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چكيده
سـازي در سـطح    ند كه بسته به شدت و اندازه آنهـا، تـوان چـالش            كشورها با تهديدات و مخاطراتي مواجه هست      

كارهايي وساخت و تهديدات طبيعي در فضاي جغرافيايي سازتهديدات انسان. المللي را دارندمحلي، ملي و بين
نابرابري در توزيـع فرصـتها موجـب    . نمايدكنند كه كاركرد حكومت را از مسير طبيعي آن خارج مي       را ايجاد مي  

گذار بوده و موجب تأثيراي بر تمام روابط انساني اين عدم تعادل منطقه   . اي در ايران شده است     تعادل منطقه  عدم
باشـد كـه در   از سوي ديگر محيط طبيعي ايران نيز با تهديـداتي مواجـه مـي             . گيري منابع تهديد شده است    شكل

.استود آوردههايي را در سطح محلي و ملي در ايران بوجمقاطع مختلف زماني چالش
تهديدات بر مبناي عوامل . شده استساخت و طبيعي تقسيم   در اين پژوهش تهديدات بر مبناي عوامل انسان       

هاي سياسي، نابرابري اقتصادي و غيره است و تهديدات         متغيرهاي جمعيتي، قومي، مذهبي، چالش    : انساني شامل 
سالي، تغييـرات آب و هـوايي، بهمـن، و غيـره     سـيل، زلزلـه، خشكـ   : ساخت عناصر فيزيكي محيط شاملطبيعت

 مـورد  GISهاي آماري در محـيط  بندي فوق با استفاده از دادهشناسي منابع تهديد بر اساس تقسيمگونه. باشدمي
دهنـده تعـدد و تنـوع       گرفتـه نـشان   هـاي صـورت   نتايج حاصل از بررسي   . بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت      

. بايست مورد مالحظه قرار گيردنوع سازماندهي سياسي فضا ميباشد كه در هر تهديدات مي
هـاي آمـاري در   اي و تحليـل داده  تحليلي و بـا اسـتفاده از منـابع كتابخانـه           -اين پژوهش با مطالعه توصيفي    

. پردازدشناسي منابع تهديد داخلي در فضاي جغرافياي ايران ميهاي طراحي شده، به گونهنقشه

. ايران،ساخت تهديدات انسان، تهديدات طبيعي، سازماندهي سياسي فضا،منابع تهديد:هاي كليديواژه

E-mail: eroomina@yahoo.comدار مكاتباتنويسندة عهده∗
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لهأطرح مس

. آوردمخاطرات طبيعي و توزيع امكانات و فرصتهاي نـابرابر، منـابع تهديـد در ايـران را بوجـود مـي             
 موجـب   هـا ايـن چـالش   . المللي است در بعد محلي، ملي و حتي بين      برآيند منابع تهديد ايجاد چالش    

شود كه نتيجـه آن گـسترش       عدم رشد و توسعه مناطق و يا رشد و توسعه مناطق خاصي از ايران مي              
گيري معضالت اجتماعي، مهـاجرت     مناطق خاصي از كشور بويژه در حواشي شهرها، شكل        ة  قاعدبي

ت منـابع   شناخ. است... ها، تورم و به هدر رفتن سرمايه كشور و          اي، تمركزگرايي، تخليه روستا   منطقه
تهديد در سازماندهي سياسي فضا در ايران تاكنون مورد توجه جدي و علمي قـرار نگرفتـه و اصـوالً      

. محور مورد نظر بوده استهاي سياسي فضا بدون مطالعه امنيتسازماندهي
سوال اصلي

باشـد بـر ايـن اسـاس     هدف از اين پژوهش بررسي منابع تهديد در فضاي جغرافيايي ايران مـي           
منابع تهديد داخلي در فضاي جغرافيـايي ايـران چـه           :اصلي اين پژوهش عبارت است از     سوال  

باشند؟مواردي مي

مقدمه

گردند كـه ناشـي از سـاختار اجرايـي، سياسـي و             كشورها به تعداد واحدهاي مشخصي تقسيم مي      
ي هر يـك    آفرينميزان نقش . ها آنها است  گذاري در كسب قابليت   تأثيرتاريخي آنها و همچنين توان      

معمـوالً در يـك   ). Short,1982:130(باشـد از اين متغيرها در سازماندهي سياسي فضا متفاوت مـي         
كشور محيطهاي جغرافيايي از تنوع و گستردگي بسياري برخوردار است، افراد و جوامع ساكن در               

د، آينـ هاي مختلفي دارند و طبيعت ساختارهاي سياسي كه بوجود مـي          هاي گوناگون، فرصت  مكان
جابجايي مستمر انـسان و سـرمايه       ). 247: 1379موير،(ات عميقي بر توزيع مجدد منابع دارند      تأثير

اندازهاي مـساعدي دارنـد، بخـشهاي در حـال          از بخشهاي در حال انحطاط به بخشهايي كه چشم        
كننده در طـي زمـان بـا        هاي جذب از سوي ديگر بخش   . دهدانحطاط را در مسير پرشتاب قرار مي      

. ملـي خواهنـد شـد     آورنـده تهديـدات گـسترده     رويه و ناكارايي مديريت خود بوجود     ت بي انباش
دهـد بـه توسـعه      سازماندهي سياسي فضا كه شبكه ارتباطات دروني فضا را مورد مطالعه قرار مـي             
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بخشد تا بر پايه روندهاي ايجاد شده،       اي، چه در سطح خرد و چه در سطح كالن هويت مي           منطقه
قالني از امكانات و توان بالقوه منابع طبيعـي و انـساني در مـسير توسـعه متعـادل و                    برداري ع بهره

دهي سياسي فضا در بعد ملي عبـارت اسـت   در واقع سازمان  . موزون كشور و مناطق هدايت گردد     
اي، آمايش سرزمين، توسـعه     پذيري سياسي كه در قالب توسعه منطقه      از تقسيم فضا به منظور نقش     

نگر و راهبردي، با در نظـر گـرفتن         جانبه، آينده  سرزميني و غيره با ديدگاه همه      سرزمين، تقسيمات 
و نيازهـاي  ) ايملـي و منطقـه   (محدوديتهاي طبيعي، انساني و اقتـصادي در فـضاهاي جغرافيـايي         

 محيطـي و ايجـاد      -سنجيده و منطقي جامعه و اقتصاد در صدد برقراري تعـادل و تـوازن زيـست               
). 1387پور، احمدي(رزميني استفرآيند توسعه پايدار س

هاي حيـاتي يـك     گردد كه ارزش  اي اطالق مي  تهديد به آن دسته از خطرات بالفعل و بالقوه        
كشور را از جمله تماميت ارضي، استقالل و حاكميـت ملـي، نظـام حـاكم و نهادهـاي سياسـي           

: 1373نـي، يچگ(زداندااجتماعي و اقتصادي، ايدئولوژي، فرهنگ و افتخارات ملي را به خطر مي       
بايست منابع تهديد كالبدشـكافي شـده و بـر اسـاس رونـدهاي          در هر نوع سازماندهي مي    ). 14

منــابع تهديـد در واحــدهاي سياســي موانــع  . موجـود بــه ســازماندهي سياسـي فــضا پرداخــت  
باشند و هر نوع سازماندهي بـدون در نظـر گـرفتن ايـن منـابع، واحـدهاي                  سازماندهي فضا مي  

در ايـن پـژوهش     . )12-7: 1384نيـا و ديگـران،    حـافظ  (نمايـد ا چالش مواجـه مـي     سياسي را ب  
هاي مختلـف   شده است كه در ذيل گونه     بر اساس منابع آن به دو بخش تقسيم       تهديدات داخلي   

. آنها آورده خواهد شد
 تحليلـي و بـا      -در اين پژوهش منابع تهديد در فضاي جغرافيايي ايـران بـا روش توصـيفي              

هاي آماري اين پژوهش از منـابع  داده. اي مورد بررسي قرار گرفته است منابع كتابخانهاستفاده از 
. افزار آماري مربوطه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اسـت          رسمي اخذ شده و با استفاده از نرم       

هـا از ايـن      تبديل به نقشه شده و در حقيقت اين داده         GISها آماري در محيط     همچنين اين داده  
. اندگذاري شده بر روي نقشه ارزشطريق
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ساختتهديدات انسان) الف

گيـري و ميـزان     جمعيت رابطه تنگاتنگي با توسعه دارد و روند توسعه، جهت         :ابعاد جمعيتي . 1
افزايش جمعيت، حجم نيازهاي مادي و معنوي جامعـه         . آن، تابعي از كم و كيف جمعيت است       

 تـا   1335هاي جمعيتي ايران در سـالهاي آمـاري         داده). 115: 1381نيا،حافظ(دهدرا افزايش مي  
ها منابع و مسائل ناشـي از       بر اساس اين داده   .  مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار گرفت        1385

تبعـات و مـسائل رشـد    . هاي متعدد آورده شده استها و نمودارآن استخراج گرديد و در نقشه     
:جمعيت در ايران عبارتند از

؛)2 و 1نقشه شماره (ز پخش جمعيت و پراكندگي جغرافيايي نامتناسب آن مسائل ناشي ا−
مسائل ناشي از پخش نامتعادل بنيادهاي زيستي نظير آب، خاك، فضا، اقليم، منـابع طبيعـي                −

؛)3نقشه شماره (در طبيعت و فشار جمعيت بر آنها
؛)3دار شمارهنمو(هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسيمسائل ناشي از پخش نامتعادل فرصت−
و در نتيجه تبعات مالي، اجتماعي، اقتصادي ناشي از آن؛) 1نمودار(افزايش تعداد شهرها−
و مسائل ناشي از آن؛) 2نمودار شماره (افزايش جمعيت شهري−
و مسائل ناشي از آن؛) 2نمودار شماره (كاهش جمعيت روستايي−
رشد نامتوازن هرمهاي جمعيتي؛−
 درصد بيكاري در آمارهاي اخير كاهش يافتـه اسـت، لـيكن بـه               گرچه(رشد تعداد بيكاران  −

. )دليل رشد جمعيت تعداد بيكاران افزايش يافته است
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)1385(پراكندگي جمعيت ايران : 2 نقشه شماره )1385(تراكم جمعيت بر حسب استان : 1نقشه شماره

http://www.sci.org.ir: 1385هاي نقشه منبع داده

1385 تا 1335افزايش تعداد شهرها بين سالهاي : 1 شمارهنمودار
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1385-1335تغييرات جمعيت شهري و روستايي ايران بين سالهاي : 2نمودار شماره 

پراكندگي جمعيت شهري بر حسب استان : 3نقشه شماره 
http://www.sci.org.ir: 1385هرنشيني  نقشه شيهادادهمنبع
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1375-85هاي اقتصادي طي سالهاي توزيع جمعيت شاغل بر حسب بخش: 3 شمارهنمودار
1385مركز آمار ايران، نتايج اوليه سرشماري كل كشور : منبع

.  جدا از هـر نـوع اعتـراض و شـورش           اي است مركزگريزي قومي مقوله  : گرايي قومي ناحيه. 2
درخواسـت  : شـود كـه عبـارت اسـت از    ها به دو دسـته تقـسيم مـي        هاي حقوقي اقليت  خواسته
هاي كامالً برابر در دسترسي به آموزش، منابع اقتصادي، تسهيالت فرهنگـي و نهادهـاي               فرصت

خواست حـق  دوم در. سياسي به موازات حذف تبعيض مبتني بر قوميت، نژاد، فرهنگ يا مذهب        
مندي بيشتر از سرمايه و بودجه حكومت به منظـور    حمايت ويژه در برخورداري از منابع و بهره       

ن ايـن خواسـته     ه شد كه در صورت عدم برآورد    ) 137: 1378ابوطالبي،(هاتقويت فرهنگ اقليت  
. گيردپتانسيل تهديد در بين آنها شكل مي

مدت و يـا از  دهنده ايران طي روندي طوالنيل تشكيماقوا اراده و خواست     ،ها، اهداف انگيزه
گرچـه تحـوالت اقتـصادي و سياسـي جهـاني،      . تاريخي قابل تشخيص اسـت طريق ايفاي نقش 

 و تغيير جهت آنها مؤثرند، اما برخي عوامـل ثابـت يـا    گراييناحيههاي اي و ملي بر هدف منطقه
هـا و  هـدف . نماينـد  عمل مي  گراييناحيهاي و محرك هميشگي     نسبتاً ثابت به عنوان ذخيرة پايه     

هرگـاه  . گـردد ، اغلب بـه هنگـام بحرانهـاي ملـي آشـكار مـي             گراناحيهمقاصد واقعي نيروهاي    
 غلبـه كـرده و     گريـز مركـز  و   گراناحيهحكومت مركزي در حالت اقتدار بوده است، بر نيروهاي          

فعـال  گرا  حيهنابالعكس، هرگاه حكومت مركزي دچار ضعف شده است، نيروهاي مركزگريز و            
اي نوعي حكومت خـودگردان محلـي        اداري محلي و منطقه    -و با ايجاد تشكيالت سياسي    شده
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 واحـدهاي قـومي از نگـاه حكومـت مركـزي عامـل              گرايـي ناحيـه . انـد را موقتاً تاسـيس كـرده     
گرچـه ملـت يكدسـت در كـشوري         ). 155و154: 1381نيا،حافظ(تهديدكننده امنيت ملي است   

هـاي  ليكن تهديد قـومي تـابعي از تعـداد اقـوام و خواسـته            . نوني وجود ندارد  واحد در جهان ك   
 اقوام در ايران را     گراييناحيهعوامل  . متفاوت مورد نظر آنان در ارتباط با حكومت مركزي است         

. نشان داد1 شماره توان در جدولبا توجه به متغيرهاي دخيل مي
 ايرانهاي قومي مختلف دروضعيت گروه: 1 شمارهجدول

گروه قومي
جمعيت

)ميليون نفر(
همسايگانحوزه سكونت

آرايش 

جمعيتي
مذهب

وضعيت 

اقتصادي
عامل فعاليت

ميزان فعاليت 

گسست

كمزباننسبتاً خوبشيعهپراكنده آذربايجان-تركيه آذربايجان غربي و شرقي-اردبيل25ترك

5-4كرد
، كرمانشاه،  شمال خراسان،كردستان

ذربايجان غربيآ، همدان
متوسطزبان و دينمتوسط به پايينسني و شيعهنيمه متمركزعراق و تركيه

كمزبان و نژادمتوسطشيعهمتمركزعراقخوزستان1عرب

متوسطدين و اقتصادخيلي پايينسنيمتمركزپاكستان و افغانستانسيستان و بلوچستان2بلوچ

خيلي كم مذهب-زبانمتوسطنيسمتمركزتركمنستانگلستان1تركمن

)1378،  ، افتخاري6 و 5فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره : (منبع

تعدد و تكثر واحدهاي قومي در ايران بـا تفـاوت در متغيرهـاي زبـاني، مـذهبي، نـژادي و                     
.   نشان داده شده است4فرهنگي در نمودار شماره 
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)20: 1379افروغ و رضواني، : (منبع، مي در ايرانتركيب قو: 4 شمارهنمودار

هـا در اكثـر     دهد كه فـارس   در ايران نشان مي   ) 4 شماره نقشه (بررسي نقشه پراكندگي اقوام   
اقليتهـاي قـومي نيـز در       . اند ليكن تمركز اصلي آنها در مناطق مركزي اسـت         نقاط كشور پراكنده  

دهنـده پـنج منبـع مهـم        ديـد قـومي نـشان     نقـشه منـابع ته    . كنندنواحي مرزي كشور زندگي مي    
 قـرار   تأثيريراموني ايران است كه با عاليق قومي، محيط داخلي را تحت            پتهديدكننده در محيط    

: دهند و عبارتند ازمي
هـاي آذربايجـان   ها، آذريها در استاندر تركيب ملت ايران پس از فارس   : شمال غرب ايران  . 1

هاي زنجان، قزوين و همـدان گـسترش   ه آن به استانشرقي، آذربايجان غربي، اردبيل و ادام 
انـد و در  آذريها در طول تاريخ در تدوام حكومت در ايران نقش بنيـادي داشـته   . يافته است 

امــا بــا ظهــور ) 142: 1381پــور،كريمــي(انــد هــسته تكــوين ايــران جديــد بــوده16قــرن 
ز شرايط شـكل گرفتـه در       هاي نوين در سده اخير و سوء استفاده نخبگان قومي ا          گراييقوم

هاي شـوروي كـه در طـول تـاريخ          نشين ايران بويژه پس از استقالل جمهوري      منطقه آذري 
منـاطق  . تهديـداتي را متوجـه ايـن منـاطق نمـوده اسـت            خود جزئي از هويت ايراني بوده     

ها با  نشين تنها در خصيصه زبان با ديگر مناطق ايران تفاوت دارند و در بقيه خصيصه              آذري
همين عامل موج تحريكات كـشورهاي منطقـه        . باشنديت غالب ايران داراي اشتراك مي     هو

. را از جمله آذربايجان و تركيه موجب گشته است
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اقوام كرد نيز بخش از هويـت    .  در مرزهاي غربي ايران اقوام كرد ساكن هستند        :غرب ايران . 2
. باشـند يران مستقل مـي   هاي ا  مذهبي از ديگر بخش    -باشند كه در خصيصه زباني    ايراني مي 

هـايي از   اين اقوام در بسياري از مناطق كوهستاني ايـران، عـراق، تركيـه، سـوريه و بخـش                 
ارمنستان و آذربايجان سكونت دارند كه تنها در عراق پس از سقوط صدام حسين موفق به                 

گرچـه احـساس    . انـد مستقل بنام حكومت خودمختار كردستان گرديـده      داشتن هويتي نيمه  
بـه عنـوان پتانـسيل      ) 262: 1377محمدي،(تواندتر ايراني مي  قوم كرد به هويت كالن    تعلق  

مثبت در جهت همگرايي با حكومت مركزي ايران قرار گيرد ليكن شكافهاي زباني، قـومي               
و مــذهبي بــا كمــك محروميتهــاي نــسبي اعمــال شــده در ايــن منــاطق موجــب انباشــت  

.  استگريزيمركز
ايران در استان گلستان و بخشي از استان خراسان شمالي سـاكن   هاي   تركمن :صحراتركمن. 3

ها از شرق دريـاي مازنـدران آغـاز و بـه سـمت آسـياي                قلمرو فضايي قوم تركمن   . هستند
هاي ايران در سـه خصيـصه زبـان،         تركمن). 178: 1381نيا،حافظ(يابدمركزي گسترش مي  

ا كشور تركمنـستان در ايـن سـه         نژاد و مذهب از بخش مركزي ايران متمايزند و بالعكس ب          
 و 1357هـاي  انعكاس تهديد ايـن بخـش از كـشور را در سـال    . دنباشخصيصه مشترك مي 

تـوان  گذار سياسي و در قالب جنبش خلق تـركمن مـي           پس از انقالب ايران در دوره      1358
.مشاهده نمود

در هاي جنوبي خراسـان رضـوي        از شرق بندرعباس تا بخش     :شرق و جنوب شرقي ايران    . 4
هـا  روند كه در برخي از خصيـصه      شمار مي ه  امتداد مرزهاي شرقي از مناطق محروم ايران ب       

از جملـه ايـن   . باشـند صورت منقطـع و پراكنـده بـا بخـش مركـزي داراي تفـاوت مـي         ه  ب
هاي مناسـب توسـعه و   باشد كه به همراه فقدان زيرساختها، مذهب و قوميت مي   خصيصه

. را تقويـت نمايـد  گرايـي   ناحيـه هـاي   گـشته پتانـسيل   زده موجود موجب    فضاهاي سياست 
هـاي آن سـوي مـرز عوامـل تقويـت           اي و وجود اقليت   نخبگان قومي، كشورهاي فرامنطقه   

از سوي ديگر قرار گرفتن فضاي گسترده كـويري و          . باشندهاي مي گريز از مركز اين بخش    
مسائل فوق موجـب  .  استاي به آن دادهفاصله جغرافيايي اين منطقه، موقعيت كامالً حاشيه 

شده است تا بلوچها خود را در سرنوشت ملي كمتر شريك بداننـد و در تحـوالت بـزرگ                   
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).93: 1371پور،كريمي(جامعه ايران نقش قابل توجهي به عهده نگيرند
الجيـشي  هاي اخير به دليل موقعيـت سـوق        جنوب غرب ايران در سده     :جنوب غرب ايران  . 5

چهـره  . شد كشف منابع نفت و گاز از اهميت جهاني برخوردار دليلهخود و در قرن اخير ب  
اليه جنوب غرب، با سكونت اقوام عرب همراه        يهاي منته انساني اين منطقه بويژه در بخش     

است كه داراي هويت زباني، قومي و نـژادي متفـاوت بـا منـاطق مركـزي و اشـتراك ايـن                  
ژگيهـا در يـك قـرن اخيـر         ايـن وي  . ها با كشورهاي عرب جنوب غرب آسيا است       خصيصه

اي با همراهي نخبگان قومي در امور سياسي        اي و فرامنطقه  موجب دخالت كشورهاي منطقه   
.توان يافت مي1384 و 1357بازنمايي اين رفتار در سال . ها شده استايران در اين بخش

مناطق قومي در ايران : 4نقشه شماره 

)202: 1382 و رومينا، 137: 1381پور،  و كريمي153: 1381نيا  حافظ:تلفيق(: منبع



______________________________1387تابستاندوم،، شماره چهارمفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال 62

 سياسي و فرهنگي ثبات و -مسائل اجتماعي:  سياسي در ايران-تهديدات اجتماعي. 3
شود كه مشروعيت اخته و به شكل حاد آن موجب بروز تهديداتي مياندهآرامش ملت را به مخاطر

در ايران همچون منازعات مسلحانه و هاي سياسي خشونت. كشدنظام سياسي را به چالش مي
تصابات عهاي سياسي از طريق آشوب، توطئه و امسائل اجتماعي همچون اعتياد، نارضايتي

. داده شده است نشان 1384 تا 1375هاي طي سالبر حسب استانصورت نقشههب
هاي آماري ادهبندي منازعات مسلحانه در ايران با استفاده از دپهنه:  منازعات مسلحانه-3-1

دهد كه تهران، خوزستان، كرمانشاه، لرستان و  نشان مي5 شماره در نقشه1384 تا 1375هاي سال
 و و بلوچستان و چهارمحالهاي خراسان، سيستانفارس داراي باالترين آمار هستند سپس استان

ان، قم، يزد، هرمزگان و هاي سمنان، مازندراستان. بويراحمد قرار دارندوبختياري و كهكيلويه
هاي گلستان، اصفهان، گيالن، اردبيل، اند و استانبوشهر نيز داراي كمترين منازعات مسلحانه

. آذربايجان شرقي، زنجان، كردستان در حد متوسط قرار دارند

1384-1375هاي نزاع مسلحانه در ايران بر حسب استان، بين سال: 5 شماره نقشه

)1385 و معاونت اجتماعي ناجا، 1383وزارت كشور،: (هاادهمنبع د
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 در 1384 تا 1375هاي آماري بررسي نقشه اعتياد در ايران با استفاده از داده:  اعتياد-3-2
. تهران داراي باالترين آمار اعتياد در كشور استدهد كه استان نشان مي6نقشه شماره 

. باشند تهران داراي باالترين آمار اعتياد در كشور ميهاي خراسان و فارس پس از استاناستان
هاي هاي خوزستان، اصفهان و همدان داراي آمار متوسطي از نظر اعتياد بوده و استاناستان

گلستان، سمنان، يزد، كرمان، سيستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، چهارمحال بختياري، 
ايجان شرقي و غربي، اردبيل و زنجان داراي كهكيلويه و بويراحمد، ايالم، كردستان، آذرب

هاي شرقي كشور كه مبادي ورودي مواد از بين استان. باشندكمترين آمار اعتياد در كشور مي
باشد و استان سيستان  تنها استان خراسان داراي اعتياد در حد بااليي مي،باشندمخدر كشور مي

. باشدو بلوچستان از اين ميزان برخوردار نمي

1384 تا 1375هاي آمار اعتياد در كشور بر حسب استان در سال: 6 شماره نقشه

)1385 و معاونت اجتماعي ناجا، 1383وزارت كشور،: (هامنبع داده
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 در 1384 تا 1375هاي آماري  اعتراضات سياسي با استفاده از داده: اعتراضات سياسي-3-3
در سطح . باشدان تهران داراي باالترين آمار از اين نظر ميدهد كه است نشان مي7 شمارهنقشه

هاي خراسان، اصفهان، فارس، مازندارن و گيالن داراي باالترين آمار اعتراضات بعدي استان
هاي گلستان، زنجان، كهكيلويه و بويراحمد، زنجان و اردبيل داراي استان. باشندسياسي مي

هاي سمنان، يزد، قم، مركزي، همدان، استان. باشند ميكمترين آمار اعتراضات سياسي در كشور
قزوين، همدان، كرمانشاه، خوزستان و بوشهر داراي اعتراضات سياسي در حد متوسط در 

هاي بدست آمده در نقشه اعتراضات سياسي مشخص با توجه به بررسي. باشندكشور مي
.تان تهران وجود داردشود كه باالترين تهديدات از منظر اعتراضات سياسي در اسمي

 بر حسب استان1384 تا 1375اعتراضات سياسي در كشور طي سالهاي : 7 شمارهنقشه

)1385 و معاونت اجتماعي ناجا، 1383وزارت كشور،: (هامنبع داده

باشد كه به معني  اعتصابات نيز از پارامترهاي تهديدات سياسي در كشور مي: اعتصابات-3-4
باشند كه هايي ميي از افراد است كه در مراكز توليدي، خدماتي و صنعتي داراي خواستهتعداد

آوردن اهداف مورد نظر كشيدن از كار و فعاليت مرتبط با آنها سعي در بدستاز طريق دست
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كنندگان و تدوام روند هاي مورد نظر اعتصابدر صورت عدم برآوردن خواسته. خود دارند
كننده از مجراي توليدي يا خدماتي خارج شده و در ن سيستم اعتصاباعتصاب توسط آنا

بررسي . كشدها كل سيستم سياسي كشور را به چالش ميصورت سرايت آن به ديگر بخش
هد كه  نشان مي8 شماره در نقشه1384 تا 1375هاي آماري هاي آماري اعتصابات در سالداده

هاي استان.باشنداي باالترين آمار در كشور ميهاي تهران، مازندران و گيالن داراستان
هاي يزد، كرمان، فارس و استان. خوزستان و اصفهان پس از تهران در سطح بعدي قرار دارند

هاي آذربايجان شرقي و غربي، استان. باشندبوشهر داراي آمار اعتصابات در سطح متوسط مي
بويراحمد، چهارمحال بختياري، هرمزگان و اردبيل، زنجان، كردستان، گلستان، قم، كهكيلويه و 

.باشندسيستان و بلوچستان نيز داراي كمترين آمار در كشور مي

1384-1375هاي ميانگين اعتصابات در كشور بر حسب استان بين سال: 8 شمارهنقشه

)1385 و معاونت اجتماعي ناجا، 1383وزارت كشور،: (هامنبع داده
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در تهديدات اقتصادي پارامترهايي چون توزيع منابع نفت و گاز و :يقتصادتهديدات ا. 4
اي از درآمدهاي كشور از منابع مهم دليل سهيم بودن در بخش عمدهه تهديدات ناشي از آن ب

هاي مختلف كه تهديداتي را باشد و ضريب مكاني توزيع صنايع و سهم استانتهديد كشور مي
 كه از ضريب مكاني پاييني برخوردارند و قاچاق كاال به عنوان هايي خواهد كردمتوجه استان

مهمترين بخش اقتصاد زيرزميني كه حيات اقتصاد ايران را هدف قرار داده است مورد بررسي 
. اندقرار گرفته

بندي برخورداري از امكانات آب، برق و پهنه: تهديدات ناشي از توزيع امكانات رفاهي-4-1
هاي مركزي ايران از سطح باالتر از متوسط دهد كه تمام استان نشان مي9ه تلفن در نقشه شمار
هاي گلستان، آذربايجان شرقي، هاي مرزي كشور نيز استاناز بين استان. باشندكشور برخوردار مي

هاي بوشهر و خوزستان داراي امكانات آب، برق و تلفن هاي كرمانشاه و ايالم و استاناستان
تر از سطح متوسط كشور هايي كه داراي امكانات پاييناستان. باشندمتوسط ميباالتر از سطح 

هاي در غرب استان. اندباشند به جزء موارد فوق عمدتاً در حواشي مرزهاي ايران واقع گرديدهمي
هاي آذربايجان غربي در شمال غرب استان. باشندها مي اين استانولرستان، همدان و كردستان جز

در . باشندهاي گيالن و مازندران چنين وضعيتي را دارا ميل و در نوار شمالي كشور استانو اردبي
تر ه زاگرس به سمت جنوب غرب، استان كهكيلويه و بويراحمد نيز از سطح پايينكوطول رشته

هاي شرق و جنوب شرق ايران شامل تمام استان. باشنداز متوسط امكانات كشور برخوردار مي
 خراسان شمالي، رضوي، جنوبي، استان سيستان و بلوچستان، كرمان و هرمزگان داراي سه استان

.باشندتر از سطح متوسط كشور ميامكانات پايين
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http://www.sci.org.ir: هامنبع دادهبندي مناطق برخوردار از امكاناتپهنه: 9نقشه شماره 

 ضريب مكاني توزيع صنايع در ايران در نقشه شـماره           : تهديدات ناشي از توزيع صنايع     -4-2
هاي تهران، مركزي و منـاطق  دهد كه باالترين ضريب مكاني صنايع مربوط به استان نشان مي  10

استان كرمان به دليل استقرار صنايع عمده پس از انقالب و اسـتان             . خيز جنوب غرب است   نفت
ربايجان شرقي به دليل استقرار صـنايع خودروسـازي و همچنـين صـنايع غـذايي از ضـريب                   آذ

هاي ساحلي جنـوب ايـران، سيـستان و بلوچـستان، ايـالم،             استان. مكاني بااليي برخوردار است   
گرچـه پـايين بـودن      . باشـند همدان، مازنداران و گيالن داراي كمترين ضريب مكاني صنايع مي         

ها بـه دليـل اختـصاص ديگـر كاركردهـا اسـت ماننـد               برخي از استان  ضريب مكاني صنايع در     
هـا  محيطي، اما برخي از اسـتان     هاي كشاورزي و زيست   هاي شمالي كشور به دليل كاركرد     استان

.همچون سيستان و بلوچستان و ايالم كمتر از سطح متوسط كشور است
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يرانتوزيع ضريب مكاني صنايع در ا: 10نقشه شماره 

 قاچاق كاال گرچه يك پديده تاريخي است اما با ابعاد مختلف آن، به عنوان : قاچاق كاال-4-3
ها و ابعاد آن موجب شده است با آنچه هاي اخير مطرح است كه پيچيدگييك تهديد در دهه

اين مساله باعث هدر رفتن بخش وسيعي از درآمدهاي . در گذشته وجود داشته، تفاوت نمايد
كشور از مبادي غيرقانوني شده و از سوي ديگر موجب ورشكستگي صنايع توليدي ارزي 

. پيامدهاي فراوان اقتصادي، سياسي، اجتماعي از پيامدهاي ديگر آن است. گرددداخلي مي
. است1384 تا 1375نشان دهنده كل قاچاق صورت گرفته طي سالهاي 2جدول شماره 
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1384 تا 1375هاي كشور بين سالهاي قاچاق كاال در استان: 2 شمارهجدول

)1385معاونت اجتماعي ناجا، : (منبع

1385 تـا    1375دهنده سير صعودي قاچاق كاال در ايران بين سالهاي           نشان   5نمودار شماره   
 و در   72612 به   1380 بود و اين رقم در سال        37131 قاچاق كاال به ميزان      1375در سال   . است
.  رسيد582638 به1384سال 

سال

استان          
137513801384

كل قاچاق 

در يك دهه

سال

استان
137513801384

كل قاچاق 

در يك دهه

078411716966قزوين388545478217362آذربايجان شرقي

33544993761قم167590041439983866آذربايجان غربي

15959744629465403كردستان1793183722482اردبيل

2720616514740كرمان994512448167اصفهان

3623488343226393كرمانشاه901542261421ايالم

1011231961254كهگيلويه و بويراحمد1511483183910276بوشهر

04932631259گلستان6442605163096تهران

42681629414056گيالن0213171118چهار محال و بختياري

724802982977لرستان367236661400455258خراسان

1084593103311مازندران162280370710783خوزستان

24914093366680مركزي27651410666480زنجان

13155117825700105293هرمزگان189129501سمنان

3401971198716472همدان37803228927972082انسيستان و بلوچست

10879605189249يزد47742756177640932فارس

371315506172612582638كل كشور
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1384 تا 1375قاچاق كاال در ايران در دهه : 5 شمارهنمودار

 شماره نقشه(توزيع فضايي منابع نفت و گاز     : ز توزيع منابع نفت و گاز      تهديدات ناشي ا   4-4
شناسي و جغرافياي طبيعـي ايـران اسـت و عوامـل انـساني در آن                ناشي از ويژگيهاي زمين   ) 11

ريزي و مديريت آنها در توزيع محل اسـتقرار صـنايع   ليكن انسان با نوع برنامه    . باشنددخيل نمي 
خيـز  هاي نفتاكثر معادن نفتي در حال استخراج ايران در بخش   . اردتبديلي اين معادل دخالت د    

بـه اسـتثناي    معادن گازي نيز به تبعيت از معـادن نفـت           . اندجنوب و جنوب غرب واقع گرديده     
قرار گرفتن معادن نفـت     . اندها قرار گرفته   در اين بخش   -هاي شمالي خراسان  منابع گازي بخش  

رب ايران گرچه به دليل نزديكي به دريا، داراي سهولت          هاي جنوب و جنوب غ    و گاز در بخش   
اي در المللي و حضور نيروهـاي فرامنطقـه   باشند ليكن به دليل نزديكي به آبهاي بين       ترانزيتي مي 
دهـي  باشند كه در هر نـوع سـازمان  پذير ميفارس و در نزديكي به اين منابع، آسيب     آبهاي خليج 

. مورد توجه قرار گيرندبايست محل اين منابع سياسي فضا مي
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توزيع فضايي منابع نفت و گاز ايران: 11نقشه شماره 

تهديدات طبيعي) ب

زمانيكه مكـان  . گرددتهديدات طبيعي از ناسازگاري فرايندهاي طبيعت زمين با انسان حاصل مي     
آيدال تهديد پديد مي   و موقعيت محل استقرار بشر در مسير فرآيندهاي محيطي قرار بگيرد احتم           

باشـد  حوادث طبيعي تشخيص داده شده در جهان بيش از چهل نوع مـي            ). 63: 1378نيا،حافظ(
زلزله، سيل، خشكـسالي،    :  مورد آن در ايران شناسايي شده كه عبارتند از           30كه تاكنون بيش از     

اكهـا، نفـوذ و     هـا، ريزشـها، فرسـايش خ      لغـزه هاي گلي، زمين  روانگرايي، نوسانات زمين، روانه   
زدايي، كـويرزايي، سـرمازدگي و انجمـاد، بهمـن،        پيشروي آب دريا، دگرشكلي ساحلي، مرداب     

دفتر مطالعات و هماهنگي امور ايمني و بازسـازي وزارت  (طوفان، آلودگي آب و محيط و غيره     
از بين حوادث فوق زلزله، سيل و خشكـسالي بيـشترين فراوانـي و در نتيجـه           ). 3: 1373كشور،

.شترين تهديد را دارندبي
 زلزله در نتيجه تغيير و تحوالت ديناميكي در پوسته زمين :زلزله و تهديدات ناشي از آن. 1

اين نظريه مخصوصاً در منطقه زاگرس كه پيدايش و تكامل آنرا نتيجه برخورد . شودايجاد مي
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رهايي از جانب فالت ايران تحت فشا. كندسپر عربستان با فالت ايران است مصداق پيدا مي
دهد معموالً هايي كه در ايران رخ ميزلزله. صفحه عربستان، به طرف صفحه توران قرار دارد

باشد و به ندرت به عمقي بيش از  كيلومتر مي32عمق بوده و عمق متوسط آنها سطحي و كم
ساس بر ا). 53: 1379لشكري،(كنندرسد از اين رو خسارت فراواني ايجاد مي كيلومتر مي50

.  ساله وقوع زلزله در ايران را مورد بررسي قرار گرفته است25، يك دوره 12 شماره نقشه
322اند، استان فارس با هايي كه داراي باالترين آمار زلزله در دوره مورد مطالعه بودهاستان

تان و ها هرمزگان، خوزساند، استانهايي كه داراي باالترين آمار زلزلهديگر استان. مورد است
هاي تهران، سمنان، اصفهان و غيره هاي مركزي ايران نيز از جمله استاناستان. باشندخراسان مي

. باشندداراي كمترين آمار وقوع زلزله در كشور مي

خيز ايران بر اساس تعداد وقوع زلزله در استانهاي زلزلهاستان: 12ه نقشه شمار
)53: 1379، لشكري: (هامنبع داده

قرار گرفتن ايران در كمربند خشك و صحرايي نيمكره : سيل و تهديدات ناشي از آن. 2
شمالي كره زمين باعث بروز ناپايداري و نابساماني در روند ريزشهاي جوي شده است كه 
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يكي از نتايج آن همراه با كيفيت سطح زمين، بروز سيالبها در مناطق مختلف ايران بويژه در 
عالوه بر شرايط جوي عوامل ديگري نيز به بروز سيالب در . باشد و بهار ميفصول زمستان

ها، خصوصيات ه، ويژگيهاي رودخانهضنظير خصوصيات فيزيكي حو. نمايدايران كمك مي
سيل ). 4: 1375ملكي بيگدلي،(شناسي منطقه و نحوه استفاده از اراضي و پوشش گياهيخاك

 و بخشي از ثروتهاي اندوخته را نابود كرده، منابع ملي را افتدهمه ساله در ايران اتفاق مي
آمار و . نمايدتخريب و از بين برده، قوه ملي را تضعيف كرده و روند توسعه را كند مي

اطالعات موجود درباره حوادث سيل طي سالهاي گذشته تهديدات گسترده ناشي از آنرا بازگو 
.)4 شمارهجدول(نمايدمي

1370 تا 1330وادث ناشي از سيل از دهه ح: 4 شمارهجدول

دهه
تعداد وقوع 

سيالب

تلفات 

انساني

تعداد 

مجروحان

تعداد مساكن

شدهتخريب

هاي تعداد راه

شدهارتباطي تخريب

تعداد دامهاي 

شدهتلف

مزارع 

شدهتخريب

3019263728231962885330759065

402516122523539311574515713628

50442867165439328537381280573

601026262815166576915290232083149217

701232153624282288313325370136998033

)320-317: 1385اميري،: (منبع

استان خراسان با تعداد . دهدتعداد حوادث سيل را در استانهاي ايران نشان مي5 شماره جدول
استان گيالن با  و ، باالترين سهم را در كشور داراست1375 تا 1331 ساله 45ي  در دوره آمار349

 پراكندگي جغرافيايي و سهم هر يك 13 شمارهنقشه.  سيل در رتبه دوم قرار گرفته است220تعداد 
 استان داراي 15هاي كشور، از مجموع استان. دهدهاي اتفاق افتاده نشان مياز استانها را از كل سيل

خيزي زياد و بقيه  استان داراي سيل3خيزي متوسط،  استان داراي سيل9خيزي ضعيف، ن سيلتوا
).13 شماره و نقشه5شماره جدول (باشندخيزي بسيار باال مياستانها داراي توان سيل
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هاي كشورخيزي استانتعداد وقوع سيل: 5 شمارهجدول

)1379لشكري،: (منبع

استانرديف
تعداد حوادث 

سيل

درصد از 

كل كشور
استانديفر

تعداد حوادث 

سيل

درصد از 

كل كشور

13998/4فارس11198/315آذربايجان شرقي1
1657/0قزوين10266/316آذربايجان غربي2
13066/4كردستان4665/117اردبيل3
17113/6كرمان13688/418اصفهان4
6222/2كرمانشاه5183/119ايالم5
5079/1كهگيلويه و بويراحمد9644/320بوشهر6
2209/7گلستان13584/421تهران7
5493/1گيالن1035/022قم8
8505/3لرستان5183/123چهار محال و بختياري9
15452/5مازندران3495/1224خراسان10
425/1مركزي20225/725خوزستان11
5493/1هرمزگان1864/026زنجان12
10680/3همدان6947/227سمنان13
4457/1يزد8397/228سيستان و بلوچستان14
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خيزي استانها ايرانتوان سيل: 13 شمارهنقشه

هاي جوي و  پديده خشكسالي رابطه مستقيمي با ريزش:تهديدات ناشي از خشكسالي. 3
هاي جوي در ايران از شرق به توزيع جغرافيايي خشكسالي منطبق با ريزش. ر سطحي داردتبخي

بندي بارش در ايران در نقشه شماره بررسي پهنه. يابدغرب و از شمال به جنوب گسترش مي
هاي جوي هاي شمالي ايران يعني گيالن و مازندران باالترين ريزشدهد كه استان نشان مي14

از اينرو . نمايند ميليمتر بارش در سال جذب مي500اين مناطق بيشتر از .  دارندرا در طول سال
كوه پس از مناطق شمالي ايران مناطقي كه در طول رشته. باشندبا پديد خشكسالي مواجه نمي

هاي هاي حاصل از سد شدن اين ارتفاعات و نزول ريزشاند با جذب بارشزاگرس واقع شده
هاي كرمانشاه، لرستان، در اين مناطق استان. را در كشور دارندجوي كمترين خشكسالي 

هاي خشكسالي بيشتر در استان. اندچهارمحال بختياري و كهكيلويه و بويراحمد واقع شده
هاي خراسان جنوبي، سيستان و بلوچستان، كرمان، استان. باشدشرقي و جنوب شرق حاكم مي

باشند هاي جوي كمي مين و بوشهر كه داراي ريزشيزد، سمنان، قم، مركزي، اصفهان، هرمزگا
نمايند داراي خشكسالي موقت يا  ميليمتر بارش را در طول سال جذب مي300و كمتر از 
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گردند مقدار از سوي ديگر كويرهاي ايران در ناحيه مركزي و شرقي باعث مي. باشندپايدار مي
هاي زيرزميني ها و سفرهدر اليههاي كم حاصل از نزوالت جوي بشدت تبخير گردد و ريزش
هاي هاي آنها كه بيشتر استانهاي رشته كوه زاگرس و البرز و دامنهديگر بخش. نگرددذخيره

آذربايجان غربي، شرقي، اردبيل، كردستان، همدان، زنجان، قزوين، تهران، ايالم، خوزستان و 
 ميليمتر در سال بودن و 500 تا300هاي جوي به ميزان شوند داراي ريزشفارس را شامل مي

بطور كلي خشكسالي در . باشدصورت پديده غالب نميههاي كشور بخشكسالي در اين بخش
هاي شمالي و غربي ايران و نزول هاي البرز و زاگرس در بخشكوهايران نتيجه استقرار رشته

هاي  بخشها در اين مناطق از يك سو و وجود كويرها و مناطق خشك دربسياري از ريزش
گردد تا بيشترين آمار خشكسالي را در شرق و جنوب شرقي ايران از سوي ديگر موجب مي

. شرق ايران شاهد باشيم

بندي بارش در ايرانپهنه: 14نقشه شماره 

 عالوه بر زلزله و سيل، حوادث مخرب ديگري نيز در ايران :ساير حوادث طبيعي در ايران. 4
وندد كه ريزش كوه، طوفان و گردباد، تگرگ، حريق جنگل و مرتع، حركت پيوقوع ميه ب



77 جغرافيايي منابع تهديد ملي در ايرانتحليل______________________________

 هر  موردباشند كه درزمين، رعد و برق، رانش زمين، هجوم ملخ و غيره داراي تهديداتي مي
.بايست مورد مالحظه قرار گيرندريزي آمايشي مينوع برنامه

تجزيه و تحليل 

سته تهديدات با منبع و منشاء انساني و تهديدات تهديدات مورد مطالعه در اين پژوهش به دو د
گرفته نتايج مستخرج هاي صورتبا توجه به بررسي. بندي گرديدبا منبع و منشاء طبيعي تقسيم

.از تهديدات به شرح ذيل است
هاي تهران و شمالي كشور و همچنين در نقاط  تمركز جمعيت در استان،تهديدات جمعيتي

هاي ي فضايي را با پيامدهايي چون توزيع نامناسب فرصتهاشهري خاص، عدم تعادل
بررسي . اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و مسائل ناشي از آن مواجه ساخته است

از سوي ديگر . نمودارهاي افزايش تعداد شهرها حاكي از افزايش بودجه جاري كشور است
گونه جمعيت شهري و بنمودار تغييرات جمعيت شهري و روستايي حاكي از افزايش شتا

رساند كه تبعات آن نيز بويژه در كاهش شديد جمعيت روستايي در مدت زمان اندكي را مي
نشيني همراه با جمعيت شاغل كاذب و نشيني و آلونكحواشي شهرهاي پرجمعيت در زاغه

دهد كه اغلب هاي ايران نشان ميتوزيع جمعيت شهري در استان. بسياري از اين مسائل است
هاي پيراموني جمعيت هاي مركزي از جمعيت شهري بااليي برخوردار بوده و استاناستان

باشند از اين رو عدم تعادل جمعيت در اين بخش نيز شاهد شهري تعداد كمتري را دارا مي
هاي هاي طبيعي جاذب جمعيتي در عرضهستيم، هرچند در اين خصوص نبايد از پتانسيل

بررسي توزيع . كه بيشتر بر مناطق پرجمعيت كنوني ايران منطبق است درجه غافل بود 35باالي 
هاي متوالي نشان از كاهش جمعيت بخش هاي اقتصادي طي سرشماريجمعيت در بخش

زيربنايي رشد در اقتصاد كشورهاي جهان سوم، و افزايش بخش كشاورزي به عنوان بخش
. ران استبازده در ايستدهاي كموهاي دادخدمات بويژه در بخش

هاي كننده تهديد همچون عدم تعادلدر ارتباط با منابع تهديد قومي با تكيه بر عوامل تشديد
كننده اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي، بيشترين منابع قومي بسته به زمان و عوامل تشديد
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ي باشد ليكن در هر نوع سازماندهي سياسآن و همچنين عملكرد حكومت مركزي متفاوت مي
.بايست مورد توجه قرار گيردفضا مي

در ارتباط با تهديدات سياسي و اجتماعي در ايران متغيرهاي منازعات مسلحانه، اعتياد، 
تهران باالترين ضريب تهديد نسبت به ديگر اعتراضات سياسي و اعتصابات، در مجموع استان

.ها در كشور كسب نموداستان
هاي مبادي ورودي و خروجي ر متغير قاچاق كاال استاندر ارتباط با تهديدات اقتصادي، د

باشند كه كاال در مرزهاي جنوبي و غربي و پس مرزهاي شرقي كشور داراي باالترين آمار مي
. باشنددر اين ميان استان هرمزگان و آذربايجان غربي داراي باالترين آماري قاچاق در كشور مي

هاي مركزي و جنوب غربي ايران از ميانگين  استاندر متغير توزيع امكانات آب، برق و تلفن
. باشندهاي شرقي و شمال غربي كشور از ميانگين كمتر برخوردار ميكشور بيشتر بوده و استان

تهران، اصفهان، (هاي مركزينقشه توزيع صنايع در ايران نيز حاكي از تمركز صنايع در استان
. جان شرقي استهاي خوزستان و آذربايو استان) كرمان، يزد

در ارتباط با تهديدات طبيعي متغير زلزله، سيل و خشكسالي مورد مطالعه قرار گرفت كه در 
هاي منبطق با متغير زلزله با توجه به تعداد وقوع آن بر حسب استان بيشترين تهديد را در استان

در ارتباط با . هاي فعال در ايران شاهد هستيمهاي زاگرس و البرز و در محل گسلكوهرشته
هاي شمالي كشور شامل گيالن، مازندران، گلستان خراسان شمالي، خوزستان و سيل نيز استان

تهديد ناشي از خشكسالي نيز بطور كلي در . باشندايالم داراي باالترين فراواني در كشور مي
. باشدهاي شرقي ايران بارز ميبخش

گيري نتيجه

در ايران نشان از تعدد منابع تهديد بويژه در بخش الذكر بررسي منابع تهديدات فوق
جغرافيايي انساني ايران از يك سو و عدم سازماندهي . استطبيعي ساخت و همچنين انسان

گيري دولت مدرن، موجب ايجاد عدم سياسي فضا در طول تاريخ ايران و بويژه پس از شكل
ي را شكل داده است كه در اين هاي جغرافيايي به لحاظ انساني شده است و تهديداتتعادل

.ساخت نام برده شدپژوهش از آن به عنوان تهديدات انسان
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ساز اين نوع تهديدات ، ويژگيهاي جغرافياي طبيعي ايران زمينهيدر بخش تهديدات طبيع
بوده است كه بر سازماندهي سياسي فضا متناسب با شرايط و ويژگهاي طبيعي از شدت اين 

. نوع تهديدات كاست
ساخت هنگامي كه در ارتباط با ديگر مسائل ساخت و طبيعتبطوركلي منابع تهديد انسان

صورت بنيادي سازماندهي نمايد، هقرار گيرند و مديريت سياسي كشور نتواند اين مسائل را ب
از آنجا كه سازماندهي سياسي فضا بدون لحاظ . گردندمنجر به ايجاد چالش در سطح ملي مي

 لذا در هر نوع سازماندهي سياسي فضا ،گردديد خود منجر به ايجاد تهديد ميكردن منابع تهد
. بايست بر اساس شناخت منابع تهديد به سازماندهي سياسي فضا پرداختمي

دهي سياسي فضا در ايران شرايط جغرافياي طبيعي ايران از آنجا كه در هر نوع سازمان
تر ماعي و فرهنگي جمعيت ساكن در آن متنوع اجت-هاي انسانيژگيمتنوع و ناپايدار و وي

باشد، بيشترين تهديدات ناشي از فقدان مديريت سياسي فضا است كه چارچوب مشخص و مي
 دهي انداز رفع منابع تهديد و استقرار فضايي مناسب در اين ارتباط سازمانروشني را در چشم

ساز تغيير در  گاهي اوقات زمينهصورت بسيار متغيرلذا منابع تهديد انساني به. نكرده است
اند و منابع تهديد طبيعي نيز بسترساز فجايع طبيعي گسترده در پهنه ساختار حكومت شده

.   اندجغرافيايي ايران شده
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