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 97/70/1931تاریخ صدور پذیرش:  70/11/1930تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده 

 هم کنار در را گردشگری قاچاق و مرزها، یعنی اساسی متغیر چند که ریزی مدلی است مرزهای ایران در خلیج فارس نیازمند طرح

 و کاال قاچاق لحاظ از فارس خلیج در ایران مرزی فضای ساماندهی از است عبارت مقاله این اصلی کند. هدف ساماندهی

ساماندهی  که است این مقاله اصلی سؤال. کشور است جنوب اقتصاد زای درون پیشرفت برای مدلی ارائه راستای در گردشگری

 اقتصاد زای درون پیشرفت در نقشی چه مدیریت گردشگری و کاال فضای مرزی ایران در خلیج فارس با تأکید بر مبارزه با قاچاق

گویی به این سؤال اصلی در صدد آزمون آن هستیم این است که قاچاق ای را که برای پاسخفرضیه خواهد کرد؟ ایفا کشور جنوب

ند درآمدزایی پایدار در با مرز عجین است و این اصل در مرزهای ایران در خلیج فارس نیز وجود دارد و ساماندهی این مسئله نیازم

-های آن توجه به مدیریت گردشگری است. روش این مقاله توصیفی تحلیلی است که در آن تالش میمرزهاست که یکی از راه

ای و مقاالت علمی و پژوهشی و آمار و اطالعات موجود در زمینه قاچاق کاال و گردشگری به شود با استفاده از منابع کتابخانه

دهد که قاچاق گسترده و با حجم باال در و در نهایت تبیین موضوع مورد مطالعه پرداخته شود. نتایج مقاله نشان می توصیف، تحلیل

اجتماعی تبدیل شده که  -ای اقتصادی و عادتی فرهنگیکنار توسعه اندک و ضعیف گردشگری در منطقه مورد مطالعه به چرخه

 رد. های اقتصادی منطقه دانسبت اندکی با پتانسیل

 

 : فضا، مرز، قاچاق، گردشگری، خلیج فارس. کلیدی واژگان

 

 

 

 
                                                                                                                                                               

  heydare.lotfi@gmail.com )نویسنده مسئول( -1

mailto:heydare.lotfi@gmail.com


 8931 سوم، تابستانشماره نهم، سال ، ای( ریزی منطقه پژوهشی جغرافیا )برنامه –فصلنامه علمی  741

 مقدمه

 خشكی و ای رودخانه آبی، های کرانه و مرزها شامل که است کیلومتر 1091 ایران های کرانه و پیرامون طول مجموع

 خلیج در دریایی های کرانه به مربوط( درصد 91 حدود) کیلومتر 0077 مقدار این از. (1911 سیستانی، است)افشار

 3/07) کیلومتر 1197 برابر همسایگان با ایران ای رودخانه مرزهای. است مازندران دریای و عمان دریای فارس،

 حدود در باتالقی و ای دریاچه مرزهای و( درصد 1/30) کیلومتر 3119 برابر همسایگان با خشكی مرزهای ،(درصد

 بر و مشخص نقطه 02 در عمان دریای و فارس خلیج در سرزمینی دریای مبدأ خط. است( درصد 1) کیلومتر 11

 و خشكی قلمرو از خارج ایران حاکمیت دریایی، مناطق قانون یك ماده موجب به. است شده پیاده نقشه روی

 مبدأ خط به متصل های آب از ای منطقه بر عمان، دریای و هرمز تنگه و فارس خلیج در خود جزایر و داخلی های آب

 (.1901 نیا، یابد)حافظ می گسترش شود، می نامیده سرزمینی دریای که

 چشمگیر های تفاوت بودن، ای حاشیه و نیافتگی توسعه سكونت، ناپایداری جغرافیایی، انزوای مرکز، از دوری 

 کل تعداد ،1913 سال اول ماهه سه در. است ایران مرزهای عمده خصوصیات از خارجی تهدیدات و فرهنگی

 مدت با مقایسه در که بوده ریال میلیون 122321121 اموال قیمت بهای با پرونده، 1911 قاچاق به مظنون های پرونده

 است. در داشته افزایش درصد 32/111 حدود مال، ای نظریه از و درصد 32/7 حدود تعداد، نظر از قبل سال مشابه

 1213 با بلوچستان و سیستان استان به مربوط قاچاق، متشكله های پرونده تعداد بیشترین کشور، های استان بین

 1//07 با کردستان و درصد 13/11 با رضوی خراسان های استان. است بوده درصد 10/11 معادل سهمی و پرونده

 گمرکات در قاچاق پرونده 37 تقریباً روزانه مدت این در. اند داده اختصاص خود به را سوم و دوم های رتبه درصد

 شده تشكیل های پرونده کل از 03/1 بوشهر استان و% 9 خوزستان استان 11/1 هرمزگان استان. است شده ثبت کشور

 گونه این آمار این از شاید(. 1913 ایران، اسالمی جمهوری گمرك) اند داده اختصاص خود به را کاال قاچاق برای

 عدم حال این با. باشد مرزی نقاط دیگر از کمتر کشور جنوبی دریایی مرزهای در کاال قاچاق که شود گیری نتیجه

 در ارز و کاال قاچاق با مبارزه های دستگاه موفقیت میزان که باشد نیز مطلب این نشانگر تواند می قاچاق کشف

 دریایی مرزهای در قاچاق پایین ریسك از حاکی خود که است؛ بوده کمتر مختلف دالیل به دریایی مرزهای

 ظرفیتی عمان دریای و فارس خلیج با جواری هم کشور، جنوبی بخش (. در1903 امیریان، کرمانی و است)صباغ

 گرفته بلوچستان و سیستان و چابهار از که پتانسیلی شود، می محسوب جانبه همه توسعه برای مناسب بسیار و نظیر کم

 انواع ترین مهم از یكی دریایی گردشگری. باشد اقتصادی شكوفایی بسترساز تواند می خوزستان و هرمزگان بوشهر، تا

 نیمه در ها استان این از تعدادی که هستند دریا کنار قرارگیری مزیت دارای استان 0 و است کشور در گردشگری

 از یكی بكر و زیبا ساحل کیلومتر 377 از بیش داشتن با بوشهر استان مثال عنوان دارند. به قرار کشور جنوبی

 برای مناسب های زیرساخت که این وجود با نیز اکنون هم و شود می محسوب دریایی گردشگری برای نقاط ترین مهم

. (1911 هستیم)ویلسن، استان سواحل در مردم گسترده حضور شاهد ساله هر ولی است نشده فراهم گردشگران

 زمینه این در کمبودهایی با بوشهر استان که است گردشگری توسعه نیازهای  پیش ترین مهم از یكی اقامتگاه ایجاد

 های هتل جمله از دریایی گردشگری های ندارد. زیرساخت وجود گردشگران برای مناسبی هتل و است روبرو

 استان این در...  و دریایی تورهای دریایی، های رستوران مناسب، گردشگری شناورهای تفریحی، های اسكله دریایی،
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 فصل به منحصر اغلب و فصلی صورت  به دریایی گردشگری های برنامه از بسیاری. است نشده اندازی راه و ایجاد

 بوشهر استان که هرچند. نیست دریایی گردشگری های برنامه فعالیت از چندانی خبر سال ایام دیگر در و است بهار

 حضور برای استان این وهوای آب سال مانده باقی ماه هشت در ولی دارد گرم بسیار هوایی و آب سال از ماه چهار در

 بسیار فصل با تابستانی تعطیالت زمانی  هم دارد، وجود بین  این در که مشكالتی از یكی. است مناسب گردشگران

 توجه باید البته. باشد بوشهر به تابستانی سفرهای انجام برای بزرگ مانعی شده باعث که است بوشهر استان گرم

 ر آبی های ورزش و دریایی های بازی ایجاد و بوشهر استان سواحل کنار در مناسب های زیرساخت ایجاد که داشت

 از است عبارت مقاله این اصلی هدفکرد.  خواهد فراهم نیز را سال روزهای ترین گرم در گردشگران جذب زمینه

 پیشرفت برای مدلی ارائه راستای در گردشگری و کاال قاچاق لحاظ از فارس خلیج در ایران مرزی فضای ساماندهی

ساماندهی فضای مرزی ایران در خلیج فارس با  که است این مقاله اصلی سؤال. کشور است جنوب اقتصاد زای درون

خواهد  ایفا کشور جنوب اقتصاد زای درون پیشرفت در نقشی چه مدیریت گردشگری و کاال تأکید بر مبارزه با قاچاق

ای و مقاالت علمی و شود با استفاده از منابع کتابخانهروش این مقاله توصیفی تحلیلی است که در ان تالش می کرد؟

پژوهشی و آمار و اطالعات موجود در زمینه قاچاق کاال و گردشگری به توصیف، تحلیل و در نهایت تبیین موضوع 

 مورد مطالعه پرداخته شود. 

 رویکرد نظری

 جغرافیایی محیط در قدرت و سیاست تأثیرگذاری و تأثیرپذیری که است جغرافیا علم از ای شاخه سیاسی جغرافیای

 ویژه نقش. دهد می قرار بررسی و کاوش مورد را جغرافیایی محیط بر سیاسی تصمیمات تأثیر دیگر، بیان به و

 است؛ ای منطقه و ملی محلی، سطح در( مختلف های قسمت هماهنگی) فضا سیاسی دهی سازمان سیاسی، جغرافیای

 اطالعات، اساس بر سنتی طور به که شود. ژئوپلیتیك می شناخته ای منطقه مطالعات نام به رشته این ایران در امروزه و

 کاربردی سیاسی جغرافیای نوع یك پردازد، می کشورها خارجی سیاست مسائل به جغرافیایی های تكنیك و ها دیدگاه

 به که دهد می قرار بحث مورد کشور یك درونی فضای در را سیاسی های پدیده سیاسی جغرافیای .شود می قلمداد

 (.1923، زاده مجتهداست) سرزمین و حكومت ملت، مرز، مانند مفاهیمی شامل سنتی طور

 سرزمین، و حكومت ملت، عامل سه پیوند از دارد جای سیاسی جغرافیای مطالعات بطن در کشور یك که این به نظر

 جریانات قومی، مسائل یابی ریشه مانند مفاهیم، این با مرتبط موضوعات همه بنابراین شود؛ می تشكیل کشور

 و کشوری تقسیمات کشور، سطح در سیاسی قدرت فضایی تحلیل شهری، نواحی سیاسی قدرت تحلیل مهاجرت،

 با مرتبط مسائل جمله از انتخابات، جغرافیای سیاسی قدرت تمرکز عدم و تمرکز محلی، دولت مكانی، های رقابت

 مسائل حوزه در دیگر، طرف از .گیرند می قرار بررسی و توجه مورد سیاسی جغرافیای در امروزه که هستند کشور

 های راه و جهان سطح در قدرت مناسبات درباره سنتی طور به است، ژئوپلیتیك مطالعات قلمرو که نیز جهانی

 روی جهان سیاست در که تحوالتی حاضر حال در. شود می بررسی و بحث آن افزایش و جهانی قدرت به یابی دست

 را متنوعی و تازه مفاهیم سیاسی جغرافیای از شاخه این و بخشیده ژئوپلیتیك مباحث به بیشتری تنوع است داده 

 (. 1903 ،القلم دهد)سریع می قرار بحث مورد



 8931 سوم، تابستانشماره نهم، سال ، ای( ریزی منطقه پژوهشی جغرافیا )برنامه –فصلنامه علمی  757

سازی شناسی، معماری و شهر های گوناگون از قبیل فلسفه، جامعه های متعدد و رشته ای است که در زمینه واژهفضا 

های  شود. لیكن تكثّر کاربرد واژه فضا به معنی برداشت یكسان از این مفهوم در تمام زمینه بطور وسیع استفاده می

دهد با وجود درك  مطالعات نشان می. های مختلف قابل بررسی است فوق نیست، بلكه تعریف فضا از دیدگاه

تقریباً توافق مطلقی در مورد تعریف فضا در مباحث علمی به رسد از این واژه وجود دارد،  مشترکی که به نظر می

خورد و این واژه از تعدد معنایی نسبتاً باالیی برخوردار است و تعریف مشخص و جامعی وجود ندارد که  چشم نمی

ن . فضا یك مقوله بسیار عام است. فضا تمام جها(1903 )مجتهدزاده،های این مفهوم باشد دربرگیرنده تمامی جنبه

فضا ماهیتی جیوه مانند دارد که چون نهری ...  است و  کند و ما را در تمام طول زندگی احاطه کرده هستی را پر می

نماید. اگر قفس آن به اندازه کافی محكم نباشد، به راحتی به بیرون رسوخ  سیال، تسخیر و تعریف آن را مشكل می

و وسیع به نظر آید که احساس وجود بعد از بین برود )برای مثال تواند چنان نازك  شود. فضا می کند و ناپدید می می

رسد( و یا چنان مملو از وجود سه بعدی باشد که به هر چیزی  ، فضا کامالً بدون بعد به نظر میهای وسیعدر دشت

با اینكه تعریف دقیق و مشخص فضا دشوار و حتی ناممكن است، ولی فضا . در حیطه خود مفهومی خاص بخشد

ترین تعریف این  گوییم هنوز فضای کافی موجود است یا این فضا پر است. نزدیك گیری است. مثالً می بل اندازهقا

را در خود جای دهد و یا از چیزی آکنده شود. نكته دیگری  ء یتواند ش است که فضا را خألی در نظر بگیریم که می

مواره بر اساس یك نسبت که چیزی از پیش تعیین که در مورد تعریف فضا باید خاطر نشان کرد، این است که ه

کند  که موقعیت مكانی شخص، فضا را تعریف می  یطور شده و ثابت نیست، ارتباطی میان ناظر و فضا وجود دارد. به

 (. 1912 نیا، )حافظمختلف قابل ادراك است یها و فضا بنا به نقطه دید وی به صورت

 روابط از نیز خارجی سیاست در و نزدیك هم به جغرافیایی لحاظ به که است کشورها از تعدادی برگیرنده در منطقه

 یا فرهنگی لحاظ به که شود می تشكل جغرافیایی عرصه یك از منطقه گوید می کالین جان. باشد خوردار بر متقابل

 و جغرافیایی نظم از دانند که می کشورها از ای مجموعه را منطقه لیك. ای دیوید. باشند داشته تجانس فیزیكی

 (. نظریه03: 1911 ولدانی،)باشند پیوند در باهم سیاسی نهادهای یا فرهنگ توسعه، سطح مانند مشترك های ویژگی

 اساس دهد. بر می رخ بیرونی عوامل نه و اقتصاد درونی نیروهای علت به اقتصادی رشد که است آن بر زا درون رشد

 با نظریه این. دارد اقتصادی رشد در توجهی قابل اثر دانش نوآوری انسانی، سرمایه در گذاری سرمایه نظریه این

 نظریه. است اقتصادی توسعه دنبال به بنیان دانش اقتصاد یك از حاصل سرریز اثرات و مثبت جانبی اثرات بر تمرکز

 علم تولید تشویق های سیاست به بستگی اقتصاد رشد نرخ مدت دراز در که کند می ادعا اول درجه در زا درون رشد

 های مدل از برخی در رشد نرخ افزایش موجب پرورش و آموزش یا توسعه و تحقیق برای یارانه مثال برای. دارد

 عنوان به کاال، قاچاق با مقابله زا، درون اقتصاد در .کند می ایجاد نوآوری برای ای انگیزه که چرا شود می زا درون رشد

 مردم اولویت صدر در آن با جدی مقابله پدیده، این های آسیب به عنایت با و گیرد می قرار کار دستور در خطیر امری

 جدی آفتی مثابه به نیز مجاز صورت به حتی رویه بی واردات اقتصادی، چنین در گیرد، می قرار ربط ذی های دستگاه و

 هم بر چنان آن را تقاضا و عرضه نظام معادالت آن، خرید از اجتناب با مردم عموم و شود می تلقی کشور برای

 چنین تبع به و شد خواهد همراه جدی خسارات با خارجی محصوالت خرید واردکنندگان برای که زنند می

 .(1932 داشت)عزتی، نخواهد اعراب از محلی خاص موارد در جز( خارجی محصوالت کردن وارد) رویكردی
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 مرزی اسناد و زمین روی کشور یك حدود تحدید منظور به که است قراردادی و اعتباری خطی مرزی، خط

 گاهی وها  آب یانم وها  ژرف گاه مانند طبیعی عوارض وسیله به گاهی کشورها میان مرزی خطوط شود. می مشخص

 درجه 33 مدار با برابر که آمریكا و کانادا میان مرز از ای عمده بخش مانند) قراردادی و فرضی خطوط از استفاده با

 مرزهای طول در قانون منافی اعمال هرگونه از جلوگیری معنای به مرزی . امنیتشده است توافق و تعیین( است

 طریق از قانونی ضوابط رعایت با اهلی حیوانات و کاال نقل و حمل و اشخاص تردد کردن قانونی و کشور یك

 در متنوعش ابعاد با انسانی امنیت برای محكم یا پشتوانه مرزها امنیت است بدیهی. است مرزی مجاز یها دروازه

 نظامی و اجتماعی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، های یستمس در تواند می مرز در ناامنی گونه هر و است کشور داخل

 سهم کشور داخلی و مرزی امنیت در خود حد در تواند می مطلوب امنیت مقابل در. کند ایجاد اخالل کشور داخل

 امنیت برای محكم یا پشتوانه مرزی نواحی و مرزها امنیت است بدیهیدهد.  اختصاص خود به را یا برجسته بسیار

 فرهنگی، اقتصادی، های یستمس در تواند می مرز در ناامنیهرگونه  و است کشور داخل در متنوعش ابعاد با انسانی

 امنیت در خود حد در تواند یممطلوب  امنیت مقابل، در. کند ایجاد اخالل کشور داخل نظامی و اجتماعی سیاسی،

 (.1913 دهد)عزتی، خود اختصاص به را یا برجسته بسیار سهم کشور داخلی و مرزی

 یك داخلی نواحی و دارند قرار کشور یك حاکمیت قلمرو حد آخرین در که هستند ییها محدوده مرزی نواحی

 جغرافیایی موقعیت از برخورداریبه خاطر  نواحی این. سازند یم متمایز مرز سوی آن کشورهای نواحی از را کشور

 اهمیت از تهدیدات معرض در یریقرارگ و صنعتی و تجاری آزاد مناطق و مرزی های بازارچه داشتن و خاص

 در که شده تحلیل آورده و کردن و بررسی آماده آمادگی، آراستگی، معنی به آمایش ها نامه واژه در .برخوردارند خاصی

 فرانسه زبان در آن لغوی معنی اما ؛داشته باشد مصداق تواند می آمایش از ها برداشت و رویكردها تمامی

Amonegemant معادلManagement ریزی برای توسعه برنامه نوع یك واقع در آمایش است. سرزمین مدیریت 

 اما ؛آورد میان به صحبت آمایش از توان ینم آن، از و برداشتی تعریف نوع هر ارائه و توسعه از نظر صرف اگرچه .است

موضوعات مرتبط با این رشته از دانش صورت با  رابطه در جهان در که هم از جدا و متفاوت کارهای دلیل به تاکنون،

 )عزتی،است شده  شیمتفاوتی از آما یها برداشت شودهمان طوری که در نمودار شماره یك مشاهده می گرفته است،

 .است (1)مطابق نمودار ها  ترین این برداشت ترین و مرتبط مهم .(1913

منظور  به های انسان و از دیدگاه محیط زیستی آمایش عبارت است از: تنظیم روابط بین انسان، سرزمین و فعالیت

برداری درخور و پایدار از جمیع امكانات انسانی و فضایی سرزمین در جهت بهبود وضعیت مادی و معنوی  بهره

با توجه به تحوالت اساسی که در مورد مفهوم فضا  دوران معاصردر  (.1903مخدوم، )اجتماعی در طول زمان

شده است. بسط مفهوم فضا که عمدتاً در یك دهه  صورت گرفته است، مفاهیم مربوط به آمایش سرزمین دگرگون

گرفته است، باعث شده، مفهوم ایستایی  اخیر و از جمله در تداوم کارهای مانوئل کاستلز و دیوید هاروی، صورت

مفهوم پویایی بیابد که  برای بیش از یك دهه به آن داده بود، از دست داده و امروز ستیز طیخود را که حفاظت مح

تولید و مبادله کرد و از تولید و مبادله آن، ارزش افزوده به دست آورد )هاروی،  توان یبه این صورت فضا را م

ین گوناگونی تعاریف، علل زیادی از جمله جغرافیایی، ا . منطقه به انحاء گوناگونی تعریف شده است؛(39 :1910

ریزی در جهان و از جمله در ایران به دنبال تعریف مشخص و جامع و مانعی  برنامه اقتصادی و اجتماعی دارد. نظام
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را به صورت مشخص و روشنی تدوین کند )دفتر  یا منطقه ریزی از منطقه بوده است تا بتواند فرایند برنامه

ای که به طرق مختلف از یكدیگر  منطقه ب (؛ اما رویكردهای متفاوت در مطالعات - 1901ای،  یزی منطقهر برنامه

نماید، عالوه بر  تأثیر پذیرفته است، کامالً از یكدیگر مجزا نیست. این معنی حتی به لحاظ زمان شناختی نیز صدق می

 (.02: 1900افتون و کانسل، هاینكه در بسط و تحول نیز از انسجام درونی برخوردار نیست )

 
 های پژوهش(منبع: )یافته: 1نمودار 

اند، به چند مفهوم متفاوت به  در زبان انگلیسی به کار گرفته 1ریجن واژه منطقه که در زبان فارسی آن را معادل واژه

منطقه خاورمیانه و گاهی شود. گاهی مراد از آن، چند کشور مجاور همدیگر )باالتر از سطح ملی( مانند  می کار گرفته

در رابطه با مورد اخیر، تقسیمات کشوری در غالب کشورهای جهان در سه سطح است:  جزئی از یك کشور است.

محلی. گاهی نیز منطقه جزئی از یك شهر است که بدان منطقه شهری  ای )شامل یك یا چند استان( و ملی، منطقه

شود )مطوف،  دهند که بدان منطقه شهری گفته می می حدی شكلمیگویند و گاهی چند شهر واقع در کنار هم وا

شامل: جغرافیایی،  (. انواع مختلفی از منطقه در علم و عمل وجود دارد که01: 1911هافتون و کانسل،  01: 1901

ز ای که مبتنی بر تقسیمات زیستی است، یكی ا سیاسی، فرهنگی، اداری، اقتصادی یا زیستی است؛ اما تقسیمات منطقه

های علمی و کاربردی در مقوله  مطالعات و بررسی ها برای ها و مفیدترین آن بندی ترین تقسیم جدیدترین و علمی

های بندی، پایه نامند که این تقسیم می 0بیو ریجنالیسم های زیستی را ریزی است. منطقه بندی بر اساس ویژگی برنامه

 (.1900و صرافی،  01: 1901نظری معتبرتری دارد )مطوف، 

 های یك منطقه عبارت است از: ، ویژگیبندی یمبر اساس این تقس

 . مشمولیت بخشی از فضای یك سرزمین1 

 ها اجزای برخی ویژگی . وجوه اشتراك بین0 

 ها؛ . دارا بودن روابط عملكردی شاخص9 
                                                                                                                                                               
1
. Region 

2
. Bio-Regionalism 
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و جغرافیایی  های گوناگون سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی از جمله مفاهیمی است که در عرصه مفهوم مرز

رود؛ مانند  مرز به دو مفهوم عینی مانند مرزهای رسمی کشورها و یا ذهنی به کار می کند. کاربردهای متفاوتی پیدا می

 ;1911Jones and Wild, 1994یا ضعیف و یا قوی باشد )عزتی،  تواند باز، بسته مرزهای عقیدتی. همچنین می

Hansen, 1978;شده است. مفهوم اصلی مرز در مقابل  ها و مفاهیم زیادی شناخته(. واژه مرز با واژهBorder  به معنی

به معنای جبهه و  Frontier. واژه رساند یمعنی حدود و محدوده را م Boundary مرز سیاسی و رسمی است. واژه

و تا چند دهه پیش بنابراین، در گذشته  .مرز مقابله و مواجهه نشانگر شرایط ستیز و جنگ در مرزهای کشورها است

و حدوداً تا پایان دوران جنگ سرد، مرز؛ نشانگر اقتدار ملی، محدوده اعمال حاکمیت و حفظ امنیت ملی از 

کند و آن را از  سرزمین کشور را محدود می تجاوزات خارجی بود. افزون بر این، چون مرز به عنوان خطی است که

. در فرایند انزوا و به دیآ یم و مناطق خارجی پیرامونی به حساب شود ؛ مناطق داخلی، مرکزی میسازد یخارج جدا م

در شرایطی  کند. بنابراین، شدن مناطق پیرامونی، مناطق مرزی خصوصیات مناطق پیرامونی را پیدا می دهیحاشیه کش

 حل تالقی. بنابراین، مناطق مرزی مدیآ یکه مناطق مرزی دور از مرکز یك کشور باشد، مناطق پیرامونی به حساب م

دو پدیده ناامنی و توسعه نیافتگی در مناطق پیرامونی است. بر اساس آنچه در باال گفته شد، آمایش مناطق مرزی 

در چارچوب شرایطی که مناطق  ریزی است که توسعه را با امنیت و دفاع، از نیازهای مناطق مرزی، نوعی برنامه

امنیت و توسعه  کند که در آن رای توسعه مناطق مرزی معرفی میو راهكاری ب دهد یمرزی دارند، به یكدیگر پیوند م

 .(13: 1917و  03: 1903شود )عندلیب،  الزم و ملزوم یكدیگر می

کشور، مناطق مرزی است. هرچند  آمایش سرزمینی یها طرح یزیر های نوین در مطالعات حوزه برنامه یكی از عرصه

ت مربوط به این مناطق به طور پراکنده مورد مطالعه قرار گرفته گوناگون مسائل و مشكال از گذشته تاکنون ابعاد

 های آن نیز کمتر مورد عنوان، تاکنون تبیین نشده است، بلكه ابعاد و ویژگی است، اما آمایش مناطق مرزی با این

پیش ، در حال حاضر، ضرورت انجام مطالعات علمی در این رابطه، بیش از یرو  نیا توجه قرار گرفته است. از

یك چارچوب نظری برای انجام مطالعات علمی در رابطه با آمایش مناطق مرزی، در حالی  شود. فقدان احساس می

در این مناطق رو به فزونی نهاده است، یكی از مشكالتی است  یا و توسعه که نیاز به اقدامات سریع سیاسی، نظامی

تدوین این چارچوب به  یسو د. بر این اساس، حرکت بهان مواجه توسعه و امنیت در این مناطق با آن انیکه متصد

توسعه این مناطق  یها و تدوین برنامه ها یریگ میتصم ، نظم دادن بهها یگذار استیمنظور بهبود کمی و کیفی روند س

در چارچوبی علمی و کارآمد، نیازمند توجه و تدبیر است. بنابراین، گرچه آمایش مناطق مرزی یك نوع فن 

که ضمن تحلیل و تفسیر شرایط  های نظری و متدولوژی علمی خاصی متكی استزی است، اما خود بر پایهری برنامه

 یا كپارچهی یها حل ها راه های مناطق مرزی، موانع توسعه و یا امنیت را توأمان در نظر گرفته و برای آن و ویژگی

 ر منطبق سازد. بر اساس این توضیحات که برایتا اهداف توسعه و امنیت در مناطق مرزی را بر یكدیگ دهد یارائه م

 فضایی و آمایش مناطق مرزی را نوعی -ریزی راهبردی  آمایش را نوعی برنامه توان یآمایش مناطق مرزی داده شد، م

 راهبردی در فضاهای مرزی کشورها، دانست. یزیر برنامه

 



 8931 سوم، تابستانشماره نهم، سال ، ای( ریزی منطقه پژوهشی جغرافیا )برنامه –فصلنامه علمی  754

 منطقه خلیج فارس 

المللی تبدیل  های اصلی بحران و اختالف بین امروزه به یكی از کانونفارس از جمله مناطق آبی جهان است که  خلیج

های  های متمایزی در مقایسه با سایر مناطق آبی و خشكی های گوناگون دارای ویژگیشده است. این منطقه از جنبه

بروز برخی ای بخشیده است. اهمیت فزاینده آن نیز باعث  العاده های فوق جهان است که به آن اهمیت و برجستگی

ترین مناطق تأمین نفت  خیز که از مهم ای نفت اختالفات و منازعات اقتصادی و به خصوص سیاسی شده است. منطقه

هزار کیلومترمربع است یعنی  037 تا 007 وسعت آن بین(. 1931و همكاران، العابدین )زینشود جهان محسوب می

کیلومتر است که بیشترین خط ساحلی  9777 فارس جتقریباً مساحتی نصف مساحت دریای خزر. طول سواحل خلی

را ایران دارا است یعنی از دهانه فاو گرفته تا تنگه هرمز جزو مناطق ساحلی ایران محسوب شده و بقیه خطوط 

کیلومتر آن  1000کیلومتر خط ساحلی  9777 از شود. بنابراین فارس را شامل می ساحلی کشورهای عربی حوزه خلیج

کیلومتر و عرض آن در بعضی جاها  1777 فارس از عراق تا تنگه هرمز طول خلیج. ستاز آن ایران ا

ر تنگه هرمز متوسط عمق د. است مختلف فارس در نقاط گوناگون کیلومتر است. عمق خلیج 977 تا 177 بین

عمق آب  متر و در سواحل جنوبی آن متوسط 07 متر، در کل سواحل ایران 17 متر، در اطراف جزیره هرمز 177 آب

فارس در  متر است؛ اما وسعت خلیج 92 فارس رسد ولی به صورت کلی عمق متوسط آب در خلیج متر نمی 12 به

اش بود که به مرور زمان از وسعت آن کاسته شده است. همچنان که  گذشته بیشتر و تقریباً دو برابر وسعت امروزی

رسیده یعنی در آن زمان هنوز  ه موصل و کرکوك میفارس ب اند وسعت خلیج های تاریخی نوشته مورخان در کتاب

ای که در کتب تاریخی آمده است تا  گونه مین خشكی به نام عراق وجود نداشت بهسرز عراق شكل نگرفته و اصالً

انداختند یعنی شوش به دریا متصل بوده است  های تجاری و... در شوش لنگر می قبل از حمله اسكندر به ایران کشتی

 (. 1919هارکاوی،  و است)کمپ گرفته فاصله شوش از و امروز دریا پس رفته که درحالی

 مرزهای دریایی ایران در منطقه خلیج فارس و دریای عمان -1نقشه 

 (theiranproject.comمنبع: )
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 1311کیلومتر مرز خشكی و  3119کیلومتر می باشد که  1091مجموع نوار مرزی جمهوری اسالمی ایران، بالغ بر 

کیلومتر طول کرانه های ایران در  0077ای، دریاچه و باتالق تشكیل می دهد و   کیلومتر مرز آن را مرز رودخانه

شمال )دریای خزر( و جنوب )خلیج فارس و دریای عمان( می باشد. در بعضی از نقاط، مرز طبیعی این کشور با 

رز طبیعی و سیاسی انطباق وجود ندارد. به طور مرز سیاسی آن منطبق است. در بسیاری از خطوط مهم مرزی، بین م

کلی مرز طبیعی ایران شامل همه فالت ایران است. مرزهای ایران در دریای آزاد جنوب کشور و در خلیج فارس 

کیلومتر )خط مستقیم( امتداد دارد. مرز سیاسی در این حوزه از ساحل،  1023واقع است و از دهانه فاو تا بندرعباس 

ایی است. جزایر نیز هریك حدود شش مایل مرز دریایی دارند. به جز جزیره فارسی که مرز آن روی مایل دری 10

خط منصف بین ایران و عربستان قرار دارد و در کنار آن جزیره عربی مربوط به عربستان واقع شده است که اگر 

گیرد. بر اساس جزیره قرار می شش مایل مرز دریایی برای این دو جزیره در نظر گرفته شود، خط مرزی روی این

 (.1901 نیا، )حافظتوافق بین ایران و عربستان، مرز مشترك، حدفاصل بین این دو جزیره است

 قشم از پس. دارد عرض کیلومتر 17-92 بین و طول کیلومتر 112 که است «قشم» فارس خلیج جزیره ترین بزرگ

 کیش، خارك، قشم، هرمز، مانند جزایری. هستند منطقه جزایر ترین بزرگ بحرین و( کویت) بوبیان جزایر ترتیب به

 :از عبارتند ایران جزایر مهمترین. هستد تجاری یا و تاریخی دیرینه سوابق دارای( کویتی) فیلكه و بحرین

 
 مرز های ابی ایران در جنوب و کشورهای هم مرز -2نقشه 

 (theiranproject.comمنبع: )

 -کیش -سیری -کوچك فرور -بزرگ فرور -ابوموسی -کوچك تنب -بزرگ تنب -هنگام -قشم -الرك -هرمز

 و فارسی جزیره و مینو -دارا -صلبوخ حاج -دوبه -مسیله ام -خارگو -خارك -نخیلو -الكریم ام -الوان -هندورابی

 تغییراتی بشر دست وبا آورده بوجود متمادی سالهای درطی طبیعت که است شگفتی های کیش های دیدنی ... بیشتر

 دنیا در نقاطی کمتر و است زیبا واقعا که است آن سواحل کیش، های شگفتی از است. یكی  کرده ایجاد درآنها
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 عمق تا دریا کف آب زاللی و شفافیت دلیل به آب، کم عمق باشد، دیدنی قدر این طبیعی لحاظ از که یافت توان می

 استان این به متعلق ناخدا قبر و دارا دوبه، است. جزایر طبیعی آکواریوم صورت به و است مشاهده قابل متری چند

 خرمشهر و آبادان بین کیلومترمربع 1/10 مساحت با مینو جزیره. باشند می سكنه از خالی و شیرین آب فاقد و بوده

 زیبایی از که آنجا از و  بوده نفر هزار 10 حدود جمعیتی دارای. گیرد می فرا را آن اروندرود شاخه دو و شده واقع

 توریستی ای جزیره به را آن توان می است نزدیك آبادان المللی بین فرودگاه به نیز و است برخوردار ای ویژه طبیعی

 (.1923 زاده، است)مجتهد .کرد تبدیل

 هایی برای انواع گردشگری در منطقه ساماندهی اقتصاد نواحی مرزی، جاذبه

در جهت گسترش  ،یرزم یها و توان یابزارآالت نظام شبردیجهت پ در یگذار هیسرما یبه جا كمی و  ستیدر قرن ب

به بازارها نفوذ و در جلب  یژئواکونوم میاز تفكرات و مفاه یریگ گام برخواهند داشت و با بهره یتفكر ژئواکونوم

در قرن  دجهان بو برتر یکه در گذشته مورد توجه قدرتها یاقدام خواهند کرد. لذا، اهداف نظام هایگذار هیسرما

و  یا و منطقه یتوجه خواهند کرد که نبض اقتصاد محل ینامرئ یقدرتها به اهداف نینبوده و ا تیمورد عنا كمیو ستیب

 یاست. بعبارت تیحائز اهم اریاهداف بس رییدر تغ یجهش و دگرگون نی. اکنند یم میرا تنظ یجهان تیدر نها

 یها به شرکت ادیعدم توجه ز نیبازارها و همچن یبازگشائ د،یدرآمد و تول ،یگذار هیمتعدد سرما یها تیفعال

. اگر دهد یم لیتشك ندهیقدرتها را در آ كیصرفاً کسب سود است که سرلوحه اهداف استراتژ زهیبا انگ یخصوص

 یفقط برا دیشد نبا یاجتماعـ  یفرهنگ ایو  یتیامن ،ینظام ،یاقتصاد ،یاسیگرفتار مشكالت گوناگون اعم از س یدولت

 رایگردد، ز یمتوجه مفهوم و عملكرد ژئواکونوم دیشود بلكه با یاقتصاد یها تیحل مشكالت خود صرفاً متوجه فعال

بمنظور گسترش روابط  كیاستراتژ نیدر انتخاب متحد تواند یاست که م كیژئواکونوم ییایجغراف یدرك قلمروها

 (.21تا:  بی ادوارد، )لوتواكدیها بنما به حكومت یانیشاکمك  یور شیحوادث پ ینیب شیپ ایو  ندهیآ

رسد که ژئواکونومی مفهومی است که ورود موضوع اقتصاد را به صحنه جهانی بویژه به لحاظ انگیزه  به نظر می

نتایج گیری ابعاد  باشد زیرا اندازه از طرف دیگر این موضوع نیز دور از نقد و انتقاد نمی  کند، سودگرایی تأکید می

ای نیست و از پیچیدگی خاصی برخوردار است. برای درك این مفهوم باید فضای  استراتژی ژئواکونومی کار ساده

های متفاوت مختلف است، برای مثال  جغرافیایی را مورد بررسی قرار دهیم، البته فضای جغرافیایی در موقعیت

كای شمالی، اروپای غربی و ژاپن در مواقعی که به کشورهائیكه بازارهایشان در رقابت با هم هستند مانند آمری

های کمك کنند. آن کشورها  کنند که در دیگر کشورها به بروز اختالفات و تنش خورند سعی می مشكالت برمی

های اقتصادی رقبایشان را قانع کنند و در نتیجه آنها را  تالش دارند در صور مختلف و به منظور دستیابی به صحنه

آورند. عالوه بر چند کشور آسیایی، چند کشور در آمریكای التین نیز اصرار دارند که در مجامع تحت سلطه در

شود و  المللی حضور پیدا کنند. ولی بحث اینجاست که چرا استراتژی این کشورها ماهیتاً ژئواکونومی لحاظ نمی بین

 اند ر صحنه ژئوپلیتیك خود شدهحتی برخی از این کشورها همانند چین با وجود آنكه موفق به تغییراتی د

(Brzeinski and etal. 1909.) 
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 (http://likeat.meمنبع: )  جغرافیای طبیعی منطقه خلیج فارس -3نقشه 

کشور در قبال  نیالعمل رهبران ا آن عكس نیتر که جالب میبود كیتیژئوپل یدگرگون نیشاهد ا زین ها نهیزم گریدر د

 ازیکه ن داند یم نیچ  را از خود نشان دادند، نگر ندهیو آ زیآم  اطیاحت اریبس یبه عراق بود که واکنش كایحمله آمر

 االتیبه ا یادیز اسیتا مق كیپاسف ایآن در بخش آس یگذار هیرماعمل س یو امكان آزاد یکشور به انرژ نیاقتصاد ا

گردد و با وجود آنكه  هینكرد که بعدها ناچار شود تنبعمل  یدارد. لذا، برخالف فرانسه انفعال یبستگ كایمتحده آمر

 مدهع گریباز كیتاکنون نتوانسته به عنوان  یرا هم به وجود آورده ول یپرقدرت اریبس التیکشور تشك نیا

 ییایجغراف یوندهایآنهم به علت پ هیبه کمك روس دیداشته باشد شا یظاهر شود. چنانچه بخواهد نقش یژئواکونوم

 اریبس یها تیاند به موفق موفق شده ییایکوچك آس یاز کشورها یاست که برخ یدر حال نی. ادینما یرا باز ینقش

خود  هیهمسا یکشورها گریآنها را با د میکه اگر بخواه یالملل نیآنهم در سطح ب ابندیدست  یدر امر اقتصاد یشگرف

 یعلل اساس میاگر ما بخواه ؛ینخواهند بود، همانند سنگاپور و کره جنوب سهیقابل مقا وجه چیه به میکن سهیمقا

 به یتا کم تیموفق نیو ا میآنها بپرداز یداخل كیتیژئوپل لیبه تحل دینبا میکن یکشورها بررس نیرا در ا ها تیموفق

 یاز عملكرد قدرتها یناش کننده نییو تع یدارد بلكه عامل اساس یآنها بستگ یو امكانات اقتصاد یساختار درون

 .(Appa,1999)را به عهده دارند اتیعمل تیاست که پشت صحنه هدا یاسیس
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 كیتوجه کرد، از آنجا که در تفكر ژئواکونوم ،یاسیس یبه نقش و موضع دولت در ساختار ژئواکونوم دیبا بنابراین

 یو منابع و حفاظت از آنها از سو یو پدافند یآفند یاستراتژ دها،یتهد نییو چه از جهت تع میچه در بُعد مفاه

خواهد کرد؟ البته به نظر  دایپ یحالت انحصار تیوضع نیا نستكهیمسئله ا نیمفهوم ا ایآ شود یم نییدولت تع

 نكهیا ای پردازند یتازه و الزم م یها بخش جادیبه ا یبزرگ بازرگان یها شرکت نكهیا لیباشد به دل نیکه چن رسد ینم

به طور  تواند یم یدولت یحالت نی. در چنکنند یم نییو تع فیدر خود تعر میرا به طور مستق ییها یاستراتژ نیچن

 كیمبارزه معقول ژئواکونوم كی یبه اجرا یبا به دست گرفتن شرکت ییها در حالت نكهیا ایوارد عمل شود  اهانهآگ

بار مطرح شد جنبه  نیاول یکه برا یمفهوم از زمان نی. اگردد یسود آن به شرکت مربوطه برم تیبپردازد که در نها

 نیرابطه ب یاختصاص داد. در واقع ژئواکونوم یغرب یرهاآنها را تنها به کشو توان ینم نیکرده و همچن دایپ یجهان

و تحول  رییدر حال تغ شیهمواره حدود و مرزها النیبالقوه و در حال س یفضا کند، یم یقدرت و فضا را بررس

 یتفكر ژئواکونوم جه،یآزاد است. در نت كیتیژئوپل یكیزیف یهایژگیو و ینیسرزم یرو به لحاظ مرزها نیاست. از ا

 یهای. همه استراتژابدیاهدافش دست  هیآنها به کل قیاز طر تواند یاست که دولت م یضرور بزارآالتشامل ا

 یکشورها لهیبه وس هایف استراتژحوزه قلمرو و توسعه کشورها است و ممكن است اهدا نیشتریشامل ب یژئواکونوم

 یواژه با واژه اقتصاد جنگ نیا دینبا نستكهیشود، نكته مهم و قابل ذکر ا یریگیو پ نییتع یخارج از سبك سنت یصنعت

 (.Bridge And Wood, 2005)اشتباه شود

به  یاقتصاد میدولت مانند متوسل شدن به تحر یآفند یسالحها تیتقو یبرا یهر حال در مجموع ژئواکونوم به

 یهایفشار استراتژ نیشتریب ت،ی. در نهاشود یبه کار گرفته نم یسازمان كوتیو با میتحر ای كطرفهیصورت 

کرده که  یزنیرا را یو خدمات شهر ندگانینمااز  یدیجد ریتصو نهایا نستكهیتوأم با ساختار دولت در ا یژئواکونوم

 یبه واژه اضاف ژئو شوندیکه پ یاز زمان. شدن است یامر جهان جهیاست که نت یمل یدر ارتباط با نبود استقالل نسب

اختالف نظر و  كی شهیژئوکالچر( هم ایو  كیتیژئوپل ،ی)همانند ژئواستراتژ یکاربرد یدیهم با د آن دهیگرد

و  ردیگ یصورت م یبرداشت نیچن ،یقاتیو تحق یوجود داشته و متأسفانه در مراکز علم میمفاه نیبه ا یمجردنگر

 نیاست با ا دیآنها باشد که ام یها و ساختار سلسله مراتب واژه نای یوستگیتوجه به پ عدم لیبدل نیا شود یتصور م

قدرت است حال بسته به  دیعلم تول یبه معنا كیتیروشن شود. اساساً مفهوم ژئوپل یتا حد هیقض نیا یبحث اجمال

بدون  كیتی. مفهوم ژئوپلردیگ یرا دربرم یادیموضوعات ز میاستفاده نمائ یقدرت در جهت چه اهداف نیاز ا نكهیا

 یمسلماً بهره مثبت میرا از آن داشته باش یاست و ما هر نوع برداشت هیقابل توج ریآنكه به فرادست آن توجه شود غ

 یکه در تفكرات ژئواستراتژ یهر تحول نكهیاست کماا یواژه و از ژئواستراتژ نیما نخواهد داشت. فرادست ا یبرا

 مینمائ دنظریما در کاربرد قدرت تجد یرا دربرخواهد داشت. حال وقت یكیتیژئوپول میعظ تمسلماً تحوال دیبوجود آ

 تحوالت آغاز محض هعلت ب نی. به همستین كیتیو ژئوپل یها از جمله ژئواستراتژ در مفهوم واژه رییاش تغ الزمه

 .Cohen, (2009)وستیبوقوع پ كیژئواستراتژ یدر قلمروها ییو جابجا رییابتدا تغ راخی
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 یستیبا یم یلیبدال شد یبه کار گرفته م ینظام یهایدر دوران جنگ سرد، قدرت در جهت استراتژ نكهینگرش به ا با

 یهایباشد که قادر گردد در استراتژ یگرید میتوجه به مفاه دیبا دنظریتجد نی. هدف اردینظر قرار گ دیمورد تجد

خود  یجا یاقتصاد ی. لذا، واژه ژئواستراتژدینما رفبطور اعم دخل و تص هایاستراتژ گریبطور اخص و د یاقتصاد

با منظور نمودن مناطق  یدیجد كیژئواکونوم یاساس قلمروها نیداد و بر ا یرا به سرعت به واژه ژئواکونوم

انسان به عنوان عامل و  نیمطالعه رابطه ب كیتیژئوپل د،یشكل گرفت در مفهوم جد ییایجغراف یاز فضاها یدیجد

جهت جامه عمل پوشاندن به اهداف  ییها دهیآن بعنوان پد یطیو فضا و عوامل مح كطرفیسرنوشت از  گریباز

متعارض و  یها دهیاست که پد یروش كیتیژئوپل گریاست. بعبارت د گریکشور از طرف د كیتیژئوپل یاستراتژ

 یوستگیدر پ ییایجغراف املعو ریتأث یها از جنبه نیسرزم تیرا با در نظر گرفتن موقع یو پدافند یآفند یهایاستراتژ

در  یعیطب طیانسان و عوامل مح نیرابطه ب یبرا یریتفس ك،یتیهمانند ژئوپل یژئواکونوم .کند یم لیتحل یخیتار

وجود دارد، اول  یاساس یها دو واژه تفاوت نیا نیکه ب شود ی. لذا، مالحظه م((Harvey, 2003)است یجهان اسیمق

 صهیخص نیکه ا یاست، در حال یجهان یهایبا استراتژ یبزرگ تجار یمحصول دولتها و شرکتها یژئواکونوم نكهیا

 ها، هیاتحاد یكپارچگیندارند، بلكه  كیتیدر ژئوپل ینقش چیه یتجار یها نه دولت و نه شرکت  ست،ین كیتیدر ژئوپل

همه  یۀپا یكیتیژئوپل یهایدر استراتژ ینامرئ یبا عملكردها یخیتار یها نمونه هیبر پا رهیو غ یمنافع گروه
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 یكیزیبه قدرت ف یابیو دست نیکنترل سرزم یژئواکونوم یاصلهدف  نكه،یا گری. دباشند یم یكیتیژئوپل یها صحنه

گفت که مفهوم و علم  دیبا یاست، از لحاظ کاربرد یو بازرگان كیتكنولوژ یالیبه است افتنیبلكه دست  ستین

داشته باشد در  یدادن به نزاعها و اختالفات نقش اساس انیپا یبرا ییدر نشان دادن روشها تواند یم كیتیژئوپل

اند نشان دادند  که عموماً به جنگ منجر شده ریاخ یدادهای. روستیبرخوردار ن یژگیو نیاز چن یكه ژئواکونومیحال

با  نیاز محقق یکه برخ یاتیبرخوردار است و برخالف نظر ییباال یهنوز از کارائ كیتیکه مفهوم ژئوپل

در قالب پست مدرن خود نه  كیتیژئوپل كسبرع دهیخود رس انیبه پا كیتیاند که ژئوپل اعالم کرده ییگرا جانبه كی

در  كیتیگرفت حوزه عمل ژئوپل جهینت توان یرا هم احراز نموده است. م یتر عیرف گاهیبلكه جانشده  فیتنها ضع

و  یانسان یها و محدوده افتیخواهد  یفاحش یتفاوتها ستمیآن در قرن ب ییایبا محدوده جغراف كمیو ستیقرن ب

 (. Kawac, 2010)خواهند داشت یشتریبنقش  یانسان یعملكردها

 ناهمواری های منطقه خلیج فارسنقشه  -5نقشه 

 (jonespools.infoمنبع: )

 ،یفرهنگ یدگیتن آمد که مشخصۀ آن درهم انیسخن به م یدیاز نظم جد ،یشورو یجنگ سرد و فروپاش انیبا پا

 یها فرصت زیرا توسعه داد با خود مسائل و ن یدار هیشدن اقتصاد که سرما یکشورها بود. جهان یو اقتصاد یاسیس

 (. Mane, 2006)بود ها ناز آ یكیبه مناطق  كیژئواکونوم یكردیبه وجود آورد که رو یدیجد

 ایای  منطقه ،یکشور طیدر مح یاقتصاد یبناها ریز ایعوامل  یاثر گذار یعبارت است از مطالعه  كیژئواکونوم

 رندهیعوامل در ساختار شكل گ نیا یو اثر گذار یقدرت یو رقابت ها یاسیس یها یریگ میدر تصم یجهان

است که از  ی(، استداللیمطلب )ژئواکونوم نیو اساس ا هیپا (.197، 1911)مجتهدزاده، یای و جهان منطقه كیتیژئوپل

داد که در آن ابزار  ینود م یدر دهه  یالملل نیب دیارائه شده است، او خبر از آمدن نظم جد كیطرف ادوارد لوتوا
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قدرت و  تیتثب یکه دولت ها برا یاصل ی لهیشوند، به عنوان وس یم یاهداف نظام نیگزیجا یآالت اقتصاد

، 1910 ،یاست )عزّت یژئواکونوم تیّماه نیکنند و ا یبه آن تأکید م یالملل نیب یشان در صحنه  یت وجودیّشخص

 ییسوداگرا ی زهیانگبه لحاظ  ژهیبه و یجهان یاست که ورود موضوع اقتصاد را به صحنه  ی(. در واقع مفهوم170

 یبر موضوع اقتصاد و برداشتن مرزها ینقدرت ها در نظام جها انیکند در واقع هر زمان که رقابت م یم دییتأ

 (031، 1910 ،یسی)واست یباشد صحبت از ژئواکونوم یاقتصاد

 پتانسیل های انرژی خلیج فارس -6نقشه 

 (https://www.vox.comمنبع: )

 كی یونظام كیپلماتیمربوط به اقتدار د یهابر داده كیتیست که ژئوپول نیا در یبا ژئواکونوم كیتیژئوپول فرق

 انیشناخت رابطه م یپ دهد ودر یومرزها را در مرکز توجه خود قرار م تیوجمع نیکند، سرزم یکشور تأکید م

، نیبر قدرت سخت تمرکز دارد وکشور، سرزم كیتیژئوپول .است ،یجهان یدر نظام ها یاسیس یقدرت ها

درعوض برقدرت  یژئواکونوم امااست؛  یعمده بررس یوحمله ودفاع محور ها دیتهد یی، وتواناینظام یساختارها

، پول، یتكنولوژ ،یناخالص داخل دیدارد. بازار، دادوستد، تول هیتك یوبازرگان یاقتصاد ینرم برامده از اهرم ها

کشور رااندازه  كی كیژئواکونوم یها تیتوان ظرف یکه به کمك آنها م هستند یمیجمله مفاه دازیتول ریمذاکره وزنج

ملت ها درگرو قدرت  گریملت برد كیاراده  لیتحم ییوتوانا یملت درنظام جهان كیقدرت  وزنه کرد. یریگ

 (.Mercille, 2008)ان کشور است كیژئواکونوم ای كیتیژئوپول

. رشد تر شده است، نیسنگ كیکفه به نفع ژئواکونوم ،شدن یجهان ندیگسترش فرآ یدوم درپ یاز جنگ جهان بعد

ای  منطقه های سازمان. …تجارت و ی، سازمان جهانیبانك جهان رینظ یاقتصاد یالملل نیب یگسترش سازمان ها
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ملت ها به برکت داد  نكهیبرا یمبن ویبارون وکانت دو منتسك ینیب شیپ نیا شیاز پ شیپ اروپا، نفتا و... هیاتحاد رینظ

اورند ونفوذ واعتبار وقدرت  یرو م ینبرد را رها کرده وبه رقابت اقتصاد نیخون یوصحنه ها سمیونالیناس، وستد

ژاپن والمان هستند  ینیب شیپ نیبازر ا یاز نمونه ها ،یگر یباشد نه نظام یم یاقتصاد یدستاوردها ونیکشورها مد

مثل  یکه کشور یدرحال روند. یبه شمارو م كیدربرابر ژئواکونوم كیتیمقهور شدن ژئوپول ینماد ها نیکه مهم تر

 نی، بااارداردیرا دراخت یباال یوتوان نظام یسالح هسته ا یدرعصر حاضر که دارا یکره شمال ایدوران مائوتسه  نیچ

 كیژئواکونوم هرچند باشد. یخود را م یهم نام جنوب هیدربرابر همسا یدر اقتصاد، تكنولوژ فیضع یحال کشور

حال  نیباا رد،یگیبه پرسش م یقابل بازگشت بودن ان را به نوع ریدرادامه را ه خود دارد وغ یبزرگ یچالش ها

وزنه موثر  كی، وبه بردیخود را باال م یكیخود، توان ژئواکونوم یكیتیعالوه حفظ توان ژئوپول رانینام برد اگر ا توانیم

داشت  یگزاف ی نهینه تنها سهل و ممكن نبود بلكه انقدر هز رانیا یها میتحر شد،یم لیتبد یدراقتصاد و تكنولوژ

است که باوجود  یفعل نیمانند چ یمثال کشور نیکشاند. نمونه بارز ا یکه واشنگتن را به چالش دربرابر خود م

در  نیچ یباال ریثتا لیوجود به دل نیخود ندارد، با ا یر رود نیچون چ یبه پروش غول یعالقه ا كایامر نكهیا

 ,Saouli)باشدیم نیبا عزت ومتاسب دربرابر دولت خلق چ یمتحده مجبور به رفتار االتیاقتصاد جهان وباالخص ا

2016) . 

  فارس خلیج مرز گردشگری در و کاال قاچاق

اقتصادی و   منطقه به یكی از مراکز اصلی تبادالتی جغرافیای خلیج فارس موجب شده تا این  ویژه  تیموقع

ی  آسیا تبدیل شود و همواره در مسئله  مراودات اجتماعی بین نواحی شرق آفریقا؛ حوزه اقیانوس هند و جنوب شرق

های استعماری بیگانه در  ای باشد. حضور قدرت دارای جایگاه ویژه  ای و جهان های بزرگ منطقه رقابت بین قدرت

ها  پست کرانه  المللی است؛ با اکتشاف نفت در نواحی از نمودهای بارز اهمیت آن در مناسبات بین  رس یكیخلیج فا

خاورمیانه گردید و بر اهمیت اقتصادی و   و فالت قاره خلیج فارس این منطقه مرکز عمده تولید و صادرات نفت

 مناطق این در سكونت تاریخ قدمت به ایران با فارس خلیج جنوبی مناطق ساکنان تجارت .سیاسی آن افزوده شد

 و شود می زده تخمین سال در دالر میلیارد شش ایران به فارس خلیج جنوبی مناطق از کاال قاچاق کل حجم. است

 طور به کاال دالر میلیارد شش سال هر. است بین این در قاچاق مهم کاالهای جمله از سیگار و کامپیوتر قطعات

 مخاطرات به نیز آمریكا و ایران میان ها تنش تشدید. یابد می انتقال ایران به فارس خلیج جنوبی حاشیه از غیرقانونی

 شناورهای که کنند می طی شبانه را هرمز تنگه مسیر حالی در قاچاق های قایق. است افزوده ایران به کاال قاچاق

 در وارداتی های کنترل از دوری هدف با قاچاقچیان. دارند مستمر حضوری المللی بین مهم تنگه این در آمریكایی

 این از نیز سوخت و مخدر مواد چه اگر. کنند می کار این به اقدام اداری دستگاه مقررات و سنگین های تعرفه ایران،

 محدود برای آمریكا فشارهای افزایش با که هستند مصرفی کاالهای قاچاقی کاالهای عمده اما شود، می قاچاق طریق

 مقصد به فارس خلیج حوزه کشورهای از قاچاق کاالی عمده بخش. است یافته بیشتری رونق ایران با تجارت کردن

 کاالی تومان میلیارد 907 حدود 1932 سال در. شود می بارگیری ملی تولید و کشور اقتصاد در اخالل هدف با ایران

 ورود ازای به شود می گفته. است شده ضبط و کشف رود اروند آبراه و فارس خلیج غرب شمال آبهای در قاچاق
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 کاالی میلیارد یك ورود ازای به. رود می بین از شغلی فرصت هزار یكصد کشور، به قاچاق کاالی میلیارد یك

 (.1901 نیا، رود)حافظ می بین از شغلی فرصت هزار یكصد کشور، به قاچاق

 به منطقه این. است کشور به قاچاق کاالی ورود کانال ترین اصلی اش جغرافیایی موقعیت خاطر به هرمزگان استان

 کوچك شناورهای آمد و  رفت برای مناسبی محل عمان، دریای و فارس خلیج در آبی مرز کیلومتر 377 داشتن خاطر

. شود کشور وارد محدوده این از قاچاق محصوالت چهارم  یك شده باعث جغرافیایی موقعیت این. است بزرگ و

 جان به را العبور صعب مناطق از گذشتن باالی ریسك دستمزد حداقل با کولبران و بازان چتر کاال شدن وارد از بعد

 مبادالت حجم اما بود روستا یك 12 سال از پیش تا درگهان. رسانند می مقصد به را خردشده کاالهای و خرند می

 پوشاك و سیگار. است کرده تبدیل هرمزگان استان در اقتصادی عمده مراکز از یكی به را آن منطقه، این در کاال

 به کاالها این. است قاچاقچیان موردعالقه اجناس ازجمله باال تقاضای و کم حجم دلیل به که است کاالیی عمده

 عنوان به یا شود، می حمل سواحل به راحتی به تندرو قایق یك با ها آن از زیادی مقادیر کم، حجم و وزن داشتن دلیل

 جاسازی ازجمله مختلف های شیوه به را قاچاق کاالی شود. چتربازان می جاسازی مسافرتی چمدان در سفر ملزومات

 با اغلب و کنند می منتقل مرزی های استان به دریایی یا زمینی راه طریق از خرد شكل به کالن کاالهای تبدیل کاال،

 این که است سهیم کشور قاچاق کل از دالر میلیارد 2 در هرمزگان استان. فرستند می مرکزی شهرهای به اتوبوس

 این حل برای ممكن راه تنها رسد می نظر به که طلبد می را جدی تصمیم یك گرفتن الزام تامل قابل ارقام و اعداد

 حوزه در ایران .است منطقه گردشگری باالی پتانسیل از استفاده و اقتصادی توسعه منطقه، در اشتغال ایجاد معضل

 ملی ناخالص تولید از 0712 سال پایان تا گردشگری سهم. است داشته صعود پله 01 ،0711 سال پایان تا گردشگری

 صعود پله 31 است، گردشگری حوزه مهم های زیرساخت از یكی که نقل و حمل حوزه در. است بوده درصد-2/0

 جزیره 197 حدود در فارس خلیج است. منطقه یافته دست 13 رتبه به 101 رتبه از ایران امنیت، حوزه در. ایم داشته

 آباد و مسكونی بیش و  کم هستند ایران حاکمیت و مالكیت در همگی که آن شمالی جزایر که دارد کوچك و بزرگ

 غیر و سنگی و مرجانی غالباً اند عربی کشورهای به متعلق که غرب شمال و جنوب جزایر که حالی در است

 (.1903 کرمانی وامیریان، باشند)صباغ می مسكونی

 ایران گردشگری صنعت رشد برای فارس خلیج استثنایی موقعیت البته و آن اهمیت و موضوع این به ایران در

 اکثر که حالی در اند کرده بسنده تاریخی های مكان برای تبلیغ به صرفا گردشگری اندرکاران دست و نشده توجهی

 به و شناسند می را آنها همگان اینكه یا هستند نابودی حال در رسیدگی و مدیریت عدم دلیل به تاریخی اماکن این

 منطقه مطلوب بسیار شرایط و موضوع این به توجه با هستند. حال ایران در جدیدی گردشگری امكانات یافتن دنبال

 های توانمندی کردن مطرح و بازاریابی مسئولیت رسد می نظر به ایران برای خزر دریای البته و فارس خلیج حاشیه

 است امید که قرارگرفته ایران گردشگری مسئولین عهده به ورزشی المللی بین جوامع به نظر این از ایران ساحلی

 در را ایران گردشگری صنعت و باشند داشته را استفاده بهترین آمده وجود به خدادادی فرصت از امر این مسئولین

 بسیار سرزمینی به که است پایان بی ثروتی فارس خلیج ببخشند. حاشیه مناسبی رونق ورزشی گردشگری رشد کنار

 چند را خود مقصد گردشگران این بیشتر اما است شده تبدیل جهان نقاط دیگر و اروپایی گردشگران برای جذاب

 بین هایبازی انجام برای باید ایران ورزشی های تیم همیشه اینكه یا کنند می انتخاب ایران سواحل از دورتر کیلومتر
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 از منطقه اقلیم و تاریخی نظر از ایران گردشگری امكانات آنكه حال برود، خلیج این جنوبی قسمت به ساحلی المللی

 اینجاست شود می ختم خلیج این نقاط دیگر به تورها حرکت مسیر بازهم ولی بوده بیشتر و بهتر همسایگانش دیگر

 (. 1931العابدین و همكاران،  کند)زین می خودنمایی تبلیغات و ها زیرساخت اهمیت که

 خطوط تمامی و است کرده تفریحی های اسكله تاسیس به اقدام گردشگران جذب برای قطر کشور مثال بطور

 صدور شرایط راستا همین در و کرده بنادر این در آنها تفریحی کشیتیهای پهلوگرفتن به تشویق را تفریحی کشتیرانی

 این ساعت یك از کمتر و کرده تر ساده نیز را شوند می قطر خاك وارد ها کشتی این با که گردشگرانی برای ویزا

 برای گردشگری های آژانس به کشور این که هایی مشوق کنار در امكانات این دهد می انجام آنها برای را کار

 نیز کشور این در را گردشگری پردرامد بسیار صنعت آینده توانسته شود می عمان خاك در ویژه تورهای برگزاری

 کند. تضمین

 یها زیرا قاچاقچیان به علت کنترل از راه شوند یبخش عمده کاالهای قاچاق از طریق مرزهای دریایی وارد کشور م

العبور وارد یا  صعب یها به همین دلیل اکثر کاالهای قاچاق از مرزهای دریایی و یا کوهستان کنند یاصلی استفاده نم

های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و  ورودی و خروجی کاالهای قاچاق بیشتر مرزهای استان. مبادی شوند یخارج م

ها آزاد است و خروج آن نیز به دلیل وسعت مرزهای  بوشهر و مناطق آزاد تجاری صنعتی است که ورود کاال به آن

. این کاالها با شوند یقاچاق م . لوازم برقی، صوتی و تصویری معموالً از مناطق آزادردیگ یتر صورت م دریایی آسان

. شوند یصورت بار همراه مسافر از این مناطق خارج م و به شده هیتندرو حمل و در سواحل جنوب تخل یها قیقا

است و از خلیج  لومترمربعیک 093777وسعت منطقه تردد شناورهای حامل کاالی قاچاق در خلیج فارس بیش از 

کیلومتر مرز آبی را شامل  0777ساحل غربی  هیال یر تا رأس بیشه در منتهساحل شرقی کشو هیال یگواتر در منته

شود. این گستردگی مرزها و وسعت منطقه تردد، مسیرهای بسیاری را پیش روی شناورهای حامل کاالی قاچاق  می

 (.تا)لوتواك، بیدیافزا یو به همین میزان نیز بر پیچیدگی مقابله با آن م دهد یقرار م

نظیر و بسیار مناسب برای توسعه  فارس و دریای عمان ظرفیتی کم جواری با خلیج وبی کشور، همدر بخش جن

شود، پتانسیلی که از چابهار و سیستان و بلوچستان گرفته تا بوشهر، هرمزگان و خوزستان  جانبه محسوب می همه

 0نواع گردشگری در کشور است و ترین ا تواند بسترساز شكوفایی اقتصادی باشد. گردشگری دریایی یكی از مهم می

 ها در نیمه جنوبی کشور قرار دارند. استان دارای مزیت قرارگیری کنار دریا هستند که تعدادی از این استان

ترین نقاط برای گردشگری  کیلومتر ساحل زیبا و بكر یكی از مهم 377استان بوشهر با داشتن بیش از  مثال  عنوان  به

های مناسب برای گردشگران فراهم نشده است ولی  اکنون نیز باوجودی که زیرساخت شود و هم دریایی محسوب می

نیازهای توسعه  ترین پیش ایجاد اقامتگاه یكی از مهم هرساله شاهد حضور گسترده مردم در سواحل استان هستیم.

گردشگری است که استان بوشهر با کمبودهایی در این زمینه روبرو است و هتل مناسبی برای گردشگران وجود 

های تفریحی، شناورهای گردشگری  های دریایی، اسكله های گردشگری دریایی ازجمله هتل ندارد. زیرساخت

های  اندازی نشده است. بسیاری از برنامه اههای دریایی، تورهای دریایی و ... در این استان ایجاد و ر مناسب، رستوران

صورت فصلی و اغلب منحصر به فصل بهار است و در دیگر ایام سال خبر چندانی از فعالیت  گردشگری دریایی به

های گردشگری دریایی نیست. هرچند که استان بوشهر در چهار ماه از سال آب و هوایی بسیار گرم دارد ولی  برنامه
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وهوای این استان برای حضور گردشگران مناسب است. یكی از مشكالتی که  مانده سال آب در هشت ماه باقی

زمانی تعطیالت تابستانی با فصل بسیار گرم استان بوشهر است که باعث شده مانعی بزرگ  بین وجود دارد، هم دراین

های مناسب در کنار سواحل  اختداشت که ایجاد زیرستوجه  دیبابرای انجام سفرهای تابستانی به بوشهر باشد. البته 

ترین روزهای سال را نیز  های آبی ر زمینه جذب گردشگران در گرم های دریایی و ورزش استان بوشهر و ایجاد بازی

 (.1913 فراهم خواهد کرد)عزتی،

  نتیجه گیری و دستاورد علمی پژوهشی

است. با رشد تمدن،  یائیجغراف طیتوسعه بر اساس شرا یها یو شرح نابرابر یبررس یاقتصاد یایهدف جغراف

را  ینابرابر نیا یها شكل گرفت. برخ نیقاره ها و سرزم نینابرابر ب یاو به صورت یبشر و سطح زندگ یها تیفعال

از  یای ناش منطقه یتفاوت ها هینظر نیا طابقدانند. م یم یو دامدار یکشاورز دیاز تفاوت ها در توان تول یناش

انسان و با انتقال  تیریبا مد تیمنطقه و دام شده که در نها هیست که منجر به رشد توان تغذا یخوراک اهانیگ دیتول

 یجوامع نیمازاد، چن یغذا دیشود. با تول یغذا منتقل م دیمناطق و مراکز مستقل تول ریتوان به سا نیا دیمازاد تول

رابطه  نیکند. در ا یم دایپردازند را پ یم دیافراد توانا که به توسعه دانش و خلق فنون جد یبانیحفظ و پشت كانام

 یتوسعه ها نیکه اول یدر نقاط یاختراع بشر نیکه ا میکرده است و شاهد آن هست یمهم باز اریبس یابداع خط، نقش

اقتصاد و  یفضائ عیگرفت که از آن زمان توز جهینت توان یم نانیبا اطم ن،یرخ داد، شكوفا شد؛ بنابرا یکشاورز

مطالعات  یاصل نهیآنها با اطالعات زم قیها و تطب هینظر ی. بررسافتینا متوازن ادامه  یبه صورت یتوسعه اجتماع

که چرخش انسان، کاال،  یدر جوامع یچرا حت میابیعلم تالش بر آن است تا در نیاست. در ا یاقتصاد یایجغراف

معدود و  اریبس یدر مناطق یقتصادا یها تیشود، باز هم شاهد تمرکز فعال یساده و ساده تر م دیو عقا تخدما

 قیبه دست آمده از طر جیمرتبط است، نتا زیبه همه چ زیدر علم اقتصاد همه چ شهی. هرچند، مانند هممیمحدود هست

تر است  كیکند: آنچه نزد یطرح م یائیغرافرا در رابطه با اقتصاد ج دیجد یعنصر یاقتصاد یایمطالعات جغراف

 خواهد داشت. یشتریب ریتاث

 یفاصله ها مطرح م تیحاکم هیعل یبشر را به عنوان نبرد خیتوسعه نامتوازن بوده تار یفضائ عیکه توز تیواقع نیا

واحد مرجع  دیابتدا با رد،یگ یآنها در فضا شكل م یکاال و انسان حول محور جابه جائ یسازد. از آنجا که جابه جائ

 ازیمورد ن یروهایقرار نگرفته است چون ن یاقتصاد یرستحت بر یمسئله اغلب به خوب نینمود. ا فیفضا را تعر

باشد که حجم جابه  نیتواند ا یم هینظر كی. ستین گریچارچوب مشابه با چارچوب د كیدر  یجابه جائ یبرا

 یمطلب که برخ نیکشور متفاوت است. هرچند ا كیدر سطح  یشهر با حجم جابه جائ كیدر سطح مثال  یجائ

 یبدان معن نیسطوح حاکم هستند، صحت دارد؛ ا هیدر کل یاقتصاد یها تیفعال یفضائ یعوامل موثر بر سازمان ده

شوند بلكه  یمشابه هم محسوب نم یاقتصاد یمشابه خواهند داشت. فضاها یریعوامل در همه جا تاث نیکه ا ستین

 خاص خود را دارند. یها یژگیو كیهر 

 یاست، منجر به عدم توازن در توسعه اقتصاد مل یای و نه مل منطقه یا دهیوان پدبه عن شتریشدن که ب یصنعت

 یریشود، در واقع تاث یم دهیبر کشورها د رگذاریتاث یندیشدن اغلب به عنوان فرآ یشود. هرچند جهان یکشورها م

 یها تیدهد، در چارچوب کشورها، فعال یشواهد نشان م یبرخ ن،یای دارد. عالوه بر ا در سطح منطقه یجد
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است  یرو به فزون زین یمحل ینقش دولت ها ن،یشود. عالوه بر ا یبزرگ محدود م یدر چند منطقه شهر یاقتصاد

مطرح و  یمسائل منجر شده تا منطقه به عنوان واحد فضائ نیهستند. ا یمتعدد در حال تمرکززدائ یو کشورها

 یشتریب ریو تاث دهیممكن گرد یمبادله است که در آن داد و ستد داخل یباز برا یضائفشود. منظور از منطقه،  فیتعر

شده بر نقشه ها هستند تا  میروشن ترس یمرزها یکه دارا یکشور ماتیبا تقس سهیدر مقا فیتعر نیدارد. البته ا

 مستمر است. رییاست و هم در حال تغ ینسب یهم مفهومی رسد، چون مناطق اقتصاد یمبهم به نظر م یحد

بزرگتر  یفضا كیدر  یها یاز جداساز یناش یاقتصاد یفضا كیاست چون مناطق متعلق به  یمرزها نسب نیا

 جه،یشود. در نت جادای منطقه یعنیحاضر در آن  یمكان و گروه ها نیب یکند که رابطه ا یم جابیامر ا نیهستند. ا

شده است وابسته اند. از آنجا که  نییآنها تع یراکه ب یدهند کامال به رابطه ا یم لیمنطقه را تشك كیکه  ییمكان ها

 كیکنند.  یم دایپ رییتغ زیروابط مناطق ن نیا رییمناطق در نظر گرفت، با تغ سهیمقا یرا برا یتوان روابط مختلف یم

انسان ها  یجابه جائ یها نهیزه ریسطح متغ لیآن به مرور زمان به دل یاست چون مرزها ریمتغ یامر یمنطقه اقتصاد

مرزها،  نیذات کم دقت ا رغمیهمه عل نیمناطق مبهم خواهند بود. با ا یمرزها ن،یهم ی. براابدی یکاال تفاوت م و

 لیو تحل هیو تجز یفضائ اریدارد: مع قیکامال واضح و دق یریانتخاب منطقه به عنوان واحد منتخب و مبنا تاث

 چند منطقه را ممكن سازد. یریامكان شكل گ دیما با یاقتصاد

باز بودن اقتصادها، مناطق و سكنه  شیافزا قیجهان از طر فیدرك نحوه تعر یهدف اصل ،یانتخاب نیاساس چن بر

در  گر،یکار( است. به کالم د یروی)بنگاه ها، مصرف کنندگان، ن یکاال و عوامل اقتصاد یبر جابه جائ رشیآنها و تاث

 نند،یب یم یجابه جائ رقابلیرا غ دیدارند و عوامل تول الالملل تأکید بر مبادله کا نیتجارت ب یها هیکه نظر ییجا

 نیا یگریبه نوع د میداند. اگر بخواه یم یکار( را قابل جابه جائ یرویو ن هیعوامل مزبور )سرما یائیاقتصاد جغراف

مرسوم  یها هینظر یدرون زا هستند ول یکه محل استقرار عوامل اقتصاد میبگوئ دیبا م،یکن حیموضوع را تشر

شود، اغلب اوقات منجر  یاندك هم محسوب نم یکه تحول رییتغ نی. روشن است اندیب یآنها را برون زا م یاقتصاد

وجود  یا هیاول ینسب یها تیکه مز نیفرض ا یبه جا ن،یشود. عالوه بر ا یمعمول م جیاز نتا یاریبس رییبه تغ

 نی. اردیگ یبنگاه ها و مصرف کنندگان در مورد محل شكل م یها میبر اساس تصم ینسب تیکه مز مینیب یدارند، م

 هستند. یائیدو مشخصه خاص اقتصاد جغراف یژگیدو و

تفاوت  ،یمیاقل یها یژگیو ه،یمناطق، مانند وجود مواد خام اول نیب یعیطب یاست که تفاوت ها نیا گرید فرض

دهند که  ینام م هیاول عتیموارد طب نی. معموال به امیریگ یم دهیرا ناد یعیطب یو امكان ترابر یائیجغراف عتیطب یها

هرگونه  جادیاست، قرار دارد. بدون ا هیاول عتیبهبود طب یاعمال و رفتار انسان برا جهیکه نت هیثانو عتیدر برابر طب

زند که مانند اغلب موارد  یما رقم م یرا برا یتلخ قیحقا ایتوان گفت که جغراف یم ،یكیزیبه جبر ف یذهن شیگرا

 ب،ین ترتیجبران کرد. بد یتوان به سادگ یرا نم ییها یعدالت یب نیاست. چن یبشر ناعادالنه و نامساو یزندگ گرید

 یکننده تفاوت ها حیاقتصاد کالن که تشر یتوان ساز و کارها یمثال، م یما انتخاب روشمند است. برا ینقطه اتكا

که  یشود را مد نظر قرار داد. در جهان یدوم محسوب م عتیطب یدر حال توسعه است و به نوع یای کشورها منطقه

 شیتوسعه نامتوازن، حداقل در مناطق کم و ب لیدال رسد یحمل و نقل رو به کاهش است، به نظر م یها نهیهز

و عملكرد بازارها  دیعوامل تول یدر روابط مختلف مانند مبادله کاال، جابه جائ دیرا با یائمانند اتحاد اروپ یهمگون
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بشر را شرح  كسانی شرفتیعدم پ میاست، اگر بخواه هیاول عتیکه همان طب یكیزیف یای. در مقابل، جغرافافتی

 .ردیگ یمورد استفاده قرار م م،یده

دانند که  یمتعامل م یروهاینظام ن جهیرا نت یاقتصاد یفضا ادانانیتأکید داشت که هم اقتصاددانان و هم جغراف دیبا

 یکنند و برا یبه دنبال متفرق ساختن آن عمل م گرید یانسان و برخ یها تیفعال عیتجم یاز آنها در راستا یبرخ

 یائی. هدف اقتصاد جغرافردیگ یدر سطوح مختلف شكل م ییبه واسطه تفاوت ها یچشم انداز اقتصاد زین نیهم

است  نیا یاقتصاد یفضاها یریشكل گ یها یژگیاز و یكیآنها است.  نیو نحوه کُنش ب روهاین نیا عتیطب نییتع

 یبه صورت یرابطه علت و معلول ب،یترت نیبرعكس و بد ایکند و  یم دایپ رییکه اغلب اوقات علت به معلول تغ

منطقه منجر به جذب افراد  كی شتریب تیمثال، فعال یشود. برا یم یعیتجم یتوسعه امر ندیدر آمده و فرآ یچرخش

. دینما یم دیچرخه خود را تشد نیگردد و ا یم شتریب یخود منجر به خلق کارها نیشود، ا یبه آن منطقه م شتریب

 یتوسعه اقتصاد یطرح ها ایو  ختلفمناطق م شكست لیدهد تا دال یبه ما امكان م یمشاهدات نیچن ن،یعالوه بر ا

 نیکه علت و معلول چن یاست که در حال نیشود ا یمطرح م بیترت نیکه بد ی. سوالمیکن یمختلف را بهتر شناسائ

 کرد؟ تیرا تقو یکارآمد یبخش خصوص ایتوان با دخالت دولت  یرسند، چگونه م یبه نظر م دهیدرهم تن

انسان متعدد و متنوع هستند، انتخاب ما در  یها تیمتفرق ساختن فعال ایو  عیحاکم بر تجم یروهایکه ن یدرحال

. در بُعد عرضه، علوم میمتمرکز شو یاصل یرویبر دو ن شتریشود که ب یمورد مناطق، به عنوان واحد مبنا، منجر م

 یرا به سطح تیریدر تجارت، صنعت و مد یبهره ور شینظر هستند که تجمع انسان ها امكان افزا نیبر ا یاجتماع

 نیامكان ا تیجمع شیکه افزا نیتر ا قیرساند. دق یم ست،یممكن ن رمتمرکزیغ تیجمع یبه آن از سو یابیکه دست

شامل  دیتول گر،یسازد. به کالم د یم سریمتناسب باشد را م یاقتصاد تیو سطح فعال تیجمع شیکه رشد با افزا

 .ردیگ یو حداقل به تناسب سطح کالن شكل م دیبه تناسب حجم تول یسودآور شیافزا

به  یاصل لیآنها به انواع کاالها و کارها را به عنوان دل یبنگاه ها و خانوار و دسترس ،یائیبُعد تقاضا، اقتصاد جغراف در

ها، خدمات و مجموعه از کاال كی عیتجم ب،یترت نیکند. بد یم فیتعر یبزرگ اقتصاد یوجود آمدن مجموعه ها

 دیآورد، با یقدرت بازار به همراه م دکنندگانیتول یبرا والتمحص زیشود. از آنجا که تما یممكن م زیمتما یکارها

 .ستیسازندگان به صورت کامل کارآمد ن نیفرض کرد که رقابت ب

 یجنب یبازده و تنوع را که منجر به ظهور ساختارها شیمبادله، افزا یها نهیعلم بر آن است تا تعامل هز نیا تالش

باشد،  یکند م یم دیرا تول زیاز محصوالت متنوع و متما یکه مجموعه ا ی. هسته کار، مناطقدینما یگردد، بررس یم

که جعبه ابزار اقتصاد  نیگفتن ا ن،یکنند؛ بنابرا یم دایپ صمشخص تخص یکاالها دیدر تول هیکه مناطق حاش یدر حال

 یساختار هسته جانب ن،یکند، عادالنه است. عالوه بر ا حیرا تشر یاقتصاد یشدن فضا یتواند قطب یم یائیجغراف

 در یفاصله در ظاهر وزن کمتر یوقت ،یعنیشود،  یباشد ظاهر م نیپائ ینسب یمبادله به صورت یها نهیکه هز یهنگام

 دارد. یمحاسبات عوامل اقتصاد

در صحنه  یدار و قدرتمند جنگ هیسرما یکشورها یبرا یجنگ سرد، در قرن حاضر، شاخص قدرت رهبر انیپابا 

 ازمندیو رودرو که ن میکه نزاع مستق میهست یدر حال ورود به عصر رای؛ زستین یقدرت نظام گرید ،یالملل نیب

و  یدفاع از منافع اقتصاد یامروزه، مدع پلماتهاید نخواهد کرد. دایاست، فرصت بروز پ ینظام یروهاین یبانیپشت
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با درك  یمیارتباط مستق ی. امروزه قدرت ملدیتواند از عهده آن برآینم یپلماتیکه هر د یا فهیهستند. وظ یپلماسید

 یمل استیرود، اهداف و منافع س یم شیپ یکه بسرعت به سمت اقتصاد جهان ییایدارد. در دن یاقتصاد مل میمفاه

نشان دهنده  گریكدیبا  دیجد میجهت ها و ارتباط مفاه رییتغ نیشود. ا یم یاهداف و منافع اقتصاد یبرا یعموضو

 ژئواکونومی عبارت است از: تحلیل استراتژیهای اقتصادی بدون در نظر گرفتن سود است. ژهیعصر و كیشروع 

اتی آن و بدست آوردن کلیدهای های حیشود، به منظور اقتصاد ملی یا بخشها اعمال میتجاری که از طرف دولت

همچنین دولت از این طریق می تواند . کنترل آن از طریق ساختار سیاسی و خط مشیهای مربوط به آن پرداخت

کنترل و اقتدار تمام منابع تولید و بخشهای کلیدی اقتصادی را بدست بگیرد و به استحكام بخشیدن فعالیتهای 

به عبارتی دیگر، ژئواکونومی رابطه بین قدرت و فضا را بررسی می کند.  اقتصادی و قدرتهای اقتصادی بپردازد.

فضای بالقوه و در حال سیال همواره حدود و مرزهایش در حال تغییر و تحول است، از این رو آزاد از مرزهای 

در نتیجه تفكر ژئواکونومی شامل ابزار آالت الزم و ضروری است  .سرزمین و ویژگیهای فیزیكی ژئوپولیتیك است

در نهایت همه استراتژیهای ژئواکونومی شامل بیشترین حوزه  .که دولت می تواند از طریق آنها به کلیه اهدافش برسد

ی قلمرو توسعه کشورهاست و ممكن است این اهداف استراتژیها به وسیله کشورهای صنعتی، خارج از سبك سنت

در مجموع ژئواکونومی محصول مشترك دولتها و شرکتهای بزرگ تجاری و همسو با  .تعیین و پیگیری شود

و هدف اصلی ژئواکونومی کنترل سرزمینها و دستیابی به قدرت فیزیكی نبوده، بلكه دست  استراتژیهای جهانی است

از هژمونی را در قالب توان اقتصادی در یافتن به استیالی تكنولوژی و بازرگانی است؛ که در نهایت شكل نوینی 

 . عرصه بین المللی پدید می آورد

  منابع
چاپ و انتشارات وزارت امور  مرکز: تهران ،های جغرافیایی( )بر پایۀ اسناد تاریخی و نقشهفارسخـلیج  نـام ،(1911)رجیاافشار سیستانی، 

 .خارجه

 .ها سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه :تهران ،هرمز  تـنگۀ  فارس و نـقش اسـتراتژیك جیخل ،(1901) محمدرضا، این حافظ

 .دانـشگاه تهران انـتشارات: تـهران ، فارس  تاریخی خلیج یایجغراف ،(1923) روزیپ، زاده مجتهد

 .عـلمی و فرهنگی انـتشارات: تهرانی محمد سعیدی.  ترجمهفارس،  جیخل ،(1911)آرنولد سرویلسن، 

 -جـمهوری اسـالمی ایران با استفاده از تحلیل داده   در  (، بررسـی اثـرات اقتصـادی توریسـم1903)سـعیدصباغ کرمانی، مجید؛ امیریان، 

 19-ستانده، پژوهشنامه بازرگانی، ص 

 اقتصادی، سال دهم، شماره اول و دوم. -(، شناخت خلیج فارس در قالب مبانی نظری، اطالعات سیاسی 1903، محمود)سریع القلم

: تهران شونده، دگرگون جهان در سیاست و جغرافیا روابط مطالعه ایرانی های واقعیت و ژئوپولوتیك های ایده ،(1903)پیروز مجتهدزاده،

 .اول چاپ نشرنی،

 .انتشارات پاپلی :مشهد ،، اصول و مفاهیم ژئوپلیتیك(1912حافظ نیا، محمدرضا)

 .جزوه درسی ژئواستراتژی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،(1932اهلل)عزت  عزتی،

دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.  مجموعه مقاالت سمینار بین المللی انرژی و امنیت،، (1913)عزتی، عزت اهلل

 .تهران

 ،ملل سازمان هزاره توسعه براساس خاورمیانه ژئواکونومیكی ، ساختار(1931)زهرا شیرزاد و محمد پور ، یحیییوسف العابدین زین

 93 دهم، شماره سال جدید، جغرافیا، دوره فصلنامه



 773 ...ساماندهی فضای مرزی ایران در

 مطالعات: پژوهشكده متین،تهران حسینی ترجمه: سیدمهدی خاورمیانه، استراتژیك ، جغرافیای(1919)رابرت هارکاوی، جفری کمپ

 راهبردی

 دفتر مطالعات سیاسی بین المللی: تهران ،محمدرضا حافظ نیا و هاشم نصیری از ژئوپلیتیك تا ژئواکونومی، ترجمه ،تا(یبادوارد) ،لوتواك

 تهران: انتشارات سمت جغرافیایی، سیاست و سیاسی ، جغرافیای(1911مجتهدزاده پیروز)
Brzeinski Zbigniew and Brent Scowcarft and Richard Morphy,(1909) ،Differantiad ontaimant, Foreign 

Affairs. (may/june 1909.( 

Appa R, Korukonda (1999) Policy Imperatives For the International Economy and Fore Financial 

Markets in the Emerging World Order . international Journal of value basement . pp 51-67 

Bridge, gavin And Wood, Andrew (2005) Prectices of Globalization:learning from the oil Exploration 

and Production Industry .The royal Geographical Society .Vol 37,No 2 .pp199-208 

BP Statistical Review of World Energy (June2013) bp.com/statistical review 

Carmody, Padraig And Owusu, Francis (2007) Competing hegemons? Chinese versus American geo-

economic stertegies in Africa .political geography .vol26 .504-524 

Cohen, S.B (2009) Geopolitics of World System,American Sociological Association,vol 

65,no1(www.jstore.org/stable/2573-11) 

Harvey, D (2003) The New Imperialism, u.k.:Oxford University press 

International energy agency (2013) petrol and natural gas information 

Jong, jj (2008) The third EU Energy market pakage, Are we singing the right song? Clingendael 

international energy programz 

Kawac, Nadim (2010) gcc .China to talk investment,Oil Supply,Emirate 

Klare, Michael (2008) Rising Powers,shirinking planet, The new Geopolitics of Energy new York 

Mane,E Aurelia (2006) European energy security:Towards the creation of the geo –energy space . 

Energy policy .3773-3786(www.elsevier.com/locate/enpol) 

Mercille, J (2008) The radical Geopolitics of US foreign policy,Geopolitical and Geo-economics 

logics of power political Geography, no27(www.jstore.org/stable/19452) 

OPEC Monthly Oil Market Report (March 2014) 

World Energy Scenarios(2013),Composing energy futures to 2050.Project Partner Paul Scherrer 

Institute (PSI), Switzerla 

World Energy Issues Monitor(2014) 

Saouli, Adham, (2016),"Armed Political Movements in the Middle East", "The Future of Regional 

Security in the Middle East: Expert Perspectives on Coming Developments", Edited by Erika 

Holmquist and John Rydqvist, Rapportnr/Report no FOI-R-4251—SE. 

Gelvin, James L. (2018), "From bad to worse? 5 things 2018 will bring to the Middle East", 

Associated Press, Access at: http://www.chicagotribune.com/sns-from-bad-to-worse-5-things-2018-

will-bring-to-the-middle-east-89653-20180108-story.html. 

Haenle, Paul; Suolao, Wang; Yahya, Maha; Yixiong, Hu; Blanc, Jarrett . (2018), "Precarious Future: 

China and the United States in the Middle East", Access at: 

https://carnegietsinghua.org/2018/04/10/precarious-future-china-and- 

united-states-in-middle-east-event-6856. 

Holmquist, Erika and Rydqvist, John, (2016),"The Future of Regional Security in the Middle East: 

Four Scenarios", Rapportnr/Report no FOI-R-4267—SE. 

Hiltermann, Joost, (2018), "Tackling the MENA Region’s Intersecting Conflicts", Crisis Group. 

Ackerman, H. (2013), “Symptoms of Cold Warfare between Saudi Arabia and Iran: Part 1 of 3”, 

Journalism and Political Science 16. No.17.ledge. 

Barnard, A, (2013), “Jihadists and Secular Activists Clash in Syria”, January 26, 2013. 

http://www.nytimes.com/2013/01/27/world/middleeast/syria-war 

developments.html?pagewanted=1&_r=2&. 

Bradley, John R. (2011). Saudi Arabia’s Invisible Hand in the Arab Spring, Foreign Affaires, October 

13, 2011. 

Ekhtiari, A.R, (2015),The arabia military and Iran's Foreign Policy towards Saudi Arabia”, Journal of 

Asian and African Studies 46 (678). Retrieved 22 August 2013. 

http://www.foreignaffairs.com/author/john-r-bradley


 8931 سوم، تابستانشماره نهم، سال ، ای( ریزی منطقه پژوهشی جغرافیا )برنامه –فصلنامه علمی  777

Gause, F. (2011) Iran in the New Middle East, Council on Foreign Relations, Council Special Report 

No. 63, December 2011. 

Kamel, Ayham. (2011) Saudi Arabia and Iran set to jockey for position in Syria, Foreign policy, 

August 11, 2011.  

Maggs, David. (2001).  Regional Power Struggles Between Saudi Arabia and Iran in the Arab Spring 

Era, August 24, 2011. http://www.e-ir.info/2011/08/24/regional-power-struggles-between-saudi-

arabia-and-iran-in-the-arab-spring-era/. 

Manfreda, Primoz. Saudi Arabia and Syrian Uprising, Why Saudi Arabia supports the Syrian 

opposition, About.com Guide,http://middleeast.about.com/od/syria/a/Saudi-Arabia-And-Syrian-

Uprising.htm. 

Sanati, R. (2013), The Saudi Oil War on Iran. The National Interest, Retrieved 12 August 2013. 

National Relations, Princeton, NJ: Princeton University Press =ac1VCSyQnRm0&refer=home. 

Schanzer, Jonathan, (2012). Saudi Arabia Is Arming the Syrian Opposition, Foreign Policy, February, 

27, 2012. 

Terrill, w. (2011) The Saudi-Iranian Rivalry and the Future of Middle East Security, Strategic Studies 

Institute, December 08, 2011. 

Wallerstein, I. (2012), “The Geopolitics of iran Turmoil”, Al Jazeera.Centre for Studies, 27 September 

2012. 

Lustick, I. (2013), Saudi Arabia and Iran Oil: A Geopolitical Perspective, BDP Global Leadership 

Summit, Philadelphia, U.S.A http://www.bdpinternational.com /wp/ wp content/uploads/Saudi-

Arabia-and-American-Oil.pdf. 

 theiranproject.com 

http://likeat.me 

jonespools.info 

https://www.vox.com 

 

 

http://eurasia.foreignpolicy.com/posts/2011/08/11/saudi_arabia_and_iran_set_to_jockey_for_position_in_syria
http://www.e-ir.info/author/david-maggs/
http://www.e-ir.info/2011/08/24/regional-power-struggles-between-saudi-arabia-and-iran-in-the-arab-spring-era/
http://www.e-ir.info/2011/08/24/regional-power-struggles-between-saudi-arabia-and-iran-in-the-arab-spring-era/
http://www.e-ir.info/2011/08/24/regional-power-struggles-between-saudi-arabia-and-iran-in-the-arab-spring-era/
http://www.e-ir.info/2011/08/24/regional-power-struggles-between-saudi-arabia-and-iran-in-the-arab-spring-era/
http://middleeast.about.com/bio/Primoz-Manfreda-108362.htm
http://middleeast.about.com/od/syria/a/Saudi-Arabia-And-Syrian-Uprising.htm
http://middleeast.about.com/od/syria/a/Saudi-Arabia-And-Syrian-Uprising.htm
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/02/27/saudi_arabia_is_arming_the_syrian_opposition
http://www.bdpinternational/

