
 

 

 

 

       يکیتیژئوپل وزن ارتقاء نقش عوامل ژئواکونومیک درمقاله پژوهشي: 

 فارسایران درخلیججمهوری اسالمي 

4پور، حمیدحسن3، امیرحسین الهامی2اهلل نوذری، فضل1اهلل سیاریحبیب   
 

 01/81/0480:مقاله پذیرش                                                                      80/80/0480: مقاله دریافت

  چکیده
ژئواکونهومی اررگهراری   ی جههانی اسهت    اقتصاد در عرصه   یابی تیاهمهای عصر ژئواکونومی، از ویژگی

ههای سیاسهی و   گیهری در تصهمی  را ای یها جههانی   عوامل یا زیربناهای اقتصادی در محیط کشهوری، منقهه   
تولید قدرت های جغرافیایی با استفاده از فضا و مکانکارکرد ژئواکونومی کند  می مقالع ها های قدرت رقابت

نهش عوامل ژئواکونومیک ی حاضر مهال   گرددی یک کشور کیتیژئوپل وزن یارتهاموجب اقتصادی است  تا 
ههد،،   ازلحاظتبیین کرده است  این مهال   فارس جیدر خلجمهوری اسالمی ایران  یکیتیژئوپل وزن ارتهاء در

ای کتابخان ها با روش تحلیلی است  گردآوری داده-ای و از حیث ماهیت و روش، توصیفیتوسع -کاربردی
ی  است  جامعه   گرفت  انجامها با رویکرد آمیخت  )روش کیفی و کمی( داده لیوتحل  یتجز و روش پیمایشی و

تمهام شهمار انتخها      صهورت  به  نفهر و   66و ژئوپلیتیک،  شامل  ژئواکونومیکآماری تحهیق آگاه ب  مسائل 
ریایی، سواحل مناسب، موقعیت ارتبهایی( و    عوامل جغرافیایی )موقعیت ددهدنتایج تحهیق نشان می گردید 

دریهایی،  -پروری، گردشگری ساحلیمنابع انرژی، شیالت ساحلی و دریایی و آبزی)دریایی -اقتصاد ساحلی 
، 4و 3به  نسهل    2از نسهل   بندرها، توسع  سازی و اوراق کشتیع کشتیایگراری مستهی  خارجی، صنسرمای 

فهارس  ههای سهکونتگاهی در خلهیج   صنعتی ساحلی و سازه-دریایی، منایق آزاد تجاری ونهل حملتجارت و 
 ی ایران دارند  کیتیژئوپل وزنای در ارتهای کنندهعوامل ژئواکونومیک هریک ب  سه  خود نهش تعیین عنوان ب 

 فارس، وزن ژئوپلیتیکی، خلیجژئواکونومیک عواملواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

ب  این  ییایدر ه  آن ،دارای دریا و است کشور ما متصل ب  اقیانوس ییکشور ما یک کشور دریا»            

قدر این منقه  را مراکزی ک  این و های بخش بهی  و عمان دریای ، چ فارسش جیخل حساسیت؛ چ 

 (.09/11/1800، «العالیمدظله» )فرماندهی معظ  کل قوا حساس کرده است

ها و منابع ارزشمند و پیشرفت کشور، تابع وزن ژئوپلیتیکی و استفاده از ظرفیتاقتدار و        

وزن ژئوپلیتیکی مرکز رهل قدرت ملی و یا عوامل مثبت و منفی مؤرر در فضا و مکان  خداداد است 

ای و منقه  یها نظامی مستهی  با جایگاه و منزلت ژئوپلیتیکی کشور در جغرافیایی است ک  رابق 

دارد؛ یعنی هراندازه وزن ژئوپلیتیکی بیشتر باشد، منزلت و اعتبار عمومی کشور بین سایر جهانی 

سرزمینی، اقتصادی، اجتماعی عوامل  ( 184: 1336حافظ نیا،)گیرد کشورهای جهانی فزونی می

در افزایش یا کاهش وزن  تکنولوژیکی، فضائی و فرامرزی-فرهنگی، سیاسی، نظامی، علمی

ای را ایفا نهش برجست  ژئواکونومیکی)ژئوپلیتیک اقتصادی( عامل نیب نیدرارارند  ژئوپلیتیکی اررگ

ی اقتصادی محیط جغرافیایی برای توسع  یها لیپتانساستفاده بهین  از  درواقعژئواکونومی کند  می

های گرشت ، یکی از منایهی ک  از زمانشود  می اقتصادی است ک  نهایتاً منجر ب  تولید قدرت

ترین عمدهاست   فارس جیخلواالترین اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومی را داشت  و هنوز ه  دارد، 

بر همین اساس،   گردد یبازمعظی  گازی و نفتی در این منقه  ب  وجود ذخایر   فارس جیخلاهمیت 

بحری و بری( و  های ژئوپلیتیکی ماهان )قدرت دریایی(، اسپایکمن )ریملند و موقعیتدر نظری 

موقعیت راهبردی  ازلحاظو است   قرارگرفت  موردتوج انرژی(،  استراتژیک)بیضی  1جفری کمپ

ترین راه دسترسی ب  هندوستان بوده و همچون پل ارتبایی س  قاره اروپا، آسیا و آفریها را ب  کوتاه

فارس و در ژئوپلیتیکی خلیجای، کانون مرکزی قلمرو ی منقه ایران در سازه  دهده  پیوند می

گیری از این موقعیت دریایی و جایگاه مدیریت و رهبری بر آن واقع گردیده و قادر است با بهره

های ها و مزیتارزش ؛ها، منابع زیرزمینی، سواحل یوالنی مناسب و غیرهاستفاده از ظرفیت

   الملل شکل دهدو روابط بین جانب  هم خود را در این فضاهای جغرافیایی با توسع  تعامالت  موردنظر

گر و متغیر مداخل فارس خلیجمتغیر وابست  و  عنوان ب در این تحهیق ارتهای وزن ژئوپلیتیکی 

مبتنی بر کارکردهای  افزایش وزن ژئوپلیتیکی  هستند ر مستهلمتغیّ عنوان ب ژئواکونومی عوامل 

در این تواند مورد تأیید خبرگان امر باشد، میهای الزم ک  با ویژگی فارسژئواکونومی خلیج

                                                           
1
 -Geoffery Kemp 
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داشتن ، موقعیت دریاییجغرافیای یبیعی )های چنین پاسخگو باشد و شناخت ویژگیخصوص  

فارس موجب شناخت محیط خلیجالزم برخوردار است   اهمیت از (سواحل یوالنی و مناسب

 ونهل حملو جابجایی و  بندرها ینهش عوامل یبیعی در توسع  ک  ییور ب ها شده شناسایی قابلیت

کاال و  ونهل حملنهش اقتصادی دریا در تأمین منابع غرایی،  ک  ییازآنجاشود  کاال مشخص می

و اوراق کشتی  یساز یکشت، صنعت یپرور یآبزانرژی، صنعت گردشگری ساحلی، شیالت و 

های اقتصادی و استراتژیک ناشی از موقعیت دریایی یکی از گیرد  فرصتفزونی می روز روزب 

 و این مه  در بیانات فرماندهی معظ  کلچرخش قدرت ملی و جهانی است   درروندعوامل مه  

فرصت بزرگ برای  دریا برای یک کشور، یک ک  نیامورد تأکید است مبنی بر  «العالیمدظل »قوا 

د راهبردی است؛ یفوا دریا برای یک کشور و یک ملّت،د یپیشرفت و حفظ منافع ملّی است  فوا

(  همچنین تولید ادبیات و 1/5/1331«العالیمدظل »)فرماندهی معظ  کل قوا  د بزرگ و کالن استیفوا

نماید  عالوه فارس فراه  میحوزۀ نظری این تحهیق شناخت بیشتری در کارکرد ژئواکونومی خلیج

راهبردی  رانیگ  یتصمسازان و نتایج حاصل  از این تحهیق برای مدیران، یراحان، تصمی  ،نیار ب

 ک  ییور ب نماید  میهای راهبردی اقتصادی کمک های آن ب  تدوین یرحیافت و مؤرر خواهد بود  

ضمن  نماید میایجاد  فارس جیخلهای اقتصادی انجام نشدن این تحهیق مانعی در شناخت پتانسیل

وزن ژئوپلیتیکی برای  ج یدرنتمانده،  ولغفمی قدرت سازک  بخشی از کارکردهای دریا در این

ک  چگون  محیط این یابد میای و جهانی کاهش توسع  کشور و رقابت در مناسبات منقه 

شود تا منجر ب  قدرت ی اقتصادی ایران میفارس موجب رشد و توسع جغرافیایی و یبیعی خلیج

 ایران گردد مسئل  اصلی تحهیق است   ژئوپلیتیکیاقتصادی و تهویت قدرت ملی و وزن 

ج  ا ایران  ارتهاء وزن ژئوپلیتیکیدر ژئواکونومی نهش عوامل تبیین » باهد، این تحهیق جهت نیبد

در ارتهاء وزن ژئوپلیتیکی ج  ا ایران در  ژئواکونومینهش عوامل »و سؤال اصلی  «فارسخلیجدر 

 است   گرفت  انجام« ؟چگون  استفارس خلیج

 مباني نظریادبیات و 

  شناسي:پیشینه  
های ژئوپلیتیک دریایی و اهمیت حضور ایران در آ » (، در مهال 1336) دوست نییآزرقانی و 

های دریاها تحهیهات علمی و شناخت ویژگی لیقبک  تحوالتی از  اند افت ی دستب  این نتایج « آزاد

 ها نسبت ب  گرشت ، توسع  عرصۀ عملیاتها، توسع  روابط و نیازهای متهابل بین ملتو اقیانوس
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ی بشر ب  دلیل افزایش جمعیت و ازهایننظامی در دریاها، ناکافی بودن منابع خشکی برای رفع 

ریستی دریاها، منجر ب  اهمیت یافتن تحول در الگوی زیست ابنای بشر، مشخص شدن نهش تو

 بیشتر دریاها در عرصۀ توسع ، امنیت و رفاه کشورها شده است  

دیگر با عنوان تبیین رابق   (، در مقالع 1336)، زهرا و همکارانپور یاحمدوردی زاده، اهلل

ای دریایی ک  کشوره اند افت ی دستدسترسی کشورها ب  دریا با شاخص توسع  انسانی ب  این نتایج 

در مهایس  با کشورهای محصور در خشکی، میزان شاخص توسعۀ انسانی باالیی دارند و دسترسی 

 کشورها ب  دریا از عوامل تأریرگرار بر روند توسعۀ انسانی است 

های ارتبایی سواحل تبیین پتانسیلعنوان دیگر تحت  مقالع (، در 1331خالدی، غالمی و میرزائی )

ارتبایی  نهش دلیل ب  اند افت ی دست، ب  این نتایج افزایش وزن ژئوپلیتیکی ایران مکران در راستای

 ریلی، خقوط و کاال انرژی، انتهال هایپروژه در مکران سواحل نهش ژهیو ب  هازمین  هم  در ایران

 بپردازد   المللیبین و ایمنقه  نهادهای ساماندهی ب  تواندمی ایران

دیگر (، در پژوهشی 1331مقلق، مهدی) پور نیحسوردی زاده، رضا، حافظ نیا، محمدرضا و اهلل

های جغرافیایی موقعیت ساحلی اقیانوسی در توسع  اقتصاد ملی تحت عنوان تبیین نهش پتانسیل

-دریایی و گردشگری ساحلی بندرهادریایی،  ونهل حملک   اند افت ی دستاین نتایج  ب کشورها 

 گرارند  حالت کلی، بیشترین تأریر را بر تولید ناخالص داخلی و اقتصاد ملی کشورها می دریایی، در

 هایتوانمندی بررسی»(، در پژوهشی با عنوان 1336)و احمدی، ابراهی   عباس دیساحمدی، 

اند ک  منایق ملی ایران دریافت  قدرت و ژئوپلیتیکی وزن راستای در آزاد چابهار منقه  راهبردی

وزن قدرت ملی و آزاد، با کارکردهای متنوع اقتصادی، صنعتی، گردشگری و غیره، در افزایش 

ی ناشی از تجارت ارزآورای، ضمن کشورها نهش حائز اهمیتی دارند  در سقح منقه  ژئوپلیتیکی

 تواند مهیاکننده اسبا  همگرایی کشورهای باال و دیگر کشورهای منقه  باشد  پرسود دریایی، می

های رقابت»ای تحت عنوان در مهال  (،1331) پور زارعدائمی، علیرضا، گراوند، فتحی و 

در عرص  مناسبات  اند افت ی دستفارس ب  این نتایج ژئواکونومی ایران و آمریکا در منقه  خلیج

ماده خام در تمدن صنعتی جهان در مهایس  با سایر و خون صنعت مدرن،  ی ل منز ب جهانی، نفت 

 عوامل قدرت از جایگاه باالتری برخوردار است  

دریا و نهش آن در قدرت ملی  ب تحهیق اول چهار  دهدنشان می گرفت  انجامیور ک  تحهیهات همان

سقح فارس در خلیجدر را ایران و ژئواکونومی تحهیق بعدی جایگاه ژئوپلیتیکی دو  ؛ واندپرداخت 
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در ارتهاء ژئواکونومی نهش عوامل مهال  قصد دارد این اما ؛ اندمورد واکاوی قرار داده و جهان منقه  

  مقالع  قرار دهد و یموردبررسرا فارس وزن ژئوپلیتیکی ج  ا ایران در خلیج

 فهوم شناسيم -
های متشکل  و گروه ها دولت« دانش رقابت و گسترش حوزه نفوذ» عنوان ب ژئوپلیتیک : ژئوپلیتیک

ک  ب   هستندهای جغرافیایی  ها و فرصت کسب قدرت و تصر، ابزارها و اهرم درصددسیاسی 

دیدگاه ژئوپلیتیک ب  مقالع   رو نیازادهد   قدرت داده و امکان چیره شدن بر رقیب را می ها آن

و فضا در مکان  یکارکردها های رقابت، آمیز، انگیزه رقابت ها و ابزارهای الگوهای رقابتی، فرصت

 ( 18: 1335بیک بیلندی ) پردازد قدرت می فرازوفرودآن بر  ریتأردهی ب  فرایندهای رقابت و  شکل

رر در قدرت ملی و ؤعوامل مثبت و منفی م ژئوپلیتیکی ب  معنای رهل نیروها و وزن: وزن ژئوپلیتیکي

 منزلت و جایگاه با مستهی  رابق  ؛ ک است فضای جغرافیایی جمعی یک کشور یا مکان و

 (  184: 1336، ایحافظ ن) دارد ای منقه  و جهانی سیست  در کشور ژئوپلیتیکی

 موردی بین جغرافیا و قدرت اقتصادی کشورها را اقتصاد و رابق  درواقعژئواکونومی : ژئواکونومي

ای یا جهانی اررگراری عوامل یا زیربناهای اقتصادی در محیط کشوری، منقه  و دادهقرار  بررسی

 رندهیشکل گهای قدرتی و اررگراری این عوامل در ساختار های سیاسی و رقابتگیریدر تصمی 

از ترکیب س   ژئواکونومی(  32: 1331، مجتهد زاده) کندمی را مقالع  ای یا جهانیژئوپلیتیک منقه 

رسد سیاست ک  عامل مهمی در و ب  نظر می است گرفت  شکلقدرت و اقتصاد  جغرافیا، عنصر

 ( 21: 1331عزتی، ژئوپلیتیک بوده جای خود را ب  اقتصاد داده است )

 

                            

 ژئواکونومی                                                          

 

                
 (1331 )عزتی، ژئواکونومیمفهومی مدل  :1شکل               

 

است و سیاست  گرفت  شکلدر حهیهت ژئواکونومی از ترکیب س  عنصر جغرافیا، قدرت و اقتصاد 

در س  در این مدل جغرافیا   ک  عاملی مه  در ژئوپلیتیک بوده جای خود را ب  اقتصاد داده است

هد، اصلی ژئواکونومی  ( 23همان، ) است قرارگرفت  موردتوج ها ی فضا، محیط و انسانحوزه

 قدرت

 جغرافیا

 اقتصاد
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و بازرگانی  یفنّاورکنترل سرزمین و دستیابی ب  قدرت فیزیکی نیست بلک  دست یافتن ب  استیالی 

ک  زوال جنگ سرد، صاحب تئوری ژئواکونومی گفت  است  اکادوارد لوتو ( 111 همان،) است

 از سوی ژئوپلیتیک ب  سمت ژئواکونومی ر مسیر و حرکت نظام جهانیییتغ ی دهنده نشان درواقع

های نظامی در های بازرگانی و تجاری در حال جایگزین شدن با روشروش؛ گرید عبارت ب   است

المللی ی لوتواک در نظ  جدید بینب  عهیده(  24: 1335، و همکاران )نامیدنیای سیاست هستند 

ها برای تثبیت قدرت و ی اصلی دولتوسیل ابزارآالت اقتصادی جایگزین اهدا، نظامی شده و 

)حافظ  و این ماهیت ژئواکونومی است اند قرارگرفت المللی بین ی درصحن  شان یوجودشخصیت 

فارس قلب جهان و هارتلند انرژی فسیلی خلیج ،جفری کمپنظری   بر اساس(  114: 1336نیا، 

گیرد )ولی وند و ایران در قلب این هارتلند جدید قرار می )بیضی استراتژیک انرژی(، جهان است

  (83: 1338و شهالیی، 

 31تا  23در جنو  غر  آسیا در محدوده  یا بست  م یندریایی  صورت ب  فارس جیخل: فارسخلیج

 بندرعباستا  وفادرج  یول شرقی، قرار دارد  یول آن در دهان   56تا  48درج   عرض شمالی و 

متر است ک   35تا  25عمق آن بین متوسط کیلومتر و  333تا  185کیلومتر و عرض آن بین  1315

کیلومتر ساحل در کران  شمالی  1315ایران با   رسدمتر می 111ی هرمز ب  بیش از ی تنگ در دهان 

و  ایحافظ ن) داردفارس، بیشترین یول ساحل را نسبت ب  کشورهای عربی کران  جنوبی خلیج

ترین مخزن میلیارد بشک  ذخیره نفت، بزرگ 151فارس با داشتن حدود خلیج ( 46: 1338ربیعی، 

 ( OPEC, 2011,2) نفتی جهان است

 تحقیق نظری چارچوب

  در نظریات ژئوپلیتیکي فارسخلیججایگاه  -

 موفهیت ملی دارد و اولین شرطکنترل دریاها نهش کلیدی در 1دریاساالر آلفرد تایر ماهانب  عهیده 

، در دنیای جدید تجارت و ماهانب  باور(  3: 1331عزتی، )الزم برای کسب قدرت جهانی است 

 یول و )شهالیی سیاسی زیادی است و بازرگانی، موقعیت دریایی مناسب، دارای مزایای اقتصادی

های ارتبایی و نظامی بود  مفهوم قدرت در دریا بیشتر متمرکز بر قابلیت درگرشت ( 31: 1338، وند

و در قدرت کشورها و مناسبات ولی امروزه در عرصۀ توسع ، امنیت و رفاه کشورها اهمیت یافت  

موقعیت جغرافیایی، وضع یبیعی (  136-131: 1338، ایحافظ ن) المللی نهش مؤرری داردبین

                                                           
1 - Rear Admiral Alfred Thayer Mahan (1840-1914) 



 

 فارسجمهوری اسالمی ایران در خلیج یکیتیژئوپل وزن یارتها نهش عوامل ژئواکونومیک در  165

در قدرت دریایی زه جمعیت، شخصیت ملی و وضع سیاسی دولت ساحل، گسترش ساحل، اندا 

های ک  سرزمین(  دریاهای جهان بیش از آن53-56: 1331عزتی، ) نهش مهمی دارندیک کشور 

ک  در موقعیت دریایی قرار    کشورهاییدهندها را ب  ه  پیوند میجهان را از ه  جدا کنند آن

-41: 1336دارند از امکانات بیشتری برای در دست گرفتن ابتکار عمل برخوردار هستند )رحیمی، 

توان از سواحل در سواحل، می ساز تیقابلهای اهلل سیاری معتهد است با ایجاد چرخ (  حبیب45

مندی از منافع دریا با احیاء زاد و بهرهمستهی  با دریاهای آ دروازۀ یالیی کشور برای ارتباط عنوان ب 

دسترسی ب   آزاد و یها تماس با آ (  11: 1336)سیاری،  و توسعۀ قدرت دریایی بهره برد

و  است  المللروابط بینو مقالعات  ژئوپلیتیکمه  در نظریات جهانی  متغیری دریایی یها طیمح

ب   ( Nathalie,2014,19) دینما یبرای کشورها فراه  مرا بسترهایی از محدودیت و فرصت 

ای در ایجاد موقعیت راهبردی، توسع  و برقراری کنندهاهلل عزتی؛ دریاها نهش تعیینباور عزت

 ،نظر اسپایکمنب   ( 63-64: 1331دارند )عزتی،  و تأمین مواد غرایی ارتباط بین واحدهای سیاسی

سازد می پریرامکانامکان برقراری یک سلق  مافوق را  ،سهولت حرکت در دریا و تجارت دریایی

شهالیی ، و  وند یولدانست )میجهانی  یقدرت دریایی را کلید راهبرد اساس وی نیبر هم

بوده و  موردنظر(  در ارزیابی قدرت هر کشور، همواره عامل دوری یا نزدیکی با دریا 38: 1338

های مه  ژئوپلیتیکی هارتلند )مکیندر( و تفوق قدرت دریایی )ماهان( همین عامل نظری  بر اساس

، دریایی های اقتصادی دریا )منابع غراییجنب (  151: 1338است )میرحیدر و همکاران،  شده ارائ 

های های مکانی برای کانونی، آبزیان، امالح و مزیتانرژمنابع  منابع تفریحی و توریستی دریا،

گیری سازی شکلئوپلیتیکی دریا شامل )زمین ژ هایتجاری و صنعتی(؛ جنب  آزاداقتصادی منایق 

ای و جهانی نظیر سوخت، عوارض دریایی ای، منابع تأریرگرار بر فرایندهای منقه اتحادی  منقه 

ارتبایی دریا )انتهال مواد اولی ، انتهال سوخت،  هایجنب و نظیر نهاط استراتژیک یا نهاط کنترل(؛ 

های هال غرا، انتهال تولیدات صنعتی، انتهال مسافر، انتهال نیرو و تجهیزات نظامی، انتهال پیامانت

المللی و برای اِعمال اراده در افزایش قدرت ملی یا بینهای الکترونیکی(، مخابراتی از یریق شبک 

 ( 131-138: 1338)حافظ نیا، المللی مؤرر است  سیاسی در محیط بین

عمده آن نهش  لیدل جهانی دارند  ونهل حملجایی کاال و مواد در بیالن زیادی در جاب دریاها سه  

است  مثالً هزین  حمل  ونهل حملهای دریایی نسبت ب  سایر نظام ونهل حملهای ترجیحی هزین 

برابر،  151 ونیکامهای بزرگ است  هزین  حمل با برابر حمل با کشتی 481بار با هواپیما حدود 
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های بزرگ برابر کشتی 5/5های کوچک حدود برابر و کشتی 1برابر، خط لول  حدود  22هن آراه

فوت است با  8*8*21هزار بست  با ابعاد  2  کارایی یک کشتی ک  حامل (12: 1331عزتی، ) است

سیاست و تاریخ  ،اساسبر همین   کندکامیون برابری می 811کارایی هشت هواپیمای بوئینگ و 

جستجو کرد ب  شرح زیر توان در س  موضوع های آزاد قرار دارند میکنار آ در ک   رایی هاملت

وجود مستعمراتی ک  امر  -3وسیلۀ مبادلۀ کاال؛  عنوان ب توسع  کشتیرانی  -2تولید برای مبادل ؛  -1

دو اگر اقدامات مربوط ب  توسع  فرهنگ دریایی را در (  53همان، ) رانی را تسهیل نمایندکشتی

مشی دولت و مردم یعنی باور عمومی، انجام شود؛ درنهایت منجر ب   سقح مسئولین یعنی خط

افزایش توان دفاعی در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی اجتماعی، فناوری، سرزمینی، فرامرزی و 

 (  115: 1411، داداش زادهو  قادر پناه) فضایی خواهد شد

 )اقتصاد دریایي( محور اقتصاد دریا

استفاده پایدار شود از آن یاد می 1یمحور ک  در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آب اقتصاد دریا

ها و جزایر برای رشد ها، دریاها، دریاچ های آبی اع  از اقیانوساز ظرفیت منابع و گستره

لی تعریف اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخ

گردد  بنابراین، حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیالت و گردشگری دریایی است و می

دریایی، گردشگری  ونهل حملمستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آ  و دریا و ازجمل  

و شیالت، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و  یپرور یآبز، ریپر دیتجدهای دریایی، انرژی

 ( 23/6/1411های مجلس شورای اسالمی ایران، )مرکز پژوهش دریایی است یکار معدن

 فارسمنابع انرژی خلیج

با بیش از  کندنفت در اقتصاد ایران نهش مسلط را ایفا میی جهان قرار دارد  رژایران در قلب ان

ترین منبع کسب درآمدهای و مه  % صادرات نفت بیشترین وابستگی را ب  این انرژی دارد 81

 یمحصول تکاقتصاد  عنوان ب از محل صادرات است  تا جایی ک  از آن  آن، ارزی و بودج  عمومی

درصد 3/8میلیارد بشک  برآورد شده ک   115برابر با  2111ذخایر نفتی ایران در سال  شود یاد می

تریلیون  6/23برابر با  2111دهد  همچنین ذخایر گاز ایران در سال از ذخایر جهان را تشکیل می

فارس درصد از گاز کشورهای منقه  خلیج 41درصد از کل گاز جهان و  8/15بود ک   مترمکعب

و از این نظر ایران دومین دارنده ذخایر گاز یبیعی جهانی بعد از روسی  است)حافظ نیا  بوده است 

                                                           
1
 - Blue Economy 
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فارس عالوه بر نفت و گاز، دارای ذخایر عظی  معدنی از قبیل مروارید، خلیج ( 81: 1338و ربیعی،  

 آهن، منگنز،     و منابع غرایی ماهی و میگوست 

 و کشتیراني دریایي ونقل حمل

% از کاالها از یریق دریا 31ونهل حملدارد  کشورها ناوگان دریایی، نهش حیاتی در اقتصاد 

ها، ها، مصب رودخان ها، دریاها، خلیجتجارت جهانی از یریق اقیانوس  رشد گیردصورت می

 نبض اقتصاد دنیا  گیردانجام می ها آنهای ساحلی و فضای هوایی جزایر، منایق ساحلی، کران 

 برحسب ارزش (UNCTAD,2015). است بندرهاو تجارت دریایی در میان  ونهل حملوابست  ب  

نفت  دوسوماست  دریایی  ونهل حمل صورت ب کاال،  ونهل حملدرصد  1/11کاالهای جابجا شده، 

های موجود در ساحل نهش مهمی در دریایی و زیرساخت خقوطشود  دنیا از یریق دریا منتهل می

 رن جهانی دارد  این اقتصاد جهانی متکی بر عبور و مرور آزاد از منایق ساحلی است اقتصاد مد

دریایی همراه با حج  انبوه و وزن زیاد کاالهای جابجایی از یریق دریا و  ونهل حملی پایین هزین 

 طیوسادریایی بر دیگر  ونهل حملکاالهای تجاری، موجب برتری  خقر یبهمچنین انتهال سریع و 

دریایی عامل تشدید  ونهل حملگردیده است  مقالعات تجربی بیانگر آن است ک   ونهل حمل

 4المللی و آزادسازی تجاری، ب  همراه ارتبایات، استاندارد شدن بین ونهل حملاست   شدن یجهان

-فارس دلیل اصلی شکلخلیج(  41: 1331و دیگران،  زاده یورد اهلل) است شدن یجهانجزء مه  

کشورهای ساحلی و کیفیت پیوند آن ب  جهان است  و در  ونهل حملگیری ساختار فضایی 

 ( 148: 1338کند )حافظ نیا و ربیعی، دریایی کماکان نهش محوری بازی می ونهل حمل

 تجارت دریایي

برای پیشرفت الزم  توسع  درحالی کشورهاست و کشورهای تجارت موتور رشد و توسع 

هزار کشتی تجاری از  35ساالن  بیش از تر در تجارت جهانی باشند  ی جدیداست ب  دنبال حضور

های وارد آ  کریپ غولکشتی 111شوند  یعنی روزی فارس میهای خلیجی هرمز وارد آ تنگ 

اندازد و کلی  لنگر می ایرانجنو  کشور  بندرهاها در فارس شده ک  بیش از نیمی از آنخلیج

 ییجابجاکشور ایران از قبیل مواد غرایی، ققعات و مواد اولی  صنایع، خشکبار و  وارداتمایحتاج 

درصد واردات و بخش مهمی از  85کنند  بیش از های انرژی و مواد ضروری را حمل میمحمول 

جنو   یبندرهاجزایر و  گیرد های سنتی از این یریق صورت مینفت و فراورده ژهیو ب صادرات 

و جزایر  بندرها آسیای مرکزی هستند  ژهیو ب پل ارتبایی تجارت بین ایران و کشورهای شمالی 

هستند ک  شامل بندر چابهار، بندر تجاری بزرگ و کوچک بندر  13فعال در امر تجارت در حدود 
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وشهر، ، بندر جزیره قش ، بندر جزیره کیش، بندر عسلوی ، بندر ببندرلنگ شهید رجایی هرمزگان، 

، کیریسدیل ، الوان،  جانیهندکوچک شامل  بندرهاو  بندر خرمشهرو  آبادانبندر ، بندر ماهشهر

درصد معامالت تجاری  51های بندری دارند  الزم ب  ذکر است بیش از جاسک و پسابندر فعالیت

(  1333آبان 11گیرد )خبرگزاری تسنی ، ی هرمز صورت میکشورهای منقه  با جهان فهط از تنگ 

حضور در دریا و تجارت دریایی با اقتصاد جهانی رابق  معنادار دارد  بین تولید ناخالص داخلی 

(GDP1 و رشد صادرات جهانی ) رابق  وجود دارد در  2115- 2111های برای سالاز یریق دریا

 یور ب سال ، برای هر درصد رشد در تولید ناخالص داخلی، صادرات جهانی 8یول این دوره 

 ( 148: 1338)حافظ نیا و ربیعی،  استدرصد رشد داشت   45/1میانگین 

 نقش بنادر در توسعه

ی بندرهااست    بندرهادریایی، کارایی  ونهل حملهای یکی از عوامل مه  و تأریرگرار بر هزین 

ی مبادالت دریایی، بیانگر اقتصاد دریایی، تجارت دریایی و نظام اقتصادی کشورها در عرص 

ای است  زیرا موجب افزایش اشتغال، ی اقتصاد منقه ی توسع  کننده لیتسهجهانی است  بندر 

در کشورهای  بندرهاشود  ای میهای بازرگانی و مالیات منقه درآمد نیروی انسانی، دریافت

نرخ  ،2114دهد در سال از منابع مه  تأمین مالی دولت است  مقالعات نشان می توسع  درحال

 چهارپنج میلیارد تن رسید ک  در حدود  3841درصد رشد ب   4/3یی جهان با ایدررشد تجارت 

در  یا سابه  یبامروزه بنادر با چالش  (UNCTAD,2015:5).شود ( تجارت دنیا را شامل می5/4)

 یدر فضاب  موتور رشد اقتصادی مواج  هستند و  شدن لیتبدمحیط رقابتی در حال افزایش، برای 

رقابتی دنیای امروز عدم توج  ب  انتظارات مشتریان سبب شکست سازمان خواهد شد  در  شدت ب 

در  اند محتاجباالتر  تیفیباکی حضور در میان رقبا ب  ارائ  خدمات برای ادام  بندرهاچنین فضایی 

ظرفیت و  اظازلحترین و مجهزترین بندر کانتینری بوده و میان بنادر ایران، بندر شهید رجایی مه 

تری برخوردار است اما در از وضعیت مناسب داخلی یبندرهاتوان عملیاتی در مهایس  با دیگر 

نسل دوم بوده و جایگاه درخوری ندارد  یبندرهابندی جهانی، بندر شهید رجایی در ردیف رتب 

ی باال، و زمان زیاد حضور کشتی در بندر، نرخ تخلی  و بارگیر(  112: 1338، و همکاران )سیاره

پیرامونی نظیر بندر رأس الخیم  و جبل علی  بندرهانسبت ب   هاهزین  باال بودن عوارض و سایر

مشتریان و ذینفعان استفاده از این ، کاهش مایپ انوسیاقهای برای کشتی متر(14) ، آبخور ک امارات

                                                           
1
 - Gross domestic product 
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در میان  بندرها کالنو  1بندرها کانون ( 111)همان برخی از مشکالت بندر شهید رجایی استبندر،  

: 1334، و همکاران  صفار زادهنمایند  )، نهش مهمی در اقتصاد و تجارت جهانی ایفا میبندرها

اروپا  -رانی آسیادر مسیرهای خقوط کشتی بندر کانون 31در حال حاضر نزدیک ب  (  113-112

ی و فجیره( و حوزه خور فکاندوبی،  یبندرهافارس و دریای عمان )ی خلیجفعالیت دارند  حوزه

ی شانگها  بندر ردیگ یبرمجده، کلمبو، عدن( و     را در  یبندرهااقیانوس هند و دریای سرخ )

کند  در سال کانتینری دنیا قرار دارد و در تجارت این کشور نهش مه  ایفا می بندرهاچین در رأس 

درصد از کاالی 6/63دریایی کانتینری،  ونهل حملی  ن یدرزمبندر کانتینری پیشتاز  51، 2116

منایق آزاد  ( UNCTAD,2015: 69اند )ترانزیتی کانتینری دریایی را ب  خود اختصاص داده

ی ب  داخل کشور، فنّاورزدایی از منقه ، ورود ساحلی موجب ایجاد اشتغال، محرومیت-تجاری

افزایش مهارت نیروی کار و  جر  سرمای  خارجی، پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی، کسب و

کشورهای مقرح در این  ازجمل گردد  کشور چین تحصیل درآمد ارزی برای کشور میزبان می

 ( Ibid,73) زمین  است

 سازی و اوراق کشتيصنعت کشتي

سازی و اوراق کشتی از صنایع مادر و زیربنایی برخی کشورهای ساحلی و صنعت کشتی

-از قبیل صنعت فوالد، ساخت تجهیزات و ماشین دیگرزمین  رشد صنایع این صنایع دریایی است  

ساز پیشرفت و ورود آالت و سازندگان ققعات فراه  کرده و عالوه بر ایجاد اشتغال، زمین 

 34امروزه چین (  54: 1331، ایرجب نشده است ) های نوین صنعتی ب  اقتصاد کشورهافناوری

سازی دنیا را در اختیار  کشتی ها سفارشدرصد از بازار  13درصد و ژاپن  35 یکره جنوبدرصد، 

ساز دنیاست اما سه  ایران، از ساخت کشتی در جهان کمتر از  اند و ترکی  چهارمین کشتی گرفت 

نیاز داخلی  نیتأماست و برای  شده استفادهدرصد است و تنها نیمی از ظرفیت این صنعت  1.3

(  افزایش تعداد 16: 1335شود )عزتی،  ای سفارش داده می ی چینی و کرهها ناگزیر از شرکت

های سال یا شناورهای فاقد کارایی الزم تحت پرچ  ایران در سال 25بیش از  سن باشناورهای 

-خلیجک  اخیر، در کنار وجود تهاضا برای اوراق کشتی لزوم توج  ب  این صنعت را برجست  نموده 

 یفنّاوراستهرار این صنعت ب  گزین  مناسبی برای ایجاد تأسیسات اوراق کشتی است   فارس

توان در صنایع دیگر ب  اوراقی را می آالت آهنشود و پیشرفت  نیاز ندارد و مانع خروج ارز می

                                                           
1
 - HUB Ports 
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 توان بخشی از مشکالت اقتصادی را حل کردبا استهرار این صنعت مییا صادر کرد  و  کاربرد

سازی و سایر اساس، صنعت کشتی نیبر هم .(11: 1334، ، عباسپور و جمالی کاپکعفر)سیاره، ج

های صادراتی بزرگ، نیاز ب  شوند  و فعالیتزا محسو  میصنایع دریایی از صنایع اشتغال

 دسترسی ب  منایق ساحلی دارد 

 (یپرور یآبز، شیالت، و دریایي صنایع دریایي )گردشگری ساحلي

 دنیا در وکار کسب هایحوزه ترینبزرگ یکی از ب  و است چندوجهی صنعتی گردشگری صنعت

 افزایش ارزی، درآمد کسب مانند کشور هایبخش سایر بر مثبتی ارر تواندمی چراک  شده لیتبد

 کار، نیروی اشتغال افزایش گراری،سرمای  افزایش دولت، درآمد افزایش میزبان، جامع  ملی درآمد

 و دید تغییر هم  از ترمه  و باشد داشت  یدست عیصنا اقتصادی گردش و فروش تولید، توسع 

 ب  توج  دلیل همین ب   آورد وجود ب  کشور آن مورد گردشگران در بر تواندمی ک  است نگرشی

 11جرابیت و پتانسیل گردشگری جزء  ازنظرایران   است برخوردار باالیی اهمیت از صنعت این

ولی این کشور در صنعت گردشگری و میزان پریرش گردشگر خارجی ب   است کشور اول دنیا 

 ( 64: 1335و دیگران،  محمدتبارزاده اقدم، )رسول جهان قرار دارد 11و  11ترتیب در رده 

 11، 2115های اقتصاد جهانی است  در سال ترین بخشدریایی یکی از مه -گردشگری ساحلی

شغل، یک شغل در دنیا  11مربوط ب  گردشگری بود  از هر درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا 

درصد از صادرات دنیا  1درصد از خدمات صادراتی دنیا و  31مربوط ب  گردشگری است  و 

-کشور ایفا می 111کشور از  125مربوط ب  گردشگری است  گردشگری نهش مهمی در اقتصاد 

 28المللی از ک  تعداد گردشگران بینکند  ایالعات سازمان گردشگری جهانی، بیانگر آن است 

رسیده است  با این مالحظات اهمیت  2115میلیون نفر در سال  41ب   2115میلیون نفر در سال 

ای در اقتصاد ملی کشورها دریایی سه  عمده-گردشگری و تفریحات ساحلی

شغل در دنیا میلیون  351یور تخمین ، ب 2116در سال ، 1مقابق آمار فائو ،(UNWTO,2015)دارد

های پژوهشی ب  اقیانوس پروری، گردشگری ساحلی و دریایی و فعالیتی، آبزیریگیماهاز یریق 

در حوزه ترین کارکردهای محیط دریایی، تأمین مواد غرایی دریایی است  از مه  اند مرتبط بوده

 ناهی در بیگد جایصدر 16.2با رشد  1335در سال  نفر 183143ری دریایی ایران تهریباً گگردش

 ( 111: 1411، داداش زادهو  قادر پناه) ری دریایی نداردگکشور برتر در حوزه گردش 11

                                                           
1
 - Food and agriculture Organization of the United States (FAO) 
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 نیبرا  کندحاوی ذخیره پروتئین و منابع شیالتی است ک  بخشی از نیازها را تأمین می فارس جیخل 

پروری جایگاه مه  در تولید ناخالص داخلی و امنیت غرایی شیالت و آبزیگردشگری، اساس، 

درصد  18 ک  ییور ب کشورها دارد و یکی از موارد مه  تجاری در بخش مواد غرایی دنیا است  

عی، ی)حافظ نیا و ربالملل، توانایی رقابت دارندی تجارت بینمحصوالت غرایی دریایی در عرص 

1338 :143 ) 

 مستقیم خارجي گذاریسرمایه

یک عامل اررگرار بر اشتغال و بهبود بازار نیروی کار در  عنوان ب گراری مستهی  خارجی سرمای 

، مراکز گردشگری تفریحی، صنایع بندرهای برای توسع  1FDIشود  کشور میزبان محسو  می

ها آوری شرکت بر انتهال فن FDI بر آنسازی و اوراق کشتی ایران نهش بسزایی دارد  عالوه کشتی

کیفی و کمی  ازنظروری و بازار نیروی کار ی منابع، بهبود بهرهب  کشور ایران، تخصیص بهین 

ک  یکی از معضالت کشور ما بیکاری است برای احتراز با توج  ب  اینمثبت اررگرار است   یور ب 

البت  ها مدنظر داشت  باشد  تواند این مه  را در اولویتاز مواجه  با بحران بیکاری ایران می

ایجاد فضایی امن : ازجمل گراری خارجی باید فراه  شود جر  سرمای  الزم برای یها شرط شیپ

های ایجاد ارتباط و همکاری و مناسب، ایجاد بسترهای الزم و استهرار امکانات زیربنایی، زمین 

 ( 83: 1335عزیزمحمدلو، )مهدوی و   گرار و غیرههای سرمای مشترک بین شرکت

 روش تحقیق
 دریور گفت  شد تحلیلی است  همان-ای و روش این تحهیق، توصیفیتوسع -نوع تحهیق کاربردی

متغیّر مستهل و  عنوان ب متغیر تابع، عوامل ژئواکونومی  عنوان ب این تحهیق ارتهای وزن ژئوپلیتیکی 

نظران از، کلی  صاحب اند عبارتپژوهش  ر اینجامع  آماری دگر هستند  فارس متغیر مداخل خلیج

در سقح نیروهای  فارسی خلیجحوزهدر  ژهیو ب ژئوپلیتیک ژئواکونومیک و ی راهبردی،  حوزه در

های کشوری و مراکز دانشگاهی ک  دارای باالترین مدرک و  و دستگاه ب  باال( 18)جایگاه مسلح

رتب  تحصیلی علمی و نظامی دکتری و کارشناسی ارشد )با تأکید بر مدرک دکتری( و سابه  

-  بنابراین جامع  آماری این تحهیق با ویژگیباشندمیخدمت در مشاغل مرتبط با موضوع پژوهش 

ها و در دسترس نبودن همگی، اقدام ب  تند ک  ب  علت تعدد آننفر هس 131شامل  شده نییتعهای 

تعیین گردید ک  ب   نفر 66گیری از فرمول کوکران ب  تعداد گیری شده و حج  نمون  با بهرهنمون 

                                                           
1
 -Foreing Direct investment 
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ی ، مقالع ایالعات گردآوریهای   روشاست آمده عمل ب گیری روش تصادفی ساده این نمون 

های های تخصصی و بررسیهای تخصصی مرتبط و سایتکتا  )شامل آرشیوها وای تابخان ک

 برای تعیین روایی محتوایی از ضریب الوش  استفاده شده است میدانی شامل پرسشنام ( است  

       
    

 

 
 

 

   

 C.V.R1 ضریب الوش = 

Ne اند= تعداد متخصصینی ک  گزین  مه  و مرتبط را برای سئوال انتخا  کرده  

N تعداد کل متخصص = 

نفر بودند برای روایی باال،  66با توج  ب  اینک  تعداد خبرگان و نظردهندگان برای این ارزیابی  

 13شده، تمام  مدنظر قرار گرفت در کل برابر محاسبات انجام 1/1قبول ضریب باالتر از  مهدار قابل

نفر )با مدنظر  66آماری م  بین جامع ی پرسشنام  تائید گردیدند ً پس از تائید عوامل، پرسشناگوی 

 آماری( توزیع گردید های جامع قرار دادن ویژگی

ضهریب آلفهای کرونبهاخ یهک نهوع       برای پایایی پرسشنام  نیز از آلفای کرونباخ استفاده شده است 

دهد چگون  اجزای یهک مجموعه  به  نحهو مناسهب به  یکهدیگر        ضریب پایایی است ک  نشان می

، ینیر د  هرچ  آلفای کرونباخ ب  یک نزدیک باشد پایایی بیشهتر اسهت  )خلیلهی شهو     انهمبست  شده

                                                                                                     ( در این فرمول221 :1931

ra =  

 

   
   

∑   

∑  
         

K= های پرسشنام   الؤتعداد س 

 اُم kها ب  سئوال های هم  آزمودنیواریانس پاسخ     

    
 گوهای هر پاسخواریانس جمع نمره 

ra  = باشد  )همان( 15/1ضریب پایایی کرونباخ ک  باید بیشتر از 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha   N of Items 

.886 26 

 شده مقدار ضریب پایایی محاسبه : 1جدول

های پرسشنام  است لرا گوی  15/1با توج  ب  اینک  مهدار ضریب آلفا کرونباخ ب  دست آمده بیشتر از 

هها از  در تحلیهل داده  مورد استفاده از قابلیت ایمینان الزم برای ادام  تحهیهق برخهوردار بهوده اسهت     
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استفاده  شده است ک  در نهایت بها اسهتفاده    SPSSروش آمارهای توصیفی و استنبایی و نرم افزار  

تهرین  %( عمهده 5% با خقای حداکثر زیر 35از آزمون خی دو، تعیین سقح معناداری) ضریب ایمینان 

 شد  احصاء هستنددرخلیج فارس مورر  ژئواکونومیکی بر ارتهای وزن ژئوپلیتیکی ج ا ایرانعوامل 

 

 
 

 

 

  

 
 چارچوب مفهومی تحقیق :0شکل

 های تحقیق و یافته ها داده وتحلیل تجزیه 
ههای اولیه  در قالهب    ابتهدا گهزاره   شده یآور جمعایالعات  لیوتحل  یتجزبررسی آماری و  منظور ب 

نفر از نخبگان و خبرگان یهی دو مرحله     11ای )پرسشنام  اول( تهی  و بین ای پنج گزین پرسشنام 

ههای زیهر توزیهع گردیهد  در گهام اول در ایهن پرسشهنام  از کارشناسهان و خبرگهان          گهام ب  شرح 

، گزاره جدیدی که  به    شده یمعرفهای درستی گزاره دییتأ عدمیید یا أدرخواست شد ک  عالوه بر ت

زمان نظر خود را در مورد ارزش و میهزان تهأریر و اهمیهت ههر     رسد پیشنهاد کنند و ه نظرشان می

 16پرسشهنام  مرحله  اول از    حاصهل که   ، در مهابل آن درج نماینهد   شده یمعرفهای گزارهیک از 

ژئواکونومیکی با توج   عامل13عامل ژئواکونومیکی مؤرر بر ارتهای وزن ژئوپلیتیکی ج ا ایران تعداد 

مجدداً در پرسشهنام  دوم جههت پاسهخگویی الزم و    ب  ادبیات تحهیق و نظرات خبرگان استخراج و 

ی خبرگان امر و استادان دانشگاه واقهع که  مهورد تأییهد     نظرسنجیین روایی پرسشنام  در معرض تع

 باشد می 2ک  بر اساس نتایج حاصل از آزمون فریدمن ب  شرح جدول قرار گرفت  
 فارسخلیجدر  ایران یکیتیژئوپل وزن یبر ارتها ژئواکونومیعوامل نهش های دریافتی پیرامون میانگین پاسخ : 2جدول

عوامللل ژئواکونللومی ملل  ر بللر 

ارتقای وزن ژئوپلیتیکی ج.ا.ایران 

فارسدر خلیج  

آیا این عاملل در  

ارتقللللللای وزن 

ژئوپلیتیکی ایلران  

  فللارس جیخلللدر 

؟تأ یر دارد  

میانگین 

 امتیاز

وزن  وزن

 موزون

 

امتیاز 

 موزون

 رتبه

شبکه ترانزیت و 

 کاال و انرژی انتقال

-دریایي)کشتيصنایع    

 گردشگری(شیالت و سازی، 

 عوامل ژئواکونومیکي مؤثر بر ارتقای وزن ژئوپلیتیکي ج.ا.ایران در خلیج فارس

منابع معدني و  

 انرژی نفت و گاز

عوامل 

 جغرافیایي

تجارت دریایي و 

 توسعه بندرها
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 خیر بلی

65/4  * موقعیت دریایی  1  5 185/  328/  1 

61/4  * انرژی )نفت و گاز و غیره(منابع   2  5 183/  313/  2 

ب   2از نسل  بندرهای توسع   3
 بندری 3نسل 

*  58/4  5 182/  328/  3 

54/4  * سواحل مناسب و یوالنی  4  4 183/  328/  4 

-دریایی، ریلی، جاده ونهل حمل  5

  ای و هوایی )ها (
*  43/4  5 181/  338/  5 

تجارت دریایی )صادرات و   6
 واردات(

*  48/4  4 181/  341/  6 

38/4  * موقعیت ارتبایی و ترانزیتی   1  4 181/  234/  1 

18/4  * شهرها و مراکز جمعیت ساحلی  8  5 113/  211/  8 

11/4  * گراری خارجیسرمای    3  4 118/  313/  3 

-منایق آزاد تجاری  11
 صنعتی ساحلی

*  84/3  5 115/  234/  11 

-گردشگری ساحلی  11
 دریایی

*  83/3  3 163/  218/  11 

شیالت ساحلی و   12
 یپرور یآبزدریایی و 

*  68/3  4 161/  218/  12 

و   سازیصنعت کشتی  13
 اوراق کشتی

*  58/3  3 161/  242/  13 

 * 4.31 1 55 55  جمع کل

23/4  میانگین کل  23/4  111/  314/  * 

ج ا ایران در بیانگر آن است ک  از نگاه جامع  آماری س  عامل اول بر ارتهای وزن ژئوپلیتیکی ، 2جدول
 خلیج فارس نسبت ب  بهی  دارای تاریر بیشتری است ک  ب  ترتیب زیر عبارتند از:

 ایرانموقعیت دریایی )بحری(  -

بعد از عربستان %( 3/3بیشترین ذخایر نفت را با سه  )منابع معدنی و انرژی نفت و گاز ایران )ایران  -
 ( فارس در رتب  اول قرار دارددرصد ذخایر گازی در خلیج 1/41داراست  و با داشتن 

 فارسدر خلیج ی ایرانابندرهوجود  -
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  : هاپیشنهادو  گیری نتیجه 
 نتیجه گیری-الف

-ارتهای وزن ژئوپلیتیکی ج ا ایران در خلیج در در این تحهیق سعی شد، نهش عوامل ژئواکونومیک

ادوارد توسهط   شهده  فیه تعربا مبنا قهرار دادن عوامهل ژئواکونومیهک     قرار گیرد؛ یموردبررسفارس 
هههای محیقههی و اسههتفاده از پتانسههیل اررگههراری عوامههل یهها زیربناهههای اقتصههادییعنههی لوتههواک، 

   :استزیر این تحهیق ب  شرح نتایج )جغرافیایی(، 
های آزاد دسترسی دارد و این مه  یکی از نهاط قوت ایران ب  آ و  ایران یک کشور دریایی است  -

بها  بتواند ارتبایهات خهود را    باید جغرافیاییموقعیت های این مزیتگیری صحیح از ک  با بهره است 
 توسهع  دههد   های مختلف ب  ویژه حوزه اقتصهادی  در عرص  جهانو  منقه  همسایگان و کشورهای

نههش مهمهی در اقتصهاد    و جزایر راهبردی فارس در کران  شمالی سواحل یوالنی و مناسب خلیج
گوی تجارت دریایی و اقتصهاد  تأسیسات و اماکن موجود در این سواحل پاسخاما ملی ایران دارند  

ههای  در واقع با استفاده از این سواحل باید زیرسهاخت نیست   با کشورهای منقه  و جهان ساحلی
ههای شهیالت، تأسیسهات    کارخانه   های تجهاری، برج ها،ها، اسکل اقتصادی نظیر؛ بندرها، فرودگاه

 ایجاد و توسع  یابد های گردشگری اوراق کشتی و اماکن خدماتی، تفریحی و هتلکشتی سازی و 
از بندر عباس تا فاو کمک شهایانی به  نیهروی کهار، تولیهد،       شهرها و مراکز جمعیت ساحلیایجاد 

ههای  عدم اسهتفاده بهینه  از ظرفیهت   تاکنون نماید  بدین ترتیب اشتغال و توسع  و امنیت پایدار می
 شود  برای کشورمان ضعف محسو  میفارس خلیج مناسبسواحل 

 انرژی نفت و گهاز سه  زیاد در ذخایر منابع معدنی و ایران داشتن  زای اقتصادیقوت عواملاز دیگر  -
%( داراسهت   3/3بعد از عربستان سعودی بیشترین ذخایر نفت را با سه  )ایران  فارس است در خلیج

 فارس در رتب  اول قرار دارد   خلیجدرصد ذخایر گازی در  1/41و با داشتن 

ها وابست  فارس ب  آنایران در خلیج تجارت دریاییبنادر نبض اقتصاد ایران هستند  حمل و نهل و  -
شهوند   های بازرگانی مهی زیرا موجب افزایش اشتغال، درآمد نیروی انسانی و تهویت فعالیتاست  

از صادرات و واردات کاالهای اساسی، شیالت، بازرگانی، ققعات فوالد و صنایع خودرویی گرفته   
بنهدر بهزرگ    11ایران با داشتن حدود نهش کلیدی دارند  منابع معدنی و نفت و گاز  برای انتهالتا 

 هها را دارد فارس، فهط بندر شهید رجایی آن بیشترین پهلوگیری کشهتی و کوچک در سواحل خلیج
در فضهای  روند  که   بندری بشمار می 2و در ردیف نسل  تجهیز نشده و کیفی نیستند اکثر بندرها 

زمان زیاد حضور کشهتی در    اند محتاجباالتر  تیفیباک شدت رقابتی دنیای امروز ب  ارائ  خدماتب 
متهر( بهرای   14)، آبخهور که    هابندر، نرخ تخلی  و بارگیری باال، و باال بودن عوارض و سایر هزین 

پیرامهونی   بنهدرها نسهبت به    ، ها، کاهش مشتریان و ذینفعان استفاده از بندرمایپ انوسیاقهای کشتی
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جبل علهی امهارات، برخهی از مشهکالت     ب  ویژه بندر  ، بندر گوادر پاکستاننظیر بندر رأس الخیم 

بنهابراین ایهران یهک فرصهت یالیهی در اختیهار دارد تها          شهید رجایی اسهت  ها ب  ویژه بندربندر
دهد تا بندر شههید رجهایی و شههید بهشهتی      توسع  و ارتهاامکانات و تجهیزات بندرهای خود را 

 چابهار نهش بندر ها  را در رقابت با بندر جبل علی و گوادر ایفا نمایند  

امنیت غرایی ایران دارد  و یکهی از  جایگاه مه  در تولید ناخالص داخلی و ، پروریو آبزیشیالت  -
ایهران جهزء کشهورهایی اسهت که  منقهه         موارد مه  تجاری در بخش مهواد غهرایی دنیها اسهت     

اقتصادی دارد  تولید شیالت بر امنیت و زنجیره غرایی و همچنین اقتصاد ملهی ایهران و   -انحصاری
 31پروری در جههان به  ترتیهب    سه  ایران از صید و آبزی گرارد ارزآوری تأریر غیرقابل انکار می

  نیهاز هسهت در   رق  بسیار ناچیز اسهت  اینک  از کل تولید جهانی آبزیان است   درصد 3و  درصد
در دستور کار قرار گیرد  و حمایت مالی و های مدرن گراران جر  و زیرساختاین حوزه سرمای 

اینک  مهدیران شایسهت  و   نشین بعمل آید  ضمن معنوی از صاحبان حوزه شیالت و جمعیت ساحل
 متخصص در صنعت شیالت جنو  گمارده شوند 

دریایی است ک  نهش مهمهی  -ساحلی منایقو اوراق کشتی از صنایع مادر و زیربنایی  یساز یکشت -
ی صنعتی و رشد صنایع گوناگون از قبیل صنعت فوالد، ساخت تجهیهزات و سهازندگان   در توسع 
ههای نهوین   و ورود فنهاوری زایهی  اشهتغال باعهث  فراه  کهرده و  و جابجایی کاال و انرژی ققعات 

در  فهراوان ههای  ایهران علیهرغ  داشهتن پتانسهیل     با این اوصها،،  شود صنعتی ب  اقتصاد کشور می
 ای و جهانی نیست ی منقه فارس سه  ناچیزی در این صنعت داشت  و در هیچ رتب سواحل خلیج

  استفاده نمایدبرای تولید اقتصادی  مزبور و توسع  دو صنعت ایجادهای موجود برای نیاز دارد از پتانسیل

، ورود یهی زدا تیه محرومفارس نهش زیادی در ایجاد اشهتغال،  ساحلی در خلیج یمنایق آزاد تجار -
خارجی، پیوند اقتصاد ملهی بها    گراری داخلی و سرمای و گسترش ب  داخل کشور، جر   یفنّاور

فهارس تنهها منقهه     ایران در حوزه خلیج  شوداقتصاد جهانی و تحصیل درآمد ارزی برای ایران می
آزاد تجاری قش  را دارد ک  آنه  بخایر قهوانین دسهت و پها گیهر و عهدم جهرابیت الزم رونهق و        

   مناسبی را از دست داده است های شکوفایی تجاری و گردشگری الزم را نداشت  است  و فرصت

تراک  جمعیت در منایق ساحلی بیانگر توان محیقی، اقتصادی و اجتماعی منقه  ساحلی است  ک   -
از یرفهی   مالی و خهدماتی همهراه اسهت    -انسانی، تمرکز واحدهای تجاری وساز ساختبا افزایش 

بها  ایهران را  تجهیز ناوگان دریهایی و تجهاری، ارتبایهات اقتصهادی و سیاسهی      تأمین منابع انسانی، 
در حال حاضر تراک  جمعیت در سهواحل جنهو  نسهبت به  کشهورهای       سازد کشورها میسّر می

ههایی را در عرصه  اقتصهاد سهاحلی     و این مهه  ضهعف   استپایین ب  علت عدم توسع  پیرامونی 
  ه استمتوج  ایران کرد
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 درآمهد  کسهب  بر مثبتی ارر تواندمی و است چندوجهی صنعتی دریایی-ساحلی گردشگری صنعت - 
، توسع  فرهنگ دریایی و ارتبایات گراریسرمای  افزایش میزبان، جامع  ملی درآمد افزایش ارزی،
 گردشهگران در  بهر  توانهد مهی  ک  است نگرشی تغییر هم  از ترمه  و باشد داشت و غیره  المللیبین

کشور اول دنیها   11نظر جرابیت و پتانسیل گردشگری جزء  ایران از  آورد وجود ب  کشور آن مورد
ولی این کشور در صنعت گردشگری و میزان پریرش گردشگر خهارجی به  ترتیهب در رده     است 

کشهورهای همسهای  عهر     در بین  ،گردشگری یبند رتب در  حتی ایران  جهان قرار دارد 11و  11
 فارس ب  ویهژه خلیج جزایراین در حالی است ک   خورد ب  چش  نمی عربستان، مانند امارات، ققر

 مستعد گردشگر هستند  قش  و کیش

در انتهال کاال و مواد معدنی و نفت و  ک  هستنداز متغیرهایی ای دریایی، ریلی و جادهحمل و نهل  -
فضائی حمل و نههل   فارس ساختارد  خلیجنکنگاز ب  کشورهای منقه  و جهان نهش مهمی ایفا می

آنچ  ک  از یریق دریها وارد بنهدرها   کند  کشورهای ساحلی است و کماکان نهش محوری بازی می
ضهعفی که    توزیع شهود    ای و ریلی ب  بازارهای کشورهای هد،شود باید از یریق مسیر جادهمی

-کریهدور شهمال  ای و ریلی ایران از بندرهای استان هرمزگان در مسیرهای جادهوجود دارد اینک  
غر  از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند  و برای تعامالت اقتصادی و بازرگهانی   -جنو  و شرق 

، ایران در رقابت صورتبا کشورهای آسیای مرکزی و حوزه مدیتران  باید توسع  یابند  در غیر این
   با برخی کشورها بازارهای منقه  و جهان را از دست خواهد داد 

 ها پیشنهاد -ب

دهد ک  دریا سه  اساسهی در توسهع  قهدرت، قلمهرو،     ایران نشان می فتجرب  تاریخی ادوار مختل
دریها، در امنیهت، اقتهدار، رفهاه و سهایر       شلمی و تجربی نهه عاه گرروت و رفاه داشت  است؛ و از ن

 ، با دریا گهره ما ایران نیز عزیزسرنوشت کشور  ینی ب  اربات رسیده است؛ بنابراعکارکردهای اجتما
شهود  مهی  نظ  منافع ملی و منابع ما در دریا قرار دارد و یا از یریق دریا تأمیعا شخورده است  بخ

اجهرای  ست  تهدیدهای منابع، منافع و امنیت ملی ما، نیز از یریق دریاها نتریحال بزرگ عینو در 
صهنایع  ی نوار سهاحلی،  گیافتدم توسع عسبب موجب غفلت از منابع دریا شده و سیاست خشکی، 

تحهیهق   نپیشنهادهای زیر برگرفت  از نتایج ایه  نبنابرایبندرها و جزایر کشور گردیده است  دریایی، 
 :شود  میئب  شرح زیر ارا

حمهل  بنادر باعث رونق است   بندرهانبض اقتصادی ایران وابست  ب  با توج  ب  نتایج این تحهیق   1
جمعیت سهاحل نشهین   مردم ایران و و اشتغال  سازی، کشتیو هوایی ریلی ،ایو نهل دریایی، جاده

تولیهد ناخهالص    ،المللیای و بینفرهنگ دریایی و ارتبایات منقه صادرات و واردات،  شود می آن
ههای داخلهی و خهارجی و ورود فنهاوری     دهد  موجهب جهر  سهرمای    افزایش میرا داخلی ایران 
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 ضهرورت دارد گون  در ارتهای وزن ژئوپلیتیکی ایران تأریرگرارند  بهرهمین اسهاس،   گردد  و این می

بنهدی،  گراری و  بودجه  های استراتژیک و سیاستگیرندگان کشور در تهی  یرحتصمی و  مسئولین
  ارتها یابد  4و  3های بندری ب  نسل2تا بنادر کشور از نسل  دادهتوسع  دریامحور را در اولویت قرار 

فارس و ایجاد اماکن تفریحی، خدماتی و رونق صنایع دریهایی از  توسع  و آبادانی سواحل خلیج   2
نیازمند جر   گیری از فناوری مدرنبا بهره پروریسازی، گردشگری و شیالت و آبزیجمل  کشتی

این مه  نیازمند ربات سیاسی و اقتصادی کشهور اسهت  که      وهای داخلی و خارجی است  سرمای 
براساس تعامل سازنده مبتنی بر منافع ملی با کشورهای همسای ،  ج ا ایران سیاست خارجییلبد یم

گهراری در منهایق   های امنیهت سهرمای     تا زمین گرددمنقه  و جهان ب  دور از هرگون  تنش تنظی  
 یابد در این صورت است ک  وزن ژئوپلیتیکی ایران ارتها می ساحلی جنو  فراه  شود 

ایهران   های زیربنایی اقتصاد هر کشور اسهت  از بخشزمینی، ریلی، دریایی و هوایی  حمل و نهل  3
های نفتی، محصوالت پتروشیمی، صنایع فوالد و سایر تولیدات و محصوالت خود را نفت، فراورده

ارتبایات  رساند  و از این یریق قادر استای و جهانی میبا سیست  حمل و نهل ب  بازارهای منقه 
و  با جهان برقرار نمایهد  سیاسی و اجتماعی و اقتصادی فرهنگی و فناوری علمی و فضایی خود را 

اما ناوگان دریایی و هوایی آن محهدود و به  نهوعی    وزن ژئوپلیتیکی را ارتها بخشد   هاب  واسق  آن
 االیانتهال حج  به فرسوده است  مسیرهای زمینی و ریلی آن نیز توسع  نیافت  در نتیج  پاسخگوی 

فارس و دریای عمان نیست و در بازار رقابتی بین کشهورها  کاالها و منابع انرژی و معدنی در خلیج
درخصهوص توسهع ، تجهیهز و روزآمهد      گیران کشهور   بنابراین ضروریست تصمی جا خواهد ماند

 اشت  باشند دتوج  جدی ای و ریلی ناوگان دریایی و هوایی و خقوط جاده نمودن
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 های ارتبایی سواحل تبیین پتانسیل(، 1335یی، محمدعلی )خالدی، حسین، غالمی، بهادر و میرزا

  ا ایرانکُران و اقتدار دریایی جم یش ملی توسع  سواحلاهم، مکران در راستای افزایش وزن ژئوپلیتیکی ایران

  ،11/8/1333خبرگزاری تسنی ، نهش تجارت دریایی در تولید اقتصادی ایران 

 ( روش1331خلیلی شَو رینی، سیاوش ،)تحهیق در علوم انسانی، انتشارات یادواره کتا  های 

  ،های رقابت(، 1331، مرتضی )پور زارعدائمی، علیرضا، گراوند، پیمان، فتحی، محمدحسین

 ی پایدارالمللی پیشرفت و توسع بین اجالس، فارسدر منقه  خلیج کایران و آمرایژئواکونومیک 

 ( کره جنوبی سازنده یک 1331رجب نیا، زهرا ،) ،کشتی در چهار روز، روزنام  صمت )صنعت، معدن

 221تجارت(، شماره 

 انتخا نشر ، تهران، یکیتیهای ژئوپلنظری (، 1336) رحیمی، حسن 

 (، 1335، یوسف )وند ینیز، صمد، پور یعدلزاده اقدم، صمد، میرمحمدتبار، احمد، رسول

شناسی، سال هشت ، ، مقالعات جامع های صنعت گردشگری در ایرانها و محدودیتصتفر

 امشماره سی

  ،ها (، ژئوپلیتیک دریایی و اهمیت حضور ایران در آ 1336، سمان  )دوست نییآی، هاد دیسزرقانی

 آزاد، جزیره قش ، همایش ملی قش 

 ( شناسایی و اولویت1338سیاره، جعفر و خسروانی، احسان ،) خقوط  برجر بندی عوامل مؤرر

 58، شمارهونهل حمل)مورد کاوی: بندر شهید رجایی(، پژوهشنام   بندرهاکشتیرانی منظ  کانتینری ب  

http://alr.iauctb.ac.ir/article_533498_b5dbedbb34886f75d9f11b6906caa35a.pdf
http://alr.iauctb.ac.ir/article_533498_b5dbedbb34886f75d9f11b6906caa35a.pdf
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 ( جرابیت فرصت1334سیاره، جعفر، عباسپور، مجتبی و جمالی کاپک، شهرام ،) های صنعت اوراق

  53-81، صص  1کشتی در ایران، مقالعات مدیریت راهبردی، شماره 

 سعۀ سواحل مکران با تأکید بر احیاء قدرت (، الگوی تو1336اهلل و خانزادی، حسین )سیاری، حبیب

 ندا جاتمدن دریایی، انتشارات  دو فصلنام دریایی، تهران، 

 ونهل حمل(، 1334، محمود، عزیزآبادی، ابراهی ، حمیدی، حمید و شهبا، محمدعلی )صفار زاده 

 دریایی، تهران، انتشارات اسرار دانش

  ،(، ژئوپلیتیک، تهران، انتشارات سمت1331) اهلل عزتعزتی 

 تأریر توسع  فرهنگ دریایی در ارتهاء توان دفاعی کشور(، 1411) داداش زاده، فریبرز، قادر پناه ،

 84، شماره 13مقالعات دفاعی استراتژیک، دوره

 دسترسی (، تبیین رابق  1336ی، مهدی )پور یاهر، زهرا و پور یاحمدوردی زاده، حافظ نیا، اهلل

 ، شماره اول33، سالجغرافیایی صلنام  تحهیهاتکشورها ب  دریا با شاخص توسع  انسانی، ف

 های (، تبیین نهش پتانسیل1331مقلق، مهدی) پور نیحسوردی زاده، رضا، حافظ نیا، محمدرضا و اهلل

 ی، سال اول تمدن دریای صلنام جغرافیایی موقعیت ساحلی اقیانوسی در توسع  اقتصاد ملی کشورها، ف

 ( جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، سمت، چاپ اول1336مجتهد زاده، پیروز ،) 

 (، اقتصاد دریا محور23/6/1411های مجلس شورای اسالمی ایران )مرکز پژوهش 

 ( سرمای 1335مهدوی، ابوالهاس  و عزیزمحمدلو، حمید ،) گراری مستهی  خارجی و اشتغال

 15مجل  دانش و توسع ، شماره  ،توسع  درحالدر کشورهای 

 (، مبانی جغرافیای سیاسی، تهران، انتشارات سمت1338) ی، فایم احمد ریم، راستی، میرحیدر، درّه 

  ( 1335نامی، محمدحسن، دوراندیش، فایم  و داالیی، حمیده ،)بر  فارس جیمحیقی خل ریواکاوی تأر

 فارسی خلیجشناس انوسیاقالمللی بین اجالس، تهران، سومین اقتصاد جمهوری اسالمی ایران

 ی راهبردی، تهران، انتشارات دافوس آجاها  ینظر(، 1338زمانی، حسین و شهالیی، ناصر، ) وند یول 

  ( 1333آبان 11، 341، پیام شماره )خبرگزاری تسنی 
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