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 ان از ديدگاه آمايش ايرتوسعه در ملي  ژئوپليتيک و راهبردهاينسبت 

 سرزمين     
 

 ، ت ران، ايران.دککري تخصصي جغرافياي سياسي دانشياه ت ران- مصطفي رشيدي

 .ت ران، ايران ،دانشجوي دککري جغرافياي سياسي دانشياه خوارزمي - مراد داللم
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 26/03/1399تاريخ پذيرش:                                   24/04/1398تاريخ دريافم: 
 چكيده

است که بيانگر اين واقعيت است که ي سرزمين ريزي در پهنهسرزمين رويکردي منطقي و علمي به برنامهآمايا

حاضر سعي شده تا به بررسي   رو در مقالهرسد. از اينوري به حداقل ميهاي سرزميني، بهرهبدون توجه به ظرفيت

مدلي  سرزمين بپردازد و به ارائه ها در فضاي سرزميني ايران از ديدگاه آماياريزيشناسي اين برنامهو آسيب

به اين نتيجه رسيديم  که تأکيد صرف بر کارکردهاي سنتي سرزميني مانند  . در اين پژوهاراهبردي دست يابد

هاي جديد و منطبق بر توان سرزمين و اقتضائات آب و عدم توجه به کارويژه هاي وابسته بهکشاورزي و فعاليت

هاي جهان امروز مانند تجارت و توريسم و غيره و همچنين سازماندهي سياسي غير منطبق بر نواحي و واقعيت

تحليل مدل راهبردي از روش  هاي ژئوپليتيکي کنوني شده است. براي ارائهسبب بروز آسيب ،جغرافيايي کشور

استفاده شده است. روش تحقيق اين « QSPM»بندي راهبردها از ماتريس و براي الويت« SOWT»راهبردي سوات 

 راهبردهاي ملي توسعه در ايران با ارائه»هاي تحقيق گوياي آن است که يافته .توصيفي است -مقاله نيز تحليلي

هاي ناشي از هاي خارجي و نيز آسيبو فرصتهاي داخلي سرزمين و تهديدها ها و ضعفدرکي جامع از قوت

هاي جغرافيايي ريزي انساني در فضاي جغرافيايي، زمينه را براي ارائه يک مدل راهبردي منطبق بر واقعيتبرنامه

 نمايد.و آمايا سرزمين در فضاي سرزميني ايران فراهم مي

 

 .هبرديشناسي، مدل راسرزمين، ژئوپليتيک، آسيبآمايا کليدي: هايهواژ
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 مقدمه .1

هاي علمي ريزي نوين است که تمامي مؤلفهسرزمين، نوعي از برنامه ريزي فضايي يا آمايابرنامه

ها و جمعيت در فضاي سرزميني در راستاي ايجاد عدالت جغرافيايي، را جهت ساماندهي فعاليت

ها و ها و قوتصتسرزمين در جهت تقويت فرگيرد. آماياپايدار به کار ميتوسعه و امنيت

هاي سرزميني هم به شکلي منطبق بر واقعيتها؛ آنسازي تهديدات و ضعفتعديل و خنثي

هاي اکولوژيک و انساني يک سرزمين و ها و ضعفگيرد. عدم توجه به توانصورت مي

اجتماعي، -زيستي، اقتصادي، فرهنگيهاي محيطريزي غيرمنطبق با آن سبب بروز آسيببرنامه

پايدار و  ي منطقي سرزمين و ايجاد يک توسعه و امنيتگردد. براي ادارهو امنيتي مي سياسي

ها رسد. در کشور ايران طرحهاي سرزميني ضروري به نظر ميجانبه به ويژگيمستمر، نگاه همه

سرزمين تدوين و حتي اجرا  هـ ش تاکنون با عنوان آمايا 1343هاي مختلفي از سال و برنامه

گاه منجر به ايجاد زيستي پايدار و متعادل نشده است. از زمان ها هيچاما اين برنامه شده است،

تنها عدالت جغرافيايي شکل نگرفته است بلکه بر شکاف بين نواحي ها تاکنون نهشروع اين برنامه

هاي مختلف روستا و شهر تا سطح ملي پيرامون و هسته و حاشيه در مقياس-جغرافيايي و مرکز

سرزمين در ايران ريزي آماياهايي که در مسير برنامهعالوه بر مسائل و چالا ه شده است.افزود

ها، ها، فرصتها، ضعفوجود دارد، نبود يک الگوي آمايشي بومي است که تمامي قوت

تهديدهايي که متوجه کشور ايران است را محاسبه کند و راهکارهاي منحصر به سرزمين ايران 

نگر است که در ماهيت زا و بروني چنين الگويي نيازمند نگاهي جامع و درونرائهرا ارائه نمايد. ا

علم جغرافيا نهفته است. در اين ميان دانا ژئوپليتيک به دليل داشتن تحليلي جامع از فضاي 

دروني و بيروني سرزمين هر کشور، و نيز داشتن نگاه راهبردي به مديريت سرزميني توانايي 

سرزمين ريزي آماياچه گفته شد، امروزه در برنامهگويي را دارد. اما برخالف آني چنين الارائه

ي تحليل هاي ژئوپليتيکي و نيز ارائهگيرد، مولفهويژه در کشور ايران کمتر مورد توجه قرار ميو به

سرزمين است. اين در حالي است که بدون شناخت جامع ژئوپليتيکي در مطالعات آمايا

توان اي و جهاني هر کشوري، نميضاي يک کشور و نيز فضاي ژئوپليتيکي منطقهژئوپليتيکي ف

رو در اين هاي يک کشور رسيد. از اينها و قوتها، ضعففرصت به درک درستي از تهديدها،
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هاي انجام شده در فضاي سرزميني ايران، به ريزيسعي شده تا با بررسي اثرات برنامهمقاله 

که سرزمين پرداخته شود. يعني اينها از منظر آماياريزيي اين برنامهشناسي ژئوپليتيکآسيب

)تنظيم روابط انسان و فضا و سرزمينمبناي علمي و واقعي آماياها چه ميزان بر اين برنامه

سرزمين هاي انسان در فضا( منطبق هستند و با اصول علمي جغرافيا که اساس آمايافعاليت

هاي ريزيشناسي از طريق تطبيق فرآيند کلي برنامهررسي و آسيباست، همخواني دارد. اين ب

صورت گرفته و در حال انجام در فضاي سرزميني ايران با توان اکولوژيک و فضاي اکولوژيک 

ريزي زيستي و اقتضائات ژئوپليتيکي کشور صورت گرفته است. اين که اين برنامهو محيط

انداز توسعه را براساس توان هاي انساني و چشمتسرزميني تا چه حد پراکنا جمعيت و فعالي

اکولوژيک و زيستي و اقتضائات ژئوپليتيکي سرزمين ايران ساماندهي و آمايا نموده است.کشور 

هاي ايران يک موجوديت سرزميني و ژئوپليتيکي با وزن ژئوپليتيکي خاص است که داراي ژنوم

اي ي نفوذ منطقهدر داخل فضاي ملي و حوزهژئوپليتيکي يا کُدهاي ژئوپليتيکي مثبت و منفي 

هاي جغرافياي طبيعي مانند آب و خود و فضاي جهاني است. اين کُدهاي ژئوپليتيکي از ويژگي

ها و ها، کشاورزي و صنايع و شکل استقرار آنهيدرولوژي، آب و هوا، خاک، معادن و کاني

تباطات داخلي، موقعيت ارتباطات انرژي شروع شده و تا کُدهاي ژئوپليتيکي مانند وضعيت ار

ي ژئوپليتيکي مانند مناطق جنوب و شدن، فضاها و مناطق ويژهاي، جمعيت و بحران قطبيمنطقه

جنوب شرق، هيدروپليتيک داخلي، توزيع فضايي قدرت و سازماندهي سياسي فضا، واگرايي 

رخي از کُدهاي ژئوپليتيکي گرايي و تروريزم و جنگ نرم و غيره دامنه دارد. بمذهبي، سلفي -قومي

ها منفي ي جايگاه و وزن ژئوپليتيک کشور ايران هستند و برخي از آندهندهمذکور مثبت و ارتقاء

ي وزن ژئوپليتيکي کشور هستند. اين کُدهاي ژئوپليتيکي مثبت و منفي از نظر دهندهو کاها

اند و در ارتباط بندي شدههزا بودن طبقسرزميني و يا برونشکل تهديد و فرصت و ماهيت درون

اند. در پژوها حاضر، کُدهاي ژئوپليتيکي در ارتباط با با ساختار ژئوپليتيکي کشور تحليل شده

صورتي منطقي اثرات مثبت و منفي کُدهاي ژئوپليتيکي ساختار ژئوپليتيکي تعريف شده است و به

رد بررسي قرار گرفته است. در اندازهاي ژئوپليتيکي کشور ايران موها و چشمدر دگرگوني فرم

ي جا وزن ژئوپليتيکي کشور که حاصل جمع جبري کُدهاي ژئوپليتيکي موجود در نقشهاين
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ي جامع ژنتيک ژئوپليتيکي گر وزن کمي اين نقشهژنتيک ژئوپليتيکي کشور است، به نحوي بيان

 است

 روش تحقيق .2

ر قابليت اجرايي داشتن از نوع تحليلي و از نظ-پژوها حاضر از نظر روش تحقيق توصيفي

اي و هاي مورد نياز از نوع کتابخانهکاربردي است و همچنين از نظر گردآوري داده-ايتوسعه

و  ي کيفي()براي مطالعهبرداريي اطالعات به سه صورت فيااسنادي است ، ابزار گردآور

ه از نخبگان بوده است واز نام)براي مطالعه کمي( و تهيه پرساجدول، نمودار، آمار و اطالعات

در ترکيب با چهارچوب ژئوپليتيکي مقاله و در قالب کُدهاي مثبت و « SWOT»روش سوات 

ريزي هاي بيروني که متوجه برنامههاي دروني و تهديد و فرصتمنفي به تحليل ضعف و قوت

براي « QSPM»در فضاي سرزميني ايران هستند پرداخته شده است. در تکميل سوات از روش 

استفاده شده  SWOTبندي راهبردهاي استخراج شده از کُدهاي ژئوپليتيکي در قالب اولويت

 است.

ي مورد سرزمين و ژئوپليتيک است، براي جامعهبا توجه به موضوع مورد مطالعه که آمايا

يک جستجوي جامع براي شناسايي کارشناسان مرتبط با موضوع مورد مطالعه، ابتدا اقدام به

مورد مطالعه شناسايي شدند.  عنوان اعضاي اوليه جامعهنفر به 50شد و در اين مرحله  بررسي

ي بعد اقدام به برقراري ارتباط با کارشناسان صورت گرفت و در نهايت پس از اطمينان در مرحله

نفر  38هاي پژوها براي تعداد نامهاز دسترسي و آگاهي از پست الکترونيک کارشناسان، پرسا

هاي ارسال شده براي نامهها ارسال شد. در مرحله گردآوري اطالعات از مجموع پرسااز آن

نامه نيز به علت ناقص بودن پرسا 2نامه بدون پاسخ بود، تعداد پرسا 6اعضاي جامعه، تعداد 

طور کلي تعداد  نامه وارد تحليل شدند. بهپرسا 30اطالعات حذف گرديدند و در نهايت تعداد 

ها وجود داشت و نامه پژوها توسط آني مورد مطالعه که امکان تکميل پرساهاعضاي جامع

نفر بود که از نوع سرشماري  30هاي پژوها بودند، تعداد نامهصورت کامل پاسخگوي پرسا به

است، بنابراين به علت محدود بودن کارشناسان مرتبط با موضوع مورد بررسي و همچنين 
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صورت تمام شمار است و نيازي به ، روش مورد استفاده بهدسترسي به تمام اعضاي جامعه

 .گيري نيستنمونه

  مباني نظري.3

 آمايش سرزمين .1-3 

هاي مختلف لغات، معاني گوناگوني دارد که آمايا که اسم مصدر آماييدن است، بنا بر فرهنگ

المور، ر مانند فيليپنظي برخي از صاحبکند. به عقيدهآراسته کردن در اين رابطه مصداق پيدا مي

 کند مديريت کشور است. برخي نيز آماياسرزمين را معرفي مي موضوع اساسي که آمايا

هاي مختلف ريزي بلندمدت براي توزيع بهتر جمعيت، امکانات و فعاليتسرزمين را  نوعي برنامه

 (.Khnefar,2010:6)دانندمنظور افزايا رفاه، آسايا و هماهنگي جامعه مي به
 مديريت سياسي فضا.2-3

يابد براي رسيدن به اهداف خود به سياسي که در قالب يک کشور تجلي ميهر ساختار 

بايست فضايي مي -سازوکارهايي نيازمند است که عالوه بر متناسب بودن با ساختار جغرافيايي

 .متناسب با تحوالت زماني از ديناميسم کافي نيز برخوردار باشد

اداري است که بر ياسي تشکيالت قانوني کشور استوار است و بر اساس حکومتيک سازمان  

خواست و بعد عمودي ساختار سرضايت عمومي مردم در يک گروه انساني مشخص، پاي 

چه  سياسي فضا به توسعه فضا،مديريت  (Mojtahedzadeh,2009:2-4 and Hafeznia)ردگيمي

برداري برپايه روندهاي ايجاد شده بهرهدر سطح خرد و چه در سطح کالن هويت مي بخشد تا 

عقالني از امکانات  و توان بالقوه منابع طبيعي و انساني در مسير توسعه و متعادل و موزون کشور 

ر واقع د (Hafeznia and Others,2006:6-8;Ahmadipour,2008)و مناطق هدايت گردد

منظوردستيابي به اهداف  به سياسي فضا در بعد ملي عبارت است از ادارهس ياسي فضا مديريت

هاي طبيعي، انساني  جانبه، آيندهنگر و راهبردي و با در نظر گرفتن محدوديت ملي با ديدگاه همه

 Hafeznia and)و توسعه پايدار سرزميني (اي ملي و منطقه) و اقتصادي در فضاهاي جغرافيايي

Others,2013:8). 
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 استراتژي.3-3

اقتصادي در  نظامي، هاي قدرت در ابعاد سياسي،کليه مؤلفه کارگيري علم و هنر بهاستراتژي 

هاي ملي در جهت نيل به اهداف و منافع و منظورحداکثر پشتيباني از سياست زمان حاضر به

 .(Lashgari,2016:109)باشدمي افزايا احتمال پيروزي و کاها احتمال شکست

 ژئوپليتيک.4-3

ها بر توسط صاحبان قدرت و انديشه و تاثير آن المللهاي قرائت و نگارش سياست بينشيوه

 يتيک استلالمللي بيان کاملي از ژئوپهاي سياسي در سطح  بينگيريتصميم

(Mirhidar,1998:61).  ژئوپليتيک مفهومي ترکيبي است و در آن سه عنصر اصلي جغرافيا، قدرت

ه روابط متقابل جغرافيا، و سياست خصلتي ذاتي دارند. بنابراين ژئوپليتيک عبارتست از مطالع

قدرت و سياست که در قالب يک مدل سه وجهي قابل تبيين است، در اين مدل سه حوزه فضا، 

ها و هاي فضايي و سيستمها مورد توجه قرار گرفته است. در حوزه فضا تعاملمحيط و انسآن

و مصنوعي ها و عوامل محيط طبيعي ساختارهاي فضايي مدنظر است و در حوزه محيط، ويژگي

اين  (Hafeznia,2017:84-87)ها و کارکردهاي گروهي مدنظر استها خصلتو در حوزه انسان

ها و نيز ساختار نظام ژئوپليتيک ها تابعي از راهبردو موقعيت ژئوپليتيک دولتروابط و کنا

 (kavianirad and boye,2012:116)هاني استج

ي کُدهاي مثبت و منفي ژئوپليتيکي در فضاي هژئوپليتيک در اين مقاله عبارت است از مطالع 

سرزميني براساس ساختار ژئوپليتيکي کشور در جهت توسعه و امنيت  سرزميني و برون درون

پايدار و در راستاي تأمين پايدار امنيت و منافع ملي و ارتقاء وزن و جايگاه ژئوپليتيکي در خدمت 

 هاي کشور.اهداف و آرمان
 ز منظر ژئوپليتيكيآمايش سرزمين ا.5-3

هاي داخلي، بلکه به سرزمين نه تنها به فضاي سرزمين ملي و کُدهاي ژئوپليتيکي يا ژنومآمايا

هاي بازيگري خارجي کشور و کُدهاي مورد نظر بيروني آن نيز توجه دارد. از اين رو حوزه

ي ع از نقشهاساس شناخت جام سرزمين يعني ساماندهي فضاي سرزميني و فراسرزميني برآمايا»

 «.ژنتيک ژئوپليتيکي که الگوي محوري و راهنماي آن شناخت ساختار ژئوپليتيکي هر کشور است
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ريزي و فرآيند اجراي آن براساس سرزمين در بُعد فضاي سرزميني با برنامهاز نظر محقق، آمايا

ر مسير پيگيري پايدار د کُدهاي ژئوپليتيک مثبت و منفي داخلي و خارجي بر روند توسعه و امنيت

پايدار در وجه مادي و هاي يک کشور اثر مي گذارد. در اين مقاله  امنيتمنافع ملي و آرمان

پايدار نيز در ارتباط معنايي )حفظ پايدار امنيت مادي و امنيت معنايي( مورد نظر است و توسعه

ال تحليل و طور کلي در اين مقاله محقق به دنببا بحث توسعه در ساختار منافع است. به

ي جامع ژئوپليتيکي و ساختار ژئوپليتيکي است. ريزي سرزميني براساس نقشهشناسي برنامهآسيب

ها را عنوان اهداف و يا منافع کالني هستند که محقق آنمنافع چهارگانه در ساختار منافع به

گري و کنا يعنوان عرصهداند. ساختار مادي نيز بهها و راهبردهاي ملي ميراهنماي سياست

ريزان فضايي است که براساس ساختار معنايي تفسير گران و برنامهبرداشت ها و تفسيرهاي کنا

سرزمين آمايا زنند.و در نتيجه گري ميگران براساس اين تفسير دست به کناشود و کنامي

ر اين مقاله ريزي فضاي سرزميني است که دعنوان رويکردي نوين در برنامهاز منظر ژئوپليتيکي به

هاي اکولوژيکي و انساني در قالب راهبردهاي توسعه ملي و ساختار ژئوپليتيکي ي توانبه محاسبه

ي پايدار براي ارتقاء منافع و امنيتي ملي و وزن و جايگاه در جهت ايجاد امنيت و توسعه

 .گرددهاي کشور، اطالق ميژئوپليتيکي، در خدمت اهداف و آرمان

 ژئوپليتيكيآسيب شناسي .6-3

به معني رنج، درد  (Patho= pathos)پاتو   ياز نظر لغوي از دو واژه (Pathology)شناسيآسيب

به معني مطالعه تشکيل شده است.  (logy= logos) و عذاب يا آسيب و ناهنجاري و لوژي

به  هاي علوم اعم از کاربردي، پايه، تجربي، طبيعي و انسانيشناسي در همه رشتهاصطالح آسيب

شناسي ژئوپليتيکي به معناي شناسايي کُدهاي آسيب. (Farhimani,2008) کار گرفته شده است

ي سرزميني و شناسايي و تحليل زاويهسرزميني و فرامثبت و منفي ژئوپليتيکي در فضاي درون

هاي انجام شده در فضاي ملي کشور و آمايا منطقي سرزمين است که سبب ريزيبين برنامه

 هاي ژئوپليتيکي شده است.ها و آسيبرانبروز بح
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 هاي تحقيق و تجزيه و تحليليافته.4

گذار سرزمين در کشور ايران، نياز به سنجا عوامل اثرريزي راهبردي آماياجهت بررسي برنامه

بايستي مثبت و منفي که داراي منشأ داخلي يا خارجي هستند، داريم. اين بررسي و سنجا مي

ها باشد. از اين رو بندي در اجراي آنگزيدن يک يا چند راهبرد سرزميني و الويتمبنايي براي بر

ي راهبردهاي مناسب و محقق در اين بخا جهت سنجا عوامل داخلي و خارجي و ارئه

بهره گرفته است. در اين راستا ابتدا فهرست عوامل  (SWOT)بندي شده، از مدل راهبردياولويت

عنوان کُدهاي مثبت و ريزي آمايا فضاي ملي ايران، که قبالً بهرنامهدروني و بيروني موثر بر ب

اند، تهيه شده است تا در مراحل بعدي مورد استفاده منفي داخلي و خارجي توضيح داده شده

 قرار گيرند.
سرزمين در ايرانريزي راهبردي آمايشگذار بر برنامهاثر عوامل دروني و بيرونيفهرست : (1)جدول  

 ) SWOT) Statistical Yearbook Statistics and Information and GIS.(2011-2018) 
 عوامل دروني عوامل بيروني

 (Sها )فهرست قوت (Wها )فهرست ضعف (Oها )فهرست فرصت (Tفهرست تهديدها )

T1-روريزم قومي و ت

 مذهبي در منطقه

T2-قابت و تقابل ر

هاي ژئوپليتيکي 

کشورهاي منطقه با 

 ايران

T3- ادعاهاي سرزميني

کشورهاي همجوار بر 

هايي از خاک بخا

 ايران

T4-حريکات قومي ت

و مذهبي در ايران 

توسط کشورهاي 

 منطقه

T5-ضور ح

کشورهاي غربي در 

 منطقه

O1- ئوپليتيک ايران در جهانژموقعيت 

O2-ژئوپليتيک ايران در منطقه موقعيت 

O3-ران در ميک ايموقعيت ژئواکونو

 جهان

O4-يت ژئواکونوميک ايران در موقع

 منطقه

O5-ي ايران و اشتراکات ئوکالچر ويژهژ

 با کشورهاي همجوار

O6-يتيسياسي و امن -فوذ فرهنگين- 

 نظامي ايران در مناطق ژئوپليتيکي مجاور

W1-دم انطباق تقسيمات کشوري ع

 هاي جغرافياييبر اصول و واقعيت

W2-ها و تسب فعالياستقرار نامنا

 جمعيت

W3-گرايي منفي به جاي حليم

 آمايا منطقي فضاي کشور

W4-اي و قطبي به توسعه گاه نقطهن

 سرزميني

W5-گاه امنيتي سنتي به مناطق مرزي ن

 و قومي

W6-هاي ي متصلب مکآنلطهس

 مرکزي سنتي بر فضاي سرزميني

W7-گرايي سرزميني و روند

گيري مراکز اصلي جمعيتي کشور شکل

 آمايشيروهاي سنتي و غيردر قلم

W8-دم پيوستگي جغرافياي ع

 فرهنگي و ادغام ژئوپليتيکي

S1-نابع معدني و م

 کانسارها 

S2-نرژي فسيلي و ا

 هاي نوانرژي

S3-جود قطب هاي و

کشاورزي راهبردي و 

ي نياز ملي تأمين کننده

و برخي محصوالت 

 رقابتي

S4-جود و

محصوالت راهبردي 

ي صنعتي تأمين کننده

 نياز داخلي و صادراتي

S5-هاي ظرفيت

 گري و تجارتگردش
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T6- طرح

 ي بزرگخاورميانه

W9-ب و هيدروپليتيک بحران آ

 داخلي

W10- مذهبي وواگرايي قومي 

W11-ست ژئومورفولوژيکي گس

 سرزمين ايران

W12-مبود و پراکنا نامناسب ک

 خاک هاي مستعد کشاورزي

W13-بآب و هواي نامناس 

W14-سب ا نامناکمبود و پراکن

 منابع آب

W15- مخاطرات طبيعي 

 سرزمين در ايرانريزي راهبردي آمايشگذار بر برنامهاثرعوامل دروني )داخلي( 

هدف اين مرحله سنجا محيط داخلي )دروني( کشور ايران جهت شناسايي نقاط قوت و ضعف، 

هاي ريزي و اجراي تکليف هاي آن زمينهيابي به اهداف برنامهر راه دستهايي است که ديعني جنبه

ها و منابع مورد بررسي قرار گرفته و تحت عنوان نقاط دارنده يا مساعد دارد. از اين رو قابليتباز

بندي گرديد و به هر کدام از موارد رتبه و وزن نرمال در وضع موجود قوت و ضعف تقسيم

 (.3و  2جدولاختصاص يافت )

 (IFE) سرزمين در ايرانبردي آمايشريزي راهگذار بر برنامهاثررتبه و وزن نرمال نقاط قوت  (:2)جدول 

Statistical Yearbook Statistics and Information and GIS.(2011-2018) 
  رديف

 (Sنقاط قوت )

ميانگين رتبه وزن موجود 

 (0-4)بين 

حاصل ضرب وزن نرمال در  وزن نرمال

 رتبه )امتياز وزن دار(

 0.366 1/0 66/3 منابع معدني و کانسارها 1

 0.574 15/0 83/3 هاي نوفسيلي و انرژي انرژي 2

وجود قطب هاي کشاورزي راهبردي و  3

ي نياز ملي و برخي تأمين کننده

 محصوالت رقابتي

83/2 075/0 0.212 

وجود محصوالت راهبردي صنعتي  4

 ي نياز داخلي و صادراتيتأمين کننده

83/2 075/0 0.212 

 0.313 1/0 33/3 تجارت وهاي گردشگري ظرفيت 5

 1.677   (IFEمجموع )



254   1400 بهار، اولهم، شماره هفدفصلنامه ژئوپليتيک ـ سال ______________________

 (IFE) سرزمين در ايرانريزي راهبردي آمايشگذار بر برنامهاثررتبه و وزن نرمال نقاط ضعف (: 3)جدول

Statistical Yearbook Statistics and Information and GIS.(2011-2018) 
  رديف

 (W) نقاط ضعف

ميانگين رتبه وزن 

 (0-4موجود )بين 

ضرب وزن نرمال در حاصل  وزن نرمال

 رتبه )امتياز وزن دار(

عدم انطباق تقسيمات کشوري بر اصول  1

 هاي جغرافياييو واقعيت

66/3 05/0 0.183 

 0.22 055/0 4 ها و جمعيتاستقرار نامناسب فعاليت 2

گرايي منفي به جاي آمايا منطقي محلي 3

 فضاي کشور

16/3 045/0 0.142 

 0.0625 025/0 5/2 وسعه سرزمينياي و قطبي به تنگاه نقطه 4

 0.0832 025/0 33/3 نگاه امنيتي سنتي به مناطق مرزي و قومي 5

هاي مرکزي سنتي ي متصلب مکآنسلطه 6

 بر فضاي سرزميني

66/2 03/0 0.0798 

گيري مراکز گرايي سرزميني و شکلدرون 7

اصلي جمعيتي کشور در قلمروهاي 

 آمايشيسنتي و غير

83/2 03/0 0.0849 

عدم پيوستگي جغرافياي فرهنگي و ادغام  8

 ژئوپليتيکي

83/2 02/0 0.0566 

 0.109 03/0 66/3 بحران آب و هيدروپليتيک داخلي 9

 0.114 03/0 83/3 واگرايي قومي و مذهبي 10

 0.0849 03/0 83/2 گسست ژئومورفولوژيکي سرزمين ايران 11

کمبود و پراکنا نامناسب خاک هاي  12

 کشاورزيمستعد 

66/2 03/0 0.0798 

 0.122 035/0 5/3 آب و هواي نامناسب 13

 0.134 035/0 83/3 کمبود و پراکنا نامناسب منابع آب 14

 0.105 03/0 5/3 مخاطرات طبيعي 15

 1.660   (IFEمجموع )

 سرزمين در ايرانريزي راهبردي آمايشگذار بر برنامهاثرعواملي بيروني )خارجي( 

ها و تهديدهايي است که رحله بررسي آثار محيط بيروني جهت شناسايي فرصتهدف اين م

سرزمين با آن مواجه است. بنابراين ريزي راهبردي آمايافضاي سرزميني در ارتباط با برنامه

ها و براساس مطالعات انجام شده و بررسي وضعيت محيط پيرامون ناحيه، مجموعه فرصت
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ي سرزميني مورد بررسي قرار گرفت و به هر کدام از موارد تهديدهاي موجود و موثر بر فضا

 (.5و  4جدولرتبه و وزن نرمال اختصاص يافت )
سرزمين در ريزي راهبردي آمايشگذار بر برنامهها( اثررتبه و وزن نرمال عوامل بيروني )فرصت(: 4)جدول

 Statistical Yearbook Statistics and Information and GIS.(2011-2018) (EFEايران )
  رديف

 (Oفرصت )

ميانگين رتبه وزن 

 (0-4موجود )بين 

وزن 

 نرمال

حاصل ضرب وزن نرمال در رتبه 

 )امتياز وزن دار(

 0.262 075/0 5/3 موقعيت ژئوپليتيک ايران در جهان 1

 0.383 2/0 83/3 موقعيت ژئوپليتيک ايران در منطقه 2

 0.287 075/0 83/3 موقعيت ژئواکونوميک ايران در جهان 3

 0.383 1/0 83/3 موقعيت ژئواکونوميک ايران در منطقه 4

ي ايران و اشتراکات با ژئوکالچر ويژه 5

 کشورهاي همجوار

33/3 15/0 0.499 

نظامي  -يتيسياسي و امن -نفوذ فرهنگي 6

 ايران در مناطق ژئوپليتيکي مجاور

33/3 1/0 0.333 

 2.138   (EFEمجموع )

سرزمين در ريزي راهبردي آمايشگذار بر برنامهه و وزن نرمال عوامل بيروني )تهديدها( اثررتب(: 5جدول)

 EFE() Statistical Yearbook Statistics and Information and GIS.(2011-2018))ايران 
  رديف

 (Tتهديد )

ميانگين رتبه وزن 

 (0-4موجود )بين 

حاصل ضرب وزن نرمال در رتبه  وزن نرمال

 ياز وزن دار()امت

 0.35 1/0 5/3 تروريزم قومي و مذهبي 1

رقابت و تقابل هاي ژئوپليتيکي کشورهاي  2

 منطقه با ايران

5/3 1/0 0.35 

ادعاهاي سرزميني کشورهاي همجوار بر  3

 هايي از خاک ايرانبخا

5/3 15/0 0.262 

تحريکات قومي و مذهبي در ايران توسط  4

 کشورهاي منطقه

66/3 1/0 0.333 

 0.166 05/0 33/3 حضور کشورهاي غربي در منطقه 5

 0.287 075/0 83/3 ي بزرگطرح خاورميانه 6

 1.748   (EFEمجموع )

اساس اطالعات موجود، در جدول زير به تحليل نقاط ضعف و قوت، فرصت و تحليل  بر

اول چهارگانه اساس ميانگين وزني با توجه به باالترين ميانگين وزني محاسبه شده در جدبر
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دست آمده براي ي نتايج بهپرداخته خواهد شد. به عبارت ديگر در تحليل نقاط چهارگانه به ارائه

 پردازيم.ترين ميانگين وزني تا کم ترين ميانگين وزني مياساس بياها برمتغيرهاي آن
 SWOT(Statistical Yearbook Statistics and Information and GIS.(2011-2018)ماتريس (: 6)جدول

پايدار امنيت اهداف کيفي:

هستي شناسي و مادي، 

 پايدار و شناساييتوسعه

 

 نقاط قوت

 

 نقاط ضعف

ت 
ص

فر
 ها

 (:SOراهبردهاي تهاجمي/رقابتي )

 SO1- ي گردشگري در مناطق با وسعهت

مزاياي گردشگري و موقعيت دسترسي 

 اي و جهاني؛منطقه

SO2- زاياي در مناطق با م توسعه تجارت

 اي و جهاني؛تجارت داخلي و موقعيت منطقه

SO3- وسعه صنايع و تأسيسات وابسته به ت

انرژي فسيلي در مناطق با ظرفيت سرزميني 

 اي و جهاني؛انرژيک با دسترسي مناسب منطقه

SO4- ر دي صنايع سنگين و صادراتي توسعه

ي ژئوپليتيکي با دسترسي مناسب مناطق بهينه

 ؛اي و جهانيمنطقه

SO5- ازاريابي محصوالت کشاورزي و ب

صنعتي در کشورها و مناطق بهينه و مکمل 

 ژئوپليتيکي و ژئوکالچر.

 (WOراهبردهاي بازنگري/تغيير جهت هوشمندانه )

WO1- ي و حرکت بههاي سرزميني سنتخروج از کارويژه-

هاي آمايشي مانند تجارت، ترانزيت و توريزم سوي کارويژه

گيري مراکز رايي سرزميني و روند شکلگبراي تعديل درون

 جمعيتي در قلمروهاي سنتي؛

WO2- اي و قومي براساس ي مناطق مرزي، حاشيهتوسعه

 هاي ژئوپليتيکي، ژئواکونوميکي و ژئوکالچر؛مزيت

WO3- غيير نگاه امنيت سنتي در قبال مناطق مرزي و قوميت-

ر وکالچمذهبي به نگاه مبتني بر مزيت هاي ژئواکونوميکي و ژئ

 ق؛پايدار اين مناطبا هدف توسعه و امنيت

WO4- ازانديشي در نظام تقسيمات کشوري با توجه به ب

 ژئوکالچر. وهاي ژئوپليتيکي، ژئواکونوميکي ها و مزيتفرصت

 

دها
دي

ته
 

 (:STراهبردهاي تنوع )

ST1- ي گردشگري و تجارت در توسعه

اي کشورهاي مناطق مورد مناقشه و ادع

 ومذهبي تحريک -همجوار، مناطق قومي

تهديد شونده و واگرا و نيز مناطق مستقر در 

طرح خاورميانه بزرگ جهت ايجاد توسعه و 

 پايدار.امنيت

 (:WTراهبردهاي تدافعي )

WT1- ستقرار آمايشي جمعيت پايدار در مناطق فاقد ا

 پيوستگي جغرافياي طبيعي و فرهنگي با ساير مناطق کشور

 براي رفع تهديدات خارجي و داخلي؛

WT2- هاي هيدروپليتيکي داخلي و لوگيري از آسيبج

آمايشي انتقال آب براي ممانعت از تهديدات هاي غيرطرح

 ها؛داخلي و خارجي و تشديد ساير آسيب

WT3- اماندهي نظام تقسيمات کشوري و سازماندهي س

در مناطق ويژه سياسي فضا با توجه به تهديدات بيروني به

 حساس ژئوپليتيکي؛

WT4- هاي اماندهي و استقرار پايدار جمعيت و فعاليتس

 اقتصادي براساس تهديدات بيروني.
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جا که به جهت تالقي عوامل محيطي داخلي و خارجي ، از آنSWOTپس از تکميل ماتريس 

ها لي که ممکن است از تالقي آنبه دست آمد، در حا SO ،ST ،WO ،WTنوع راهبردي  4صرفاً 

ديگر، ها با هميد. لذا مجدداً کليه راهبردهاي چهارگانه و ارتباط آننيز راهبرد ديگري به دست آ

براساس اولويت و انجام فرآيندهاي آماري مورد بررسي و دقت نظر قرار گرفت تا در نهايت از 

به دست آيد که به  SWOTي افتهحاصل شده و ماتريس بهبود ي 1ها راهبردهاي ترکيبيدل آن

 شرح زير است.
 Statistical Yearbook Statistics and Information and (SWOT)ي ماتريس بهبود يافته (:7)جدول

GIS.(2011-2018) 
 (SWOTراهبردهاي ترکيبي )

CS1- ازانديشي در سازماندهي سياسي فضا و تقسيمات کشوري براساس اصول و مفاهيم جغرافيايي ب

 پايدار؛زدايي ژئوپليتيکي و توسعه و امنيتبراي آسيب

CS2- ي کشاورزي و صنعتي از مناطق ضعيف اکولوژيکي که لب و يا تعديل ماموريت و کارويژهس

 هاي ژئوپليتيکي را دامن زده اند؛آسيب

CS3- اي با د و يا کم جمعيت و حاشيهسوي قلمروهاي جديحرکت و ساماندهي مجدد جمعيت به

 بي جديد و امتزاج ژئوپليتيکي ملي؛هاي مناسب براي قلمروياتظرفي

CS4- هاي ها و تقابلياسي براي تعديل و تغيير موازنه در رقابتس-ستفاده از ژئوکالچر و نفوذ فرهنگيا

 ژئوپليتيکي کشورهاي منطقه با ايران جهت جلوگيري از مداخله سرزميني؛

CS5- بر امنيت هستي شناسي و مادي و توسعه در قالب ساختار  گرايي منفي با تأکيدمقابله با محلي

 ژئوپليتيکي؛

CS6- ف کشور؛هاي سرزميني مختلهاي مناطق و پهنهاي و قطبي با تکيه بر ظرفيتتعديل نگاه نقطه 

CS7- هاي ژئوپليتيکي ناشي از مخاطرات طبيعي.وجه به مالحظات ايمني براي جلوگيري از آسيبت 

لويت اين راهبردها براي وردها مشخص شد، محقق براي تشخيص اهميت و اپس از اين که راهب

استفاده نموده است. در اين بخا  QSPMي عملياتي از تحليل ماتريس بکارگيري و استفاده

اند استفاده شده استخراج شده SWOTجدول براساس عوامل داخلي و خارجي که از ماتريس 

                                                           

1.Combinatorial Strategies 
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ترتيب عوامل داخلي و خارجي از باال به پايين  به QSPMاست. در ستون چپ جدول ماتريس 

 SWOTاند. در ستون هاي بعدي راهبردهايي که در ماتريس در سه جدول مرتبط ليست شده

در انتهاي راهبردهاي  CS7در ابتداي راهبرد تهاجمي تا  SO1بيان شده است به ترتيب و از 

« ي جذابيتنمره»يا  ASود شامل ستون قرار گرفته است که هر ستون خ 21ترکيبي و بهينه در 

ي جذابيت به ي جذابيت در وزن نرمال يا نسبي، است. نمرهضرب نمرهيعني حاصل TASو 

است و عوامل راهبردي که براي راهبردها هيچ جذابيتي « 4»تا باالترين « 1»ترتيب از پايين ترين 

براي » « و فضاي خالي  ASاي بر« -»شود و از ها در نظر گرفته نميندارند، نمره اي براي آن

TAS شود. نمرات جذابيت عوامل راهبردي در راهبردهاي مختلف استفاده مي«AS »صورت به

اي که محقق روي کُدهاي ژئوپليتيکي و راهبردهاي مرتبط داشته است دقيق و براساس مطالعه

مع بسته شده هاي مربوط به هر راهبرد با هم جTASتعيين و استخراج شده است. در پايان 

است. از اين طريق هر راهبردي که داراي امتياز بيشتري بوده است در اولويت باالتري براي 

سرزمين قرار گرفته است. البته محقق با قرار دادن حاصل ي آمايابکارگيري عملياتي در برنامه

 QSPMضرب وزن نهايي در جذابيت ها، يک جدول و ماتريس شاهد نيز براي کنترل ماتريس 

حاضر قرار داده است. اهميت ان ماتريس شاهد در اين است که وزن نهايي حاصل ضرب 

بندي خود محقق در نظر کارشناسان )وزن نرمال و يا نسبي( و به اين طريق نظر محقق نيز رتبه

شود. ماتريس شاهد با تفاوتي بسيار اندک، همان نتايج ماتريس موجود در اين بخا اعمال مي

که اين امر به محقق اين اطمينان را داد که نتايج خروجي ماتريس کنوني نظرات وي  را نشان داد

 را نيز تأمين نموده است.
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 QSPMماتريس (: 8)جدول
Statistical Yearbook Statistics and Information and GIS.(2011-2018) 

دها
هبر

را
 

  SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 WO1 WO2 WO3 WO4 

 وزن

A
S

 T
A

S
 

A
S

 T
A

S
 

A
S

 T
A

S
 

A
S

 T
A

S
 

A
S

 T
A

S
 

A
S

 T
A

S
 

A
S

 T
A

S
 

A
S

 T
A

S
 

A
S

 

TAS 

                                       هاضعف

W1 0.05 -   -   -   -   -   -   1 0.05 -   4 0.2 

W2 0.055 4 0.22 4 0.22 4 0.22 4 0.22 -   4 0.22 2 0.11 2 0.11 1 0.055 

W3 0.045 3 0.135 3 0.135 3 0.135 3 0.135 1 0.045 2 0.09 2 0.09 2 0.09 1 0.045 

W4 0.025 2 0.05 2 0.05 2 0.05 2 0.05 1 0.025 2 0.05 2 0.05 1 0.025 1 0.025 

W5 0.025 4 0.1 4 0.1 3 0.075 3 0.075 4 0.1 2 0.05 4 0.1 4 0.1 1 0.025 

W6 0.03 2 0.06 2 0.06 2 0.06 2 0.06 1 0.03 2 0.06 2 0.06 2 0.06 1 0.03 

W7 0.03 4 0.12 4 0.12 3 0.09 3 0.09 1 0.03 4 0.12 4 0.12 3 0.09 1 0.03 

W8 0.02 1 0.02 1 0.02 -   -   -   1 0.02 4 0.08 3 0.06 1 0.02 

W9 0.03 1 0.03 1 0.03 -   4 0.12 -   2 0.06 2 0.06 1 0.03 -   

W10 0.03 1 0.03 1 0.03 -   -   1 0.03 1 0.03 4 0.12 4 0.12 1 0.03 

W11 0.03 -   -   -   -   -   -   -   1 0.03 -   

W12 0.03 1 0.03 1 0.03 -   -   -   3 0.09 1 0.03 1 0.03 -   

W13 0.035 1 0.035 1 0.035 -   2 0.07 -   2 0.07 -   -   -   

W14 0.035 1 0.035 1 0.035 -   3 0.105 -   3 0.105 1 0.035 1 0.035 -   

W15 0.03 -   -   -   -   -   1 0.03 -   -   -   

                                       هاقوت

S1 0.1 -   2 0.2 -   4 0.4 1 0.1 2 0.2 1 0.1 1 0.1 1 0.1 

S2 0.15 -   3 0.45 4 0.6 2 0.3 1 0.15 2 0.3 1 0.15 1 0.15 1 0.15 

S3 0.075 -   1 0.075 -   -   4 0.3 1 0.075 -   -   -   

S4 0.075 -   1 0.075 -   4 0.3 4 0.3 1 0.075 -   -   -   

S5 0.1 4 0.4 4 0.4 2 0.2 2 0.2 2 0.2 4 0.4 4 0.4 1 0.1 4 0.4 

                                       تهديدها

T1 0.1 3 0.3 3 0.3 -   1 0.1 -   2 0.2 4 0.4 4 0.4 1 0.1 

T2 0.1 3 0.3 3 0.3 2 0.2 -   2 0.2 1 0.1 2 0.2 3 0.3 1 0.1 

T3 0.15 2 0.3 2 0.3 -   -   -   2 0.3 3 0.45 3 0.45 2 0.3 

T4 0.1 3 0.3 3 0.3 -   1 0.1 -   2 0.2 3 0.3 4 0.4 1 0.1 
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 QSPMي ماتريس ادامه(:9)جدول
Statistical Yearbook Statistics and Information and GIS.(2011-2018) 

 ST1 WT1 WT2 WT3 WT4   راهبردها

 وزن

A
S

 

T
A S

 A
S

 

T
A S

 A
S

 

T
A S

 A
S

 

T
A S

 A
S

 

T
A S

 

                       هاضعف

W1 0.05 -   -   -   4 0.2 1 0.05 

W2 0.055 4 0.22 4 0.22 3 0.165 1 0.055 4 0.22 

W3 0.045 2 0.09 1 0.045 4 0.18 1 0.045 3 0.135 

W4 0.025 2 0.05 1 0.025 4 0.1 2 0.05 2 0.05 

W5 0.025 4 0.1 3 0.075 2 0.05 3 0.075 4 0.1 

W6 0.03 1 0.03 1 0.03 3 0.09 2 0.06 2 0.06 

W7 0.03 3 0.09 3 0.09 4 0.12 2 0.06 4 0.12 

W8 0.02 3 0.06 4 0.08 -   3 0.06 2 0.04 

W9 0.03 1 0.03 1 0.03 4 0.12 -   3 0.09 

W10 0.03 4 0.12 4 0.12 4 0.12 3 0.09 4 0.12 

W11 0.03 -   4 0.12 1 0.03 1 0.03 2 0.06 

W12 0.03 1 0.03 -   2 0.06 -   2 0.06 

W13 0.035 1 0.035 -   2 0.07 -   2 0.07 

W14 0.035 1 0.035 -   4 0.14 -   3 0.105 

W15 0.03 -   -   -   -   2 0.06 

     0                 هاقوت

T5 0.05 1 0.05 1 0.05 -   1 0.05 3 0.15 1 0.05 2 0.1 2 0.1 1 0.05 

T6 0.075 2 0.15 2 0.15 -   1 0.075 -   2 0.15 3 0.225 4 0.3 1 0.075 

                                       هافرصت

O1 0.075 3 0.225 4 0.3 4 0.3 4 0.3 2 0.15 4 0.3 4 0.3 4 0.3 3 0.225 

O2 0.2 3 0.6 4 0.8 4 0.8 4 0.8 4 0.8 4 0.8 4 0.8 4 0.8 4 0.8 

O3 0.075 3 0.225 4 0.3 4 0.3 4 0.3 2 0.15 4 0.3 4 0.3 4 0.3 4 0.3 

O4 0.1 3 0.3 4 0.4 4 0.4 4 0.4 4 0.4 4 0.4 4 0.4 4 0.4 4 0.4 

O5 0.15 4 0.6 4 0.6 2 0.3 2 0.3 4 0.6 4 0.6 4 0.6 4 0.6 4 0.6 

O6 0.1 2 0.2 3 0.3 -   -   3 0.3 -   1 0.1 1 0.1 -   

 4.16   5.58   5.73   5.445   4.06   4.55   3.73   6.165   4.815     جمع
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S1 0.1 -   2 0.2 -   -   2 0.2 

S2 0.15 -   2 0.3 -   -   2 0.3 

S3 0.075 -   -   1 0.075 -   2 0.15 

S4 0.075 -   -   1 0.075 -   2 0.15 

S5 0.1 4 0.4 4 0.4 1 0.1 3 0.3 3 0.3 

                       تهديدها

T1 0.1 4 0.4 4 0.4 4 0.4 4 0.4 4 0.4 

T2 0.1 4 0.4 3 0.3 2 0.2 1 0.1 3 0.3 

T3 0.15 4 0.6 2 0.3 -   2 0.3 4 0.6 

T4 0.1 4 0.4 4 0.4 4 0.4 4 0.4 4 0.4 

T5 0.05 3 0.15 2 0.1 2 0.1 1 0.05 2 0.1 

T6 0.075 4 0.3 4 0.3 4 0.3 2 0.15 3 0.225 

                       هافرصت

O1 0.075 4 0.3 4 0.3 1 0.075 1 0.075 2 0.15 

O2 0.2 4 0.8 4 0.8 1 0.2 2 0.4 2 0.4 

O3 0.075 4 0.3 4 0.3 1 0.075 3 0.225 2 0.15 

O4 0.1 4 0.4 4 0.4 1 0.1 3 0.3 2 0.2 

O5 0.15 4 0.6 4 0.6 1 0.15 2 0.3 2 0.3 

O6 0.1 1 0.1 1 0.1 -   -   -   

 5.665   3.725   3.495   6.035   6.04     جمع

 QSPMادامه ماتريس  (:10)جدول
Statistical Yearbook Statistics and Information and GIS.(2011-2018) 

 
 CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7  وزن راهبردها

 

A
S

 T
A

S
 

A
S

 T
A

S
 

A
S

 T
A

S
 

A
S

 T
A

S
 

A
S

 T
A

S
 

A
S

 T
A

S
 

A
S

 T
A

S
 

                               هاضعف

W1 0.05 4 0.2 1 0.05 -   -   2 0.1 2 0.1 -   

W2 0.055 1 0.055 4 0.22 4 0.22 -   3 0.165 4 0.22 3 0.165 

W3 0.045 2 0.09 2 0.09 2 0.09 -   4 0.18 3 0.135 -   

W4 0.025 1 0.025 2 0.05 1 0.025 1 0.025 1 0.025 4 0.1 1 0.025 

W5 0.025 2 0.05 1 0.025 4 0.1 3 0.075 3 0.075 2 0.05 -   

W6 0.03 3 0.09 3 0.09 3 0.09 1 0.03 2 0.06 4 0.12 -   
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W7 0.03 1 0.03 4 0.12 4 0.12 2 0.06 3 0.09 4 0.12 -   

W8 0.02 1 0.02 -   4 0.08 1 0.02 2 0.04 1 0.02 -   

W9 0.03 -   4 0.12 1 0.03 1 0.03 4 0.12 3 0.09 -   

W10 0.03 2 0.06 3 0.09 4 0.12 3 0.09 4 0.12 3 0.09 -   

W11 0.03 1 0.03 -   4 0.12 -   1 0.03 1 0.03 -   

W12 0.03 1 0.03 2 0.06 1 0.03 -   1 0.03 1 0.03 -   

W13 0.035 1 0.035 3 0.105 1 0.035 -   1 0.035 1 0.035 -   

W14 0.035 1 0.035 4 0.14 1 0.035 -   1 0.035 1 0.035 -   

W15 0.03 -   1 0.03 1 0.03 -   1 0.03 -   4 0.12 

             0   0             هاقوت

S1 0.1 1 0.1 4 0.4 2 0.2 -   -   2 0.2 -   

S2 0.15 1 0.15 4 0.6 2 0.3 -   -   2 0.3 -   

S3 0.075 1 0.075 4 0.3 -   -   -   1 0.075 -   

S4 0.075 1 0.075 4 0.3 -   -   -   2 0.15 -   

S5 0.1 3 0.3 2 0.2 4 0.4 -   -   4 0.4 -   

                               تهديدها

T1 0.1 3 0.3 2 0.2 4 0.4 4 0.4 4 0.4 3 0.3 -   

T2 0.1 1 0.1 -   2 0.2 4 0.4 2 0.2 2 0.2 -   

T3 0.15 4 0.6 -   4 0.6 4 0.6 3 0.45 2 0.3 -   

T4 0.1 3 0.3 2 0.2 4 0.4 4 0.4 4 0.4 3 0.3 -   

T5 0.05 1 0.05 -   2 0.1 2 0.1 2 0.1 1 0.05 -   

T6 0.075 3 0.225 1 0.075 3 0.225 3 0.225 4 0.3 3 0.225 -   

                               هافرصت

O1 0.075 1 0.075 -   4 0.3 2 0.15 -   2 0.15 -   

O2 0.2 1 0.2 -   4 0.8 2 0.4 -   2 0.4 -   

O3 0.075 1 0.075 -   4 0.3 2 0.15 -   2 0.15 -   

O4 0.1 1 0.1 -   4 0.4 2 0.2 -   2 0.2 -   

O5 0.15 1 0.15 -   4 0.6 4 0.6 -   1 0.15 -   

O6 0.1 -   -   -   4 0.4 -   -   -   

 0.31   4.725   2.985   4.355   6.35   3.465   3.625     جمع
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 QSPMبندي راهبردها از ماتريس استخراج اولويت(: 11)جدول 

 امتياز راهبرد راهبرد الويت راهبرد

1 CS3- هاي اي با ظرفيتو حاشيهد جمعيت به سوي قلمروهاي جديد و يا کم جمعيت حرکت و ساماندهي مجد

 يابي جديد و امتزاج ژئوپليتيکي ملي؛مناسب براي قلمرو

6.35 

2 SO2- 6.165 اي و جهانيتجارت در مناطق با مزاياي تجارت داخلي و موقعيت منطقه يتوسعه 

3 ST1- هبي مذ-وميگردشگري و تجارت در مناطق مورد مناقشه و ادعاي کشورهاي همجوار، مناطق ق يتوسعه

 پايدارنيتشونده و واگرا و نيز مناطق مستقر در طرح خاورميانه بزرگ جهت ايجاد توسعه و امتحريک و تهديد

6.04 

4 WT1- اي طبيعي و فرهنگي با ساير مناطق کشور بريدار در مناطق فاقد پيوستگي جغرافياياستقرار آمايشي جمعيت پا

 رفع تهديدات خارجي و داخلي

6.035 

5 WO2- 5.73 ي، ژئواکونوميکي و ژئوکالچرهاي ژئوپليتيکاي و قومي براساس مزيتي مناطق مرزي، حاشيهسعهتو 

6 WT4- 5.665 هاي اقتصادي براساس تهديدات بيرونيساماندهي و استقرار پايدار جمعيت و فعاليت 

7 WO3- بر مزيت هاي ژئواکونوميکي و ذهبي به نگاه مبتني م-نيت سنتي در قبال مناطق مرزي و قوميتغيير نگاه ام

 پايدار اين مناطقژئوکالچر با هدف توسعه و امنيت

5.58 

8 WO1- انند تجارت، ترانزيت و مهاي سرزميني سنتي و حرکت به سوي کارويژه هاي آمايشي خروج از کارويژه

 تيقلمروهاي سن گيري مراکز جمعيتي درگرايي سرزميني و روند شکلتوريزم براي تعديل درون

5.445 

9 SO1- 4.815 اي و جهانيي گردشگري در مناطق با مزاياي گردشگري و موقعيت دسترسي منطقهتوسعه 

10 CS6- 4.725 شور؛کهاي سرزميني مختلف هاي مناطق و پهنهاي و قطبي با تکيه بر ظرفيتتعديل نگاه نقطه 

11 SO4- 4.55 اي و جهانيليتيکي با دسترسي مناسب منطقهي ژئوپناطق بهينهتوسعه صنايع سنگين و صادراتي در م 

12 CS4- ها و تقابل هاي ژئوپليتيکي عديل و تغيير موازنه در رقابتسياسي براي ت-ستفاده از ژئوکالچر و نفوذ فرهنگيا

 کشورهاي منطقه با ايران جهت جلوگيري از مداخله سرزميني؛

4.355 

13 WO4-  هاي ژئوپليتيکي، ژئواکونوميکي و ها و مزيتبا توجه به فرصتبازانديشي در نظام تقسيمات کشوري

 ژئوکالچر

4.16 

14 SO5- 4.06 ازاريابي محصوالت کشاورزي و صنعتي در کشورها و مناطق بهينه و مکمل ژئوپليتيکي و ژئوکالچرب 

15 SO3- ناسب ک با دسترسي منايع و تأسيسات وابسته به انرژي فسيلي در مناطق با ظرفيت سرزميني انرژيتوسعه ص

 اي و جهانيمنطقه

3.73 

16 WT3- ناطق اماندهي نظام تقسيمات کشوري و سازماندهي سياسي فضا با توجه به تهديدات بيروني بويژه در مس

 حساس ژئوپليتيکي

3.725 

17 CS1- ازانديشي در سازماندهي سياسي فضا و تقسيمات کشوري براساس اصول و مفاهيم جغرافيايي براي ب

 پايدار؛زدايي ژئوپليتيکي و توسعه و امنيتآسيب

3.625 

18 WT2- آمايشي انتقال آب براي ممانعت از تهديدات هاي غيرهاي هيدروپليتيکي داخلي و طرحلوگيري از آسيبج

 هاداخلي و خارجي و تشديد ساير آسيب

3.495 

19 CS2- هاي آسيب ز مناطق ضعيف اکولوژيکي کهي کشاورزي و صنعتي ايژهسلب و يا تعديل ماموريت و کارو

 ژئوپليتيکي را دامن زده اند؛

3.465 

20 CS5- 2.985 گرايي منفي با تأکيد بر امنيت هستي شناسي و مادي و توسعه در قالب ساختار ژئوپليتيکي؛قابله با محليم 

21 CS7- 0.31 طرات طبيعيمخاهاي ژئوپليتيکي ناشي از ايمني براي جلوگيري از آسيب توجه به مالحظات 



264   1400 بهار، اولهم، شماره هفدفصلنامه ژئوپليتيک ـ سال ______________________

ترين بيا SO2و  CS3مربوط به هر راهبرد، راهبردهاي  TASبا توجه به نتايج حاصل از جمع 

ت امتياز را کسب کرده است. اين دو راهبرد بر لزوم يک بازانديشي در وضعيت استقرار جمعي

يافتن قلمروهاي ريزان سرزميني را بهت دارند و دولت و برنامههاي کنوني داللکنوني و فعاليت

پايدار کشور و ايجاد امنيت  کشاورزي و صنعتي براي توسعههاي غيريد جمعيتي و فعاليتجد

هاي غير کند. يافتن قلمروهاي با مزيتاي و خالي از جمعيت تشويق ميدر مناطق حاشيه

آميختگي جمعيتي و امتزاج ژئوپليتيکي و تقويت و اي براي درکشاورزي و صنعتي که عرصه

تر تابع سازي باشد، در قالب اين دو راهبرد مشخص است. اين راهبردها بياتکميل فرآيند ملت

هاي سوم عنوان اولويتبه WT1و  ST1راهبردهاي کلي تهاجمي و بازانديشي است.راهبردهاي 

ها و تقليل هاي انساني و تقويت قوتو چهارم بر راهبرد تدافعي و نيز متنوع سازي فعاليت

داخلي براي حل و يا تعديل تهديدات ژئوپليتيکي بيروني که متوجه داخل کشور  هايضعف

ي گردشگري و تجارت فرصت و قوتي مهم در کشور است که به کند. توسعهاست تأکيد مي

تواند به دولت و پذير ژئوپليتيکي منطبق است که اين امر ميلحاظ ظرفيتي بر مناطق آسيب

ها ها به بازساماندهي جمعيت و فعاليتد تا با تأکيد بر اين قوتريزان سرزميني کمک کنبرنامه

هاي آسيب پذير ژئوپليتيکي براي مقابله با تهديدات بيروني بپردازند. اين تنوع سازي در اين پهنه

هاي جديد در مناطق حساس و ي فعاليتو رويکرد تدافعي منطقي با نگاه آمايشي به توسعه

کشور است.ساير  ريزي راهبردي سرزمينياي اولويتي مهم در برنامهپذير ژئوپليتيکي دارآسيب

پايدار تأکيد هاي انساني بر توسعه و امنيتراهبردها نيز با محوريت ساماندهي جمعيت و فعاليت

ي مجموع کُدهاي ژئوپليتيکي، عوامل راهبردي و راهبردهاي ارائه شده و شکل دارند. از مطالعه

ريزي در فضاي سرزمين ايران تقريباً در وان به اين نتيجه رسيد که برنامهتها ميبندي آنلويتوا

هاي جغرافيايي و الزامات آمايشي حرکت نموده است. کشور ايران با آب جهت معکوس واقعيت

و هواي خشک و نيمه خشک در اکثر مناطق و با سرزميني کم آب و خاک قابل کشاورزي 

عنصر اصلي و زيربنايي و نيز تکثر قومي و مذهبي و فرهنگي  محدود و پراکندگي نامتوازن اين دو

اي و جهاني و حساسيت ژئوپليتيکي خود در و مسائل ناشي از آن و نيز تهديدات بيروني منطقه

هاي منحصر به فرد ژئوپليتيکي و ژئواکونوميکي و ژئوکالچر منطقه و جهان و در مقابل با فرصت
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طور کلي داراي ابطه با معادن، انرژي، توريزم و تجارت، بههاي مختلف در رها و قوتو ظرفيت

ها در گرو انطباق منطقي و آمايشي کُدهاي خاص ژئوپليتيکي مثبت و منفي است که مديريت آن

ي راهکارهاي متناسب ها و ارائهها و تهديدها و فرصتها و قوتاين کُدها در قالب ليست ضعف

ي ريزي سرزميني ايران، رابطهحالي است که در فرآيند برنامهبا اقتضائات سرزميني است. اين در 

آمايشي انسان، فضا و فعاليت درست تعريف نشده است. نوع، شکل، حجم و مکان استقرار 

هاي جغرافيايي و آمايشي نيست. گسترش ها در فضاي سرزميني کشور منطبق بر واقعيتفعاليت

ساس يا ضعيف اکولوژيکي منجر به بروز بحران بر در مناطق حکشاورزي و صنايع سنگسن و آب

زيست و تهديد حيات انساني شده است. در اثر آبي در کشور، تخريب خاک و در نهايت محيط

هاي ريزي به سمت طرحاين فشار انساني بر مناطق اکولوژيکي مذکور، نظام مديريتي و برنامه

ه است که سبب بر هم خوردن توازن تشديد آسيب و بحران مانند انتقال آب و غيره حرکت نمود

هاي انساني ديگر شده است که اين امر خود اکولوژيکي در حوضه هاي اکولوژيکي و حوزه

يک آسيب و اعتراضات و نارضايتي هاي اجتماعي و قومي و غيره را به دنيال داشته که نهايتاً به

ها ي استقرار منطقي فعاليتريزي درست براحتي بحران ژئوپليتيکي مبدل شده است. عدم برنامه

زايي در ي آسيب مذکور سبب فقر و محروميتاز نظر نوع و مکان آن، عالوه بر ايجاد چرخه

راهبردي، جامع، شفاف، منسجم، واقع نگر و »مناطق ديگري شده است. نبود يک برنامه و سند 

و ترجيح گرايي منفي و نگاه هاي محلي سبب بروز محلي« با ضمانت و حساسيت اجرايي

ها و ها و تقابل هاي بين دستگاه ها و استانها و منافع محلي بر منافع ملي و کالن و نزاعرقابت

ها شده است. جمعيت در سرزمين ايران به سمت داخل و ها و حتي روستاها و بخاشهرستان

عمق سرزميني کشيده شده است و سواحل، مرزها و حواشي کشور يا از جمعيت تخليه شده و 

يا در حال تخليه بوده و يا اين که از ابتدا داراي جمعيت نبوده اند. اين امر سبب تمرکز جمعيت 

هاي ناشي از آن و تهديدات امنيتي در مناطق کم جمعيت و خالي از در مراکز سرزميني و آسيب

جمعيت از قبيل نفوذ اشرار، گروه هاي تروريستي، تحرکات جاسوسي و نفوذي کشورهاي رقيب 

شمن و افزايا تهديدات نظامي و امنيتي شده است. اين در حالي است که براساس کُدها و و د

هاي سرزميني ايران در بخا راهبردها و عوامل راهبردي مذکور بيشتر ظرفيت و فرصت
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ژئوپليتيک، ژئواکونوميک، ژئوکالچر، توريزم و تجارت و ترانزيت است که با نگاهي اجمالي 

ها در مناطق مرزي، حاشيه اي و ساحلي کشور ها و فرصتثر اين قوتتوان دريافت که اکمي

راهبردي، جامع، شفاف، منسجم، واقع نگر »ي يک برنامه و سند است که با آمايا منطقي و ارائه

 هاي مناسب در بحث توسعه و ايجاد امنيتتوان به فرصتمي« و با ضمانت و حساسيت اجرايي

هاي منطقي فعاليتس روند نادرست و غيرعيت کشور نيز براساپايدار در کشور دست يافت. جم

انساني در مناطق داخلي کشور متمرکز شده است، اين در حالي است که در صورت بازساماندهي 

ها و در نتيجه جمعيت ها، جمعيت نيز به مناطق جديد سوق پيدا خواد کرد. استقرار فعاليتفعاليت

پايدار قابل  پايدار کشور و نيز توسعها قابل توجه امنيتدر محيط پيراموني کشور سبب افزاي

اساس توان و ظرفيت  ريزي برهاي ذکر شده خواهد شد. برنامهها و فرصتتوجه براساس ظرفيت

ها سبب حفظ پايدار اساس اين ظرفيت ها و جمعيت برسرزميني و استقرار منطقي فعاليت

پذيري کمتر محيطي و اجتماعي و در طر آسيبوري درست و پايدار و با خزيست، بهرهمحيط

شود پايدار مي ي منطقي يا همان توسعهشود. اين امر سبب يک توسعهامنيتي مي-نتيجه سياسي

پايدار را سبب خواهد شد.در صورت کلي محقق معتقد است که در جمع با عوامل مذکور امنيت

راموني و مرزها، حواشي و سواحل هاي سرزميني کشور ايران در محيط پيها و قوتکه فرصت

ها و تهديدات ها و جمعيت در مرکز و عمق سرزميني و بر ضعفاست. در حالي که فعاليت

هاي توسعه اي و امنيتي )در بعد هستي شناسي و منطبق شده است. اين امر سبب بروز آسيب

و زيرساختارهاي  «ساختار ژئوپليتيکي»تحت عنوان ه است. براساس مدل مفهومي مقاله مادي( شد

و براساس مسير و اهدافي که براي هر « معنايي، مادي و منافع»آن تحت عنوان ساختارهاي 

ريزان سرزميني و دولت عنوان يک بازيگر در قالب اين مدل قابل ترسيم است، برنامه کشوري به

امنيت »نه هاي خود و تأمين منافع چهارگابايستي براي دست يابي به اهداف و آرمانايران مي

ي آمايا و مديريت سرزميني به دنبال ، در زمينه«هستي شناسي، امنيت مادي، توسعه و شناسايي

پايدار و کسب جايگاه و نقا و پرستيژ ژئوپليتيکي شناسي و مادي( پايدار و توسعهامنيت )هستي

ريزان به ه)شناسايي( در منطقه و جهان باشند که اين هدف گذاري سبب راهنمايي دولت و برنام

شود و شود. از همين رهگذر است نيز تأييد ميسمت راهبردهاي ارائه شده توسط محقق مي
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هاي داخلي ها و ضعفي درکي جامع از قوتکُدهاي ژئوپليتيکي با ارائه»گردد که: مشخص مي

 ريزي انساني در فضايهاي ناشي از برنامههاي خارجي و نيز آسيبسرزمين و تهديدها و فرصت

هاي جغرافيايي و آمايا ي يک مدل راهبردي منطبق بر واقعيتسرزميني، زمينه را براي ارائه

 «.نمايدسرزمين در فضاي سرزميني ايران فراهم مي

 گيري.نتيجه5

هاي سرزمين، دخيل ريزي در فضاي سرزميني ايران، به دليل نگاه سنتي به امنيت و کارويژهبرنامه

هاي ملي، رويکرد غيرراهبردي و سيستماتيک عدم توجه به منافع و آرمانگرايي منفي و بودن محلي

ها و نواحي جغرافيايي سبب و فضايي و همچنين عدم انطباق سازماندهي سياسي فضا بر واقعيت

هاي سرزميني سبب تمرکز نگاه سنتي به امنيت و نيز کارويژه هاي ژئوپليتيکي شده است:بروز آسيب

ن جمعيت در مراکز داخلي کشور و عدم توجه به مرزها و حواشي و سواحل؛ ها و در پي آفعاليت

ي فضايي هاي آزاد کشور شده است. نگاه امنيتي سنتي به مرزها و اقوام حاشيهويژه سواحل آببه

کشور نوعي عدم اطمينان را بين مرکز نشينان و مرزنشينان به وجود آورده است که خود سبب بروز 

هاي قومي و مذهبي شده است. همچنين گرايا سنتي يکي مانند افزايا واگراييهاي ژئوپليتآسيب

بر بر و نيز صنايع تمايل به صنايع سنگين آبهاي آبهاي سنتي مانند کشاورزي و فعاليتبه  کارويژه

هاي اصلي سرزميني و ي مدرن مورد توجه قرار گرفت، سبب عدم توجه به ظرفيتکه در دوره

ي تجارت و هايي مانند توسعهامروز شده است. با توجه به اين مسئله فرصت اقتضائات جهاني

ويژه در مناطق مرزي، ساحلي و کويري دار کشور ايران بهلويتوهاي اصلي و اتوريزم که از ظرفيت

ي کشور است، تاکنون از دست رفته است. عالوه و بياباني و خصوصاً محروم و کمتر توسعه يافته

هاي سنتي کشاورزي و صنايع سنگين در مناطق غيرمستعد و بر گسترش فعاليت بر اين اصرار

هاي هاي آبي و تخريب محيط زيست و بحراني اکولوژيکي و غيره سبب بروز بحرانشکننده

گرايي منفي و درون گرايي هاي قومي و مذهبي ناشي از آن شده است. محليهيدروپليتيکي و شکاف

هاي ملي و در مقابل توجه به منافع محلي بدون در ه به منافع و آرمانسرزميني نيز سبب عدم توج

ها در مناطق غير مستعد هاي سرزميني شده است و اين امر منجر به گسترش فعاليتنظر گرفتن توان

هاي ژئوپليتيکي ناشي از آن شده است. اين امر خود ريشه در رويکرد غير راهبردي، و بروز آسيب
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گران ها و کناغير فضايي برنامه ريزي در فضاي سرزميني ايران دارد که دولتغير سيستماتيک و 

ها را هاي آن، اقتضائات ملي و جهاني بازداشته و آنرا از توجه به اقتضائات سرزميني و ظرفيت

اي و استاني و قومي نموده است. در خواهي منطقهدرگير نگاه بخشي و محلي گرايي منفي و سهم

اق سازماندهي سياسي فضا و نظام تقسيمات کشوري طور که گفته شد عدم انطبل، همانمکنار اين عوا

هاي سازي برنامهرساني و نظام پيادهها و نواحي جغرافيايي نيز به دليل تضعيف خدماتبر واقعيت

هاي ژئوپليتيکي ناشي مصوب حکومت و ناکارآمدي حاکميت درست بر سرزمين سبب تشديد آسيب

ريزي فضاي سرزميني ايران، تاکنون هيچ در نظام برنامه شودعه و تأمين امنيت پايدار مياز عدم توس

ي راهبردي، جامع، منسجم و شفافي ارائه نشده است. بدين معني که ما يک سند راهبردي با برنامه

سرزمين صورت تا کنون اقدامات زيادي در جهت آمايا 1343مشخصات مطروحه نداريم. از سال 

ي آمايا استاني است که تا هاي مستقل و از هم گسيختهي اين کار تنها طرحاست، اما نتيجه گرفته

سرزمين در مقياس ي عموم نرسيده است. البته پرداختن به آماياها به استفادهکنون هيچ کدام از آن

تدا که ابسياسي و ساختگي استان خود نوعي آسيب در ساختار سازماندهي سياسي فضا است. چرا

بندي و مرزبندي سياسي شد و سپس استانبايد کل فضاي ملي و قلمرو غيررسمي فراملي، آمايا مي

سرزمين يک طرح سرزمين باشد. آماياتوانست مبناي آماياگرفت تا اين تقسيمات ميشکل مي

اجرا  هاي کنوني قابلهاي کوچک و يا غير جغرافيايي مانند استاناي است و در مقياسملي و منطقه

رو بايد پذيرفت که ما به دليل نبود برنامه و سند راهبردي، جامع، منسجم و شفاف فاقد نيست. از اين

ها، تهديدها و ها، قوتتوانيم ضعفيک ديد راهبردي نيز هستيم. بدون وجود ديد راهبردي ما نمي

ي جامع و راهبردي شههاي سرزميني يا همان کُدهاي ژئوپليتيکي را شناسايي کنيم و به يک نقفرصت

ي جامع ژئوپليتيک دست يابيم. بنابراين نداشتن يک سند و برنامه جامع، راهبردي، و يا همان نقشه

ي جامع ژئوپليتيکي کشور و سند آمايا ملي، ما توان شناسايي کُدهاي شفاف و منسجم مانند نقشه

هاي سرزميني براي فرصت ها، تهديدها وها، قوتسرزميني مثبت و منفي و ضعفدرون و برون

هاي ها و بحراني ظهور آسيبي يک الگوي مناسب را نخواهيم داشت و اين امر بستر و زمينهارائه

ي جامع ژئوپليتيکي سبب ژئوپليتيکي را فراهم ساخته است. نداشتن اين سند راهبردي و نقشه

منيت کشور را مبهم و انداز توسعه و اگيري درک نادرست از فضاي سرزميني شده و چشمشکل

خانه و هاي فضايي را از بين برده است و هر بخا و هر وزارتشفاف نموده و انسجام برنامهغير
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انداز مجزايي را براي خود ترسيم کرده است که الزاماً در راستاي نهاد و سازمان و استان چشم

ز در تقابل با يکديگر است و ها نيست و در بسياري از موارد نيانداز ساير نهادها و سازمانچشم

هاي متعارضي توسط گيرد. اين امر سبب طراحي مطلوبگاهي نيز نوعي موازي کاري شکل مي

گيري يک رقابت منفي و مخرب در کشور هاي مختلف شده است که سبب شکلگران بخاکنا

گرايي منفي و فشار لياي و نيز مححوضهعنوان مثال تقابل بين استاني براي انتقال آب بينشود. بهمي

نماينگان بر وزراء براي امتيازات محلي که همگي ناشي از عدم شفافيت، انسجام، جامعيت و غير 

راهبردي بودن برنامه و اسناد ملي است. اين آشفتگي زمينه را براي اعمال قدرت و نفوذ متنفذين و 

طور کلي موده است.اين امر بهمنطقي و غيرعلمي فراهم نهاي غيرصاحبان قدرت براي امتيازگيري

د که هاي جغرافيايي دارعنوان واقعيت ها با کُدهاي ژئوپليتيکي بهريشه در عدم انطباق اين برنامه

شود. زايي باال در فضاي سرزميني ملي ميراهبردي و همراه با آسيبهاي غيري برنامهسبب ارائه

منطبق ريزي غيرشده در ناشي از برنامه ي مطرحهاطور که در اين مقاله بيان شد، تمامي آسيبهمان

هاي سرزمين است. ضعف ارتباطات و مواصالت ملي و آسيبي جامع ژئوپليتيکي و آمايابر نقشه

هاي جغرافيايي، تراکم و انطباق تقسيمات کشوري بر اصول و واقعيتژئوپليتيکي ناشي از آن، عدم

هاي صنعتي و کشاورزي، گزيني نامناسب فعاليتمکاناي، تخليه جمعيتي در مناطق مرکزي و حاشيه

گرايي منفي و فشارهاي سياسي ناشي اي، محليحوضهآمايشي منابع آب و انتقال آب بينمديريت غير

گيري مراکز اصلي گرايي سرزميني و شکلاز آن، نگاه امنيتي سنتي به مناطق مرزي و قومي، درون

ها ي متصلب آنهاي مرکزي سنتي و سلطهمايشي، تابوي مکانآجمعيتي کشور در قلمرو سنتي و غير

ي يک عدم ارائه ي سرزميني، همگي ناشي ازاي و قطبي به توسعهبر فضاي سرزميني، نگاه نقطه

ها بر کُدهاي ژئوپليتيکي سبب ريزيي جامع ژنتيک ژئوپليتيکي کشور و عدم انطباق اين برنامهنقشه

هاي سرزميني و ر کشور شده است.مقاله  حاضر با بررسي ويژگيهاي ژئوپليتيکي دبروز آسيب

هاي ژئوپليتيکي به اين نتيجه رسيده است که ريزي در بروز آسيبانساني ايران و نيز اثرات برنامه

ي منطقي، علمي و آمايشي ريزي در فضاي سرزميني کشور متأثر از يک برنامهرويکرد کلي برنامه

ها در ها و عناصري پيروي کرده که منجر به تمرکز جمعيت و فعاليتنيست و در مقابل از رويه

هاي آزاد ويژه در عمق سرزميني شده است و مناطق حاشيه، مرزي، سواحل آبمناطق خاص به

داراي جمعيت کم و گاهي خالي از جمعيت شده است. اين امر سبب ناتعادلي در فضاي جغرافياي 
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هاي سنتي نگه داشته است که خود سبب را در کارويژهملي شده است و از طرف ديگر کشور 

ها ي اکولوژيکي شده است که از يک طرف سبب آسيبها در مناطق شکنندهاستقرار نامناسب فعاليت

ها و جمعيت شده و از طرف ديگر سبب بروز هاي ژئوپليتيکي ناشي از تمرکز فعاليتو بحران

اي و سواحل تخليه جمعيتي در مناطق مرزي، حاشيههاي ژئوپليتيکي ناشي از ها و بحرانآسيب

هاي آزاد شده است. اين در حالي است که کشور ايران، کشوري کم آب، خشک و نامناسب آب

هاي اصلي ويژه)حداقل در مناطق مرکزي( است و کاربه آب هاي وابستهبراي کشاورزي و فعاليت

شدن( تجارت و ترانزيت، توريزم زاد و جهانيي تجارت جهاي و بازار آ)در دورهذاتي و اقتضائي آن

اي ها را با توسعه مناطق مرزي، حاشيهو حرکت به سمت صنايع رقابت پذير است که اين کارويژه

توان تحقق بخشيد که خود به خود سبب انطباق اقتصاد کشور بر اقتضائات هاي آزاد ميو سواحل آب

لخيز )که در کشور ايران کم است( و منابع جهاني، کاها وابستگي به منابع آب و خاک حاص

هاي ژئوپليتيکي کنوني و ارتقاء سازي آسيبتجديدناپذير شده و از سويي نيز سبب تعديل و خنثي

ويژه سواحل )بهوز مرزها، حواشي سرزميني و سواحلشود. در دنياي امروزن ژئوپليتيکي کشور مي

ي آن کشور به تجارت جهاني و بازار آزاد و هاي تنفس هر کشور و پنجرههاي آزاد(، دريچهآب

تر است که بدانيم بسياري از مناطق فقيرنشين، توسعه رقابت بهينه است. اين امر زماني قابل درک

و امنيت  هاي جديد و متناسب براي توسعههاي قومي و مذهبي بر مناطق با کارويژهنيافته و اقليت

مدت است، نياز پايدار که نگاهي راهبردي و طوالني ه و امنيتدر کل ما براي توسع اند.پايدار منطبق

هاي جديد و منطبق بر هاي کنوني و سنتي و حرکت به سمت کارويژهبه خروج از کارويژه

هاي سرزميني و اقتضائات جهان امروز براي توسعه و در نتيجه بازسازماندهي جمعيت و ظرفيت

بايستي به انطباق ملي داريم. در کنار اين روند اصالحي مي ها در سطح فضايها و نوع فعاليتفعاليت

هاي سياسي، اداري و خدماتي نيز توجه کنيم و بنديبين سازماندهي سياسي فضا و مرزها و پهنه

هاي نواحي جغرافيايي، نوعي بازانديشي را در سازماندهي سياسي فضاي کشور براساس ويژگي

 پايدار فراهم گردد.ا و توسعه و امنيتصورت دهيم تا بستر مناسب براي آماي

 کاربردي هايپيشنهاد.6

 هاي ژئوپليتيکي ناشي از آنبررسي ضعف ارتباطات و مواصالت ملي و آسيب.1

 هاي جغرافياييانطباق تقسيمات کشوري بر اصول و واقعيت.2
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کل ، شــهاي جغرافيايي و کارتوگرافيک در تقســيمات کشــور) وســعت و فاصــله توجه به مولفه.3

 ها(جغرافيايي مراکز استاناستقرار غير ها،استان

 هاي ژئوپليتيکي ناشي از آنها و آسيبگزيني مناسب فعاليتمکان.4

 راهبرد آمايشي در مديريت منابع آب.5

 نگاه جامع آمايشي مناطق مرزي و قومي  .6

 هاها و ظرفيتآمايا منطقي فضاي کشور براساس توان.7

گيري مراکز اصــلي جمعيتي کشــور از ديدگاه آمايا ســرزمين و ي و شــکلگرايي ســرزميندرون.8

 عدالت جغرافيايي

ي رشــد و توســعه دارد و به دنبال زدودن نگاه اي به مســئلهاي و منطقهســرزمين نگاه پهنهآمايا.9

ست. آمايا     نقطه سعه ا شد و تو ي هاي جغرافيايي يک پهنهسرزمين به توان اي و قطبي از بحث ر

جغرافيايي و حفظ تعادل اکولوژيک آن منطقه توجه  ي متوازن و ايجاد عدالتي براي توسعهسرزمين

 داشته باشد.  

 قدرداني.7

.دينسپاسگزاري نماهاي تهران و خورازمي دانشگاهدانند از  نگارندگان برخود الزم مي  
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