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چکیده

عبارتاستازمنازعهوكشمکشكشورهاویتیکیژئوپلامابحران؛هاوانواعمختلفدارندهاسرچشمهبحران

سیاسیهایگروه عامل-متشکل ارزشو چند يا يك تصرف و كنترل سر بر سیاسی بازيگران و فضايی

 یاصلهدفجغرافیايی. تحلمقالهينااز از است بررسیلعبارت یايیجغرافیرهاینقشمتغیو وقوعدر

متغينامقالهیاصلسؤال.يرانایتیکیژئوپلهایبحران كه بهیايیجغرافیرهایاست یهواآلودگیويژه

-روشتحقیقپژوهشتوصیفیدارند؟شهرهایايرانكالنیتیکیژئوپلهایبحرانیدرچهنقششهرهاكالن

در كیفیاستفادهشدهاسـت. درگردآوریاطالعاتمیدانیازهردوروشكمّیو استنباطیاست. تحلیلیو

آمـاریمـورداسـتنادقـرارگرفتندةجامععنوانبهجغرافیایسیاسیۀحوزمتخصصانبخشكمّی،چهلنفراز

 از قسمتكیفیهفتنفر در روشگلولمديريتبحرانۀحوزمتخصصانو انتخابةبه برفیبرایمصاحبه

ازشهرهایايرانكالندرهایژئوپلیتیکیبحرانگیریعدجغرافیايیدرشکلارزيابیمیزانتأثیربُبرایشدند.

ازآزمـونفريدمنیعدجغرافیاييكازعواملمربوطبهبُبندیمیزانتأثیرهرایاولويتنمونهوبرتكt آزمون

ازآنجاكهباعثنزاعبرسرمنابعكمیابیايیجغرافیرهایمتغدهدكهنتايجمقالهنشانمیاستفادهشدهاست.

بحرانشودمی وشهرهایايرانكالنیتیکیژئوپلهایدر بحراننقشدارند اينکه كه،هایژئوپلیتیکینهايتاً

منابعكمیابجغرافیايیهستندعمدتاً بر اغلب،حاصلتالشبرایتسلطبیشتر در، اينمنابع آنکه دلیل به

پیونددوبنابراينبحرانیجغرافیايیبهبحرانیژئوپلیتیكوقوعمیشوندبهبعضیمناطقدچاربحرانطبیعیمی

شود.تبديلمی
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مقدمه
زدایی کنشگران و واحدهای سیاسی نـقش دارند به دو دسته تقسیم  زایی و تهدید در تهدید  که  جغرافیایی  عوامل  یةکل

بازیگر یا واحد سیاسی نقش مؤثر   اول عواملی هستند که در مناسبات سیاسی و افزایش یا کاهش قدرت ةدست :شوند می

مثل موقعیت یـک کـشور که در  ،(۸71۲ لو،یکووآ و کالدارا) توانیم بگوییم کارکرد ژئوپلیتیکی دارند دارند و اصطالحاً می

شدن بر  )ریملند( و یا واقع ساحلی ةنماید یا در منطق می  ایفا  ر آبراهالمللی قرار گرفته و نقش کنترلی را ب کنار یک آبراه بین

این گونه عوامل معموالً باعث  ... و های بـحری و برّی است قدرت ةنفوذ و مورد عالق ةروی منبع انرژی که به منطق

؛ ستها تأثر از موقعیت آنها م المللی آن وزن ژئوپلیتیکی یک واحد سیاسی بوده و امنیت ملی و بین  افزایش  کاهش یا

د و سرنوشت وش میشامل   را  زنده و فیزیکی و غیرفیزیکی جغرافیا  طـبیعی  دوم عوامل جغرافیایی صرفاً عـوامل ةدست

دهد که این متغیرها  دهد. تأثیر این گونه عوامل در حیات واحد سیاسی نشان می امن قرار می واحد سیاسی را در محیطی نا

. در صـورتی کـه انـسان از قوة ناطقه و عقل خود کـمک نددار  زا را امنیتی بحران  و موضوع  ن به تهدیدشد قابلیت تبدیل

د و تهدیدات وش میت رفع ها، خطرکندبرداری  های برتر خود بهره بـگیرد و در جـهت رفع یا مدیریت تهدیدها از ویژگی

موجبات بحران را فراهم  ،در غیر این صورت .شوند مـی تبدیلخواهد کرد و حتی در مواقعی بـه فـرصت   پیدا  کاهش

 .(۸۸: 19۲١اعظمی، ) هماهنگ است کشورها با واقعیتبیشتر سیاسی  ةنقشاز سیاست جغرافیایی  ةنـقش ند.نک می

 موقعیت، شکل، وسعت، چون جـغرافیایی عـوامل. است کشور آن جغرافیای  ملت  یک  قدرت عامل ترین باثبات ،شک بی

مستقیم دارند. قرآن  ةرابط  ملی  قدرت  همگی با غیره و ،اقلیم گیاهی، پوشش آب، منابع ها، ناهمواری جـغرافیایی، وضـع

ها اشـاره  وری انسان ها و اهـمیت آن در قـدرت انسانی و بهره مختصات جغرافیایی سرزمین  برخی  کریم در آیاتی چند به

 (.17 :زخرف؛ ١9 :طه ؛۲1 :نحل)   نعمتی الهی در این جهت معرفی کرده است  را  و دریاها  ها ها و راه کرده و کوه

اسـتراتژی کامالً آشکار  ة. این موضوع در زمـین گیرد می  قدرت از عوامل سیاست جغرافیایی سرچشمه ،طور کلی به 

  در جهان ابتدا کشورها درک قدرتبرای  ،ای چنین است. بنابراین اندازه الملل نیز تا بین  و سیاست  است و در مورد اقتصاد

سیاسی و امنیتی به جغرافیا  ةامـروز از جنب  دنیای  در .( ۲١: 19۲١نیا،  )حافظ عوامل سیاست جغرافیایی آشنا شد  با  باید

و تأمین منافع ملی  ،راستای ارتقای امنیت، کسب قـدرت  در  د و کشورها سعی دارند از مقولة جغرافیاوش مینگریسته 

  بشر را  دائماً  ،که بستر زیست انسان را فراهم کرده است ،جغرافیای طبیعی (.۸۸: 190۲ ،یافتخار)  نهایت استفاده را ببرند

و   د و موجب نابودی نسل انسانوش میسالی و عدم بارش نزوالت آسـمانی باعث ایجاد بحران آب  . خشککند تهدید می

 ةهای علمی و پیشرفت از روش  و استفاده  آب  ةسالی با مدیرت مصرف بهین اما همین خشک ؛گردد ـیای م هر موجود زنده

ی آب در ساز رهیذخو  ،ها سیالب  کنترل   ی،سدساز. اقدامات شودی بـیشتر تـبدیل ور بهرهتواند به فرصتی برای  آبیاری می

 . دآور می  سالی و انـرژی برق را به ارمغان پشت سدها رفع خشک

برانداز نـیز بـرای زنـدگی انسان و  های خانمان و سونامی ،برف و باران، امواج خروشان دریاها ةنشد مدیریت  بارش

و   شهرها ةاستفاد  قابلانرژی   توانند به برداری مـنطقی مـی و بهره ها آنبا هدایت  ،است. لیکن نیخطرآفرزنده   موجودات

و تـسهیالت و تـجهیزات و انتخاب  سرپناهل خدادادی انسان او را در جهت ساخت عق بنابراین،ند. شوتـبدیل   صنایع

 شود بـاعث رفـع تهدید می  این امر و کند دارد کمک می راهکارهایی که او را در مقابل بالیای طبیعی در امان نگه می

 باعث جمعیت یا وسعت این نیست. گاهی امنیت و رفاه بر دلیل کشور یک بودن تیرجمعپُ وسیع یا(. 19۲١ ،یافتخار )

ها و  پدیده .کند یم خنثی را دیگر مملکت یک مختلف یها بخش درآمد یا تالش یا شود یم معنوی و مادی یماندگ عقب

 اسـت گونه نیهم... نیز  و ،فرهنگی، اقتصادی، نظامی، محیط جغرافیایی -تهدیدهای ژئوپلیتیکی، سیاسی، اجتماعی

و   و عدم شـناخت نفس وجود تهدید و ناامنی مالزم وجود انسان بوده و کامالً طبیعی است ،(. بنابراین۸710 )اسکولوین،
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غرایز، قوة عاقله، قـدرت تـفکر و ابـتکار نیز به بقای انسان  ،آورد. از طرفی را پدید می ها بحران ها آن ةمدیریت بهین  عـدم

تهدیدها از جوامع  ةبرای مدیریت کلیبنابراین، سنت الهـی اسـت.   یک  کند و این کمک می ناامندر محیط  هاو دفع خطر

نـیاز به تفکر استراتژیک همراه با مدیریت کالن و راهبردی  ،های طـبیعی برداری کامل از ظـرفیت ضمن بهره ،انسانی

وزه بشر با پیشرفت در علم مثال، امر عنوان بهد. کرها را از بدو تـکوین مـدیریت  توان پدیده آن می واسطة به  که  است

  ی و تغییرات را مطابق میلساز مشابه  و اقدامات  کند خود تولید می ةژنتیک محصوالت طبیعی را متناسب بـا نـیاز و خواست

برد و  میباروری ابرها در جغرافیای طبیعی دست  ةلیوس بهانـجام داده است و  وفور بهموجودات نباتی و حیوانی   در  خود

جـهت تـهدید دشمنان   انتظار نیست که با استفاده از همین قـاعده در  از  دور  ،نماید. بـنابراین مصنوعی ایجاد مـیباران 

  ةمنطق  در  مصنوعی ةمثل ایجاد سیل و زلزل خطرسازخود برآمده و با استفاده از قوانین طـبیعی و جـغرافیایی اقدامت 

با اسـتفاده از هـمین قوة عـاقله و  ،سوی دیگر  (. از۸710)اسلوان،  ـرار دهدرا نیز در دستور کار خـویش ق ... دشمن و

. به این معنا کندو مدیریت   بینی پیش  را  تواند تهاجم دشمنان طبیعی و حـتی انـسانی خود می زادیتهدشـناخت عـوامل 

در مقابل تهدیدات حـالت  کنند،برداری را  رهموجود و بالقوة خود کمال به  های ظـرفیت  که هرگاه جوامع انسانی بـتوانند از

به  موقع بهریزی دقیق و  بینی و برنامه ، بـا یـک مدیریت راهبردی و پیش صورت  این  نماید. در بـازدارندگی ایجاد می

ای آن ه کرد یـا حـداقل آسـیبخواهند یـا به فرصت تبدیل  خواهند کردخنثی   را  ها آنو   رفتخواهند استقبال تهدیدات 

های  این مقاله عبارت است از تحلیل و بررسی نقش متغیرهای جغرافیایی در بحران از . هدف اصلی داد  دنرا کاهش خواه

های  اصلی مقاله این است که متغیرهای جغرافیایی چه نقشی در بحران سؤالی ایران. شهرها کالنژئوپلیتیکی 

 ی ایران دارند؟شهرها کالنژئوپلیتیکی 

ینظر کرديرو
ها از موضوع نظامی به موضوعات  های امنیتی شاهد هستیم که این بحران های بحران در بررسی سیر تحول نظریه

فوری محیطی توجهی به مسائل و مشکالت  کشیده شده است. یکی از عوامل بیمحیطی ی از جمله مسائل رنظامیغ

)تقریباً از   الملل گرایی بر مطالعات روابط بین واقع ةطوالنی سلط زمان  مدتهاست. در  نبودن خطر این تهدیدات نزد دولت

شدت محدود و مضیق بود که ماهیتاً آن را مرتبط با  و کاربرد امنیت بهشد ( تعریف 1107 ةتا اواخر ده 1197 ةاواخر ده

آن داللت  شد و بر عنوان امنیت ملی یاد می که به طور خیلی عادی از این مفهوم به ای گونه به ؛دید قدرت نظامی می

)دیدگاه مضیق( به امنیت موضوع امنیت نظامی بود و هدف مرجع امنیت هم دولت بود. دیدگاه   داشت. در دیدگاه سنتی

داند و هدف مرجع امنیت را از  موسع امنیتی هر دو حوزه را گسترش داده و موضوع امنیت را صرف تهدیدات نظامی نمی

کنند که امنیت انسانی معنایی  (. مکاتب موسع استدالل می19۲1 ،یآدم)کند   ها خارج می انحصاری تهدیدات دولت ةدایر

بلکه همچنین آزادی از  ،نگرانی از تهدید خشونت دارد. امنیت انسانی تنها آزادی از ترس و هراس نیست  فراتر از دل

ها و  شود و آزادیتر میردهنیافتگی گست امنیت انسانی در شرایط توسعه ،به اعتقاد بعضی ،عالوه احتیاج نیز هست. به

 (.1901 ،راد افشاری و آقابخشی) ردیگ یم برهای دیگر را نیز در ارزش

بلکه حتی نیازهای انسانی و  ،گردد نمی امنیت صرفاً به تهدید و مسائل نظامی بر ،گرا بر اساس دیدگاه مکاتب موسع

کردن هدف و مرجع  گرفته جهت موسع مهم صورتهای  . یکی از تالشردیگ یم بررا نیز درمحیط جغرافیایی مسائل 

 1(. مکتب کپنهاگ190۲بـوزان، ) گرفته است انجام ،ویژه باری بوزان به ،پردازان مکتب کپنهاگ امنیت از سوی نظریه
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کار برده است و  و برخی دیگر به ،1باری بوزان، الی ویور، دویلد های دیدگاهاصطالحی است که بیل مک سوئینی بر آثار و 

 مسائلبلکه امنیت ابعادی مختلف همچون مهاجرت ) ،که امنیت نباید به معنای نبود تهدید سنتی تلقی شود اند ر آنب

است که دولت دیگر تنها مرجع امنیت بر آن و رفاه اقتصادی دارد. بوزان  ،ستیز  طیمحفرهنگی،  مسائلاجتماعی(، 

و تروریسم همگی در وجوه امنیت  ،لتی فراملی و فروملی، رسانههای غیردو های فراملی، سازمان نیست، بلکه افراد، گروه

و از همه  ،بودن امنیت، او بر این باور است که بایستی تأثیر فرهنگ، محیط زیست، تمدن عدی. در خصوص چندبُاند مرجع

هایی  اولین رهیافت وه، جزشدبا توجه به اینکه کامالً بر مطالعات امنیتی استوار  ،تر مذهب را فهمید. مکتب کپنهاگ مهم

گذاری جایگاهی مستقل برای مطالعات امنیتی است؛ به عبارت دیگر، این مکتب، مطالعات امنیتی  است که در راستای پایه

مطالعات راهبردی دوران جنگ سرد تفکیک کرده و آن را ذیل روابط  ةهای دوران جنگ سرد است از حوز را که از ویژگی

 (.1901 تاجیک،) ی را ذیل مطالعات امنیتی قرار داده استالملل و مطالعات راهبرد بین

دهد. باری بوزان با  تنگ نظامی نشان می ةمسائل امنیتی از دایر کردن این امر تالش بوزان و همکارانش را به خارج

گارانه و توجه به ان  با برخورداری از چارچوب سازه اروپا در تیامن نینو دستورالعمل و مهاجرت، ت،یهوانتشار کتابی به نام 

 -های امنیتی ها در رابطه با امنیت تا حد زیادی به تحوالت نوظهور و چالش مسائل هویتی، فرهنگی، مهاجرت و نقش آن

های  شناسی خود نگاهی تاریخی به پدیده اجتماعی پرداخته است. از سوی دیگر، مکتب کپنهاگ در مباحث هستی

است که دولت دیگر تنها مرجع  بر آنای دارد. بوزان  و فرهنگ نیز توجه ویژه ،اجتماعی دارد و به نقش هنجارها، قواعد

و تروریسم همگی در وجوه  ،های غیردولتی فراملی و فروملی، رسانه های فراملی، سازمان امنیت نیست، بلکه افراد، گروه

تأثیر فرهنگ، محیط زیست، بودن امنیت، او بر این باور است که بایستی  عدیامنیت مرجع هستند. در خصوص چندبُ

 (.19۲۸ ی،تهام) تر مذهب را فهمید و از همه مهم ،تمدن

واقعی از نیروی نظامی در تئوری  ةپژوهشگران بر این نظر هستند که اساساً موضوع تهدید به استفاده یا استفاد بیشتر

الملل  تر از روابط بین ای عمومی نیت رشتهاما درواقع مفهوم ام ؛گیرد الملل قرار می مطالعات روابط بین ةو در عمل در حیط

 نشئتها و تهدیدات نظامی  غیر از چالش یشده در جوامع بشری از مسائل است و امروزه بسیاری از تهدیدات مطرح

ی امنیت ملی کشورها و صلح تیفراامنای  ، تهدیداتی که با جلوهمحیط جغرافیاییگیرد؛ مسائلی نظیر تهدیدات امنیتی  می

موضوع آورد. در قرن بیستم  وجود می تر از جنگ به ی که گاهی تأثیراتی بسیار عمیقا گونه به ؛اندازد خطر می به جهانی را

شد و این موضوع در دو جنگ جهانی، پیدایش و  ای بود که متوجه کشورها می نظامی هایامنیت فقط معطوف به خطر

تدریج با  به ،اما ؛خورد های نظامی بیشتر به چشم می راتژیهای بزرگ در است و رقابت قدرت ،ای های هسته پیشرفت سالح

جنگ سرد پایان که باعث  ،اتحاد جماهیر شوروی سابق ةویژه پس از فروپاشی دیوار برلین و تجزی پذیرفتن جنگ، به پایان

ها  گرفت و دولت عنوان موضوعی جدید در کشورهای مختلف مورد توجه قرار می بهمحیط جغرافیایی در دنیا شد، مسائل 

در اواخر قرن  محیط جغرافیاییکرد. موضوعات  و اثر آن بر صلح و امنیت جهانی میمحیط جغرافیایی را متوجه تغییرات 

ریق به مسائل روز جهان المللی وارد شد. این موضوعات از چند ط های بین و دغدغه ،فعالیت، نگرانی ةبیستم به حوز

ولی  ؛شوند های امنیتی کشورها تعریف می مسئله ودر سطح ملی و جز محیطیشوند. بسیاری از معضالت  مرتبط می

جویند. در دنیای  المللی را می سیاست بین ةهای آگاهان و در پاسخ، کنشاند  المللی یا جهانی توان گفت که ذاتاً بین می

شدن اثرگذارند و با فرایندهای اقتصادی و سیاسی آن سروکار دارند و  بر روند جهانیمحیطی ت موضوعا همةامروز، تقریباً 

                                                                                                                                                                   
1. Bill Mcsweeney, Barry Buzan, Eli Weaver, Dwald 
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اما در ادامه هم باید گفت که دو رویکرد اساسی  ؛گیرند الملل قرار می روابط بین ةاز این منظر در ارتباط تنگاتنگی با رشت

 (.190۲، رابینسون) امنیت محیط زیستی وجود دارد ةدربار

ر امنیت یک دشدن منابع تأثیر منفی  سیر از امنیت محیط زیستی این است که تخریب محیط زیست و کمیک تف

تواند منشأ درگیری و مناقشه بر سر منابع تجدیدپذیر مثل آب شیرین و منابع غذایی  کشور دارد. تغییرات محیط زیستی می

بر این مبناست که مشکالت محیط زیستی مثل  امنیت محیط زیستی ةجمله ماهی شود. یک تفسیر از واژ دریایی از

در توانند  های کشاورزی می و تخریب زمین ،ها ازن، باران اسیدی، تخریب جنگل ةشدن الی ای، سوراخ گرمایش گلخانه

ثباتی سیاسی منجر شوند و درگیری و حتی خشونت  و بی ،ند و به رکود اقتصادی، آشوب اجتماعیبگذارمحیط زیست تأثیر

گرایان  خطر اندازند. توجه به امنیت یک کشور از این دیدگاه تا حدودی با پارادایم سنتی واقع خل کشور بهرا در دا

دهد و در قالب مفاهیم کلی امنیت ملی  الملل و امنیت را تشکیل می همخوانی دارد که بخش مهمی از مطالعات روابط بین

نیت محیط زیستی بیشتر مربوط به تهدید تغییرات محیط زیستی بر گیرد و دومین تفسیر از ام المللی قرار می و امنیت بین

 (.19۲7 باف،یقال و این حافظ) امنیت فردی است

دارد که سطحی از تحلیل که بر محور کشور قرار گرفته نامناسب و  وجوددر مرکز این مفهوم، این استدالل 

شود. مشکالت محیط زیستی  محیطی به مرزهای سرزمینی یا سیاسی محدود نمی زیرا مشکالت زیست ؛کننده است گمراه

 مبحث نیااما در استمرار  .کنند از اینکه در داخل کدام مرز ملی زندگی می نظر صرفکند،  را تهدید می« بشریت»مردم یا 

 یها بحران نیتر مهم از هوا یآلودگ و یآب کم ،میندازیب خود کشور در ییایجغراف طیمح تیوضع به ینگاه اگر

 حل اما .کرد خواهند یهمراه را او همچنان دیآ یم نظر به که بودند ،یروحان حسن نخست دولت در هم آن ،یطیمح ستیز

 است؛ منطقه یکشورها یهمکار مستلزم ها بحران یبرخ با مقابله و ستین ساده مدت کوتاه در معضالت یبرخ

 و گتوند سد گاه رهیذخ در ینمک یها تپه از است عبارت آن منشأ که کارون ةرودخان آب شورشدن رینظ ییها بحران

 رفت فراتر هوا یآلودگ سنجش یها دستگاه یریگ اندازه توان از آن زانیم گذشته سال که زگردهایر و غبار و گرد شیافزا

انزلی، از میان رفتن پوشش ی تاالب آلودگ هامون،  ةاچیدر شدن خشک شد، منجر خوزستان از یبخش در برق قطع به و

طوری جدی دامن زندگی  جمله مشکالتی است که به نظر شاید امروز به از...  جنگلی کوهستانی زاگرس و شمال کشور و

محیطی  پاید که همین تهدیدات زیست اما دیرزمانی نمی ؛محیطی نگیرد ایران را در قالب تهدیدات امنیتی زیست ةجامع

کما اینکه در همین چند وقت اخیر در شهرهای جنوبی چنین بوده و  ؛کند ر جهان را ناممکن میکه د ،زندگی نه در ایران

 (.19۲١ یا،ن حافظ) هست

 پژوهش روش

 و مرکزی شهر یک از معموالً شهر کالن. رود می کار به رجمعیتپُ و بزرگ شهرهای دربارة که است عنوانی شهر کالن

 سیاسی، اهمیت از معموالً شهرها  کالن. شود می گفته هم 1مادرشهر شهر کالن به. است  شده تشکیل اقماری شهر تعدادی

. شوند می محسوب کشور هر تجاری و اقتصادی مهم مراکز از و برخوردارند فراوانی فرهنگی و ،بازرگانی اقتصادی،

 دیگر گردشگرهای پذیرای، دلیل همین  به .دارند بسیاری گردشگری و ،آموزشی فرهنگی، ورزشی، امکانات ،همچنین

 به مادرشهر یا شهر کالن که سازمان ملل متحد آورده است، ،شهر المللی کالن . در تعریف بینهستند کشورها و شهرها

المللی،  با توجه به دیدگاه تعریف بین ،رو  این  میلیون نفر جمعیت داشته باشند. از هشت از بیش که شود می گفته شهرهایی

طورکه تعریف مفهوم شهر در کشورهای مختلف  حال، همان شود. درعین شهر شناخته می در ایران فقط شهر تهران کالن

                                                                                                                                                                   
1. Metropolis 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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و حوزة نفوذ شهر در  ،پذیری ها، میزان جمعیت بندی انواع شهرها نیز برحسب میزان فعالیت متفاوت است، تقسیم

شهر معادل مادرشهر است و  اما در ادبیات رایج کشور ایران، اصطالح کالن .کشورهای گوناگون با یکدیگر یکسان نیست

و  ،شود که حداقل یک میلیون نفر جمعیت داشته باشند، واجد مرکزیتی اقتصادی و سیاسی باشند طالق میبه شهرهایی ا

شود که یک  شهر در ایران به شهری اطالق می کالن ای یا ملی از موقعیتی مرکزی برخوردار باشند. در مقیاس ناحیه

، وزیر وقت مسکن و یاک یدیمحمد سع 19۲0ل شهر را در سا میلیون نفر یا بیشتر جمعیت داشته باشد. تعریف کالن

هزار  ١77 ی با جمعیت بیش ازیشهرسازی، در شورای عالی شهرسازی و معماری اصالح کرد و طبق آن شهرها

شهر، در ایران فقط شهرهای دارای بیش از  نداشتن تعریف حقوقی واحد از کالن یل. به دلشوند می محسوب شهر کالن نفر

انند از مزایای قانون مالیات بر ارزش افزوده بهرة بیشتری ببرند. با تصویب شورای عالی شهرسازی تو یک میلیون نفر می

توانند از قانون  اما نمی ؛شهر شوند صورت قانونی و رسمی کالن توانند به و معماری، شهرهای زیر یک میلیون نفر می

آذربایجان  ،اصفهانخراسان رضوی،  کرج، تهران، شهرهای ،مالیات بر ارزش افزوده بهرة بیشتری ببرند. در حال حاضر

 .شوند می محسوب شهرهای ایران مرکزی کالن و ،فارس شرقی،

 0533یسرشماربراساسايرانشهرهایمیلیونیفهرست.0جدول

 شرح جمعیت رديف

 تهران ۲۲90١17 1

 مشهد 990۸007 ۸

 اصفهان ۸۸29۸21 9

 کرج 1109207 2

 شیراز 1۲01771 ١

 تبریز 1009799 0

 اهواز 197۸١11 0

 قم 1۸1۸۸۲9 ۲

 کرمانشاه 17۲9۲99 1

 ارومیه 1727١0١ 17

 کشور کل تیجمع 011۸0۸07 11

https://www.amar.org.irمنبع:


0533یايرانبراساسسرشماریلیونیمیفهرستشهرها.0نمودار

نگارندهمنبع:



 636رانيایشهرهاكالنهایژئوپلیتیکیهایجغرافیايیدربحرانلفهؤبررسینقشم

در جهان را دارد. در  ینینرخ شهرنش ترین یعسر یرانا ،. درواقعرود یم یشبه پ یراندر ا ییبا سرعت باال ینیشهرنش

ین شهرنش یرانا یتدرصد از جمع ١/0١، ۸717. در کردند یم یزندگ یدر مناطق شهر یرانیاناز ا یمیکمتر از ن 11۲7

شهر با  هشتایران دارای  ۸717در سال . یددرصد خواهد رس 1/00به  ۸797آمار در سال  ینکه ا شدند یم محسوب

ترین شهر کشور  یترجمعپُخواهد رسید. تهران  نُه شهراین تعداد به  ۸797جمعیتی باالتر از یک میلیون نفر بود. در سال 

 ۸797بود. در  ،یعنی مشهد ،یت بعدیرجمعپُبرابر شهر   میلیون نفر ساکن داشت که سه 2/0 ،۸717است که در سال 

د رسید و از هر ده نفر ایرانی شهرنشین یک نفر در تهران زندگی خواهد کرد. میلیون نفر خواه هشتجمعیت تهران به 

درصد رشد  2/91رود شهر کرج با  اما انتظار می ؛افزایش جمعیت خواهند داشت ۸797شهرهای بزرگ ایران تا  همة

ین نرخ رشد را تا باالتر بعد از کرج شهرهای ارومیه و مشهد بیشترین مقدار افزایش جمعیت را به خود اختصاص دهد.

 جمعیتی(. ة: آیند1217 : ایران در۸710، نترنشنالیا توریورومان)ی خواهند داشت ۸797


شهرهایايران.كالن0ةنقش

يورومانیتورةسسؤگزارشممنبع:

عوامل بحث تمرکززدایی و دولت و نهادهای   این    هوایی تنوع زیستی و فرهنگی را همراه دارد که تنوع اقلیمی و آب و

 هوای کشور است گاه این همه گوناگونی آب و جلوه  و بهتـرین  کند. ایران سرزمینی متنوع است محلی را مطرح می

ای، به  های ناحیه انداز ترین عوامل مؤثر در تشکیل چشم یکی از مهم  عنوان به ،هوا نتیجه، آب و (. در1: 190١)علیجانی،  

شرایط ارتفاعی و موقعیت جغرافیایی در ایران، از تنوع زیادی برخوردار است. اقلیم ایران شرایط   لیل وابستگی آن بهد

سازمان اجتماعی ایران و   یها جنبه همةوجود آورده است که ناگزیر بر  زیستی متفاوتی را در نواحی مختلف ایران به

گرایی ایفا  گرایی و ناحیه در محلی یلیبد یگذارد کـه ایـن عامل نقش ب اجتماعی مردم تأثیر بسزایی می یشناس روان

 (.١2: 19۲1)میرحیدر و ذکی،   کند یم
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 ايراناقلیمیوهوايیوآبتنوع.2ةنقش

https://www.mdpi.comمنبع:

تحلیلی و استنباطی است. در گردآوری اطالعات میدانی از هر دو روش کمّی و  -روش تحقیق پژوهش توصیفی

آماری مورد  ةعنوان جامع به جغرافیای سیاسی ةحوز متخصصانکیفی استفاده شـده اسـت. در بخش کمّی، چهل نفر از 

برفی برای مصاحبه  ةبه روش گلول ریت بحرانمدی ةحوز متخصصاناستناد قرار گرفتند و در قسمت کیفی هفت نفر از 

از شهرهای ایران  کالندر  های ژئوپلیتیکی بحرانگیری  عد جغرافیایی در شکلارزیابی میزان تأثیر بُ برایانتخاب شدند. 

تفاده شده عد جغرافیا از آزمـون فریدمن اسیک از عوامل مربوط به بُ بندی میزان تأثیر هر نمونه و برای اولویت تک  t  آزمون

 است.

هايافته و بحث
توصیفی هایيافته

گويانسنپاسخ


گويان.سنپاسخ2نمودار

هایپژوهشمنبع:يافته
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التیتحص

 
گويان.تحصیالتپاسخ5نمودار

هایپژوهشمنبع:يافته

شغل

 
 گويان.شغلپاسخ0نمودار

هایپژوهشمنبع:يافته

 هایتحلیلیيافته

و  ،نتیجه گرفت وسعت کشور، اسـتعدادها توان یم ،عد جغرافیاییهای مربوط به بُ میانگین و درصد فراوانیبا توجه به 

جغرافیایی در   عدبُ ازطبیعی و محیطی مختلف کشور بیشترین تأثیر را   های و محدودیت  محیطی متفاوت یها یتوانمند

 .دارند های ژئوپلیتیکی بحران یریگ شکل
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 جغرافیايیعدبُسؤاالتبهافرادپاسخدرصدوفراوانی.2جدول

معیاانحراف

 ر
 میانگین

خیلی

 كم
 كم

متوس

 ط
 زياد

خیلی

 زياد
عدمربوطبهگويهمیزانتأثیربُ  رديف 

02/7  10/2  
 فراوانی 12 ۸7 ١ 1 7

 1 وسعت و عمق کشور
77/7  ١/۸  ١/1۸  درصد فراوانی 9١ ١7 

79/1  2۸/9  
 فراوانی 0 12 1۸ 0 1

ها ناهمواریسختی   ۸ 
١/۸  ١/10 فراوانی درصد 1١ 9١ 97   

10/7  ۸۸/9  
تفاوت و اختالف اقلیمی و  فراوانی ۸ 10 19 0 ۸

 آب و هوایی
9 

١ ١/10  ١/9۸ فراوانی درصد ١ 27   

0١/7  07/9  
های  بین سکونتگاه ةفاصل فراوانی ١ ۸7 19 ۸ 7

 انسانی
2 

77/7  ١ ١/9۸  ١7 ١/1۸ فراوانی درصد   

0١/7  7١/2  
پراکندگی بین  فاصله و فراوانی 0 ۸1 1 2 7

 مناطق کشور
١ 

77/7  17 ١/۸۸  ١/١۸ فراوانی درصد 1١   

۲2/7  0۸/9  
وجود مخاطرات محیطی  فراوانی 17 ۸9 0 1 7

 متفاوت در کشور
0 

77/7  ١/۸  1١/١ ١0 فراوانی درصد ۸١   

01/7  7١/2  
محیطی موانع طبیعی و  فراوانی 0 ۸7 11 1 7

 دسترسی متفاوت در کشور
0 

77/7  ١/۸  ١/۸0  ١7 ١/10 فراوانی درصد   

71/1  20/9  
 فراوانی 0 1١ 1۸ 0 1

 ۲ شکل هندسی کشور
١/۸  1١ 97 ١/90 فراوانی درصد 1١   

71/1  
 

0۸/9  

های  طرح ةعدم توسع فراوانی 0 ۸2 0 1 9
ای با توجه به  منطقه

غرافیایی مناطقجهای  لفهؤم  

1 
١/0  ١/۸ فراوانی درصد 1١ 07 1١   

01/9میانگین کلی:     

هایپژوهشمنبع:يافته

 جغرافیايی بعد تأثیر میزان ارزيابی

  ادعای  نیز  H1مقاله در ایران و فرض بدیل  یریگ عد در شکلکم هر بُ  تأثیر  نمونه، فرض صفر مبتنی بر تک  t در آزمون

 .است مقاله  یریگ عد مورد مطالعه در شکلتأثیر زیاد بُ ةدهند آزمون اسـت که در صورت تأیید نشان

H 0:μ<3 

H1: µ>3 

اند، میانگین عدد سه یعنی نقطة وسط طیف لیکرت درنظر  ای گردآوری شده درجه  پنج  ها با طیف لیکرت چون داده

محاسبة میانگین هر   در  درصد بررسی شده است. چنانچه 1١ین، این مطالعه در سطح اطمینان ن. همچ است  گرفتـه شده

بنابراین،  .شود یرد م  صفر  تر باشد، فرض ( کوچک١مقدار بحرانی )سطح خطا=   ( از معناداری  آزمون )مقدار ةعد، آماربُ

 .ادعای آزمون تأیید خواهد شد

. نتـایج  است  شده  گویه مطرح  ُنه ،های ژئوپلیتیکی ایران بحران یریگ بر شکل  مؤثر  برای بررسی عوامل جغرافیایی

  دیدگاه  آمده است. بر اساس نتایج این آزمون، میانگین 9جغرافیایی در جدول   عدبُ  نمونه برای بررسی تک tآزمون 

است و مقدار معناداری نیز   لیکرت  تر از حد وسط بزرگ  کـه  دست آمده به 9/010  عد جغرافیاییدهندگان در زمینة بُ پاسخ

به . است  معنادار  شده  بنابراین، مقدار میانگین مشاهده .است  درصد ١  تر از سطح خطای ه کوچکحاصل شده کـ 7/777

  یریگ عد جغرافیایی یکی از ابعاد مؤثر در شکلتوان گفت: بُ درصد می 1١با اطمینان   آماری  های تهاز این یاف  یک هر  استناد

 .در ایران است های ژئوپلیتیکی بحران
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 عدجغرافیايیبُبراینمونهتك tآزموننتايج .5جدول

مقدارمعناداری tمقدارمیانگینعدموردنظربُ
درصد33اطمینانةفاصل

حدباالحدپايین

١۸۲/7 777/7 99/۲ 010/9 عد جغرافیاییبُ  ۲00/7  

هایپژوهشمنبع:يافته

های  گویه همةبر اساس نتایج،  آمده است. 2عد جغرافیایی در جدول های بُ گویه  برای هرکدام از  نمونه  تک t  نتایج

 .شود یها اثبات م آن  از  هریک  زیاد  تأثیر  ؛ پس به صورت معناداری از میانگین باالتر هستند  نیز  جغرافیایی  عدمربوط به بُ

 عدجغرافیايیهایبُنمونهبرایهريكازگويهتك tنتايجآزمون .0جدول

جغرافیايیعوامل t میانگین  مقدار  

مقدار

 معناداری
درصد33اطمینانةفاصل  

 حدباال حدپايین 

کشور عمق و وسعت  10/2  12/1  777/7  190/7  212/1  

ها یناهموار یسخت  2۸/9  ١1/۸  719/7  712/7  0١0/7  

ییهوا و آب و یمیاقل اختالف و تفاوت  ۸۸/9  20/1  1١۸/7  7۲0/7-  ١90/7  

07/9 یانسان یها سکونتگاه نیب ةفاصل  ۲2/١  777/7  2١0/7  12۸/7  

کشور مناطق نیب یپراکندگ و فاصله  0۸/9  21/١  777/7  2١2/7  11١/7  

کشور در متفاوت یطیمح مخاطرات وجود  7١/2  ۸1/1  777/7  ۲۸1/7  ۸0۲/1  

کشور در متفاوت یدسترس یطیمح و یعیطب موانع  00/9  0۲/١  777/7  211/7  7١7/1  

کشور یهندس شکل  20/9  10/۸  77١/7  1١1/7  01۲/7  

 ییایجعغراف یها لفهؤم به توجه با یا منطقه یها طرح ةتوسع عدم

 مناطق
0۸/9  ١۸/2  777/7  271/7  72۲/1  

یپژوهشهاافتهمنبع:ي

 جغرافیايی عدبُ به مربوط عواملتأثیرمیزانبندیرتبه

عد جغرافیایی برای های بُ بندی هریک از گویه رتبه  برای  ، نتایج آزمون فریدمنشود یم  دیده 0 طورکه در جدول همان

  های این به رتبة میانگین هریک از گویه   ترتیب اولویت بیان شده است که با توجه به های ژئوپلیتیکی بحران یریگ شکل

و  ،محیطی متفاوت کشور یها یترتیب اولویت میزان وسعت کشور، استعداد و توانمندگرفت به نتیجه توان یم  عدبُ

 0  جدول  دارند. در های ژئوپلیتیکی بحران یریگ طبیعی و محیطی متفاوت کشور بیشترین تأثیر را در شکل یها تیمحدود

 .ها نیز مشخص شده است ترتیب اولویت سایر گویه به

 جغرافیايیعدنتايجآزمونفريدمنبرایبررسیبُ .3جدول

 

 

 
یپژوهشهاافتهمنبع:ي

N Chi-squareDFآزادی(ة)درجSig

27 10/2۲ ۲ 777/7 
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 آزمونفريدمنازعدجغرافیايیبااستفادههایبُرتبةهريكازگويه .7جدول

میانگینةرتب هااولويت متغیرها   

١0/0 کشور عمق و وسعت   1 

19/0 کشور در متفاوت یطیمح مخاطرات وجود   ۸ 

۸7/١ کشور در متفاوت یدسترس یطیمح و یعیطب موانع   9 

12/١ کشور مناطق نیب یپراکندگ و فاصله   2 

72/١ مناطق ییایجغراف یها لفهؤم به توجه با یا منطقه یها طرح ةتوسع عدم   ١ 

۲0/2 یانسان یها سکونتگاه نیب ةفاصل   0 

1۲/2  0 شکل هندسی کشور 

12/2 ها یناهموار یسخت   ۲ 

00/9 ییهوا و آب و یمیاقل اختالف و تفاوت   1 

هایپژوهشمنبع:يافته

 مصاحبه موضوعی آنالیز با همراهشوندگانمصاحبه مشخصات

ها خواسته شد  انجام گرفت و از آن جغرافیای سیاسینظران  ساختاریافته با تعدادی از صاحب در این مرحله، مصاحبة نیمه

شده بیان  مطرح یها بـا توجه بـه پرسش ژئوپلیتیکیهای  بحران یریگ شکل در جغرافیایی نقش عوامل ةنظر خود را دربار

 .موجود است 0شوندگان در جدول  . مشخصات مصاحبه دهند  اصلی یاری مدلکنند و محقق را در طراحی 

 مصاحبهموضوعیآنالیزباهمراهشوندگانمصاحبهمشخصات.6جدول

شوندگانمصاحبهكدسمتسازماننامتیفعالةسابقمصاحبهمدت

دقیقه 2١  #1 یعلم ئتیهعضو  دانشگاه تهران سال 1١ 

 #۸ یعلم ئتیه عضو دانشگاه مدرس 1۸ ۸7

 #9 یعلم ئتیه عضو دانشگاه خوارزمی 2 97

 #2 یعلم ئتیه عضو دانشگاه شهید بهشتی 9۲ 2١

 #١ یعلم ئتیه عضو دانشگاه عالمه طباطبایی ره 1 07

 #0 یعلم ئتیه عضو دانشگاه تهران ۸ ۸١

 #0 یعلم ئتیه عضو خوارزمی دانشگاه 17 97

یپژوهشهاافتهمنبع:ي

وضعیت کنونی  ةشوندگان دربار گرفته مطابق بخش کمّی حول چهار موضوع انجام شد. از مصاحبه  انجام  یها مصاحبه

کدام سؤال  هر  تأثیر  عد و درجةایران با توجه به عوامل این بُ  در های ژئوپلیتیکی بحران یریگ عد جغرافیایی برای شکلبُ

ارائه دهند.   در ایران عوامل جغرافیاییبهتر  دهی و مدیریت سامان برایها خواسته شد تا راهکارهایی  شد و درنهایت از آن

و میزان تأثیر آن  نامطلوب کیتیژئوپلهای  ی به بحرانده منظور شکل عد در ایران بهبُ  ، وضعیت موجود اینیطورکل به

ن ای  بـه توان یم ،مطالعات بخش کمّی و کیفی تحقیقبا توجه به شد.   ارزیابی  متوسط ران ژئوپلیتیکبح یریگ جهت شکل

محیطی متفاوت کشور، پراکندگی بین مناطق و  یها ینتیجه رسید که عواملی مانند وسعت کشور، استعداد و توانمند

ز انظر یکی   در  که یطور در اولویت قرار دارند؛ به های ژئوپلیتیک بحران یریگ و برای شکلاند   مهم  جغرافیایی  فاصلة

این   با  متناسب  یزیر محیطی متفاوت در هر منطقه و برنامه یها یشوندگان عامل استعدادها و توانمند مصاحبه

 اندتو یکه م  است های ژئوپلیتیکی بحران یریگ شکلجلوگیری از برای آن منطقه یکی از مؤثرترین عوامل در  ها یتوانمند

هر  یها یبه امکانات و توانمند  توجه  دیگو یم  شوندگان بازده خیلی خوبی داشته باشد. همچنین، یکی دیگر از مصاحبه
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  این  مورد در  شوندگان ز مصاحبهایکی دیگر . است  خیلی مؤثر های ژئوپلیتیک بحرانهای  منطقه در کاهش و تعدیل هزینه

 که یطور ؛ به شود یم  ولی همراه با میزان پیشرفت و فناوری در کشور معنادار: عامل وسعت مهم است؛ دیگو یعامل م

سراسر سرزمینش در ارتباط باشد )مانند ژاپن(؛ ولی کشوری   با  یراحت به تواند یوقتی کشور ازنظر فنـاوری پیشرفته باشد، م

  و لزوم  ارد، وسعت در آن معنادار استزمان با سایر مناطق را ند هم  ارتباط  و امکان  که ازنظر فناوری ضعیف است

 اول در  اولویت  شوندگان عد اغلب مصاحبهاین بُ ة. دربارشود یبهتر سرزمین احساس م ةمقاله برای ادار یریگ شکل

هر منطقه و بعد از آن عامل   و استعدادهای  ها یدر ایران را توجه به توانمند بحران ژئوپلیتیکی یریگ شکل جلوگیری از

و استعدادهای هر منطقه توجه شود و با توجه به این   ها یتوانمند  بودند که اگر بهبر آن ها همگی  . آن دانند یم  وسعت

خیلـی خوبی خواهد   ، بازده شود  انجام یا منطقه  توسعة یها شود و طرح یزیر برنامه  هر محیط یها یاستعدادها و توانمند

تأثیر  انیگو پاسخ یطورکل به  گفت توان یم ،از مطالعات بخش کمّی و کیفی تحقیق آمده دست نتایج به  به  توجه اداشت. ب

 اند. کرده  اعالم  در ایران متوسط بحران ژئوپلیتیکی  یریگ جغرافیایی را در شکل  عدبُ

 گیرینتیجه

دارند به دو گروه تقسیم زدایی بازیگران و واحدهای سیاسی نقش  زایی و تهدید در تهدید  که  های جغرافیایی لفهؤم  یةکل

بازیگر یا واحد سیاسی نقش مؤثر   اول عواملی هستند که در مناسبات سیاسی و افزایش یا کاهش قدرت ةدست :شوند می

المللی قرار  مثل موقعیت یک کشور که در کنار یک آبراه بین ،توانیم بگوییم کارکرد ژئوپلیتیکی دارند می اصطالحاًدارند و 

 ةکه به منطق ،و یا بر منبع انرژیقرار گرفته است )ریملند(  ساحلی ةنماید یا در منطق می  ایفا  رلی بر آبراهگرفته و نقش کنت

  افزایش  این گونه عوامل معموالً باعث کاهش یا ... و ه استشد  واقع، های دریایی و زمینی است قدرت ةنفوذ و مورد عالق

دوم عوامل  ةدست؛ هاست المللی کشورها متأثر از موقعیت آن ملی و بینو امنیت  استوزن ژئوپلیتیکی یک واحد سیاسی 

و سرنوشت واحد سیاسی را  شود میشامل   را  زنده و فیزیکی و غیرفیزیکی جغرافیا  طبیعی  عوامل صرفاًکه است جغرافیایی 

است که قابلیت تبدیل شدن به دهد. تأثیر این گونه عوامل در حیات واحد سیاسی به اندازه ای  قرار می ناامندر محیطی 

داراست. در صورتی که انسان از قوة ناطقه و عقل خود کمک بگیرد و در جهت رفع یا   را زا بحرانامنیتی   و موضوع  تهدید

خواهد کرد و   پیدا  و تهدیدات کاهش شد خواهد رفع  ها، خطرکندبرداری  ی برتر خود بهرهها یژگیومدیریت تهدیدها از 

 .خواهند ساختموجبات نابودی انسان را فراهم  ،در غیر این صورت .شد خواهد حتی در مواقعی به فرصت تبدیل 

سالی و عدم بارش  . خشککند یمتهدید   بشر را  دائماً ، که بستر موجودیت انسان را فراهم کرده است ،جغرافیای طبیعی

اما همین  شود؛ ای مـی و هر موجود زنده  اعث ایجاد بحران آب شده و موجب نابودی نسل انساننزوالت آسمانی ب

تواند به فرصتی برای  آبیاری می ةی علمی و پیشرفتها روشاز   و استفاده  آب  ةسالی با مدیرت مصرف بهین خشک

سالی و  سازی آب در پشت سدها رفع خشک و ذخیره ،ها سیالب  کنترل   ی،سدسازهای  . پروژهشودی بیشتر تبدیل ور بهره

. آورد می  ارمغان انرژی برق را به

این شکل با   در  که  عـوامل برخوردارند  دیگـر  اهمیت و اولویت بیشتری در مقایسه با  از  برخی از این عوامل در ایران

محیطی   یها یو توانمند  استعداد ؛ کشور  : وسعت اند از اند. این عوامل عبارت متفاوت و بیشتری نشان داده شده  ضخامت

  هم از سایر عوامل گذارند یبین مناطق و فاصلة جغرافیایی. این عوامل هم بر عوامل دیگر اثر م  پراکندگی  ؛متفاوت کشور

 مطابق با ،توسعه یها طرح  تهیة  لزوم  بر  که  خاص هر منطقه یها یمانند عامل استعدادها و توانمند ، رندیپذ یم  اثر

. دهند پذیرد که با یکدیگر یک لوپ یا چرخه را شکل می استعدادها و نیازهای هر منطقه اثرگذار است و از آن اثر می

از مرکز تا پیرامون   فاصله  گفت این عامل در شکل هندسی کشور و همچنین در عامل توان یعامل وسـعت م ةدربار
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اثر بگذارد.  ی ژئوپلیتیکها بحران یریگ طور مستقیم در شکل به تواند یرامون ماثرگذار است که عامل فاصله از مرکز تا پی

ها از  سکونتگاه ةگفت که این عامل در فاصل توان یمناطق از یکدیگر م  حد از  شینهایت، برای عامل پراکندگی ب در

تا پیرامون نیز   مرکز  که خود عامل فاصله از  است  یکدیگر و همچنین در عامل فاصلة مرکز و پیرامون از یکدیگر اثرگذار

 تأثیر دارد. های ژئوپلیتیک بحران یریگ شکل به صورت مستقیم در
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