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عنوان طرح پژوهشي:  -1-1
 تحليل ژئوپوليتيك و ژئواكونوميك و نقش ايران در منطقه

مدير طرح پژوهش -1-2

 اله عزتيدكتر عزت نام و نام خانوادگي:

 مبيني دهكرديدكتر علي  ناظر طرح پژوهشي: ريزيسازمان مديريت و برنامه كارفرما:
 29/12/1386 تاريخ پايان پروژه: 01/09/1385 تاريخ شروع پروژه: -1-3
 

 مدارك موجود: -2

 )Wordنسخه ديجيتال (            گزارش نهايي مكتوب            
 )PDFنسخه ديجيتال (           

 )Wordنسخه ديجيتال (            مقاله            
 )PDFديجيتال (نسخه            

 

 كليات طرح پژوهش: -3
 تحليل ژئوپوليتيك و ژئواكونوميك و نقش ايران در منطقه: عنوان 
 :آيا جهاني شدن و تحوالت ژئوپوليتيك و ژئواستراتژيك ايران امكان دستيابي كشور به موقعيت برتر و  مساله تحقيق

 ؟ساختفراهم خواهد  را گاه راهبردي منطقهتكيه
 منطقه در راستاي دستيابي به الگوي استراتژيك براي استفاده  دربررسي وضعيت ژئوپوليتيك و ژئواكونوميك ايران  :هدف

 اقتصادي ايران در عرصه جهاني. -هاي سرزميني جهت ارتقاي جايگاه سياسيمطلوب از قابليت
 قلمرو زماني: - 
 ايران. :قلمرو مكاني 
 :روش هاي بخشي از تحقيق از جهت انجام تحليلتحليلي است كه  -روش تحقيق اين طرح توصيفي روش تحقيق

SWOT استفاده شده است. 
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 پيوست:

 R.R.RE02.043كد مستند: 

 4از  3 شماره صفحه: 
 :تهديد ( -فرصت -ضعف -تحليل قوت مدل مورد استفادهSWOT.( 
 :فصل به شرح زير سازماندهي شده است. 10طرح حاضر در  خالصه فصول 

 است.مسئله و روش تحقيق تشريح شده طرح شامل بيان  »كليات« فصل اولدر  -

. در اين فصل اختصاص يافته است» هاي نظام اقتصاد جهانيامواج جهاني شدن و ويژگي«به فصل دوم  -
گذاري مستقيم خارجي و تأثير جهاني موضوعات جهاني شدن و نظام اقتصاد جهاني، جغرافياي جديد سرمايه

 شدن بر اقتصاد بررسي شده است. 

در اين فصل اهميت خاورميانه و ايران  ؛است »اهميت خاورميانه ژئواكونوميك نفت و گاز و« فصل چهارم عنوان -
از نظر برخوداري از منابع انرژي و نقشي كه در انتقال آن دارد، بررسي شده است. همچنين اهيمت خاورميانه و 
خليج فارس در مباحث ژئواكونومي و استراتژي آمريكا در خليج فارس و علل آن، در اين فصل تشريح شده است.

در اين  است.» هاي ژئواكونومي و جايگاه آن در حوزه ژئواكونومي خاورميانهايران و برتري«فصل پنجم نوان ع -
 شده است. تشريحهاي آن جايگاه استراتژيك، ژئوپليتيك و ژئواكونوميك ايران در خاورميانه و برتري ،فصل

و جايگاه آن در كريدورهاي حمل و  نقش مركزيت ايران در حوزه توليد و مبادالت نفت و گاز« در فصل ششم -
 تبيين شده است. »نقل و ترانزيت

 »هاهاي وابسته و هيدروپوليتيك مرزهاي ايران و نقش ژئواكونوميك آنژئواكونوميك و پديده«فصل هفتم در  -
و  شدهگيري مفهوم ژئواكونوميك را تحليل ابتدا تحوالت ژئواستراتژيك و شكل ،در اين فصل بررسي شده است.

است. سپس ژئواكونومي  شدهاي در مورد نفت در خاورميانه و اهميت برخورداري از منابع نفتي را بيان تاريخچه
هيدروپوليتيك  نهايت،در  مورد بررسي قرار گرفته وو وضعيت آب در خاورميانه  شدهو مسئله جنگ آب مطرح 

 شورهاي همسايه مدنظر قرار گرفته است.هاي مشترك ايران با كرودهاي ايران، بحران آب در كشور و رودخانه

انداز رشد و توسعه آن در حال و و چشم هايران به منزله پايگاه اقتصادي/ صنعتي منطق«وضعيت  ،فصل هشتمدر  -
تحليل شده است. براي اين منظور ابتدا تحليل ضعف و قوت ساختار سياسي ايران ارائه شده است و  »آينده

 سال آينده ارائه شده است.  20هاي فراروي ايران در سپس فرصت

پرداخته است. در اين فصل، ابتدا  »انداز نقش اقتصادي ايران در منطقه و اقتصاد جهانيچشم«به فصل نهم  -
ها و تهديدها واقعيات اقتصاد ايران بيان شده است و جايگاه ايران در خاورميانه و اهميت آن، بيان شده و فرصت

ده است. در ادامه روابط ايران با كشورهاي منطقه از جمله: عراق، سوريه، لبنان و افغانستان بررسي برجسته ش
 است.  شده

ريزي استراتژيك و آمايش سرزمين در انداز و نقش مديريت و برنامهالزامات تحقق و چشم«به بررسي فصل دهم  -
هاي پيدايش ي استراتژيك تشريح شده و زمينهريزپرداخته است. در اين فصل ابتدا مديريت و برنامه »ايران

هاي ريزي استراتژيك و آمايش سرزمين و چالشتئوري بومي مديريت مدنظر قرار گرفته است. در ادامه برنامه
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 ها در ايران تشريح شده است.آن

 :نتايج 

، نقش كليدي در غني نفت و گازداري از منابع و ذخاير ردليل برخونتايج طرح حاضر حاكي از آن است كه كشور ايران به
 هابينيعليرغم پيش ،پايان جنگ سردپس از انتقال انرژي و قرار گرفتن در مسير دو كريدور اصلي حمل و نقل در جهان، 

در زمينه آمايش  ت خود را حفظ كرده است.يماههمچنان  -اهميت شدن جايگاه ايران پس از جنگ سردمبني بر كم -
اي برنامههنوز » مركز ملي آمايش سرزمين«وان نبه ع مركزيبه رغم وجود دهد كه نيز نتايج تحقيق نشان مي سرزمين

يافتگي، كشور شكلي سطوح توسعهدر حالي كه جهت همخواني و هممدون جهت آمايش سرزمين در كشور اجرا نشده 
 .توجه ويژه به مناطق استنيازمند 

 

 واژگان كليدي: -4

 انداز، استراتژي.چشمهيدروپوليتيك، ژئواكونوميك، ژئواستراتژيك،  ،ژئوپوليتيك
Geopolitics, Geo-economics, Geostrategic, Hydropolitic, Mission, Strategy.

 

 هاي سياستي قابل استخراج از طرح:توصيه -5

 توان استنباط كرد به شرح زير است.هاي سياستي كه از طرح حاضر ميمهمترين توصيه

جهت هاي مديريتي، هاي خاص و باال بردن ظرفيتبازسازي ساختارهاي اقتصادي، افزايش كارايي، دانش و مهارت -
 .گيري از امكانات جهاني شدنبهره

 :از جمله موجود كشورهاي امكانات و ويژگيگيري از حركت در مسير يك استراتژي توسعه مشخص جهت بهره -
 .الملليبيناصلي ونقل كريدورهاي حمل مسيرو منطقه استراتژيك خاورميانه  فراوان، قرار گرفتن درانرژي  منابع

 .ي مرزي كشورهااز هدر رفتن آب رودخانهبراي جلوگيري احداث چندين سد مخزني  -
آوري هاي عملياتي كالن فنهاي استراتژيك و برنامهها با سياستسويي كامل فعاليتايجاد هماهنگي و هم -

 ها.كارهاي الزم براي تحقق آنهاي ارتباطي و اطالعاتي و سازوتأمين زيرساختاطالعات و تهيه و 

و اي، پيگيري سياست مذاكره پيگيري سياست اعتمادسازي، اتخاذ سياست غيرچالشي در روند تحوالت منطقه -
زمينه  ف درهاي مهم قدرت در منطقه و ايجاد ائتالاي، شناسايي كانونالمسائلي در قبال رقباي منطقهتفكر حل
زني ارتقاي توان تأثيرگذاري و چانهجهت  ،هاي خارجي در منابع داخليمختلف و درگيرسازي سرمايه موضوعات

 ويژه معادالت انرژي.اي بهايران در روند معادالت منطقه
 


