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  چکیده
و  کیر تیژئوپل ابعرا  متتلر    از منظرر  باشد میافغانستان و تركمنستان  یبا كشورها مرز همشرق كشور كه  منطقه شمال

حضرر  امرا     یمقرا  معظرم ره رر    ، بطوریكره گرر    یمنطقه حساس محسرو  مر   کیعنوان  به یتامنی – یمسائل  فاع
مرور  تکكیرد قررار    ویره    طرور  بره را شرق كشرور   منطقه شمال ینظام یآما گ تیو تقو تینام یبرقرار (یالعال )مدظلهیا خامنه
 یو راه رر   یكیتیطالعرا  ژئروپل  منطقره از منظرر م   نیر شرق كشور، ا منطقه شمال ه یو تیحساس باوجو  كنیل .دان  ا  

 یكر یو ن   شیهرا و افر ا   از فرصرت  یاریموجر  از  سرت رفرتن بسر     تواند میامر  نیقرار نگرفته كه ا یكاف مور توجه
را از منظرر   شرق كشرور  شمال همنطق كوشد كه میحاضر  قیتحقلذا  گر  . وز ح نیكشور  ر ا یمنافع مل هیعل دا یتهد

عوامرل  شناسرایی  هرد  پرهوهش حاضرر     .بررسی قرار  هرد  مور  یكیتیابعا  ژئوپل ترین ممهاز  یكی عنوان بهاقتصا ی 
شررق كشرور    شرمال منطقره اسرتراتهیک    ر  رانیر ا یاسرمم  یجمهور یراه ر   فاع نیمؤثر بر تدو یاقتصا  یكیتیژئوپل
برا رویكرر  كمری    ی تحلیلر  -توصیفیاست كه به روش  یا توسعه – یكاربر  ق،ینوع تحق ازلحاظپهوهش این  .باشد می

نقطره  تمرا  شرمار از    گیرری  نمونره روش بره   از طریق پرسشنامه ورسیدن به هد  تحقیق  منظور به .پذیرفته استانجا  
و راه رر    کیر تیژئوپل ویره   به ،یاسیس یاینظران  ر حوز  جغراف و صاح  یو كشور یخ رگان لشكرنفر از  06 ا نظر
مرؤثر   یاقتصرا   یكیتیعامل ژئروپل  27 نهایتاً،استفا   گر ید.  ل شرق كشورمسلح و منطقه شما یروهای ر سطح ن ی فاع

 عوامرل  ر قالر   كه  گر یدند ییشمال شرق كشور شناسا ۀ ر منطق رانیا یاسمم یجمهور ی فاع یراه ر ها نیبر تدو
 0، فرصرت  عامرل  3 ،عامرل ضرع    8 عامل قرو  و  16) دزایو تهد آفرین فرصت یبسترها و قو  و ضع  چهارگانه
آهرن   را عواملی ماننرد  به  توان میء شد  ی احصااقتصا  یكیتیژئوپلعوامل  ترین مهماز  گر یدند.ی برشمار (دیعامل تهد

 یج.ا.ا نسر ت بره كشرورها    یبرو ن ارزش پرول   نییپرا ؛ زا قرو   عامرل  عنوان به ،شرق به سواحل جنو  شمال یسراسر
وجرو    ؛ساز ضع  عامل عنوان به ،از آن  ر شهر مشهد مقدس یجات اع خار فرهنگی – یو سوءاستفا   اجتماع یرامونیپ

كشور افغانستان به  یوابستگ؛ و آفرین فرصتعامل  عنوان به، خ ر یایبا تركمنستان  ر  ر رانیمنابع مشترک نفت و گاز ا
 عامل تهدیدزا اشار  كر . عنوان به ی،توسعه اقتصا  یبرا یخارج یها كمک

  راهبردهای دفاعی، شمال شرق کشور ۀمنطق ،یاقتصاد یکیتیلامل ژئوپوع واژگان کلیدی:
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 مقدمه
جان ره   و آمرا گی  فراع همره    ر بیان اهمیت مفهو   فراع   06انفال، آیه قرآن كریم  ر سور  م اركه 

 وَعَردُوَّكُمْ  للِّره ا عَردْوَّ  ب رهِ  تُرْهِ ُونَ الْتَیْل  ر ِّباطِ وَمِن قُوَّةٍ مِّن اسْتَطَعْتُم مَّا لَهُم وَأَعِدُّواْ"فرماید: چنین می

 الَ وَأَنرتُمْ  إ لَریْكُمْ  یُوَ َّ للِّها سَ  یل  فِی شَیْءٍ مِن تُنفِقُواْ وَمَا یَعْلَمُهُمْ للِّها تَعْلَمُونَهُمُ الَ  ُونِه مْ مِن وَآخَر ینَ

 خردا   شمن تداركا  این با تا كنید بسیج ما  اس  آ و نیرو از  ارید توان  ر چه هر و "...تُظْلَمُونَ

 شناسرد  می را آنان خدا و شناسیدشان نمی شما كه ایشان ج  را  یگری  شمنان و خو تان  شمن و

 ستم شما بر و شو  می بازگر انید  شما خو  به پا اشش كنید خرج خدا را   ر هرچی ی و بترسانید

 .1رفت نتواهد

 ه یو 2کیتیژئوپل تیموقع گستر   و یو خاك یآب یبا  اشتن مرزها رانیا یاسمم یجمهور كشور

كه  یا گونه جهان و منطقه قرارگرفته است، به کیتیژئوپل یها تیموقع نیتر از حساس یكی ر 

صور   گستر   و متعد  اطرا  آن را فراگرفته و آن را به یبا كاركر ها یفعال کیتیمناطق ژئوپل

فراوان بو    دا یعرض تهدو جهان  رآور   است و هموار   ر م یا منطقه یپلماسیجاذبه   ونكان

منطقه شمال شرق  رانیا ژئوپلیتیكیمناطق  ترین حساساز  یكی. (37: 2611)آی نشتا ،  باشد یو م

از  سیاریموضوع موج  از  ست رفتن ب نیقرارگرفته و ا توجهی كمكه مور   است وركش

 انی ر ب است.حوز  شد   نیكشور  ر ا یمنافع مل هیعل دا یتهد یكیو ن   شیو اف ا ها فرصت

بسند  كر  كه  3(ی)مدظله االعالیمقا  معظم ره ر شیبه فرما توان میمنطقه  نیا ژئوپلیتیكی تیاهم

از منطقه جنو  شرق،  تر خطرناکاست،  تر مهمشرق كشور از غر  كشور  دا تهدی" اند فرمو  

وجو  ی مانند كشور متکثر از عوامل شمال شرق ی ویه  منطقهكیتیژئوپلاهمیت  ."شمال شرق است

جهان  یمعنو تتتی ر مشهد مقدس )پا (والثنا هیتح آال  هی)عل الرضا یبن موس یآقا عل یبارگا  ملكوت

تركمنستان و همسایه  یبا كشورها یو مذه  یقوم ی،اسم (،  اشتن مشتركا  تاریتی، فرهنگ

از و  كسوییران از فر  تران یتی ا موقعیت منحصربه و ای منطقه هایبه بازار رسی ست ،افغانستان

 نیب یو مرز یاختمفا  ارض نیو همچن یو خاك یآب یبو ن مرزها یطوالنسوی  یگر، 
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 ر  رانیا یاسمم یجمهور ی فاع یراه ر ها نیمؤثر بر تدو یاقتصا  یكیتیعوامل ژئوپل

 شمال شرق كشور ۀمنطق

 تیبا محور یا و فرا منطقه یا منطقه یها و حضور قدر  تیفعالمنطقه،  نیا یرامونیپ یكشورها

 یریگ و شكل ها اندیشهگسترش  ، ر تركمنستان یستیونیصه می ر افغانستان و نفوذ رژ كایآمر

، افغانستان ه یو جوار شمال شرق به هم ی اعش  ر كشورها ازجمله یو سلف یریتكف یها گرو 

شیرو ی، ) باشد می و ... قاچاق موا  متدر، سمح، انسان و كاال افتهی سازمان یها ش كه تیفعال

  .(83-80: 1331، همكارانصفوی و ؛.121: 1336

وجه بیشتر به عوامل ژئوپلیتیكی بالقو  و بالفعل خاص منطقه شمال شرق كشور ل و  ت های ویهگی

 یكیتیو احصاء عوامل ژئوپل ییحاضر شناسا قیهد  تحقلذا . ساز  میاین منطقه را آشكار 

 نییشمال شرق كشور، تع ۀ ر منطق رانیا یاسمم یجمهور یراه ر   فاعتدوین مؤثر بر  یاقتصا 

مؤثر بر  کیتیعوامل ژئوپل ترین مهمیكی از  عنوان به یاقتصا  کیتیژئوپل عامل ،  ر حالیكهگر   می

تحقیق به اصلی  مسئلهچالش و  عنوان بهذهن محقق را آنچه . شو  میشناخته تدوین راه ر   فاعی 

آفرین  ساز، فرصت زا، ضع  عوامل ژئوپلیتیكی اقتصا ی قو  نمو   است این است كهخو  جل  

ن راه ر   فاعی  ر این منطقه حساس و یبر تدوتوانند كه می شرق  ر منطقه شمال و تهدیدزا

كه به  و سؤال اساسی  كند یمتمش  این پهوهشویه   طور به. كدامند، اثر بگذارند 1استراتهیک

عوامل مؤثر ژئوپلیتیكی اقتصا ی مرت ط با راه ر های  فاعی جمهوری  ترین مهم. 1پاسخ  هد: 

قو ، ضع ، فرصت و عوامل  ترین مهم. 2و شرق كشور كدامند؟ شمال ه ر منطق اسممی ایران

شرق كشور  ر منطقه شمال اقتصا ی مرت ط با راه ر های  فاعی جمهوری اسممی ایران تهدید

تحقیق،  ر این پهوهش محقق از تدوین فرضیه و محدو  نمو ن  هد ضمناً با توجه به ؟ كدامند

صور  مسئله محور و بر اساس  به تحقیق  ر حیطه آن، خو  اری نمو   و  ر ا امه، روند تحقیق

 . شو  میپهوهش  ن ال   و سؤاال هد 

ی ژئوپلیتیك ر عین وجو  حساسیت كه  اشار  كر  دیبا پهوهش حاضرو ضرور   تیاهم ر بیان 

و مطالعه  ،افغانستان ه یو به هیهمسا یكشورهابحرانی وضعیت  واسطه بهمنطقه شمال شرق كشور 

 یجمهور ی فاع یمؤثر بر راه ر ها یاقتصا  یكیتیئوپلعوامل ژ ر خصوص  بررسی خاصی

 یا یز یها و همچنان  ر بتش انجا  نپذیرفته است، شمال شرق كشور ۀ ر منطق رانیا یاسمم

ی ویه  منطقه كیتیژئوپلبه شرایط با توجه  لذا .شو  یحوز  احساس م نی ر ا یپهوهش یازهاین

 ر  ی اقتصا یكیتیعوامل ژئوپل ریو تکث نقش به نظراقتصا ی و  ازلحاظشمال شرق كشور 
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  ر قال  اقتصا ی یكیتیعوامل ژئوپل یبررستحقیق حاضر با كشور،  ی فاع یراه ر ها یریگ شكل 

اقتصا ی  1و ضع  3به همرا  واكاوی عناصر قدر  ،2دزایو یا تهد 1آفرین بسترهای فرصت

حوز  ژئوپلیتیک منطقه را  انش نظری  ر  ، ر منطقه شمال شرق كشور جمهوری اسممی ایران

 فاعی  یبه مسئولین نظا  مقدس جمهوری اسممی ایران  ر اتتاذ راه ر هاو توسعه بتشید  

 ر منطقه شمال  یا ای و فرا منطقه های رقی  منطقه جوار و قدر  مناس   ر ق ال كشورهای هم

 . رساند مییاری شرق 

 مباني نظری
های زیر كه تا حدو ی به موضوع تحقیق ش اهت  تی پهوهشبا مراجعه به مراك  مطالعاتی و تحقیقا

 و بررسی قرار گرفت. مور مطالعه ارند 

 پیشینه تحقیق-الف

نقش شهرهای مرزی در » با عنوان ای مقاله ر ( 1383رهنما و همكاران ): پژوهشي -علمي تمقاال -

، ابتدا «استان خراسان رضوی ای ايران مطالعه موردی؛ شهرهای مرزی منطقه  ۀو توسع شدن یفرآيند جهان

( با  ا یآبا ، سرخس و تا لط  گران،ی ر استان خراسان )باج رانیا یمرز یشهرها شدن یمسئله جهان

نامه و مصاح ه،  پرسش یها کیبا استفا   از تكن نی. همچنندكر  لیتحلرا موجو   یها یتوجه به تئور

 ر  یشهر یا ها و نقاط گر  كاركر   رواز  ة ربار یمحل یها لیو پتانس ها ییاز توانا یانداز مناس  چشم

 ند.كر  یگر آور یا منطقه ۀتوسع

نقش عوامل ژئوپلیتیک » با عنوانرساله  كتری خو   ر  (1333) نوروزانی كوهستانی: ها رساله -

عوامل  ترین مهمعنوان  بهرا  یكیتیعامل ژئوپل 18، «راه ر   فاعی ج.ا.ایران افغانستان  ر تدوین

شناسایی و احصاء  وپلیتیكی كشور افغانستان بر تدوین راه ر   فاعی ج.ا.ایران  ر ق ال آن كشورژئ

 . نمو 

 نیتركمنستان بر تدو کیتیعوامل ژئوپل ریتکث نییت » با عنوان رساله  كتری خو  ر ( 1331تافته )

 ر   فاعی كشور تركمنستان كه بر تدوین راه یژئوپلیتیكعامل  0« رانیج.ا.ا یراه ر   فاع

 .را شناسایی نمو  جمهوری اسممی ایران تکثیر  ارند

و  ییبه شناسا ه یو طور به ای مطالعهپهوهش و  چگونهیه گه آن است دیمؤ قیتحق ا یمرور ا ب

                                                           
1- Opportunities 

2- Threats 

3- Strengths 

4- Weaknesses 
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 ر  رانیا یاسمم یجمهور ی فاع یراه ر ها نیمؤثر بر تدو یاقتصا  یكیتیعوامل ژئوپل

 شمال شرق كشور ۀمنطق

 ر  رانیا یاسمم یجمهور ی فاع یراه ر ها نیمؤثر بر تدو یاقتصا  یكیتیاحصاء عوامل ژئوپل

 یها آوری اطمعا   ر پهوهش جمع  روش همچنین .ستاشمال شرق كشور نپر اخته  همنطق

رسد عد  استفا   مناس   به نظر میو ای و میدانی بو    گذشته عمدتاً متمرك  بر  و روش كتابتانه

و  یجامع و  ر قال  بررس طور بهشرق كشور  از  انش و نظرا  خ رگان فن  ر امور منطقه شمال

 مطالعا  است. ینا ضع  نقطهترین  ، مهم آمد  ست بهاطمعا   یكم وتحلیل تج یه

نظرا  متتصصان  یبر م نا ،یدانیای و م عمو  بر مطالعا  كتابتانه كند یپهوهش حاضر تمش م

اطمعا   یآور شرق كشور به جمع  ر منطقه شمال یراه ر  تیریو مد کیتیو خ رگان امور ژئوپل

اطمعا   ا ،مناس  و قابل استن یارآم یها پهوهش پر اخته و با استفا   از روش مور نیاز

را  ر  قیتحق یها افتهیقرار  هد و سرانجا   وتحلیل تج یهمور   یكم و یرا به ش شد  آوری جمع

 ر  رانیا یاسمم یجمهور یراه ر   فاع نیمؤثر بر تدو یاقتصا  یكیتیعوامل ژئوپلقال  شناسایی 

 یاسمم یجمهور پر ازان راه ر ترس  ر  س یبه شكل متقن و كاربر  ،شمال شرق كشور همنطق

 یبر جن ه نوآوراهمیت انجا  تحقیق حاضر را روشن و است كه   لیلیمهم  نی هد، كه ا قرار رانیا

  .گذار  یصحه م آن

 تواند یگذشته م یها مطالعه پهوهش ، ر راستای رسیدن به هد  پهوهشالز  به ذكر است كه 

 ر  نیكمک رساند. همچن اقتصا ی یكیتیامل ژئوپلمتناس  با عو یها هیمناس  گو گ ینش به

 رسان یاری تواند یم گرفته انجا  قا یمطالعه تحق ق،یتحق یشناس طیو مح یشناس م احث مفهو 

 و یو استفا   از ش ییو شناسا قیتحق یشناس گذشته  ر روش قا یباشد. عمو  بر آن مطالعه تحق

پهوهش حاضر عمل  یبرا اعتما  قابل ییالگو و راهنما ندمان به تواند یها م  ا   وتحلیل تج یهمناس  

  .كند
 

 شناسي مفهوم -ب

ها با  ناشی از تركی  آن یها واكنش و سیاست ،علم مطالعه روابط متقابل جغرافیا، قدر  ژئوپلیتیک:

  .(37: 1381 ،)حافظ نیاباشد می گریكدی

های سیاسی،  های قدر  )مؤلفه لفههرگا  عوامل یک واحد جغرافیایی با مؤ :يکیتیعوامل ژئوپل

 یجا شد ااجتماعی و نظامی( برخور  نماید، تعاممتی حاصل از این برخور   -اقتصا ی، فرهنگی 

های یک  گیری ها و تصمیم ری ی ها، راه ر ها، برنامه كنشی و واكنشی، بر سیاست صور  بهكه 

 شد  شناختهعوامل  ازجمله (.302: 1331منطقه یا كشور اثر خواهند گذاشت )بیک بیلندی، 
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های ارت اطی،  ریایی و  ، موقعیت1های استراتهیک و ژئواستراتهیک توان به موقعیت ژئوپلیتیک می 

های ط یعی و فی یكی سرزمین نظیر شكل، وسعت، اوضاع توپوگرافی و اقلیم و  ساحلی، جن ه

منابع ط یعی، كمیت،  های اقتصا ی، سیاسی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی و نوع و می ان وضعیت

كیفیت منابع انسانی، عناصر فرهنگی، تاریتی و ... اشار  كر . تما  این عوامل ژئوپلیتیک با 

 .(11: 1381، نیا حافظ)ی بر روند طراحی و اجرای استراتهی  ارند توجه قابل رجا  متتل  تکثیر 

منابع،  یریكارگ و به عیوزمد  ت بلند یطراح ندیفرآ یراه ر   فاع نیتدو :دفاعي راهبرد تدوین

و همكاران،  یاست )افشر  یاهدا   فاع نیتکم ی( برای)قدر  مل یمل یمقدورا  و اب ارها

1333 :17.)  

های موجو   ر محدو    اخلی جغرافیای  ها، ممحظا  و واقعیت ویهگی ژئوپلیتیک: یزا قوتعوامل 

موج  تسهیل و تسریع  ها آن رست  كارگیری بهیک كشور كه از جنس عوامل ژئوپلیتیک بو  ؛ و 

گویند  کیتیژئوپل یزا عوامل قو شو  را   فاعی آن كشور می  ر  ستیابی به اهدا   فاعی و غیر

 (.20: 1331، یلندیب )بیک

های موجو   ر محدو    اخلی جغرافیای  ها، ممحظا  و واقعیت ویهگی ژئوپلیتیک: ساز ضعفعوامل 

لیتیک بو   و باعث كندی یا ممانعت از  ستیابی به اهدا  یک كشور كه از جنس عوامل ژئوپ

 گویند )همان(. کیتیساز ژئوپل عوامل ضع د را نشو  فاعی كشور می  فاعی و غیر

های بالقو   ر محیط خارج از  ها، ممحظا  و واقعیت ویهگی آفرین ژئوپلیتیک: بسترهای فرصت

-كه استفا   صحیح و به طوری تیک بو  ؛ بهمرزهای جغرافیایی یک كشور كه از جنس عوامل ژئوپلی

 شو  آن كشور می ی فاع ریو غموج  تسهیل و تسریع  ر  ستیابی به اهدا   فاعی  ها آنموقع از 

 .(168: 1387 گرو  مطالعاتی امنیت،) ندگویآفرین ژئوپلیتیک  را بسترهای فرصت

بالقو   ر محیط خارج از مرزهای  های ها، ممحظا  و واقعیت ویهگی بسترهای تهدیدزای ژئوپلیتیک:

د موج  كندی یا نتوانجغرافیایی یک كشور كه از جنس عوامل ژئوپلیتیک بو   و ماهیتاً می

های تهدیدزای د را بسترنآن كشور شو ی فاع ریو غممانعت از  ستیابی به اهدا   فاعی 

 (.همان) ژئوپلیتیک گویند

  

                                                           
1- Geostrategic 
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 شمال شرق كشور ۀمنطق

این تحقیق منطقه شمال شرق  مور مطالعهر به اینكه حوز  نظ: موردمطالعهبررسي شرایط اقتصادی حوزه 

و كشورهای گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی  های استانكشور شامل 

عوامل ،  ر این بتش باشد میشامل كشورهای تركمنستان و افغانستان كه همجوار منطقه 

منابع ، (یو خدمات یصنعت ،ی)كشاورز یصا اقت یها تیظرفمنطقه با محوریت  یاقتصا  یكیتیژئوپل

 ر  ،یو خطوط انتقال كاال و انرژ ونقل حمل یارت اط یها ش كهی و نیرزمیو معا ن ز یانرژ ،یعیط 

 .گر   میتشریح  الذكر فوق های حوز از  هركدا 

 استان كنند. می امرارمعاش یپرور  ا و  كشاورزی طریق از گلستان بیشتر مر   استان: استان گلستان

گرر ان   ه ار هكتار زمین آبی و  یم زیر كشت  ار . گند ، جو، پن ه و آفتا  066گلستان بیش از 

 (.128-136: 1331شناسری گلسرتان،    های كشاورزی اصلی این اسرتان اسرت. )اسرتان    از فرآور  

 رصرد از معرا ن كرل     0/1، برر اری  بهر معدن  ر حال  80با تعدا   1333استان گلستان  ر سال 

میلیرار    128.331تولید ناخرال   اخلری اسرتان     1332 ر سال كشور را  ارا بو   است )همان(. 

كشوری قرار  اشت. سهم تولید ناخال  بتش كشراورزی   22ریال بو  كه از این لحاظ  ر رت ه 

)مرك  آمرار و اطمعرا  راه رر ی     بو   است رصد  12و خدما   13، صنعت 23 ر این استان 

. پایانره  1باشرد:  استان گلستان  ارای  و بندرگا  مری  .(1331كار و رفا  اجتماعی، وزار  تعاون، 

آهرن شرمال( ایرن    سراسرری )را   آهنرا تركمن )همان(. . اسكله تجاری بندر 2مسافری بندرگ ، 

 متصل شرد   تهرانو  گرمسار - كو سوا  - ساریبه  ازآنجاو  بندرتركمناز شهر گرگان تا استان 

اسرت.   شرد   افتتاحكیلومتر  36برون به طول ینچها -آهن گرگان را  1332سال  خر ا ما  ر است.  

كیلرومتر( كره    366باشد )به طولجنو  می -كنند  احداث كریدور شمال  ضمناً این پروژ  تكمیل

كیلومتر(  766كیلومتر(، تركمنستان )به طول  36قرار است خطوط ریلی كشورهای ایران )به طول

تركمنسرتان   –بررون  آهن اینچره متصل نماید. را  كیلومتر( را به یكدیگر 111و ق اقستان )به طول 

بررون و بنردر ترركمن  ر اسرتان      و بازراچره مررزی اینچره    باشد. به ق اقستان  ر  ست اجراء می

این اسرتان   نشین ایجا  گر ید  است.ایجا  اشتغال برای مر   مرز قصد بهگلستان وجو   ارند كه 

كره   باشدر  پاسگا  پل  ر نقطه صفر مرزی میپل  ر مجاو -قم  ارای یک گمرک  ر محور آق

 .است شد  افتتاح 1376 ر سال 

 ونره  ترین شغل ساكنان استان خراسان شمالی بو   كره بره گ   كشاورزی اصلی: استان خراسان شمالي

به  لیل وجو  مراتع غنی،  امداری این ناحیه نی  از رونق خاصری   .صنعتی رواج  ار  سنتی و نیمه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D9%88%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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های  امری   فرآور   آیند.  انواع محصوال   امی ج و تولیدا  اهالی به شمار می برخور ار بو   و 

بره سرایر نقراط نیر  فرسرتا          پشم، گوشت و پوست، عمو  بر تکمین نیاز  اخلری،   روغن، ویه  به

بره  و   شرمالی  صنایع استان خراسران  .(121-121: 1331شناسی خراسان شمالی،  )استان شو  می

 (كراری  من رت  و جاجیم، پمس، پشتی تركمنی، قالیچه تركمنی ،بافی گلیم)مانند   ستی صنایع ه ست

هرای پمسرتیک بجنرور ، مجتمرع فروال        كارخانره سریمان و كارخانره   )مانند ای  و صنایع كارخانه

 ر حرال حاضرر    .(www.scipost.com) شوند می  تقسیم (اسفراین، كارخانه آلومینای جاجر 

آلومینیرو ، كلسریت، بنتونیرت، باریرت، ماسره سیلیسری،        ن اكسرید معرا   ازجملره معدن فعال  36

: 1331شناسی خراسان شرمالی،   استان) شو  بر اری می ...  ر سطح استان بهر  های ت ئینی و سنگ

كشروری قررار    36 ر رت ره   1332تولید ناخال   اخلی  ر سال  ازلحاظاین استان . (1333-132

 رصرد   11و خدما   31، صنعت 20 ر این استان   اشت. سهم تولید ناخال  بتش كشاورزی

ز ا .(1331)مرك  آمرار و اطمعرا  راه رر ی وزار  تعراون، كرار و رفرا  اجتمراعی،         بو   است

وجرو    باشرد.  وجو  را  ارت اطی فعال برا كشرور تركمنسرتان مری     ،های استان های مهم را  ویهگی

 آهرن  را نمو   و گذر بتش كمری از مسریر    فرو گا  بجنور  امكان استفا   از را  هوایی را فراهم

فرراهم   آهرن  را مشهد از جنو  جاجر  امكان ارت اط استان برا سرایر نقراط را از طریرق      - تهران

 .(www.scipost.com)نمو   است 

 ایرران  شررق   ر زیستی كانون ترین اصلی و ترین مهم، رضوی خراسان استان  :استان خراسان رضوی 

 محسو  منطقه این  ر كشور فرهنگی و اقتصا ی اجتماعی، یها فعالیت قلث مرك  عنوان به و است

 ر مركر  اسرتان    (السرم  علیره ) رضا اما  مقدس حضر  بارگا   اشتن قرار  لیل به استان این. شو  می

 و تركمنسرتان  كشرورهای  برا  مجراور    لیرل  به نی  )مشهد مقدس پایتتت معنوی جهان اسم ( و

 مسرائل  گسرترش  و بازرگرانی  یهرا  فعالیرت  مركر    ینری،  گر شرگری  اجرو همچنرین  و افغانستان

. اسرت  زعفرران  آیرد؛  مری  عمرل  بره  اسرتان  این  ر كه محصولی ترین مهم .است شد  یشیالج سوق

 نرواحی   ر اسرت،  مطلرو   هرای  چراگرا   و مراتع وجو  به وابسته زیا ی حد تا  امداری ازآنجاكه

 غنری،  مراترع  و مناسر   یوهروا  آ   اشرتن  سر    به بینالو  و مسجد ه ار یها كو  رشته سرخس،

 نسر ی  رواج از باشرد،  مری  ارزشمند نس تاً مراتع  ارای كه استان شمال  ر و بسیار رونق از  امداری

 ازلحراظ  رضروی  خراسان استان (.131-116: 1331شناسی خراسان رضوی، است )استان برخور ار

 برخور ار گاز و نفت ذخایر از و است كشور های استان ترین غنی از یكی انرژی، منابع به  سترسی
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 شمال شرق كشور ۀمنطق

 اسرتان  این  ر. است مگاوا  1/3111 بر بالغ رضوی خراسان های نیروگا  برق تولید ظرفیت .است

 برر اری  بهرر   و توسرعه  قابرل  كه شد  سیتکس نی  با ی برق های نیروگا  نیشابور،  ی با  منطقه  ر و

های خراسان شمالی، جنوبی و كشرور   استان ازیمور نبرق های استان بتشی از  نیروگا  .است بیشتر

 رصد استحصال  8/3استان  ارای یک  رصد ذخایر گازی كشور است.  كنند. افغانستان را تکمین می

 از اسرتفا     ر رضروی  خراسران  استانشو .  انجا  می) ر منطقه سرخس( گاز كشور  ر این استان 

 هرای  آسریا   بره  تروان  می نمونه برای  ار ؛ ای  یرینه بهتجر و سابقه خورشیدی و با ی های انرژی

 خورشریدی  توربین اولین نص  همچنین و بینالو  با ی ، نیروگا صدساله چند باسابقه خوا  با ی

برا  1333استان خراسان رضوی  ر سرال   (.www.scipost.com) كر  اشار  استان این  ر كشور

)مركر  آمرار و   صد از معا ن كل كشرور را  ارا برو      ر 3/3، یبر ار بهر معدن  ر حال  128تعدا  

تولیرد ناخرال     1332 ر سرال   (.1331اطمعا  راه ر ی وزار  تعاون، كرار و رفرا  اجتمراعی،    

كشوری قررار  اشرت.    1میلیار ریال بو   است كه از این لحاظ  ر رت ه  102.783 اخلی این استان 

 بو   است رصد  01و خدما   21، صنعت 11سهم تولید ناخال  بتش كشاورزی  ر این استان 

 تهرران  آهن را   رازای .(1331)مرك  آمار و اطمعا  راه ر ی وزار  تعاون، كار و رفا  اجتماعی، 

 و ایرران  مررز   ر سررخس  بره  رسریدن  از پریش  مشهد آهن خط طرح. است كیلومتر 321 مشهد -

شد  و  ر حال انجرا  اسرت. ایرن خرط      كشید  ایران  رون  ر كیلومتر 106  رازای به تركمنستان،

 بنردرهای  به را مرك ی آسیای آهن را  ش كه تنها نه كیلومتر، 1366  رازای به  یگر مسیری از سپس

 پیوند س   كیلومتر، ه ار 3  رازای به جدید آهن خط یک كمک با بلكه  هد پیوند می فارس خلیج

 بترش . ترر اسرت   كوتا   اشت قرار شینپی شوروی خاک  ر كه مسیری از كه شو  می اروپا به چین

 یهرا  فرو گرا   ر یر    ر مشهد شهر فرو گا همچنین  است. بافق – مشهد آهن را  طرح،  یگر این

 .(www.scipost.com) باشد می المللی بین

 خراص  موقعیرت   لیل به .باشد می كشاورزی و  امداری استان اقتصا ی منابع :استان خراسان جنوبي 

 از.  ر ایرن زمینره  ار    فر ی منحصربه موقعیت استان این محصوال ، از رخیب كاشت برای منطقه

 منطقره   ار م یت محصوال  ترین مهم كه استان عنا  و زرشک  زعفران، از توان می محصوال  این

 آیرد  مری  بشرمار  محصروال   ایرن   ر تولیدكننرد   ترین ب رگ جهان و ایران  ر كه بر   نا  باشند می

 یهرا  فررش  پایتترت  جنروبی،   خراسان تر ید بی (.121-127: 1331ان جنوبی، اسی خراسشن )استان

 ایرران  هرای  فررش  مشرهورترین  از انرد،  منطقره  ایرن  بافته كه هایی فرش و است ایران شرق استثنایی
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، باشرد  میهای كشور ترین استانتراكم تمرك  صنایع یكی از كم ازنظراستان خراسان جنوبی  هستند. 

نفر كارگر و بیشرتر یعنری تنهرا حردو       16كارگا  صنعتی  ارای  73، تنها 1333ل  ر سا كه طوری به

/.  رصرد از كرل شراغمن ایرن     11كارگا ( و  12.786های صنعتی كشور )/.  رصد از كل كارگا 13

 شرد   شرناخته  ذخایر تن میلیون 318 با جنوبی خراساناند. كارگاها  ر استان مشغول به فعالیت بو  

 معرا ن  بره  تروان  مری  غنری  منرابع  ایرن  ازجمله ار .  قرار كشور اول یها رت ه ج و معدن بتش  ر

تولیرد ناخرال     1332 ر سرال   .اشار  كرر  ... و  آزبست،  ولومیت و آهک مس،، منی یت، گرانیت

كشروری قررار    31ریال بو   است كره از ایرن لحراظ  ر رت ره       میلیار  102.783 اخلی این استان 

 رصرد   13و خردما    26، صرنعت  31خال  بتش كشاورزی  ر این استان  اشت. سهم تولید نا

یكری از   .(1331)مرك  آمار و اطمعا  راه ر ی وزار  تعاون، كرار و رفرا  اجتمراعی،     بو   است

هرای همجروار ویهگری خراص     تجاری استان نس ت به سایر اسرتان  و تران یتیهای م یت نیتر مهم

چهرار  و  مرزنشرین  هرای  تعاونی وجو ا كشور افغانستان و نی  ژئوپلیتیكی و بیشترین مرز مشترک ب

شررق بره غرر      -جنو  -ر شمالوبازارچه مرزی فعال و همچنین قرار گرفتن این استان  ر كرید

 .(131: 1331شناسی خراسان جنوبی، باشد )استان كشور می

 و تجار  به بترش  اقتصا  تركمنستان  ولتى است و تنها بتش كوچكى از تولید : کشور ترکمنستان

اسرت، و گراز و پن ره     محصرولی  ترک خصوصى اختصاص  ار . عمو  بر آن، اقتصا  ایرن كشرور،   

هرا   ها به روس  هد. وابستگى اقتصا ى تركمن ترین تولیدا  و صا را  آن كشور را تشكیل مى مهم

نیر    فتن ازنظرتركمنستان  (.121: 1336و نظا  اقتصا ى كمونیستى همچنان باقى است )شیرو ی، 

اسرتتراج   نفرت  ترن  میلیون 0 ساالنه حدو  رو  وجهان به شمار می خی ر ی  كشورهای نفت  ر

    (.110 :1331)تافته،  كندمی

تركمنستان معا ن زیا ی  ر اختیار  ار ، عمو  بر آن  ر خلیج قر  بغاز  ر  ریای خ ر ایرن كشرور                                

كند.  ر این كشرور از آ   ریرای خر ر برا      نظیر نمک خا  و... استتراج می معدنی های نمکانواع 

، آ  شیرین جهرت مصرر   ر بتشرهای صرنعتی و عمرومی      كن شیرین آ های  استفا   از ایستگا 

 رصرد   11 بیش از. كنند  برق استصا رتركمنستان (. 33: 1383گر   )احمدی پور،  استحصال می

تررین بنردر   مهرم  (.113: 1331)تافتره،   كنرد  ریافرت مری   .ا.ایرران جبرق صا راتی تركمنستان را  از

  ریایی  ارای اهمیرت  ونقل حمل ازلحاظكه  است« تركمن باشی یا كراسنوو سک»تركمنستان، بندر

پرذیر  ای است، این بندر ارت اط بین این جمهوری را با كشورهای ساحلی  ریرای خر ر امكران   ویه 
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 ارای اهمیرت بازرگرانی اسرت.     و شرد   واقرع  غربی این كشورجنو   ر «حسن قلی»بندر . سازمی

ج یر  چلكن وجو   ارند كه رونق بنا ر كوچک  یگری نظیر آالجو، پریچال ویكداش ن  یک ش ه

 چندانی ندارند.

 افغانستان به ترتی  اولویت شامل محصوال  كاالهای صا راتی  ترین مهم: کشور افغانستان

 ستی، ن اتا  ط ی،  های قیمتی و نیمه قیمتی، پن ه، صنایع و...(، سنگكشاورزی )گند ، میو ، آجیل 

افغانستان عمدتاً شامل منسوجا ، وار اتی به  ترین اقم سنگ است. اصلی پشم، پوست و زغال

ای، موا  ساختمانی و موا  غذایی است  آال  و  یگر كاالهای سرمایه محصوال  نفتی، ماشین

از ذخایر معدنی و زیرزمینی  توجهی قابلنفت و گاز بتش  (.80: 1331، همكاران)صفوی و 

    تا هفتشو  شمال این كشور بین  تتمین ز   می كه طوری به هند،  افغانستان را تشكیل می

و كل ذخایر گاز   ا   جایمیلیار   الر را  ر خو   1/1میلیون تن گاز و نفت به ارزش بیش از 

برآور   گر ید   مترمكع  ی از پنجا  میلیار  تا هفتا  تریلیون تقری طور بهط یعی افغانستان نی  

های  ای گستر  ،  ولت كابل طی سال بر اساس برنامه (.107: 1333)نوروزانی كوهستانی،  است

های نظامی و غیرنظامی افغانستان را  اخیر با حمایت آمریكا و ناتو طرح ساخت یا تجهی  فرو گا 

و تران یت این كشور كلید ز   است. ط ق برنامه  ونقل حملک به بتش بتشی از روند كم عنوان به

المللی تجهی   ، سه فرو گا   ر شهرهای ب رگ افغانستان مطابق استاندار های بینشد  اعم 

قرار  مدنظراین كشور نی   فرو گا   یگر  ر سراسر 22گر ند و بازسازی و نوسازی حداقل  می

 (.173: همان) ار  

صا را ،  شی، اف اوساز ساخت شیاف ا ،یكشاورز های بتشیی كه  ر آور ها    ستتما باوجو 

 هه گذشته  ر  کی ی ر طی و ... مل دیعوا شیو اف ا یو خارج ی اخل یها یگذار هیجذ  سرما

 یا ،  ر بتش توسعهمیم ی 2611 سال كشور  ر نیگفت اقتصا  ا توان یآمد ، م  ست افغانستان به

 كه طوری به .((Garteustein – Ross et al. 2014: 28 هست یخارج یها همچنان محتاج كمک

 رصد بو جه از  71دو   الر یعنی ح ار یلیم 311/1 ، م لغ1331 جه افغانستان  ر سال از كل بو

سوی   ر حال حركت به یاما  ر بتش متارج  اخل ،شد  است های خارجی تکمین محل كمک

جهان به شمار  یكشورها نیرتریاز فق یكیافغانستان هنوز   ،باوجو این است. ینس  ییخو كفا

 یفقر زندگ رخطیها ز  رصد آن 36حدو   هستند و كاریها ب  رصد افغان 16حدو   ،رو  یم

زایی مؤثر،  توجهی  ولت به اشتغالعواملی نظیر بی (.83: 1331، همكاران)صفوی و  كنند یم
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ها  ر بتش توسعه زیربنایی فرار  گذاری توسعه ناكافی بتش كشاورزی، جذ  نكر ن سرمایه 

های صنعتی ویه  صنعتگران و تولیدكنندگان، پر اخت نكر ن وا  با شرایط  فقدان پارک ،سرمایه

آسان، فقدان قوانین شفا  ط ق اصول نظا  اقتصا  بازار، ضع  حكومت ا اری و مالی، 

ا، فقدان نوآوری و ه بوروكراسی، اصمحا  ضعی   ر بتش اقتصا ، مصون ن و ن سرمایه

هایی از اقتصا  افغانستان  گذاری  ر بتش و موج  ركو  یا كاهش سرمایه ونقل حملمشكم  

 (.133: 1333)نوروزانی كوهستانی،  اند شد  شناختههای اخیر  طی سال

پس از   :عوامل چهارگانه قوت، ضعف، فرصت و تهدیدکشور از منظر  شرق شمالموقعیت اقتصادی منطقه  -

 یاقتصا  یها تیظرف تیبا محورشرق كشور  منطقه شمالاقتصا ی  شرایطو شناخت سی برر

 یارت اط یها و ش كه ینیرزمیو معا ن ز یانرژ ،یعی(، منابع ط یو خدمات یصنعت ،ی)كشاورز

ی و خارج ی اخل ییایجغراف یها از حوز  هركدا  ر  ،یو خطوط انتقال كاال و انرژ ونقل حمل

قو ، ابعا  چهارگانه  را با مدنظر قرار  ا نموقعیت اقتصا ی منطقه  توان می، مور مطالعهمنطقه 

 .قرار ا مور  تحلیل  دیضع ، فرصت و تهد

از مر   زیا ی زندگی تعدا ی ای است كه شرق كشور  چار مشكم  اقتصا ی عدید  منطقه شمال

ایط كلری اقتصرا  كشرور    ناشی از شرر  سو یکاین مشكم  از  .قرار  ا   است تحت تکثیرمنطقه را 

ی، و از رامرون یپ ینسر ت بره كشرورها    یرانج.ا.ا یبو ن ارزش پول نییپاو باال بو ن نرخ تور  مانند 

و  یاقتصرا   ،یاسیس یها رساختیضع   ر زمشكم  اقتصا ی منطقه مانند ناشی از سوی  یگر 

 یهاتیفعال، منطقه ی ر شهرها یاز كارخانجا  صنعت یتعدا  یلیتعط ،توسعه منطقه یبرا یعمران

 ر منطقره   یو مراكر  صرنعت   عیصرنا  نییترراكم پرا  ی، و اعت ار یسسا  مالؤاز م یتعدا  یقانونریغ

. همچنرین وجرو    اسرت   ر منطقه یگذار خارجهیسرما كم و و  مشهد و حومه( ج  بهشرق ) شمال

   ر گسرتر   ینینشر هیحاشر یی، روسرتا  تیر و كاهش جمع یشهر تیجمع شیاف ا، گستر   یكاریب

و فقرر   یكرار یشررق برا توجره بره ب     قاچاق موا  متدر  ر منطقه شرمال  ی رآمد باال و شهرها كمن

، همگی باعث پایین آمدن كیفیت زندگی، سرطح  منطقه نی ر ا یرانج.ا.ا یمرزها هیگستر    ر حاش

  ا   است.    گسترش ی رااجتماع یها یتینارضامعیشت و رفا  مر   شد  و 

توسرعه  امكران   نویردبتش توانرد   مری  ر منطقره   یاقتصرا   یباال یهاتیظرف وجو از سوی  یگر 

هرای  ظرفیرت  تررین  مهرم یكی از  .باشد منطقه و كاهش مشكم  اقتصا ی مر   یاقتصا های  بنیان

 شرتر یب یری گراو هرم منطقره   یقردر  اقتصرا    تیر تقوشرق كشرور جهرت    قابل اتكاء منطقه شمال
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افغانستان و  یكشورهاتركمنستان، ظرفیت تران یتی منطقه است. افغانستان و  یبا كشورها یرانج.ا.ا

 المللی های بین به آ  این كشورها یرا  ارت اطتنها  یرانج.ا.اهستند و  ی ر خشكمحاط تركمنستان 

 یآهرن سراسرر   را ، نق اقسرتا  – تركمنسرتان  – رآبا یام یلیخط ر هایاست. از سوی  یگر ظرفیت

خط جدیرد كشرتیرانی  ر مسریر     ،گیران باج –آبا      آسفالته عشقجا، شرق به سواحل جنو  شمال

 منظرور  بره باشی و بنردر بكتراش تركمنسرتان       ر استان گلستان و بندر تركمن یرانبندر تركمن ج.ا.ا

و اتصرال آن بره    شمیجا   ابر ریشرق كشور  ر مس قرار گرفتن منطقه شمال و همچنین انتقال كاالها

شررق   ی اقتصا ی قابل اتكاء منطقه شمالكیتیژئوپلهای ها و م یتقابلیت ازجمله، همگی افغانستان

 كشور از منظر تران یت كاال برای كشورهای افغانستان و تركمنستان است.  

 ر  السرم ( )علیره  الحجج ثامنوجو  مرقد مطهر حضر  توان به  های اقتصا ی منطقه می از  یگر قابلیت

وجرو   ، متتلر  بره شرهر مشرهد     یز شرهرها و كشرورها  زائرران ا  جرذ   ظرفیتو  مشهد مقدس

صرا را  منرابع    جهرت  ، وجو  بستر مناس با كشورهای همسایه مشترک یگذار هیسرما یها زمینه

)نظیر زعفران، زرشک و عنا   ر خراسران و  ی و ...( و محصوال  كشاورز تی)مس، گران یمعدن

 ،افغانسرتان و تركمنسرتان   هیهمسرا  یبره كشرورها   یو برا   یدیخورش یهایانرژ ،پن ه  ر گلستان(

ترر  ر  نقش پر رنرگ  یفایا و امكان سرخس( یمنطقه گاز ویه  بهمنابع مشترک نفت و گاز )وجو  

 حرافظ ؛ 332: 1380؛ سرنایی،  162: 1373)تقوی اصل،  ، اشار  كر كشور افغانستان یسازباز ندیفرآ

، از طریرق گسرترش   منطقره  یاوان اقتصرا  فر هایقابلیت بر تكیهلذا با  .(113: 1380و همكاران،  نیا

توان قدمی جدی  ر راسرتای بازسرازی    میتجاری با كشورهای همسایه  روابط اقتصا ی و م ا ال 

 بر اشت.منطقه  یقدر  اقتصا تقویت و  ،  رآمدزاییهارساختیز

 یچارچوب نظر
 رگان و متتصصان امورخ  ازنظر گیری بهر با  ر حوز  تحقیق و  ای كتابتانهبا استنا  به مطالعا  

تدوین پهوهش حاضر  یچارچو  نظر ،یک  ر منطقه شمال شرق كشوراستراتهژئوو  کیتیژئوپل

 .شو  میبه تصویر كشید   1شكل شمار   گر ید كه  ر
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 قیمدل مفهومي تحق

شناسی  س از انجا  مطالعا  نظری، بررسی اسنا  و مدارک و محیط ر راستای رسیدن به اهدا  پهوهش، پ

نظران خ ر  مرت ط با موضوع و اخرذ   با تعدا ی از صاح و مصاح ه حوز  شمال شرق كشور و نی  مشاور  

 منطقره اقتصا ی تری از عوامل ژئوپلیتیكی نظرا  آنان و باز ید میدانی صور  گرفته،  رک  رست و كامل

اقتصرا ی  عامل ژئوپلیتیرک   27 شامل ،مدل مفهومی تحقیق حاضر  رنهایتو  حاصل شدشرق كشور  شمال

 ر قالر  كرمن عوامرل چهارگانره     توانند بر راه ر   فاعی جمهوری اسممی ایران تکثیرگذار باشرند،   كه می

 . است شد  ترسیم 2برابر شكل شمار   (دیتهد و فرصت ،ضع  ،قو )

 اقتصا ی

 یاقتصا  یها تیظرف

(یو خدمات یصنعت ،ی)كشاورز  

 های حوز 

 جغرافیایی

برای  ور مطالعهم

 یراه ر ها نیتدو

منطقه  ی فاع

شرق كشور شمال  

ی كیتیلفه ژئوپلؤم

 مور  بررسی  ر

شرق  منطقه شمال

 كشور

 یكیتیعوامل ژئوپل

 بر مؤثر اقتصا ی

 یراه ر ها نیتدو

ی منطقه  فاع

 شرق كشور شمال

منطقه شمال شرق 

 كشور

و معا ن  یانرژ ،یعیمنابع ط 

ینیرزمیز  

و  ونقل حمل یارت اط یها ش كه

یخطوط انتقال كاال و انرژ  

 استان گلستان

 استان خراسان شمالی

 استان خراسان رضوی

تان خراسان جنوبیاس  

 نیمؤثر بر تدو اقتصا ی یكیتیعوامل ژئوپل ییشناسا

شرق كشور ج.ا.ا  ر منطقه شمال ی فاع یراه ر ها  

 كشور تركمنستان

 كشور افغانستان

 : چارچو  نظری1شكل 
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 و اروپا( نی، چفارس یجخلبه  یمرك  یایكنند  آس )متصلشرق به سواحل جنو   شمال یآهن سراسر را  .1

 ق اقستان – تركمنستان – رآبا یام یلیخط ر احداث .2

 از آن یناش یو فرهنگ یاقتصا  دیمتتل  به شهر مشهد و فوا یزائران از شهرها و كشورها ورو  .3

 رانی ر منطقه سرخس ا یمنابع گاز وجو  .1

 یلیر یها را شرق به  از منطقه شمال یبتش اعظم ی سترس .1

 انتقال كاالها منظور بهباشی و بندر بكتاش تركمنستان   جدید كشتیرانی  ر مسیر بندر تركمن ج.ا.ا  ر استان گلستان و بندر تركمن خط .0

 زعفران، زرشک و عنا   ر خراسان و پن ه  ر گلستان( ری ار  )نظ ینس  تیها م  آن دیكه منطقه  ر تول یمحصوالت كاشت .7

 یرانگ باج -آبا   عشقآسفالته  جا   .8

 یو با  یدیخورش یها یشرق  ر استفا   از انرژ منطقه شمال یباال تیظرف .3

 ی ر استان خراسان جنوب تیو مس و گران شابوری ر ن روز یمعا ن سنگ ف وجو  .16

  ر شهر مشهد مقدس از آن یات اع خارج فرهنگی – یو سوءاستفا   اجتماع یرامونیپ یج.ا.ا نس ت به كشورها یبو ن ارزش پول نییپا .1

 منطقه نیج.ا.ا  ر ا یمرزها هیو فقر گستر    ر حاش یكاریشرق با توجه به ب قاچاق موا  متدر  ر منطقه شمال یباال  رآمد .2

 منطقه شهرهای كمن ر  یاز كارخانجا  صنعت ای تعدا  عمد  یلیتعط .3

 ومه(مشهد و ح ج  بهشرق )  ر منطقه شمال یو مراك  صنعت عیصنا نییپا تراكم .1

 مرزها هیشرق خصوصاً حاش  ر منطقه شمال یو صنعت یمناس  كشاورز یها رساختیز نییپا سطح .1

 بو ن نرخ تور  و ارز  ر كشور باال .0

  ر منطقه یخارج گذار سرمایه كم و  .7

 توسعه منطقه یبرا یو عمران یاقتصا  ،یاسیس یها رساختی ر ز ضع  .8

 خ ر یایان  ر  ربا تركمنست رانیوجو  منابع مشترک نفت و گاز ا .1

 اقتصا  تركمنستان به گاز یوابستگ .2

ش رغان و هلمند و صدور آن از  ا یگاز  ر وال ریذخا نیو همچن ایقندوز، هرا  و پكت ا ینفت  ر وال توجه قابل ریذخا وجو  .3

 رانیا قیطر

 یتوسعه اقتصا  یبرا یخارج یها كشور افغانستان به كمک یوابستگ .1

 رانیا قیز احداث خط لوله انتقال گاز تركمنستان از طرا یریجلوگ یبرا هیروس تمش .2

 شرق كشور شمال یمرزها رامونی ر پ ویه  بهافغانستان  ییربنایو ز یبتش كشاورز یناكاف توسعه .3

 ( به بازار افغانستانییاروپا یو كشورها نی)چ دیجد یرق ا ورو  .1

)مانند قطع گاز  ر  ای منطقه فرا یها قدر  کیتحر و تیاز مقاطع با هدا ی ر بعض رانیتركمنستان با ا ث ا  بی رفتار .1

 (1380سال 

 رانیتركمنستان به ا ی رصد از برق صا رات 11 ورو  .0

 تهدید فرصت ضع  قو 

شمال شرق كشور ۀ ر منطق رانیا یاسمم یجمهور ی فاع یمؤثر بر راه ر ها یاقتصا  یكیتیعوامل ژئوپل  

: مدل مفهومی2شكل   
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 پژوهش میمفاه ياتیعمل فیتعار 

 های خراسان شرق جمهوری اسممی ایران شامل استان قلمرو منطقه شمال کشور:شرق  شمال منطقه-

رضوی، شمالی و جنوبی و همچنین بتش كوهستانی استان گلستان و نوار مرزی مشترک با  

 باشد. كشورهای افغانستان و تركمنستان می

غیر مستقل مت عنوان بهی اقتصا  یكیتیعوامل ژئوپلمنظور از  قیتحق نی ر ا :ي اقتصادیکیتیعوامل ژئوپل -

، قدر  و سیاست مور  ایجغرافكه  ر ارت اط با است هر عامل ژئوپلیتیكی اقتصا ی  ،پهوهش

 استفا   قرار گیر .

 ،متغیر وابسته پهوهش عنوان بهی راه ر   فاع نیتدومنظور از  ر این تحقیق  :دفاعي راهبرد تدوین -

های قدر  ملی و ژئوپلیتیكی كه توان تکثیرگذاری بر اقتصا  كشور  تمامی عوامل مؤلفه كارگیری به

 باشد. ، میرا ارندشرق   ر منطقه شمال

 ،یاقتصا  یژئوپلیتیك یزا عوامل قو  منظور از قیتحق نی ر ا ی:اقتصاد يکیتیژئوپلزای  عوامل قوت -

كشور است كه از  شرق حوز   اخلی منطقه شمالهای موجو   ر  و واقعیتها، ممحظا   ویهگی

ها موج  تسهیل و تسریع  ر   رست آن كارگیری بهبو   و  یاقتصا  یجنس عوامل ژئوپلیتیك

 .شو  یشرق م  ستیابی به اهدا   فاعی كشور  ر منطقه شمال

به  یاقتصا  یكیتیساز ژئوپل  ر پهوهش حاضر عوامل ضع  ی:اقتصاد يکیتیژئوپلساز  عوامل ضعف -

 شو  یشرق كشور اتمق م منطقه شمال یهای موجو   ر حوز   اخل ها، ممحظا  و واقعیت ویهگی

بو   و باعث كندی یا ممانعت از  ستیابی به اهدا   فاعی  یاقتصا  یكه از جنس عوامل ژئوپلیتیك

 .شوند یشرق م كشور  ر منطقه شمال

 آفرین ژئوپلیتیكی پهوهش منظور از عوامل فرصت نی ر ا ی:اقتصاد يکیتیلژئوپآفرین  بسترهای فرصت -

شرق كشور  منطقه شمال خارجیهای بالقو   ر حوز   ها، ممحظا  و واقعیت ، ویهگییاقتصا 

 كهیبو  ، بطوری قتصا ا یاست كه از جنس عوامل ژئوپلیتیك)كشورهای تركمنستان و افغانستان( 

 ر كشور ها موج  تسهیل و تسریع  ر  ستیابی به اهدا   فاعی  ز آنموقع ا و به حیاستفا   صح

 .شو  یشرق م منطقه شمال

به  یژئوپلیتیكی اقتصا  یحاضر عوامل تهدیدزا قی ر تحق ی:اقتصاد يکیتیژئوپلبسترهای تهدیدزای  -

)كشورهای شرق كشور  منطقه شمال خارجیهای بالقو   ر حوز   ها، ممحظا  و واقعیت ویهگی
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 شمال شرق كشور ۀمنطق

 تاًیبو   و ماه یاقتصا  كه از جنس عوامل ژئوپلیتیک گر   یاتمق م ركمنستان و افغانستان(ت

 شرق شوند. موج  كندی یا ممانعت از  ستیابی به اهدا   فاعی كشور  ر منطقه شمال توانند یم

  شناسي تحقیق روش
 گرر  . مری  بندی ته س ای توسعه - تحقیقا  كاربر ی ی زمر نوع تحقیق  ر  ازلحاظی حاضر پروژ 

برا   تحلیلری  -شیو  نگارش و پر اختن به مسئله تحقیق، توصیفی ازلحاظروش تحقیق این پهوهش 

و  یو كشررور یلشرركر جامعرره آمراری ایررن پررهوهش مشرتمل بررر خ رگران    اسرت. رویكرر  كمرری  

ی  ر سرطح نیروهرای   و راه رر   فراع   کیتیژئوپل ویه  به ،یاسیس یای ر حوز  جغراف نظران صاح 

  .كشور استمنطقه شمال شرق و  مسلح

نظرران،  به  لیل ماهیت تحقیق و با توجه به تتصصی بو ن موضوع پرهوهش و محردویت صراح    

كشروری و   یهرا   سرتگا  شرق كشور  ر سطح نیروهای مسرلح و   ر حوز  شمالن و فعاالخ رگان 

 های مررت ط(، زمانها و سااز سوی ارگان شد  اعم )برابر آمارهای ، حجم جامعه آماری  انشگاهی

حجم جامعه آمراری كمترر از     ر این پهوهش كه نیابا توجه به نفر برآور  گر ید  است.  06 تعدا 

نمونره   عنروان  بره تمرا  شرمار    صرور   به( برآور  گر ید  است، بنابراین همین تعدا  166) صد کی

 شوند.  می آماری تحقیق  ر نظر گرفته

و  ای و تحقیقرا  میردانی   ی كتابتانه های مطالعه استفا   از روشگر آوری اطمعا   ر این تحقیق با 

 ازو  1اسراس اس پری   افر ار  نرر  از  هرا   ا   لیر  ر تحل .است صور  پذیرفته اب ار پرسشنامهاز طریق 

اسرت و   شرد   اسرتفا   هرا   و نس ت نیانگیمحاس ه م ،یجداول فراوان لیاز ق  یفیتوص یآمار های روش

 کیر تیعوامرل ژئوپل  نیترر  عمرد   ،یسرطح معنرا ار   نیی و، تع خیآزمون مقدار با استفا   از  تی رنها

به همرا  نقش چهارگانره   ر منطقه شمال شرق كشور  رانیج.ا.ا یراه ر   فاع نیمؤثر بر تدو اقتصا ی

 ، احصاء شد  است.ها آن

 : چگونگي تهیه پرسشنامه و روایي و پایایي آن

شناسایی عوامل مؤثر ژئوپلیتیكی اقتصا ی حوز  شرمال    ر این پهوهش، بعد از :نامه پرسشتهیه  -

گویره   13میدانی،  یها روشو  یا كتابتانهشرق كشور مرت ط با مسائل  فاعی، از طریق مطالعا  

و تکییرد   نظرران  صاح اخذ نظر ی حضوری،  از مصاح ه یریگ بهر با متناس  شناسایی گر ید. سپس 

گویره   27مقردماتی پرهوهش شرامل     ی پرسشرنامه خته و خ رگان، به تقلیل و اصمح گویه ها پر ا

                                                           
1. SPSS 
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 ر ایرن  متناس  با عوامل ژئوپلیتیكی اقتصا ی حوز  شمال شرق كشور تدوین و تنظریم گر یرد.    

كه نظر خو  را  ربار  عوامرل ژئروپلیتیكی منردرج  ر     شد میخواسته   هندگان پاسخپرسشنامه از 

( 1ای طیر  لیكرر   )   مقیاس پنج گ ینره  بر اساسكه  گانه پنجهای  یكی از گ ینهنامه با انتتا   پرسش

 بیان نمایند.  ( خیلی زیا [ 1( زیا  و )1( متوسط، )3( كم، )2خیلی كم، )

سرنجش روایری و پایرایی ابر ار تحقیرق، بررسری        منظرور  بره  ر مرحله بعد،  روايی پرسشنامه: -

ز جامعره نمونره پرهوهش    بین پان    نفرر ا  شد  هیتهمقدما  و رفع اشكاال  احتمالی، پرسشنامه 

 ر نظر  یو كم یفی و روش ك ،روایی پرسشنامه از جن ه روایی محتوا گر ید. آزمون شیپتوزیع و 

مسرئول   عنروان  بره چندین سرال حضرور محقرق    باید بیان كر  كه   ر بررسی كیفی محتوا. گرفته شد

قیم محریط تحقیرق،   ی میردانی مسرت   شررق كشرور( و مشراهد    )منطقه شرمال  مور مطالعهی  مستقیم حوز 

منطقه را برای وی به همرا   اشرته اسرت. محقرق همچنرین      یكیتیژئوپلشناخت و  رک مناس ی از شرایط 

 بره  نسر ت  كرافی  اشررا   و تسلط از كهاقدا  به مصاح ه با مسئولین ذیربط و افرا  متتص  و خ ر  

وضروع پرهوهش   ا ماطمعا  مررت ط بر   یآور جمعجهت  ،اند بو   برخور ار شمال شرق كشور حوز 

نظرر و  لذا، نظر به تتصصی بو ن موضوع تحقیق و محدو یت وجو  افررا  صراح   نمو   است. 

هرای كشروری و    ،  سرتگا    ر سطح نیروهای مسلح مور مطالعهی  خ ر  مرت ط با موضوع و حوز 

بر نامه پرسش سؤاال ی آماری و طراحی و توزیع  مراك   انشگاهی و نی  تما  شمار بو ن جامعه

تروان برا    ، مری   نظر و خ ر  مرت ط با موضوع تحقیرق مشور  و اجماع نظرا  افرا  صاح  اساس

ایرن پرهوهش بره    اب ار سنجش و گر آوری اطمعرا   گیری نمو  كه   رصد اطمینان باالیی نتیجه

و از  نمرو   اسرت  ی آور جمعیاز این تحقیق را مور ننحو مطلو  و قابل ق ولی، اطمعا  علمی 

به شكل یی برای بررسی روایی محتوا حاضر تحقیق  رهمچنین، باشد.  االیی برخور ار میروایی ب

بر اساس تعدا  متتصصرینی كره    .است شد  استفا   (CVR)1 كمی، از ضری  نس ی روایی محتوا

یرا برابرر    تر ب رگ، ق ول قابل CVRاند، حداقل مقدار را مور  ارزیابی قرار  ا   پرسشنامه سؤاال 

ضری  الوشه، تمامی سؤاال  پرسشنامه  گرفته انجا . با توجه به محاس ا  نظر گرفته شد ر  7/6

 .  بو روایی سؤاال  پرسشنامه   هند  نشانبو ند كه  7/6گویه(  ارای ضری  الوشه باالتر از  27)

برا  كرون اخ استفا   شد.  یآلفا  یاز ضر، تحقیق برای محاس ه پایایی  ر اینپايايی پرسشنامه:  -

 37/6مقدار بسیار خرو    ر این تحقیق  آمد   ست بهوجه به اینكه مقدار ضری  آلفای كرون اخ ت

                                                           
1- Content Validity Ratio (CVR) 
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 شمال شرق كشور ۀمنطق

، پرسشرنامه پرهوهش از   باشرد  یمر  .(183:  1381،  یرا حرافظ ن بر اساس نظر ) 0/6بیشتر از  است و

   قابلیت اطمینان و پایایی الز  برخور ار است.

(، پرسشرنامه اصرلی   آزمرون  شیپبه خروجی  پس از اعمال اصمحا  پرسشنامه مقدماتی )با توجه

و خ رگران   نظرران  صراح  ی آماری تحقیق، مركر  از   با مراجعه به جامعه تحقیق تهیه و تدوین گر ید و

های كشوری  ی شمال شرق  ر سطح نیروهای مسلح و  ستگا  امنیتی و آشنا به حوز  -مرت ط با مسائل  فاعی 

ی  آنران، ارزیرابی و اهمیرت سرنجی عوامرل ژئروپلیتیكی  ر حروز         ، نس ت به اخذ نظررا   و مراك   انشگاهی

 تحقیق  اقدا  گر ید.  مور مطالعه

 های تحقیق و یافته ها داده وتحلیل تجزیه
عوامرل مرؤثر    تررین  مهرم »كه ذكر شد سرؤال اول تحقیرق بدینگونره ت یرین گر یرد كره        گونه همان

شررق   ر منطقرۀ شرمال   اسرممی ایرران   ژئوپلیتیكی اقتصا ی مرت ط با راه ر های  فاعی جمهروری 

 . «كشور كدامند؟

 یریر گ بهر  میدانی، یها روشو  یا كتابتانه ر راستای پاسخ به سؤال اول تحقیق، از طریق مطالعا  

مل ژئوپلیتیكی اقتصا ی عا 27 نهایتاًو تکیید خ رگان،  نظران صاح نظر  و اخذ ی حضوری از مصاح ه

 بررای تعیرین   ر منطقه شمال شرق كشور احصاء گر ید. سپس  رانی.ا.اج یراه ر   فاع نیمؤثر بر تدو

نترایج  بندی فریدمن استفا   شرد.   ، از روش آماری آزمون رت هشد  بندی عوامل احصاء اولویت و رت ه

 شرد    ا  نشران   1 ر جدول  یاقتصا  کیتیژئوپلبندی عوامل  اولویت جهت آزمون فریدمن حاصل از

 است.
 ج.ا.ا در منطقه شمال شرق کشور یراهبرد دفاع نيمؤثر بر تدو یاقتصاد کیتیعوامل ژئوپل یبند رتبه :8جدول 

 نمره یاقتصاد کیتیژئوپل عامل عامل شماره رتبه

1 Ec1 
كنند  آسیای مرك ی به  شرق به سواحل جنو  )متصل آهن سراسری شمال را 

 ، چین و اروپا(فارس یجخل
12/21

2 Ec2 73/17 ق اقستان –تركمنستان  –  احداث خط ریلی امیرآبا

3 Ec3 73/17 های خارجی برای توسعه اقتصا ی وابستگی كشور افغانستان به كمک

1 Ec10 
تمش روسیه برای جلوگیری از احداث خط لوله انتقال گاز تركمنستان از طریق 

 ایران
17/10

1 Ec12  03/10 خ روجو  منابع مشترک نفت و گاز ایران با تركمنستان  ر  ریای

0 Ec18 
و  ورو  زائران از شهرها و كشورهای متتل  به شهر مشهد و فواید اقتصا ی

 ناشی از آن فرهنگی
11/10
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 نمره یاقتصاد کیتیژئوپل عامل عامل شماره رتبه

7 Ec7 11/10 وابستگی اقتصا  تركمنستان به گاز

8 Ec4 
 ر پیرامون مرزهای  یه و بهتوسعه ناكافی بتش كشاورزی و زیربنایی افغانستان 

 شرق كشور شمال
31/10

3 Ec19 23/10 های ریلی شرق به را   سترسی بتش اعظمی از منطقه شمال

16 Ec15 33/11 وجو  منابع گازی  ر منطقه سرخس ایران

11 Ec8 62/10 ورو  رق ای جدید )چین و كشورهای اروپایی( به بازار افغانستان

12 Ec9 
حریک تركمنستان با ایران  ر بعضی از مقاطع با هدایت و ت ث ا  یبرفتار 

 (1380)مانند قطع گاز  ر سال  یا فرا منطقههای  قدر 
18/11

13 Ec11   30/11  رصد از برق صا راتی تركمنستان به ایران 11ورو

11 Ec22 
پایین بو ن ارزش پولی ج.ا.ا نس ت به كشورهای پیرامونی و سوءاستفا   اجتماعی 

 فرهنگی ات اع خارجی از آن  ر شهر مشهد مقدس –
32/11

11 Ec5 
استان گلستان و بندر ر تركمن ج.ا.ا  ر خط جدید كشتیرانی  ر مسیر بند

 انتقال كاالها منظور بهو بندر بكتاش تركمنستان  اشی یتركمن
26/11

10 Ec6 63/11 گیران باج -آبا   جا   آسفالته عشق

17 Ec16 
ن، زرشک ها م یت نس ی  ار  )نظیر زعفرا كاشت محصوالتی كه منطقه  ر تولید آن

 و عنا   ر خراسان و پن ه  ر گلستان(
31/13

18 Ec23 
شرق با توجه به بیكاری و فقر   رآمد باالی قاچاق موا  متدر  ر منطقه شمال

 گستر    ر حاشیه مرزهای ج.ا.ا  ر این منطقه
72/13

13 Ec21  12/13 منطقه یشهرها كمنصنعتی  ر  ها كارخانهای از تعطیلی تعدا  عمد

26 Ec14 03/12 های خورشیدی و با ی شرق  ر استفا   از انرژی ظرفیت باالی منطقه شمال

21 Ec20 13/12 مشهد و حومه( ج  بهشرق ) تراكم پایین صنایع و مراك  صنعتی  ر منطقه شمال

22 Ec24 
شرق  های مناس  كشاورزی و صنعتی  ر منطقه شمال سطح پایین زیرساخت

 خصوصاً حاشیه مرزها
18/12

23 Ec27 37/11 باال بو ن نرخ تور  و ارز  ر كشور

21 Ec13 
 ر والیا  قندوز، هرا  و پكتیا و همچنین ذخایر گاز  نفت توجه قابلوجو  ذخایر 

  ر والیا  ش رغان و هلمند و صدور آن از طریق ایران
71/11

21 Ec25  63/11 خارجی  ر منطقه گذار یهسرما كم و

20 Ec17 12/16 سنگ فیروز   ر نیشابور و مس و گرانیت  ر استان خراسان جنوبی وجو  معا ن

27 Ec26 11/16 های سیاسی، اقتصا ی و عمرانی برای توسعه منطقه زیرساخت ضع   ر

Ec: Abb of Economic Factor  )عامل اقتصا ی( 
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 رانیج.ا.ا ی فاع یهاراه ر  نیمؤثر بر تدو یاقتصا  کیتیژئوپلعوامل  بندی یتاولوو  پس از تعیین

. سؤال شو  میتحلیل سؤال  و  پهوهش پر اخته به  بتش،  ر این  ر منطقه شمال شرق كشور

عوامل قو ، ضع ، فرصت و تهدید اقتصا ی  ترین مهم»مطرح گر ید كه  گونه ینبد و  تحقیق 

 لذا «.شرق كشور كدامند؟ ر منطقه شمال مرت ط با راه ر های  فاعی جمهوری اسممی ایران

از منظر قو ، ضع ، فرصت و  هیهر گو تی هندگان  ر مور  ماه پاسخ نظر نقطه یبررس منظور به

از  هیهر گو تی هندگان  ر مور  ماه پاسخ نظر اختم  یسطح معنا ار یابیبو ن و ارز دیتهد ای

 ی د ش مشاهد  یالگو ایكه آ سنجد میامر را  نیا  و ی. آزمون خكنیم میاستفا     و یآزمون خ

پس  سپس،. ریخ ایمتفاو  است  میانتظار  ار یتصا ف صور  به آنچهبا  یمعنا ار طور به دا هایرو

پهوهش، از اقتصا ی بو ن عوامل ژئوپلیتیكی  ، فرصت و یا تهدیداز تعیین ماهیت قو ، ضع 

 . پر ازیم یمبندی عوامل مشت  از طریق میانگین عوامل به رت ه طور بهطریق آمار توصیفی و 

عوامل را  ر  نیا  و یآزمون خ جیو نتا یاز عوامل  اخل کیهر  ینقاط قو  و ضع  برا 2جدول 

به  ها آن نیانگیرا بر اساس مو ضع  عوامل قو   بندی اولویت و همچنین 31/6 نانیسطح اطم

 یكه تمام یعواملبرای . الز  به ذكر است كه كشد می ریبه تصو ار،یهمرا  انحرا  مع

 نی. همچنر یگ یانجا  نم  و یخ آزمون اند كر   نییضع  تع ایقو   عنوان بهان آن را  هندگ پاسخ

 یتیضع  بو ن آن معنا ار ن اشد، ماه ایقو   تیماه نیتفاو  ب یكه سطح معنا ار یعوامل یبرا

انتتا   هیگو تیماه عنوان به هندگان را كس  كر   باشد  نظر پاسخ  رصد 16از  شیكه ب

 .گر   یم
 (و ضعف )نقاط قوت عوامل داخلیخی دو آزمون  :6 جدول

شماره  رتبه
 عامل

مقدار خی  یاقتصاد کیتیعامل ژئوپل
 دو

سطح 
 معناداری

انحراف 
 معیار

 میانگین

توعوامل ق  

1 Ec1  شمال شرق به سواحل جنو   یسرسرآهن  را
 و اروپا( نی، چفارس یجخلبه  یمرك  یایكنند  آس )متصل

02/10 66/6 71/6  37/1  

2 Ec2 77/6 66/6 71/30 نق اقستا – تركمنستان – رآبا یام یلیاحداث خط ر  68/1  

3 Ec18  ورو  زائران از شهرها و كشورهای متتل  به شهر مشهد
 ناشی از آن و فرهنگی و فواید اقتصا ی

77/27 66/6 70/6  37/3  

1 Ec15 73/6 66/6 11/32 وجو  منابع گازی  ر منطقه سرخس ایران  33/3  

1 Ec19 هرای   شررق بره را     سترسی بتش اعظمی از منطقه شمال
 ریلی

77/2 630/6 71/6  36/3  

0 Ec5 اسرتان  ر تركمن ج.ا.ا  ر خط جدید كشتیرانی  ر مسیر بند
باشری و بنردر بكتراش تركمنسرتان       گلستان و بندر تركمن

 انتقال كاالها منظور به

37/31  66/6 83/6 77/3 
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(ا امهضع  و قو  نقاط)  اخلی عوامل  و خی آزمون: 2 جدولا امه    
7 Ec16 ها م یرت نسر ی    كاشت محصوالتی كه منطقه  ر تولید آن

 ار  )نظیر زعفران، زرشک و عنا   ر خراسان و پن ه  ر 
 گلستان(

--- --- 78/6 73/3 

8 Ec6 87/6 66/6 21 گیران باج -آبا   جا   آسفالته عشق 72/3 

3 Ec14 هرای   شرق  ر استفا   از انررژی  ظرفیت باالی منطقه شمال
 خورشیدی و با ی

--- --- 70/6 02/3 

16 Ec17  وجو  معا ن سنگ فیروز   ر نیشابور و مس و گرانیت  ر
 استان خراسان جنوبی

--- --- 37/6 37/3 

 ضعفعوامل 
1 Ec22  پایین بو ن ارزش پولی ج.ا.ا نس ت به كشورهای پیرامونی

گی ات اع خارجی از آن  ر فرهن –و سوءاستفا   اجتماعی 
 شهر مشهد مقدس

88/23 66/6 82/6 71/3  

2 Ec23   شررق برا     رآمد باالی قاچاق موا  متدر  ر منطقره شرمال
توجه به بیكاری و فقر گستر    ر حاشیه مرزهای ج.ا.ا  ر 

 این منطقه

---  83/6 72/3 

3 Ec21    ای از كارخانجررا  صررنعتی  ر  تعطیلرری تعرردا  عمررد
 منطقه یهاشهر كمن

71/30 66/6 73/6 01/3 

1 Ec20  شررق   تراكم پایین صنایع و مراك  صنعتی  ر منطقه شرمال
 مشهد و حومه( ج  به)

23/37  66/6 77/6 17/3 

1 Ec24 های مناس  كشراورزی و صرنعتی    سطح پایین زیرساخت
 شرق خصوصاً حاشیه مرزها  ر منطقه شمال

---  76/6 11/3 

0 Ec27 73/6 --- --- رخ تور  و ارز  ر كشورباال بو ن ن 13/3 

7 Ec25  72/6 --- --- خارجی  ر منطقه گذار یهسرما كم و  17/3 

8 Ec26 هرای سیاسری، اقتصرا ی و عمرانری      زیرساخت ضع   ر
 برای توسعه منطقه

--- --- 07/6 38/3 

Ec: Abb of Economic Factor  )عامل اقتصا ی( 

 و  تحقیق، بر اساس آزمون خیاقتصا ی عامل  اخلی  18از   هد یمنشان  2كه جدول  گونه همان

 یمساو ای تر كوچک) یتفاو  سطح معنا ار (630/6 یبا سطح معنا ار Ec19عامل )عامل  یک ر 

عامل،  نیا یبرا یجه رنت .بو ن وجو  ندار  ضع  ایو  قو ها از منظر  هیگو تیماه نی( ب61/6

 .)ماهیت قو ( را كس  كر   بو   هندگان پاسخنظر   رصد 16از  شیكه ب دیانتتا  گر  یتیماه

عامل  18 هندگان از تعدا   مؤید این مطل  است كه براساس نظر پاسخ 2نتایج حاصل از جدول 

 عامل ماهیت ضع   ارند. 8عامل ماهیت قو  و  16تحقیق، اقتصا ی  اخلی 

باشد. می ق ول قابلعامل قو   16 ی هد، مقدار انحرا  معیار تمامنشان می 2 كه جدول گونه همان

 هندگان به ( بر اساس نظر پاسخ37/1از بین عوامل قو  احصاء شد ، باالترین مقدار میانگین )

به  یمرك  یایكنند  آس شمال شرق به سواحل جنو  )متصل یآهن سراسر را ) Ec1عامل 
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مل قو  احصاء شد  ، تمامی عوا رمجموعاص گرفته است. ( اختصو اروپا( نی، چ فارس یجخل

 ر استان خراسان  تیو مس و گران شابوری ر ن روز یوجو  معا ن سنگ ف) Ec17عامل  ج  به

اهمیت   هند  نشانكه  اند آور  به  ست  1/3، نمر  میانگین باالتر از  37/3( با میانگین یجنوب

می ایران  ر راه ر های  فاعی جمهوری اسمتدوین قو  احصاء شد  بر اقتصا ی باالی عوامل 

 بر اساس نظر خ رگان امر است.  كشور منطقه شمال شرق

اقتصا ی عامل ضع   8 ، مقدار انحرا  معیار تمامی هد یمنشان  2 كه جدول گونه همانهمچنین 

( بر اساس نظر 71/3باشد. از بین عوامل ضع  احصاء شد ، باالترین مقدار میانگین ) می ق ول قابل

و  یرامونیپ یج.ا.ا نس ت به كشورها یبو ن ارزش پول نییپا) Ec22به عامل   هندگان پاسخ

است.  یافته اختصاص( از آن  ر شهر مشهد مقدس یات اع خارج فرهنگی – یاجتماع سوءاستفا  

 ر  یخارج گذار یهسرماكم و  ) Ec25عوامل  ج  به، تمامی عوامل ضع  احصاء شد   رمجموع

 یو عمران یاقتصا  ،یاسیس یها رساختیضع   ر ز) Ec26است و عامل  17/3( با میانگین منطقه

  هند  نشانكه  اند آور  به  ست  1/3، نمر  میانگین باالتر از 38/3( با میانگین توسعه منطقه یبرا

راه ر های  فاعی جمهوری اسممی  تدویناحصاء شد  بر  اقتصا ی اهمیت باالی عوامل ضع 

 نظر خ رگان امر است. بر اساسكشور ایران  ر منطقه شمال شرق 

  و یآزمون خ جیو نتا خارجیاز عوامل  کیهر  یبرا زادیو تهد ینآفر فرصت بسترهای 3جدول 

را بر اساس  دیفرصت و تهدعوامل  بندی یتاولو نیو همچن 31/6 نانیعوامل را  ر سطح اطم نیا

  .كشد یم ریبه تصو ار،یبه همرا  انحرا  مع ها آن نیانگیم

 ا(زو تهديد ينآفر فرصت یبسترهاخارجی )عوامل خی دو آزمون  :9 جدول

 رتبه

شماره 
عامل

 مقدار   یاقتصاد کیتیعامل ژئوپل 

 خی دو 

سطح 

 معناداری

انحراف 

 معیار

 میانگین

 عوامل فرصت

1 Ec1

2 
وجو  منابع مشترک نفت و گاز ایران برا تركمنسرتان  ر  ریرای    

 خ ر

36/1 61/6 00/637/3 

2 Ec7 01/6 66/6 32/8   تركمنستان به گازوابستگی اقتصا 33/3 

3 Ec1

3 
 ر والیا  قندوز، هرا  و پكتیرا و   نفت توجه قابلوجو  ذخایر 

همچنین ذخایر گاز  ر والیا  ش رغان و هلمند و صردور آن از  

 طریق ایران

38/3 67/6 31/6 11/3 
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(زاتهدید و آفرین فرصت بسترهای) خارجی عوامل  و خی آزمون: 3 دولا امه ج   

 عوامل تهديد

1 Ec

3 
های خارجی بررای توسرعه    وابستگی كشور افغانستان به كمک

 اقتصا ی

67/6  71/6 78/6 66/1 

2 Ec

10 
تمش روسیه برای جلوگیری از احداث خط لوله انتقرال گراز   

 تركمنستان از طریق ایران

28/16  66/6 01/6 38/3 

3 Ec

4 
 یره  و بره ستان توسعه ناكافی بتش كشاورزی و زیربنایی افغان

 شرق كشور  ر پیرامون مرزهای شمال

63/6  71/6  00/6 33/3 

1 Ec

8 
ورو  رق ای جدیرد )چرین و كشرورهای اروپرایی( بره برازار       

 افغانستان

03/11  66/6 72/6 82/3 

1 Ec

9 
تركمنستان با ایران  ر بعضی از مقاطع با هدایت  ث ا  یبرفتار 

طرع گراز  ر سرال    )مانند ق یا فرا منطقههای  و تحریک قدر 

1380) 

02/10  66/6  73/6 77/3 

0 Ec

11 
33/31  رصد از برق صا راتی تركمنستان به ایران 11ورو    66/6 08/6 71/3 

Ec: Abb of Economic Factor  )عامل اقتصا ی( 

 سهعامل خارجی تحقیق، بر اساس آزمون خی  و  ر  3از   هد یمنشان  3كه جدول  گونه همان

( بین ماهیت گویه ها از منظر فرصت و یا 61/6یا مساوی  تر كوچکمعنا اری ) عامل تفاو  سطح

 71/6با سطح معنا اری  Ec3عامل  ،67/6با سطح معنا اری  Ec13عامل  :تهدید بو ن وجو  ندار 

عامل، ماهیتی انتتا  گر ید كه بیش  سهبرای این  یجه رنت. 71/6با سطح معنا اری  Ec5و عامل 

مؤید این مطل  است  3را كس  كر   بو . نتایج حاصل از جدول   هندگان پاسخ رصد نظر  16از 

عامل  0عامل ماهیت فرصت و  3عامل خارجی تحقیق،  3از تعدا    هندگان پاسخنظر  بر اساسكه 

 هر سه، مقدار انحرا  معیار  هد یمنشان  3 كه جدول گونه همانهمچنین،  ماهیت تهدید  ارند.

( 37/3باشد. از بین عوامل فرصت احصاء شد ، باالترین مقدار میانگین ) می لق و قابلعامل فرصت 

با تركمنستان  ر  رانی)وجو  منابع مشترک نفت و گاز ا Ec12به عامل   هندگان پاسخبر اساس نظر 

وجو  ) Ec13 ر بین عوامل فرصت احصاء شد ، تنها عامل است.  یافته اختصاصخ ر(،  یای ر

ش رغان و  ا یگاز  ر وال ریذخا نیو همچن ایقندوز، هرا  و پكت ا یت  ر والنف توجه قابل ریذخا

 اند آور  به  ست  1/3از  كمتر نیانگینمر  م، 11/3( با میانگین رانیا قیهلمند و صدور آن از طر

 ی فاع یراه ر هاتدوین احصاء شد  بر  فرصت اقتصا یعوامل  یباال تیاهم  هند  نشانكه 

 بر اساس نظر خ رگان امر است. كشور ر منطقه شمال شرق  رانیا یاسمم یجمهور
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اقتصا ی عامل تهدید  0، مقدار انحرا  معیار تمامی  هد یمنشان  3 كه جدول گونه همانهمچنین، 

( بر اساس نظرر  66/1باشد. از بین عوامل تهدید احصاء شد ، باالترین مقدار میانگین ) می ق ول قابل

توسرعه   یبررا  یخرارج  یهرا  كشرور افغانسرتان بره كمرک     یوابسرتگ ) Ec3به عامل   هندگان پاسخ

نمر  میانگین  اء شد احص اقتصا ی ، تمامی عوامل تهدید رمجموعاست.  یافته اختصاص( یاقتصا 

احصاء شد  برر  اقتصا ی اهمیت باالی عوامل تهدید   هند  نشانكه  اند آور  به  ست  1/3باالتر از 

برر اسراس نظرر     كشرور ی اسممی ایران  ر منطقره شرمال شررق    راه ر های  فاعی جمهورتدوین 

 خ رگان امر است.  

   پیشنهادو  گیری نتیجه

 :نتیجه گیری-الف

 پاسخ مناس ی ارائه گر  .  پهوهش  ر این تحقیق تمش گر ید تا برای  و سؤال مطرحه شد  
 ی فراع  ی هرا مررت ط برا راه ر   یاقتصرا   یكیتیعوامل مرؤثر ژئروپل   ترین مهمسؤال اول تحقیق:  -

  كدامند؟ كشور شرق شمال ۀ ر منطق رانیا یاسمم یجمهور
منطقره شرمال    اسرتراتهیک ژئوپلیتیرک و   های حوز  ر  نظران صاح با استنا  به نظر خ رگان و  -

 بنردی  اولویرت   رنهایتو   ی احصاء گر یداقتصا  یكیتیژئوپلعامل  27  رنهایتشرق كشور، 
 (.1)به شرح جدول  گر یدند

مررت ط برا    یاقتصرا   دیر عوامرل قرو ، ضرع ، فرصرت و تهد     تررین  مهرم : قیتحق و  سؤال  -
 ؟كدامند كشور شرق  ر منطقه شمال رانیا یاسمم یراه ر های  فاعی جمهور

ی احصاء شرد   ر قالر  چهارگانره    اقتصا  یكیتیژئوپلعامل  27 ر پاسخ به سؤال  و  تحقیق  -
عامرل   0و فرصرت  عامرل  3 ،ضرع  عامرل   8، عامل قو  16)قو ، ضع ، فرصت و تهدید 

 بنردی  رت ره بر م نای می ان اهمیت  ر هر یرک از عوامرل چهارگانره    و سپس  بندی ط قه (دیتهد
 .(3جدول گر یدند )به شرح 

 : ها پیشنهاد -ب 
 عوامل قدر  ریسا ساز برایعامل زیربنایی و سرنوشت عنوان بهتوان را میاقتصا   ر  نیای امروز عامل  .1

-ای از جن ه ضع   ر زیرساختشرق كشور  چار مشكم  اقتصا ی عدید منطقه شمال ر نظر گرفت. 

 ر منطقه  یاقتصا  یباال یهاتیظرفهای مالی، كشاورزی، صنعتی، عمرانی و بازرگانی است. اما وجو  
صا را   جهت ، وجو  بستر مناس با كشورهای همسایه مشترک گذاری سرمایه یهانهیاعم از وجو  زم

 یبه كشورها یو با  یدیخورش یهایانرژ ،یو ...( و محصوال  كشاورز تی)مس، گران یمعدنمنابع 
 و امكان سرخس( یمنطقه گاز ویه  بهمنابع مشترک نفت و گاز )وجو   ،افغانستان و تركمنستان هیهمسا

بط توسعه رواامكان  نویدبتشتواند ، میكشور افغانستان یسازباز ندی ر فرآ تر پررنگنقش  یفایا
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 هایقابلیت بر تكیهبا  شو  میپیشنها  . لذا باشدشرق كشور منطقه شمال مرز هم یبا كشورها یاقتصا  
مانند ، از طریق گسترش روابط اقتصا ی و م ا ال  تجاری با كشورهای همسایه منطقه یفراوان اقتصا 

های ریلی مشترک، ایجا  كارخانجا  مشترک مرزی، استتراج از معا ن با منابع مشترک، توسعه خط
های مرزی و ... از  رگیر شدن ساكنین های اشتغال ساكنین مرزی، ایجا  توسعه و تجهی  پایانه ایجا  طرح

قدمی  وكر   قاچاق كاال، انسان و موا  متدر جلوگیری  ازجملههای ضد اقتصا ی كشور مرزی به حرفه
 بر اشت.منطقه  یقدر  اقتصا تقویت ها و رساختیزجدی  ر راستای بازسازی 

مشاركت و همكاری  و كشور ایران و تركمنستان  ر توسعه منابع مرزی و ایجا  تکسیسا  زیربنایی برای  .2
نفتی، ایجا   های فرآور  ت دیل  های كارخانهتولیدا  منابع انرژی، نفت و گاز، ایجا  پاالیشگا ، ایجا  

خارجی و  اخلی  ر مناطق مرزی  ذارانگ سرمایهانتقال و صا را  گاز و ... با كمک  های زیرساخت
 گسترش یابد.  تقویت بنیه اقتصا ی منطقه شمال شرق كشور، باهد  منطقه سرخس ویه  به

، منطقه یقدر  اقتصا  تیتقوشرق كشور جهت های قابل اتكا منطقه شمالظرفیت ترین مهمیكی از  .3
را  تنها ج.ا.ا هستند و  ی ر خشكاط محافغانستان و تركمنستان  یكشورهاظرفیت تران یتی منطقه است. 

 – رآبا یام یلیخط ر هایاست. از سوی  یگر ظرفیت المللی بین های آ به  این كشورها یارت اط
قرار گرفتن منطقه  و همچنین شمال شرق به سواحل جنو  یآهن سراسر را ، نق اقستا – تركمنستان

های ها و م یتقابلیت ازجمله، همگی غانستانو اتصال آن به اف شمیجا   ابر ریشرق كشور  ر مسشمال
شرق كشور از منظر تران یت كاال برای كشورهای افغانستان و ی قابل اتكا منطقه شمالكیتیژئوپل

 یقدر  اقتصا  تقویت وها  رجهت  رآمدزایی قابلیت این ازتوان با استفا   تركمنستان است، كه می
  .قد  بر اشت منطقه

پتانسیل موجو   ر  ترین واصلی ترین مهمهای پرشماری است.  ارای قابلیت ورشرق كشمنطقه شمال .1
ورو  است كه هموار  موج    ر مشهد مقدس السم ()علیهالحجج ثامنوجو  مرقد مطهر حضر  منطقه، 

شرق برای منطقه شمال یاقتصا بسیار  دیفواایجا  متتل  به شهر مشهد و  یزائران از شهرها و كشورها
توان به می هیهمسا ینس ت به كشورهاشرق كشور های منطقه شمالر ید  است. از  یگر قابلیتكشور گ

نس ت به كشورهای  باالتر بهداشت و رفا  تیفیكی و گسترش سطح فناوری، باالتر آموزش عال تیفیك
 ها وشرق كشور واج  است كه این قابلیتهمسایه اشار  كر . بر مدیران و مسئوالن منطقه شمال

های قرار  ا   و تمشی مضاع  جهت ت دیل این م یت مور توجه ازپیش بیشای را منطقه یهاتیجذاب
های اقتصا ی، اجتماعی و فرهنگی شهر بالفعل  اشته باشند. استفا   بهینه از قابلیت یهابالقو  به قابلیت
آموزشی، فناوری و  های موجو پایتتت معنوی جهان اسم  و همچنین ظرفیت عنوان بهمقدس مشهد 

 ،یو مذه  یقوم ییهمگرا تیتقومنجر به  تواند میبهداشتی موجو  منطقه نس ت به كشورهای همسایه 
 شو . شرق كشورمر   منطقه شمال یو ارتقاء قدر  اقتصا  یو فرهنگ یعلم هیبن

  



 01  
 ر  رانیا یاسمم یجمهور ی فاع یراه ر ها نیمؤثر بر تدو یاقتصا  یكیتیعوامل ژئوپل

 شمال شرق كشور ۀمنطق

 رست منابعفه
   منابع فارسي -الف

 .یقم، انتشارا  جمهور ،یرازشی مكار  ناصر اهلل (، ترجمه آیت1388) م،یقرآن كر -

 .www.khamenie.irله،  ر سایت معظم ی سترس قابل، بیانا  (یالعال مدظله)ایاما  خامنه -

 سیاست، و عملیاتی مفاهیم ،"ايران اسالمی جمهوری راهبردی فرهنگ"(، 2611آی نشتا ، مایكل، ) -

  ریایی. تفنگداران سپا  میانه، آمریكا،  انشگا ، شرق مطالعا 

 یراهبردها نيمؤثر بر تدو یکیتیژئوپل یدهايتهد "(،1333خسرو، ) ،یبوالحسن ن،یمحمدحس ،یشر اف -

 .13-02، ص  11شمار   ک،یو استراته یمطالعا   فاع ،"هیدر قبال ترک رانيج.ا.ا یدفاع

 ،"وپرورش آموزشريزی وزارت  سازمان پژوهش و برنامه"(، 1331شناسی خراسان جنوبی، ) استان -

 های  رسی ایران. و نشر كتا شركت چاپ 

 ،"وپرورش آموزشريزی وزارت  سازمان پژوهش و برنامه"(، 1331شناسی خراسان شمالی، ) استان -

 های  رسی ایران. شركت چاپ و نشر كتا 

شركت  ،"وپرورش آموزشريزی وزارت  سازمان پژوهش و برنامه"(، 1331شناسی گلستان، ) استان -

 ن.های  رسی ایرا چاپ و نشر كتا 

عوامل ژئوپلیتیک دريای خزر بر راهبردهای  ریتأث "،(، رساله  كتری1331، )اصغر یعل، یلندیب بیک -

 .تهران،  انشگا  عالی  فاع ملی،  انشكد   فاع ".دفاعی ج.ا.ا

تأثیر عوامل ژئوپلیتیکی ترکمنستان بر تدوين راهبرد دفاعی جمهوری  تبیین "(،1331تافته، گو رز، ) -

 تهران،  انشگا  عالی  فاع ملی،  انشكد   فاع.، "اسالمی ايران

، وزار  امور ": از قزاقستان تا گرجستان، تهرانرانيا ديجد کیتیژئوپل "(،1373اصل، عطا، ) یتقو -

 خارجه.

 مشهد: انتشارا  پاپلی. ، "اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک "(،1381، محمدرضا، )یاحافظ ن -

 قيعال"(، 1380) ن،یمحمدحس ،یاك ر، افشر  گار، یپره ،یغممعل د،یمحمدرضا، رش ،یاحافظ ن -

سال سو ، شمار  سو ،  ک،یتی، فصلنامه ژئوپل"رو شیپ یها و فرصت یمرکز یایدر آس رانيا کیتیژئوپل

122-86. 

و توسعه  شدن یجهاننقش شهرهای مرزی در فرآيند  "(،1383رهنما، محمدرحیم، توانگر، معصومه، ) -

، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال ششم، "شهرهای مرزی استان خراسان رضویای ايران مطالعه موردی  منطقه

 .112-181:، 3شمار  
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مجموعه مقاال   ،"رانيو نقش ا یمرکز یایدر آس یا منطقه یهمکار"(، 1380) ،یمهد ،ییسنا - 

رو،  شیپ یها : فرصتیشانگها یو قفقاز، سازمان همكار یمرك  یایآس یالملل نیب شیهما نیچهار هم

 رك  چاپ و نشر وزار  امور خارجه.تهران، م

جغرافیای امنیتی مرز ايران و افغانستان و "(، 1331، ع داله، )نس  یجملصفوی، سید یحیی و  -

 ا یسپه د ص دیشه یو پهوهش یمرك  آموزش، تهران، "پیامدهای امنیتی آن بر جمهوری اسالمی ايران

 ی.رازیش

ابعادها و  ملی شاخصتهديدات قدرت  "( 1387گرو  مطالعاتی امنیت، ) - تهران، انتشارا   انشگا  "

 .عالی  فاع ملی

 ."خراسان جنوبی در يک نگاه"(، 1331مرك  آمار و اطمعا  راه ر ی وزار  تعاون، كار و رفا  اجتماعی، ) -

 ."خراسان رضوی در يک نگاه"(، 1331مرك  آمار و اطمعا  راه ر ی وزار  تعاون، كار و رفا  اجتماعی، ) -

 ."خراسان شمالی در يک نگاه"(، 1331آمار و اطمعا  راه ر ی وزار  تعاون، كار و رفا  اجتماعی، )مرك   -

 ".گلستان در يک نگاه "(،1331مرك  آمار و اطمعا  راه ر ی وزار  تعاون، كار و رفا  اجتماعی، ) -

اهبرد دفاعی نقش عوامل ژئوپلیتیک افغانستان در تدوين ر "(،1333نوروزانی كوهستانی، شهرا ، ) -

 ، تهران،  انشگا  عالی  فاع ملی،  انشكد   فاع."جمهوری اسالمی ايران

 :منابع انگلیسي -ب
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