تعيين عدد شاخب که از رابطه زیر بهدست آمدهاست ،اقدامگردیده و سس با توجوه بوه مطالعوات
محيط شناسي ژئوپليتيكي و تحقيقات ميداني انجام شده توسط محقق و مصاحبه صوورتگرفتوه بوا
برخي از افراد خبره و صاحبنظر جامعه آماری و همچنين با توجه به نتایج محاسبه آزمون خوي 5و
عواملي که دارای ميانیين زیر عدد شاخب مزبور هستند و از ميزان تواثير کموي در تودوین راهبورد
دفاعي کشور در حوزهی دریای عمان برخوردار ميباشند ،تعداد  2عامل حاگ گردیدهاند.
برای بدست آوردن عدد شاخب در این تحقيق از رابطهی زیر استفاده شده است؛
ميانیين کل ميانیينهای عوامل
پایينترین ميانیين عامل= Min
= 4/2

4/85 - 3/32
3

عدد شاخب =µ

M= M

باالترین ميانیين عامل = Max
= 3/24 -

Max – Min

µ= -

3

متعاقب آن کليه عوامل ژئوپليتيكي که دارای ميانیين باالی عدد شاخب بودند(52عامول) ،در قالوب عوامول
ژئوپليتيک طبيعي و انساني حوزه ی دریای عمان که بر تدوین راهبورد دفواعي کشوور در ایون حووزه مووثر
ميباشند ،بر حسب ترتيب اولویت ميانیين آن ها و همچنين با تقسيم نمودن ميانیين هر عامول بور مجمووع
کل ميانیينهای عوامل  ،وزن هرعامل نيز مشخب گردیدهاست .بنابراین در ادامه برای نمونه از بين عوامل
مؤثر ژئوپليتيک طبيعي و انساني  52گانه حوزه دریای عمان ،به توصيف و تحليول یكوي از عوامول موؤثر
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ژئوپليتيكي فوق تحت عنوان عامل  ،1مشتمل بر جدو و نمودار توزیع درصود فراوانوي و آزموون کوای
اسكوئر(خي )5آن به شرح ذیل پرداخته ميشود.
میزان تاثیر عامل  : 9موقعيت ژئوپليتيكي سواحل ایران در دریای عمان به چه ميوزان در تودوین راهبورد
دفاعي کشور در حوزهی دریای عمان موثر مي باشد؟
«جدو  2توزیع درصد فراواني ميزان تاثير عامل  1در تدوین راهبرد دفاعي کشور»
درص فراوانی

درص فراوانی

معتبر

تراکمی

5.3

طبقه

فراوانی

درص فراوانی

متوسط

1

5.3

5.3

زیاد

4

3.3

3.3

11.3

خيلي زیاد

42

33.5

33.5

122

جمع

43

122

122

میانگی

3.3253

«نمودار  1توزیع درصد فراواني ميزان تاثير عامل  1در تدوین راهبرد دفاعي کشور»
30

20

ف راوان ي

فراواني

10

0
خ ي ل ي زي اد

خيلي زیاد

زي اد

زیاد

م تو سط

متوسط

توصیف و تحلیل آزمون عامل الف: 4-

جدو و نمودار فوق نشان دهنده آن است که  5/3درصد پاسخگویان جامعهی آماری ،ميزان تواثير عامول
موقعيت ژئوپليتيكي سواحل ایران در دریای عمان بر تدوین راهبرد دفاعي کشور در حوزهی دریای عمان
را در حد متوسط و  3/3درصد پاسخ گویان تاثير این عامل را در حد زیواد و  33/5درصود آنوان در حود
خيلي زیاد دانستهاند .هم چنين باتوجه به انجام آزمون خي 5و معنويدار بوودن کوای اسوكوئر ( ).000ایون
عامل ،نظر جامعه آماری این است که عامل موقعيت ژئوپليتيكي سواحل ایران در دریوای عموان بوا ضوریب
اطمينان  33درصد به عنوان یک عامل ژئوپليتيكي در تدوین راهبرد دفاعي کشور در حووزهی دریوای عموان
موثر ميباشد.
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جدو  7توزیع فراواني تاثيرعوامل ژئوپليتيک طبيعي و انساني حوزه دریای عمان بر تدوین راهبرد دفاعي کشور به ترتيب اولویت ميانیين(دریک نیاه)
عوامل ژئوپلیتیک طبیعی و انسانی حوزه
 -1موقعيت ژئوپليتيكي سواحل ایران در دریای عمان
 -2وسعت و طو سواحل ایران در دریای عمان
 -6موقعيوت راهبوردی و ژئوو اسوتراتژیک ایووران در
تنیههرمز و سواحل دریای عمان
 -53قلمرو دریایي ایران در حوزهی دریای عمان
-12نق و موقعيت ارتباطي دریایعمان بين خلويج فوارس و
آبهای آزاد درجهت توسعه دریانوردی و رونق اقتصادی
 -14ميزان و اندازه جمعيت ایران در سواحل دریوای
عمان (در عمق صد کيلومتری)
-4وضعيت جغرافيای طبيعي(توپوگرافي و شبكه آبها) سوواحل
ایران در دریای عمان(درعمق صد کيلومتری)
 -16ویژگيهوای کيفوي جمعيوت (سوواد ،مهوارت،
سطح بهداشت  ،رفاه و )...در سواحل جنووب شورق
ایران
 -13ميزان وابستیي جمعيت سواحل جنووب شورق
ایران به دریای عمان
 -52منطقه آزاد و موقعيت ترمينوالي ایوران در سوواحل
دریای عمان برای کشورهای همسایه شرقي و شمالي
 -3نق کشور ایران در حوزه ی دریوای عموان بوه
عنوان پل ارتباطي بين سه قاره ی اروپا ،آسيا و آفریقا
 -12ميزان تراکم جمعيت ایوران در سوواحل دریوای
عمان
 -5موقعيت ژئوپليتيكي سواحل کشورهای پاکسوتان،
عمان و امارات در دریای عمان
 -7وسووعت و طووو سووواحل کشووورهای پاکسووتان،
عمان و امارات در دریای عمان
 -52ميزان وابستیي جمعيت سواحل پاکستان ،عمان
و امارات به دریای عمان
 -54وضووعيت و ظرفيووت هووای موجووود علمووي،
تحقيقاتي و دان فناوری کشوور ایوران در سوواحل
مكران
 -55اقوام و گروه های نژادی و زبواني نامتجوان بوا
کشور واقع در سواحل مكران ایران
-51اقوام و گروه های نژادی و زباني واقع در سوواحل کشوورهای
حوزه ی دریای عمان که با ایران متجان هستند
 -3اجرای طرح احتموالي احوداث کانوا جواییزین
تنیهی هرمز در جنوب شبه جزیره مسندم
 -3وضعيت جغرافيای طبيعي(توپوگرافي و شبكه ی
آبها) سواحل کشور های پاکستان ،عمان و اموارات

تیلی کم
گ د

1

2.9

1

2.9

1

2.9

کم
گ د

متوسط
گ

د

2.9

3

1

زیاد
گ

د

تیلی زیاد
گ د

ميانیين

8.8

30

4.8529 88.2

1

2.9

3

8.8

30

4.8529 88.2

1

2.9

5

28 14.7

4.7941 82.4

1

2.9

12

21 35.3

4.5882 61.8

2

5.9

17

50

15

4.3824 44.1

3

8.8

16

15 47.1

4.3529 44.1

1

2.9

21

12 61.8

4.3235 35.3

3

8.8

19

12 55.9

4.2647 35.3

1

2.9

24

9 70.6

4.2353 26.5

3

8.8

21

10 61.8

4.2059 29.4

6

12 17.6

15 35.3

4.1765 44.1

6

16 17.6

12 47.1

4.1765 35.3

1

2.9

30

3 88.2

8.8

3

8.8

27

4 79.4

4.0294 11.8

6

27 17.6

1 79.4

2.9

1

2.9

14

12 41.2

7 35.3

3.7353 20.6

1

2.9

12

13 35.3

7 38.2

3.7059 20.6

6

8 17.6

11 23.5

9 32.4

3.6765 26.5

5

14.
7

4.0588

3.8529

8

23.5

12

35.3

8

23.5

3.6176

18

52.9

15

44.1

1

2.9

3.5
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در دریای عمان (در عمق حدود یک صد کيلومتری)
 -11نق و موقعيت حوزه ی دریای عمان از لحوا
مهاجرت و تباد نيروی انساني بين کشورهای واقوع
در سواحل شمالي و جنوبي دریای عمان
 -13ویژگي های کيفوي جمعيوت (سوواد ،مهوارت،
سطح بهداشت ،رفاه و )...کشورهای پاکسوتان ،عموان
و امارات در سواحل دریای عمان
-15تاثير آب و هوا (اقليم) دریای عمان بر حوزهمورد مطالعه
 -13ميزان و اندازه جمعيت پاکستان ،عموان و اموارات در
سواحل دریا (در عمق صد کيلومتری)
 -17ميزان تراکم جمعيت پاکستان ،عموان و اموارات
در سواحل

2

5.9

19

55.9

12

35.3

3

8.8

16

47.1

15

44.1

4

11.
8
17.
6

7

20.
6

6

1

2.9

3.3529

3.3529

16

47.1

13

38.2

1

2.9

3.3235

15

44.1

9

26.5

4

11.8

3.3235

15

44.1

12

35.3

3.1471

تحلیل دادههای عوامل مؤثر ژئوپلیتیک طبیعی و انسانی حوزه بر حسب آزمون خی: 2

برای تعيين درصد اطمينان معنيداری پاسخ جامعهی آماری به سئواالت پرسو ناموه در خصووه تعيوين عوامول
ژئوپليتيک طبيعي و انساني مؤثر برتدوین راهبرد دفاعي کشور در حووزهی دریوایعموان ،بورای هریوک از عوامول
مزبور از روش آماری آزمون خي(5کای اسكوئر) استفاده شده که نتایج آن به شرح جدولي که در ادامه آموده ،موي
باشد .بنابراین برای اینكه معلوم گردد که آیا نظرات پاسخگویان دارای تفاوت معني دار بوده یا پاسخهوا بوه صوورت
اتفاقي واز روی شان

داده شدهاست ،از روش آماری کای اسكوئر(خي )5نيز استفاده گردید .لاا ارقام جدو فووق

نشان دهنده آن است که معنيداری گویههای شماره  17 ،12و  ،52از معنيداری درسطح آلفای  2/22بزرگتر اسوت،
لاا پاسخ به این گویهها دارای تفاوت معني دار نيست .البته از آنجا که آزمون خي 5و معنيداری کوای اسوكوئر ایون
عوامل بي از  2/22ميباشد ،ليكن بهدليل اینکه جامعهی آماری تاثير عوامل فوق را (به جز عامل  )17در حد بي

از

زیاد دانستهاند و با استناد به ميانیين نسبتاً باالی این عوامل (به جز عامل  )17و با توجه به نظر مثبوت افوراد خبوره و
صاحبنظر در مورد تاثير این عوامل(به جز یک گویه پي گفته) و همچنين براساس نتایج مطالعات محويطشناسوي
ژئوپليتيكي این تحقيق ،عوامل مزبور(عوامل  12و  )52به عنوان عوامل ژئوپليتيكي موثر در تدوین راهبرد دفاعي کشور
در حوزهی دریای عمان محسوب ميگردند و در ادامه نيز عامل  17حاگ خواهد شد.
جدو  6درصد اطمينان معني داری پاسخ جامعهی آماری (آزمون خي)5
ردی
گ
1
2
3
4
5
6

عوامل ژئوپليتيک طبيعي و انساني حوزه دریای عمان
موقعيت ژئوپليتيكي سواحل ایران در دریای عمان
موقعيت ژئوپليتيكي سواحل کشورهای پاکستان ،عمان و امارات در دریای عمان
وضعيت جغرافيای طبيعي(توپوگرافي و شبكهی آب ها) سوواحل ایوران در دریوای عموان(درعمق
حدود صد کيلومتری)
وضعيت جغرافيای طبيعي(توپوگرافي و شبكه آب ها) سواحل پاکستان ،عمان و امارات در دریوای
عمان (در عمق صد کيلومتری)
وسعت و طو سواحل ایران در دریای عمان
وسعت و طو سواحل کشور های پاکستان ،عمان و امارات در دریای عمان

کای اسكوئردرجه آزادیمعنيداری
2 46.294
2 46.294
2 17.706

.000
.000
.000

2 14.529

.001

2 46.294
2 32.529

.000
.000
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7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
22
23
24
25

موقعيت راهبردی و ژئو استراتژیک ایران در تنیه ی هرمز و سواحل دریای عمان
اجرای طرح احتمالي احداث کانا جاییزین تنیه هرمز در جنوب شبه جزیره مسندم
نق ایران در حوزه دریای عمان به عنوان پل ارتباطي بين سه قاره ی اروپا ،آسيا و آفریقا
نق و موقعيت ارتباطي دریای عموان بوين خلويج فوارس و آب هوای آزاد در جهوت توسوعهی
دریانوردی و رونق اقتصادی
نق و موقعيت حوزه دریای عمان از لحا مهاجرت و تباد نيروی انساني بين کشوورهای واقوع
در سواحل شمالي و جنوبي آن
تاثير آب و هوای (اقليم) دریای عمان بر حوزه ی مورد مطالعه
ميزان و اندازه جمعيت ایران در سواحل دریای عمان (در عمق حدود صد کيلومتری)
ميزان و اندازه جمعيت پاکستان ،عمان و امارات در سواحل دریوای عموان (در عموق حودود یوک
صد کيلومتری)
ميزان تراکم جمعيت ایران در سواحل دریای عمان
ميزان تراکم جمعيت کشورهای پاکستان ،عمان و امارات در سواحل دریای عمان
ویژگيهای کيفي جمعيت (سواد ،مهارت ،سطح بهداشت ،رفاه و )..در سواحل جنوب شرق ایران
ویژگي های کيفي جمعيت (سواد ،مهارت ،سطح بهداشت  ،رفاه و )...پاکستان ،عموان و اموارات در
سواحل
ميزان وابستیي جمعيت سواحل جنوب شرق ایران به دریای عمان
ميزان وابستیي جمعيت سواحل کشورهای پاکستان ،عمان و امارات به دریای عمان
اقوام و گروه های نژادی و زباني واقع در سواحل کشوورهای حووزه دریوای عموان کوه بوا ایوران
متجان هستند
اقوام و گروه های نژادی و زباني نامتجان با کشور واقع در سواحل مكران ایران
وضعيت و ظرفيتهای موجود علمي ،تحقيقاتي و دان فناوری ایران در سواحل مكران
قلمرو دریایي ایران در حوزهی دریای عمان
منطقه آزاد و موقعيت ترمينالي ایران در سواحل دریای عمان برای کشورهای همسایه شرقي و شمالي
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2 37.471
4 9.824
3 13.765
2 11.706

.000
.044
.003
.003

3 26.000

.000

3 18.000
2 9.235
3 8.118

.000
.010
.044

2 4.471
2 2.882
2 11.353
2 9.235

.107
.237
.003
.010

2 24.059
3 1.529
2 33.588

.000
.675
.000

4 19.529
3 11.882
2 17.706
2 14.529

.001
.008
.000
.001

نرمالسازی و تعیین وزن عوامل موثر ژئوپلیتیک طبیعی و انسانی حوزه:

با توجه به تعيين عدد شاخب که معاد عدد  4/2گردید ،ابتدا نسبت به حاگ عوامل دارای ميانیين پایينتور از عودد شواخب
فوق اقدام و سس سایر عوامل ژئوپليتيكي دارای ميانیين باالتر از عدد شاخب در قالب عوامل ژئوپليتيک طبيعي و انساني حوزه
ی دریای عمان که بر تدوین راهبرد دفاعي کشور موثر مي باشند ،به شرح جدو زیر پ از نرموا سوازی عوامول بور حسوب
اولویت ميانیين آنها و همچنين تعيين وزن هر عامل که با تقسيمنمودن ميانیين آن عامل بر مجموع کول ميوانیينهوای عوامول
بهدست آمده است ،تعيين گردیدند.
«جدو شمارهی  3عوامل موثر ژئوپليتيک طبيعي و انساني حوزه بر حسب وزن واولویت ميانیين»
ردیف عوامل موثر ژئوپلیتیک طبیعی و انسانی حوزه ی دریای عمان
1
موقعيت ژئوپليتيكي سواحل ایران در دریای عمان
2
وسعت و طو سواحل ایران در دریای عمان
3
موقعيت راهبردی و ژئو استراتژیک ایران در تنیه ی هرمز و سواحل دریای عمان
4
قلمرو دریایي ایران در حوزهی دریای عمان
2
نق و موقعيت ارتباطي دریای عمان بين خليج فوارس و آب هوای آزاد در جهوت توسوعه دریوانوردی و رونوق
6
اقتصادی اندازه جمعيت ایران در سواحل دریای عمان (در عمق حدود یک صد کيلومتری)
ميزان و
7
وضعيت جغرافيای طبيعي(توپوگرافي و شبكه آب ها) سواحل ایوران در دریوای عموان(در عموق صود
8
های کيفي جمعيت (سواد ،مهارت ،سطح بهداشت  ،رفاه و )...در سواحل جنوب شرق ایران
ویژگي
کيلومتری)
9
ميزان وابستیي جمعيت سواحل جنوب شرق ایران به دریای عمان

میانگی
4.852
4.852
9
4.794
9
4.588
1
4.382
2
4
4.352
4.323
9
4.264
5
4.235
7
3

وزن
0.058
0.058
2
0.057
2
0.055
5
0.052
0
6
0.052
0.051
2
0.051
9
0.050
1
8
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11
منطقه آزاد و موقعيت ترمينالي ایران در سواحل دریای عمان برای کشورهای همسایه شرقي و شمالي
11
نق کشور ایران در حوزه ی دریای عمان به عنوان پل ارتباطي بين سه قاره ی اروپا ،آسيا و آفریقا
12
ميزان تراکم جمعيت ایران در سواحل دریای عمان
14
موقعيت ژئوپليتيكي سواحل کشور های پاکستان ،عمان و امارات در دریای عمان
13
وسعت و طو سواحل کشور های پاکستان ،عمان و امارات در دریای عمان
12
ميزان وابستیي جمعيت سواحل کشورهای پاکستان ،عمان و امارات به دریای عمان
16
وضعيت و ظرفيت های موجود علمي ،تحقيقاتي و دان فناوری کشور ایران در سواحل مكران
17
اقوام و گروه های نژادی و زباني نامتجان با کشور واقع در سواحل مكران ایران
3.705
3
18
اقوام و گروه های نژادی و زباني واقع در سواحل کشورهای حوزه دریای عمان که با ایوران متجوان
3.676
9
اجرای طرح احتمالي احداث کانا جاییزین تنیه ی هرمز در جنوب شبه جزیره ی مسندم
3.617
5
 19هستند
3.5
 21وضعيت جغرافيای طبيعي(توپوگرافي و شبكه ی آبها) سواحل پاکستان ،عمان و امارات در دریای عمان (در عمق 6
جمع صد کيلومتری)
83.3822
4.205
4.176
9
4.176
5
4.058
5
8
4.029
4
3.852
9
3.735

0.050
0.050
4
0.050
1
0.048
1
7
0.048
3
0.046
2
0.044
0.044
8
0.044
4
0.043
1
0.042
4
0
1

ارزیابی تحلیل دادههای مرتبط با سئوال تحقیق:

با توجه به تجزیه و تحليل فوق و تبيين عوامل موثر ژئوپليتيک طبيعي و انساني حوزهی دریای عمان و تعيين ميزان تواثير
این عوامل در تدوین راهبرد دفاعي کشور در حوزه مزبور (به شرح جدو شماره  3پي گفته) ،ميتوان چنين جمعبنودی
نمود که موارد فوق در واقع پاسخ مناسبي به سئوا تحقيق مبني بر چيستي عوامل مؤثر ژئوپليتيک طبيعي و انساني حووزه
دریای عمان و ميزان تاثير این عوامل در تدوین راهبرد دفاعي کشور ميباشد.

نتیجهگیری و پیشنهاد:
الف -نتیجهگیری

سئوا تحقيق؛ عوامل مؤثر ژئوپليتيک طبيعي و انساني مرتبط با مسائل دفاعي کشورهای حوزه دریای عمان کدامند و تواثيراین
عوامل بر تدوین راهبرد دفاعي جمهوری اسالمي ایران دراین حوزه به چه ميزان است؟
در پاسخ به سئوا فوق ،با توجه به مطالعات نظری ،محيطشناسي ژئوپليتيكي و تحقيقات ميداني صوورت گرفتوه
در حوزهی دریای عمان و هم چنين با توجه به یافتههای پژوه و تجزیه و تحليل انجام شده به شورح مووارد
پي گفته ،موثرترین عوامل ژئوپليتيک طبيعي و انساني مرتبط با مسائل دفاعي کشوورهای حووزه ی دریوای عموان در
قالب  52عامل ژئوپليتيكي (به شرح جدو شمارهی  3پي گفته) خواهد بود که ميزان تاثير ایون عوامول بور تودوین
راهبرد دفاعي جمهوری اسالمي ایران در حوزه مزبور ،بر حسب وزن و اولویت ميوانیين هور یوک از عوامول نيوز
تعيين گردیده است .به گونه ای که عامل؛ « موقعيت ژئوپليتيكي سواحل ایران در دریای عمان » با ميوانیين 3/3
و وزن  2/2235دارای بيشترین ميزان تاثير و عامل؛ « وضعيت جغرافيای طبيعي(توپوگرافي و شبكه ی آبها) سواحل
پاکستان ،عمان و امارات در دریای عمان (در عمق حدود یک صد کيلومتری) » با ميوانیين  4/2و وزن  2/2352دارای
کم ترین ميزان تاثير بر تدوین راهبرد دفاعي کشور در این حوزه مي باشند.
ب -پیشنهاد

به طراحان دفاعي کشور یا سایر پژوهشیراني که در آینده قصد تدوین راهبرد دفاعي کشور در حووزهی دریوای
عمان را دارند ،پيشنهاد مي شود با توجه به دقت باالی این تحقيق و به منظور جلوگيری از اتالگ زموان و عودم
تكرار مسير طي شده ،ميتوانند از نتایج بهدست آمده در این تحقيق در جهوت تودوین راهبورد مزبوور اسوتفاده
نمایند.
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فهرست منابع:
 -اخباری ،محمد«،)1463( ،جغرافيای نظامي ایران» ،تهران ،دانشیاه امام حسين
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 ازغندی ،عليرضا و روشند  ،جليل«،)1463( ،مسائل نظامي و استراتژیک معاصر» ،تهران ،انتشارات سمت. اسعدی ،مرتضي«،)1473( ،جهان اسالم ،بنیالدش ،پاکستان ،ترکيه» ،تهران ،مرکز نشر دانشیاهي. افشار(سيستاني) ،ایرج«،)1467(،جغرافيای تاریخي دریای پارس» ،تهران ،انتشارات سوره. بدیعي ،ربيع«،)1475( ،جغرافيای مفصل ایران» ،جلد او  ،تهران ،نشر اقبا . پورمهراني ،مهران«، )1433(،چال های ژئوپليتيكي ایران در مرزهای پيراموني» ،تهران ،نشر نوآور. ثقفي عامری ،ناصر«،)1464( ،استراتژی و تحوالت پ از دوران جنگ سرد» ،تهران ،دفتر مطالعات سياسوي وبينالمللي وزارت امور خارجه.
 جعفری ولداني ،اصغر«، )1463(،تحوالت مرزها و نق ژئوپليتيک آن در خليج فارس» ،تهران ،نشر قوم . چیيني ،حسن«،)1433( ،نظام مدیریت استراتژیک دفاعي» ،جلد دوم ،تهران ،نشر آجا. حافظ نيا ،محمدرضا«، )1461( ،خليج فارس و نق استراتژیک تنیهی هرمز» ،تهران ،انتشارات سمت. حافظ نيا ،محمدرضا«،)1432( ،اصو و مفاهيم ژئوپليتيک» ،مشهد ،انتشارات پاپلي. دفتر مطالعات سياسي و بين المللي«،)1436( ،پاکستان» ،تهران ،انتشارات وزارت امور خارجه. دفتر مطالعات سياسي و بين المللي«،)1436( ،عمان» ،تهران  ،انتشارات وزارت امور خارجه. رشيد ،غالمعلي« ،)1437(،نق عوامل ژئوپليتيک در راهبرد دفاعي(مطالعهی موردی؛ ایران نسبت به عراق)»،رساله ی دکتری جغرافيای سياسي ،تهران ،دانشیاه تربيت مدرس.
 سازمان اطالعات سساه« ،)1433( ،برآورد تهدید امارات متحده عربي» ،تهران. سازمان جغرافيایي نيروهای مسلح « ،)1436(،ژئوپليتيک منطقهی خليج فارس -با تأکيد بور شويعيان» ،تهوران،انتشارات سازمان جغرافيایي نيروهای مسلح.
 صافي گلساییاني ،قاسم« ،)1477(،سفرنامهی پاکستان -نیرشي به تاریخ و فرهنگ» ،تهران ،انتشارات کلمه. صفوی ،سيدیحيي« ،)1432(،مقدمهای بر جغرافيای نظامي ایران» ،جلد سوم  ،تهران ،سازمان جغرافيوایي نيروهوایمسلح.
 صفوی ،سيدیحيي«،)1431( ،مقدمهای بر جغرافيای نظامي ایران» ،جلد او ،تهران ،سازمان جغرافيایي نيروهای مسولح،چاپ دوم.
 عزتي ،عزت اله« ،)1461(،ژئوپليتيک» ،تهران ،انتشارات سمت. عزتي ،عزت اله«،)1432(،ژئوپليتيک در قرن بيست و یكم» ،تهران ،انتشارات سمت. فرجي ،عبدالرضا« ،)1477(،جغرافيای کامل ایران» ،جلد او  ،تهران ،سازمان پژوه و برنامهریزی آموزشويوزارت آموزش و پرورش.
 فالح زاده ،محمد هادی« ،)1432(،آشنایي با کشورهای اسالمي( )2پاکستان» ،تهران ،مؤسسه فرهنیي مطالعاتو تحقيقات بينالمللي ابرار معاصر.
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 لطفيان ،سعيده« ،)1467(،استراتژی و روشهای برنامه ریزی استراتژیک» ،تهران ،دفتر مطالعات سياسوي و بوينالمللي وزارت امور خارجه.
 مجتهدزاده ،پيروز« ،)1464(،کشورها و مرزها در منطقهی ژئوپليتيک خليجفارس» ،ترجمه؛ حميودرضوا ملوکمحمدی نوری ،تهران ،مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
 مجتهدزاده ،پيروز« ،)1463(،ایدههای ژئوپليتيک و واقعيتهای ایراني» ،تهران ،نشر ني. معاونت اطالعات آجا« ،)1435(،برآورد اطالعات راهبردی شماره  53کشور امارات» ،تهران. معاونت اطالعات آجا« ،)1433(،برآورد اطالعات راهبردی شماره  13کشور عمان» ،تهران. معاونت اطالعات آجا« ،)1433(،برآورد اطالعات راهبردی شماره  42کشور پاکستان» ،تهران. معاونت اطالعات سساه« ،)1433(،امارات متحده عربي» ،تهران. مرکز آمار ایران« ،)1436(،اطل گزیده نتایج سرشماری عمومي نفوس و مسكن سا  ،» 1432تهران. مرکز آمار ایران(،دی « ،)1433سرشوماری عموومي نفووس و مسوكن  -1432نتوایج کلوي اسوتان سيسوتان وبلوچستان» ،تهران ،امور بينالملل و روابط عمومي مرکز آمار.
 مرکز آمار ایران(،اسفند « ،)1433سرشماری عمومي نفوس و مسوكن  -1432نتوایج کلوي اسوتان هرمزگوان»،تهران ،امور بينالملل و روابط عمومي مرکز آمار.
سورزمينهوای

 مطالعات گروهي گرای سياست دفاعي« ،)1433(،تدوین اسوتراتژی دفواعي -امنيتوي آموایسواحل دریای عمان» ،رساله مطالعات گروهي دانشجویي ،تهران ،داعا.
 ميرحيدر ،دره« ،)1462(،مباني جغرافيای سياسي» ،تهران ،انتشارات سمت ،چاپ چهارم. ميررضوی ،فيروزه و احمدی لفورکي ،بهزاد« ،)1434(،راهنمای منطقه و کشورهای حووزهی خلويج فوارس»،تهران ،انتشارات مؤسسهی فرهنیي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر.
 نامي ،محمدحسن« ،)1433(،جغرافيای کشور پاکستان با تأکيد بر ایالت بلوچستان» ،تهران ،انتشارات سوازمانجغرافيایي نيروهای مسلح.
 نوذری ،فضل اله« ،)1431(،تعيين عوامل ژئوپليتيک حوزه دریای عمان و تأثير آن بر تدوین راهبرد دفاعي –امنيتي جمهوری اسالمي ایران» ،رساله دکتری علوم دفاعي راهبردی ،تهران ،داعا.
 واعظي ،محمود (،بهار« ،)1432تحوالت سازمان شانیهای و عضویت ایران» ،تهران ،فصلنامه مطالعاتآسيای مرکزی و قفقاز ،شماره .24

