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مقدمه
. با (98 :1388 پور، کریمی) اند بوده انسان سکونت برای پرکشش بستری تاریخ،طول  در اقیانوسی و دریایی های کرانه

 بر مبتنی جهانی اقتصادند. در این میان، داد می تشکیل را بشر اقتصاد اصلیة هست ها خشکی میالدی 16 قرن تاوجود این 

 دریامحور به محور خشکی رویکرد از تغییرکه  شد آغاز بشر نگرش در جدیدی فصل میالدی 16 قرن از پس اما، بود زمین

 در ای ویژه اهمیت از ساحلی مناطق وه است گرفت شکل دریایی قدرت و دریاة پای بر جهانی اقتصاد اساس که طوری به؛ بود

 ةتوسع مهم عوامل از یکی دریا به دسترسی امروز تا. (12 :1392 پور، کریمی) اند هشد برخوردار کشورهاة توسع روند

 به رسیدن یبرا یضرور شرط آزاد های آب دراختیارداشتن که است این تصور .است بوده کشورها سیاسی و یاقتصاد

، جهان بزرگ آبیة پهن سومین، کیلومترمربع میلیون 75 وسعت با هند اقیانوس .(46 :1381 کامران،) است جهانی قدرت

 جدیدی دنیای وارد 21ة سد در آبیة پهن این .(48 :1390 دهقان،) دارد نام ها اقیانوس قلبو  است اقتصادی وراهبردی 

 سدهاین  اقتصاد که ای گونه به؛ است کرده جلب منطقه این به را سیاسی محافل توجه شماری بی وقایع، اخیردهة  در. شد

 و توزیع و عرضه قبال در جهانی اقتصاد سیاست موضع تغییر وقایع این ترین مهم خورد. خواهد رقم منطقه این در

 دسترسی همچنیناست.  مقصد کشورهای به انرژی انتقال مسیر امنیت حفظ و گاز و نفت ویژه به، انرژی منابع دسترسی

ترین  از مهم اروپا و افغانستان مرکزی، آسیای ویژه به، آسیا مصرف بازارهای به هند اقیانوس ای منطقه و جهانی های قدرت

 به دسترسی برای افغانستان و مرکزی آسیایمحصور در خشکی  کشورهای تالشآید. همچنین  شمار می این وقایع به

 عبارت به .(259-258 :1391 سوواکول،) استتبدیل شده  المللی بینای  مسئلهبه  که استاز وقایع مهمی  هند اقیانوس

 میمفاه ویژه به ،کیژئواکونوم میمفاه سوی به تدریج به یژئواستراتژ و کیتیژئوپل گفتمان تاکنون شیپ ةده دو از ،دیگر

 کانون به انرژی ژئوپلیتیک. همچنین (7 :1389 پور، کریمی) استسوق یافته  یلیفس های سوخت و انرژی با مرتبط

 تا 2006 سال از انرژی جهانی تقاضای هک ای گونه بهاست؛  شده  تبدیل هند اقیانوسة منطق در ژئوپلیتیک های رقابت

 :1386 انرژی، المللی بین آژانس) است مربوط هند و چین به تقاضا رشد این از نیمی کهیافت  افزایش درصد 45 به 2030

 برای سازی فرصت نخست. است مبتنی اساسی اصل دو بر هند اقیانوسة منطق به چین خارجی سیاست رویکرد .(182

 از نفتی های فرآورده برای چین تقاضای گفت باید دوم اصلربارة د. منطقه این به غرب دنیای توجه کردن منحرفد با خو

 دو به آن از زودتر یا آینده سال 15 تا رقم این شود می  بینی پیشهمچنین  1.است شده برابر دو 2005 سال تا 1995 سال

 در خود سیاسی-اقتصادی نفوذ برایی مناسب بسترساز چین، خارجی سیاست رویکرد دوم اصل بنابراین ؛2یابد  افزایش برابر

 از .(24 :1380 فر، علمایی) است انرژی امنیت به دستیابیراهبرد  کردن عملی و اقتصادی اهداف پیشبرد منظور به منطقه

 ای آینده در هند اقیانوساست  شده موجب اروپا و مرکزی آسیای در خود بازارهای گسترش برای چین تالش دیگر سوی

ة منطق در فعال و محوری بازیگران از یکی به کشور این و کند بازی چین سرنوشت در حیاتی نقشی دور چندان نه

 شود. تبدیل هند اقیانوس

 8 از باالتر اقتصادی رشد میانگین با جهانی اقتصادی رکود ا وجودب که است جهان بزرگ اقتصاد چهارمیندة دارن هند

 رشد به نزدیک رشد میزان این .است شده  تبدیل جهانی مقیاس در اقتصادی قدرتی به گذشته سال چند طی درصد

 زمان در ویژه به، خود استقالل آوردن دست به از پس کشور این .است چین یعنی آن دهماور و همسایه کشور اقتصادی

 استداشته  هند اقیانوسة منطق در فعالی نقش به دستیابی برای را ای گسترده های تالش ،نهرو لعل جواهر رهبری

 رییتغ حال در جهانی نظام در هند کشور گاهیجا ،2009 سال در انرژی المللی بین آژانس آمار. براساس (25: 1981 براون،)

                                                                                                                                                               
1. http://tonto.eia.doe.gov 
2. http://www.eia.doe.gov 
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 هند امر این .(182 :1389 کاپالن،) بود خواهد جهان کشور ترین پرجمعیت میالدی، 2030 سال تا هند که ای گونه به؛ است

 8/4 اختصاص با 2014 سال در این کشور کند. همچنین تبدیل می جهان در انرژی بزرگ ةکنند مصرف چهارمین به را

 افزایش با 2015 سال در قرار داشت. همچنین چهارمة رتب در ژاپن و چین آمریکا، از بعد جهانی انرژی مصرف از درصد

 انرژی مصرف سومة رتب در چین و مریکاآ از بعد و داد اختصاص خود به را جهانی انرژی مصرف درصد 6 درصدی، 2/1

 سال در یانرژ یالملل نیب آژانس رسمی آمار، براساس میان این در .(1 :1395 انرژی، جهانیة سالنام) گرفت قرار جهان

 از آن درصد 80 2015 سال در که (24 :1394 پترولیوم،) است نفت به وابسته هند یانرژ منابع درصد 5/34میزان  ،2015

 تأمین بنابراین ؛2انجام شد خاورمیانه راه از 2016-2015 های سال در واردات این درصد 59 1.شد می تأمین واردات طریق

 این تقاضای میزان افزایشة دهند نشان که بود خواهد هندی دولتمردان برای ضروری امری هند، جمعیت اساسی نیازهای

 و مرکزی آسیای در ویژه به، خود محصوالت فروش بازار و نخستة وهل در گاز و نفتویژه  به، انرژی منابعبرای  کشور

 خلیج تا غرب در ایران فالت از) شرق تا غرب از را خود حضور و نفوذ هند رو نیا از ؛بود خواهد دومة وهل در افغانستان

ة منطق در اصلیة کلیدواژ دو بنابراین ؛(149 :1395 جهانی، اقتصادی اندازهای چشم) دهد می گسترش شرق( در تایلند

 بود. خواهد فروش بازار به دسترسی و انرژی امنیت، کند می دیکته را منطقه این ژئوپلیتیک های رقابت که هند اقیانوس

 آمریکا، قبیل از بازیگرانی و شد خواهند تبدیل منطقه این اصلی بازیگر دو به هند و چین، آینده های دهه در درنتیجه

 های رقابتترتیب  کنند؛ بدین حرکت می اصلی بازیگر دو این محور حولنیز  جنوبی آفریقای و استرالیا مالزی، ژاپن،

 از یکی جغرافیایی یها یژگیو و موقعیت امروزه بنابراین ؛گیرد می صورت چین و هندة جبه دو در هند اقیانوس ژئوپلیتیک

 دسترسی آزاد های آب به که مناطقی امکانات طبیعی طور به. شود می شمرده مناطق بخشی قدرت های شاخص ترین مهم

 از نیز ایران. هستند خشکی در محصور کهاست  مناطقیبیشتر از  هستند، توسعهاز نظر  مناسبی سواحلدارای  و دارند

 افزایش برای مزایا این از تواند می مناسب بسیار جغرافیایی موقعیت در قرارگرفتن دلیل به که است کشورهایی جمله

که  چابهار خلیج، میان این در کند. استفاده مطلوب نحو به منطقه در خود راهبردی موقعیت یارتقا و یارز یدرآمدها

 مهمی ژئوپلیتیک های مزیتاست،  ایران خاوری جنوب درو  عمان دریای یها کرانه ةیحاش در ایران جیخل نیتر بزرگ

 .کند مطرح 21 قرن در جهانی مسیست و المللی بین سیستم در ای وزنهعنوان  به آن را تواند می که دارد کشورمان یبرا

 وزن و منزلت افزایش در و دنکن می آفرینی نقش گوناگونی های مقیاس و سطوح در خلیج این اقیانوسی های کرانه

 دلیل به چابهار خلیج ویژه به، ایران شرق جنوب جغرافیایی انزوای اما ،دندار کننده تعیین و مثبت ینقش ایران ژئوپلیتیک

 اندک حساسیت یا رغبتی کمسبب  ایرانیان برای هند اقیانوس عظیم های قابلیت بودن ناشناخته و دورافتادگی بودن، پرت

 کشور، خاوری جنوب و خاوری های بخش در که ای گونه به؛ (169 :1380 پور، کریمی) است شده منطقه این به ها دولت

 آن قراردادن پایه و چابهار بندر محوریت با چابهار خلیجة منطق، میان این در است. رفته  دست از مهمی های فرصت

 -ایران خاوری جنوب و خاوری های بخشة توسعبرای  ارزشمندی ژئوپلیتیک های فرصت شرق،ة توسع کانون عنوان به

 از گیری بهره برای سنگین رسالتی و داده قرار دولت اختیار در -رود می شمار به کشور مناطق ترین نیافته توسعه از که

 است. نهاده گیرندگان تصمیم و ها استراتژیست دوش بر های توانمندی و ها فرصت

 ةو در کران استان سیستان و بلوچستانجنوب خاوری  در چابهار که جیخلکه  است این بر حاضر پژوهش استدالل

های اقتصادی  آفرینی ژئوپلیتیک است که آن را در کانون توجه قدرت اجد نقش، وقرار دارد اقیانوس هندو  دریای عمان

 نتایج تواند این امر می که کند می را فراهم هند اقیانوس های پهنه به زیرا این خلیج دسترسی دنیا قرار داده است؛

                                                                                                                                                               
1. Bloomberg Report India`S Oil Imports in 2016 
2. http://economictimes.indiatimes.com 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D9%87%D9%86%D8%AF
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 منابع و شیالت ی،انرژ انتقال امنیت دریایی، تجارت ونقل، حمل های گوناگون از جمله در زمینه یاقتصاد و ژئواستراتژیک

 و یکینزد نیبنابرا باشد؛ داشته نیچ و هند یکشورها ژهیو به هند،های منطقة اقیانوس  دریایی برای ایران و قدرت

 درصد 20 حداقل یتیجمع با فارس، جیخل حوزة یکشورها و هند قارة شبه ،یمرکز یایآس به چابهار جیخل یدسترس

 از یکی به منطقه نیا شدن لیتبد و تیفعال یبرا یمناسب و بزرگ بازار( 1389، آنکارتا مرجع کتابخانه) جهان تیجمع

 یدرون یفضا اتصال محل که چابهار جیخل کیتیژئوپل ینیآفر نقش انیم نیا در. ستایآس یاقتصاد و یبازرگان یها قطب

 تجارت یاسیس اقتصاد و الملل نیب یاسیس اقتصاد نینو ساختار در راهبردی ینقش تواند یماست،  بزرگ یفضا با یانیم و

 دری ا منطقه یةاتحاد به یده شکل داشته باشد. همچنین در نیچ و هند قبال در هند انوسیاق ةمنطق در یانرژ تیترانز و

. تأثیرگذار است ندارد وجود یا منطقه یةاتحاد چیه 1هند انوسیاق یةحاش یا منطقه ینوپا هیاتحاد جز به که ای ناحیه

 یاقتصاد و ییایجغراف انداز چشم یدگرگون شاهد ابند،یدر را کیتیژئوپل و ییایجغراف تیواقع نیا دولتمردان اگر جهیدرنت

 ترین افتاده عقب از حال عین در و رانیا راهبردی مناطق نیتر مهم از یکی هستند که کشور یشرق جنوب یها بخش

 و ملی امنیت مانند هایی در زمینه یگرید تحوالت ای، دگرگونی چنین. آید شمار می به توسعه گوناگون یها جنبه از مناطق

 دنبال آن ارتقای منزلت ژئوپلیتیک کشور  ژئوپلیتیک و به وزن ترشدن سنگین منطقه، یایجغراف درآمدن انزوا از ای، منطقه

 در یدیکل نقاط از ایران و یکی اقیانوسی بندر تنها عنوان به چابهار بندر داشت. پی خواهد در را جهانی و ای منطقه نظام در

 مهم، این به توجه دارد. با ای برجسته آفرینی نقش عمان در تحوالت ژئوپلیتیک اقیانوس هند یایدر و فارس خلیج کنار

های هند  های اقیانوسی خلیج چابهار چه نقشی در رقابت کرانه است که پرسشپاسخگویی به این  درصدد حاضر پژوهش

 خلیج ژئوپلیتیک شود که کارکردهای مطرح می  منظور دستیابی به پاسخ علمی این پرسش، این فرضیه و چین دارند؟ به

 در انرژی ترانزیت و تجارت سیاسی اقتصاد و الملل بین سیاسی اقتصاد نوین ساختار در سیاسی، و اقتصادی ابعاد در چابهار

 که ای گونه به دارد؛ راهبردی موقعیت چین، و هند ویژه به هند، اقیانوس ای کرانه کشورهای قبال در هند، اقیانوس منطقة

 باشد. نیآفر نقش ای منطقه اتحادیة قالب در کشورها این اقتصادی مکمل عنوان به مشترک منافعی ایجاد با تواند می

نظریمبانی
 ای مسئله ای موضوع نییتب درصدد که میکن فیتعر یکل ای هینظر در ینظر منسجم های گزاره از ای مجموعه را مدل اگر

 موضوع نییتب در پژوهش نیا ریمس یراهنما و کننده هدایت که نظری مبانی و مدل ،(49 :1379 هانسن،)است  خاص

 مطالعه موردة منطق کوهن فضایی ساختارة نظریکمک  به که گونه بدینآیند؛  شمار می به تلفیقیاز نوع  است، یبررس مورد

 این کشورهای واست  ژئواستراتژیکای  منطقه به ارتقا حال در که؛ فضایی دنشو می ظاهر ژئوپلیتیکة منطق یکقالب  در

 ها آن انسجام و بستگی هم ها آن میان یابنده گسترش تعامالت براساسرند. همچنین دا سیستمی روابط یکدیگر با منطقه

شوند: نظریة  می محسوب پژوهش این در ای پایه های نظریه دیگر اززیر  های نظریه همچنین یابد. می توسعهپیوسته 

 سیاستی که ساختاری گرایی واقعة نظری پور، کریمی بزرگ فضای و هانتینگتون اقتصادی برتری ماهان، دریایی قدرت

ة نظری و نورئالیسم هابز، فوکو،ة نظری است، آن مالک مشترک هدف به دستیابی که بنتنة نظری است، محور منفعت

کمک  به که داند می اجتماعیة برساخت را الملل بین سیاست که ونت الکساندرة انگاران سازه و کارکردگراییة نظری ها، بازی

 این بازیگران ترین مهم ها دولت. همچنین گیرد می شکل سیاسی واحدهای و سیاسی بازیگران میان ارتباطات و تعامالت

                                                                                                                                                               
عضویت ایران در این اتحادیه نیز در سال  .کار کردبا ابتکار هند و موریس آغاز به  1997( در سال IOR) اقیانوس هند ةی حاشیا منطقههمکاری  ةاتحادی .1

به مدت دو سال  2005خورشیدی در مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان به تصویب رسید و ایران یکی از اعضای اصلی این اتحایه شد و از سال  1390

 ریاست این اتحادیه را بر عهده داشت.
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 منازعه یا همکاری. در این میان، است مشترک شناخت بر مبتنینیز  الملل بین نظام ساختار. هستند الملل بین نظام

 یکدیگر با ها دولت تعامالت در که است مشترک هویتی به رسیدن و مشترک شناخت این بر مبتنی و برساخته ای پدیده

 دوران هانتینگتون، نظر براساس و باخته  رنگ نظامی مباحث دیگر ویکمبیستة سد در، اساس براین. گیرد می شکل

 نقشی اقتصادی توسعة و ملی ناخالص تولید میزان و است اقتصادی کشورها میان رقابت ابزارهای که است جدیدی

ة رابط ،قدرت از منظور امروز جهان در. کند می ایفا الملل بین نظام در ها قدرت و کشورها بندی رده و چینش در کلیدی

 نظام سراسر در که است راهبردی های موقعیت از ای مجموعه ةدربردارند قدرت منظر، این از وست ها ملت-دولت میان

 و باشد سیاسی بازیگر یک دست در کامالً که ندارد وجود قدرتی هیچ کرد تصور توان می رابطه این در .است جاری جهانی

 آن در همه که است ماشینی بلکه ساختار، یا نهاد  یک نه قدرت رو این از؛ کند سلطه اعمال دیگران بر بتواند تنهایی به

 . هستند وابسته یکدیگر به ها ملت-دولت امروزه بنابراین گرفتارند؛

. کردند مطرح توسعه درحال و یافته توسعه یکشورها روابط سازی مفهوم یبرا را متقابل وابستگیة اید کوهن و نای

 گوناگون یکشورها سرنوشت یدگیتن درهم و کشورها یناامن و تیامن در یاقتصاد و غیرنظامی های مؤلفه نقشنیز  امروزه

 بازیگران ژئوپلیتیکة منطقیک  در رو این از؛ هاست آن یماد قدرت ةانداز و اسیمق از نظر صرف گریکدی های میتصم به

 پیوند از ناگزیر راه این درها  برسند. آن مشترک هدفی بهدارند تا  یکدیگر با دوسویه تعاملی وشوند  می جمع سیاسی

  آن ازد، باش داشته دست در را قدرت اهرم بازیگری که زمانی. هستند قدرت کسب برای بزرگ و میانی داخلی، فضاهای

 عینی منافع شود. می تقسیم ذهنی و عینی منافعة دست دو بهاین منافع  که کند می استفاده خود ملی منافع تعقیببرای 

 به توان می ها دولت با ارتباطات در .است ضروری هویت بازتولید برای ها آن تأمین که هستند کارکردی الزامات و نیازها

 که هستند ذهنی منافع، از دیگری نوع اما ،کرد اشاره جمعی نفس به احترام و اقتصادی رفاه خودمختاری، فیزیکی، بقای

 سیاسی بازیگران بنابراین ؛دارند خود هویتی نیازهای تأمین چگونگی ةدربار کنشگران که کنند می اشاره باورهایی به

 به ورود از ناگزیر، ژئوپلیتیکة منطقاین  درهستند.  خویش ملی منافع تأمین دنبال به قدرتة عاقالن و مؤثر کاربردکمک  به

. همة 1 است: جاری سناریو نوع سه میان این درشود.  جلوگیری می بازیگران سایر با روابط و تعامالت یندافرة چرخ

 بازیگران. همة 2 نیست. مشهود ها آن میان تفاوتی و تمایز وهستند  برخوردار یکسانی و باال ژئوپلیتیک وزن از بازیگران

 دیگر میان در فعال نقش ایفای و مدیریتتوانند به  نمی ها آن ازیک  هیچ که ای گونه بهدارند؛  پایینی ژئوپلیتیک وزن

 آفرینی نقش و اثرگذاری قدرت که بازیگری دو یا یک ودارند  پایینی ژئوپلیتیک وزن بازیگران. بیشتر 3بپردازند.  بازیگران

 تجاری اقتصادی، پیشنهادی ساختارهای شود، می محسوب منطقه آن در هژمون نوعی به واست  دیگرانها بیشتر از  آن

بپذیرند،  ورا تأیید کنند  شنهادیپی ساختار این حاضر سیاسی کنشگران که  صورتی در. دنکن میتعریف  منطقه دررا  و...

 و همکاری یا همکاریة گزار دو بستر در یکدیگر با بازیگران این روابط ادامه در. شد خواهند شناخته دوست عنوان به

ی هویت به بازیگران وشود  می آغاز ...فنی و تجاری اقتصادی، بسترهای در همکاری بنابراین شد؛ خواهد جاری منازعه

 ذهن از دور ای منطقه های ائتالف یا پیمان اتحادیه، گیری شکل آنة ادام در کهیابند  دست می خود میان در مشترک

 شناخته دشمن عنوان بهرا نپذیرند،  پیشنهادی ساختار کنشگران یا کنشگرکه   در صورتی دیگر سوی از بود. نخواهد

 منجر کنشگران این میان واگرایی به امر این که یابد می هویت تنش و منازعهة پای بر ها آن میان روابط و شد خواهند

 .کرد ارائه 1 شکلدر  را نظری چارچوب و مفهومی مدل توان می طورکلی به شد. خواهد
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پژوهشیمفهوممدل.1شکل

نگارندگانمنبع:

روشپژوهش

 خلیج ژئوپلیتیک متغیر دومیان  ارتباط که است اکتشافی متوالی ترکیبی و آمیخته های پژوهش نوع از حاضر پژوهش

 ةحوز در هدف، برحسب که است تحلیلی-توصیفی پژوهش این .کند را بررسی می چین و هند های رقابت و چابهار

 توزیع و مصاحبه) میدانی و (برداری فیش ای، کتابخانه) اسنادی روش دوه بدارد. همچنین  قرار کاربردی های پژوهش

و   تجزیه و آوری جمع SPSS استنباطی آمار افزاری نرم های بسته از گیری بهرههای آن با  انجام شده و داده (پرسشنامه

با  عمیقة مصاحب به دلفی روش براساس پژوهشگر که استصورت  نبدیش پژوهی اجرا یندافر است. شدهتحلیل 

 و هند میان های رقابت در چابهار خلیج نقش تبیینبارة در اصلی( حلقه) اول تراز سیاسی سازان تصمیم و نظران صاحب

 موردة حوز در ای ویژه دیدگاه یا دانش که شود آوری جمع اشخاصی از ها داده، مصاحبهفرایند  در است.پرداخته  چین

، دوم گام در .شد تحلیل و آوری جمع نتایج مصاحبه، از پس نیست. وصول قابل دیگران طریق از امر این کهدارند  مطالعه

 دوست 
ی هاحوزهپذیرش ساختار پیشنهادی در 

تجاری و... –اقتصادی   
 دشمن نپذیرفتن ساختار پیشنهادی

واگرایی و تنش میان 

 بازیگران

 منازعه

B 
E 

C D 

A 

فضای 

 راهبردی

فضای 

 داخلی

فضای 

 میانی
فضای 

 بزرگ

کسب 

 قدرت

 نیتأم

 منافع

همکاری و 

 منازعه

 همکاری 

اقتصادی، تجاری، 

 فنی و.. 

هویت 

 مشترک 

ی هایهمکار

 اتحاد/ ائتالف  سیاسی

هدف 

 مشترک

 ذهنی عینی
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 اطالع که کسانی از تری وسیع حلقة اریاخت در و تنظیم، پرسشنامه ابزار قالب در نتایج دلفی، روش نتایج بندی جمع از پس

. گرفت قرار... و سیاسی مسائل کارشناسان پژوهشگران، استادان، خبرگان، کارشناسان، قبیل از داشتند، پژوهش موضوع از

 نتایج، سوم گام در شد.  حاصل کرونباخ آلفای و الشه( ضریب) صوری اعتبار کمک به ها پرسشنامه پایایی و روایی اعتبار

 این بندی مقوله و بررسی از پس نیز بعدی مراحل در ند.شد  تلفیق یکدیگر با و آوری جمع ای پرسشنامه و دلفی روش

راهبرد  طورکلی به شد. تدویننیز  پژوهش گزارش درنهایت، و تدوین اهداف به توجه با انتزاعی و مفهومی مدل اطالعات،

 است:آمده  2در شکل  حاضر پژوهش

 

 

 

 

 

 

 
پژوهشراهبردکیشماتروند.2شکل

گاننگارند:منبع

آماریةنمونوآماریةجامع
 انتخاب نمونه عنوان به آن از درصدی سپس وگیرد  می قرار مدنظر جامعه جمعیت همواره پیمایشی های پژوهش در

 در بنابراین است؛ کیفی و کمی گیری نمونه های روش از ترکیبی آمیخته، های پژوهش در گیری نمونه روش .شود می

 این در .شود استفاده احتمالی و هدفمند گیری نمونه های روش ةهم از است ممکن آمیخته گیری نمونه راهبردهای

 گروه در آماریة جامعکردن  مشخص از پسرو پژوهشگر  شد؛ از این استفاده متوالی ةآمیخت گیری نمونه روش از ،پژوهش

 که زمانی تا وشد  آغاز جامعه افرادهمة  از مصاحبهفرایند  سپسکرد.  بندی اولویترا  نظران صاحب راهبردی( سطح) الف

 دار جهت و نظری گیری نمونهساس برا مصاحبه آماری های نمونه .یافت ادامه شود، آشکارپژوهشگر  برای نظری کفایت

 حیث از هم ها مقوله و مفاهیم های ویژگی و ها مؤلفه تا صورت گرفت ای گونه بهنیز  ها مصاحبهفرایند  است. شده  انتخاب

 از پس وشد  مصاحبه نفر 12 با شده، معرفی نظر صاحب 19 میان از ،حاضر پژوهش در .یابند توسعه کیفی هم و کمی

 و مصاحبه نتایج تکمیل وبرای تأیید  تنها بعدی های مصاحبه و رسید نظری کفایت  به جاری پژوهش نهم، ةمصاحب

 از پس هدفمند صورت بهپژوهشگران،  )کارشناسان( ب گروه در آماریی ها نمونهمورد در .بود موضوع این بر مؤیدی

 دست یافتند. گروه این در نفر 31 به آماریة جامع حجم برآورد و تخمین



پژوهشیرهایمتغسنجش

یمتغیرمستقلنظرفیتعرالف(

 این برای ملل سازمان کارشناسان که جهانی ونقل حمل 1داالن سه ژئوپلیتیک خلیج چابهار: در حوزة ژئوپلیتیک از مجموع

 بود. خواهد جهان غربی-شرقی داالن ترین جنوبی عبور نقطة چابهار و گذرد می ایران از داالن دو اند، کرده بینی پیش امر

                                                                                                                                                               
1. Corridors 

یهاداده گردآوری  
کیفی   

یهاداده تحلیل  
تعیین نقش() کیفی   

یهاداده گردآوری  

کمی   

یهاداده تحلیل  
کمی   

 گزارش نهایی
 نتایج

منظور  ساخت ابزار به
ی کیفیهاافتهاعتباریابی ی  

یهاداده تلفیق  
کیفی و کمی   
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از  کریدور (. این157: 1389همکاران،  و پورپویان) شود می نامیده شرق شرق، محور ترانزیتی محور توسعة طرح در چابهار

 جنوب آسیای سرزمین به و کند می تغذیه را کانتون استان یعنی کشور این قلب اقتصاد شود، می آغاز چین ابریشم در دروازة

 کلکته، مانند ناحیه این شهرهای ترین مهم پوشش با و شود می هندوستان مسیر نیز وارد این طی از پس پیوندد. می شرقی

 راه ترین راهبردی و ترین آسان چابهار رسد. از سوی دیگر، بندر می به چابهار قاسم بن و کراچی حصیرآباد، جایپور، ناکاپور،

 ونقل حمل شبکة کمک به منطقه این مرکزی است. در آسیای خشکی در محاط کشور شش برای آزاد های آب به دسترسی

 اتصال هند اقیانوس به جنوب از و به پاکستان شرق از افغانستان، و مرکزی آسیای کشورهای به شمال از هوایی و زمینی

 بروز مواقع در پذیرنبودن فارس، همچنین آسیب خلیج از خارج در قرارداشتن و آزاد های آب به مستقیم دسترسی یابد. می

 (.9: 1391 شکری، و عزتی) است چابهار های ویژگی دیگر از راهبردی خاص موقعیت بحران و

مستقلمتغیرعملیاتیتعریف(ب

ی ها پرسش ها آنبراساس  سپسشد.  احصا ها مصاحبه درون از متغیرها از هریک های شاخص ابتدا عملیاتی تعریف در 

.(1 )جدول سنجیده شد و طرحم متغیر هر به مربوط

چینوهندمیانرقابتةوابستمتغیرینظرفیتعر(ج

 منطقه این در سدهاین  اقتصاد کرد ادعا توان می که ای گونه به؛ شد جدیدی دنیای وارد یکم و بیستة سد در هند اقیانوس

، انرژی منابع دسترسی و توزیع و عرضه قبال در جهانی اقتصاد سیاست موضع تغییر وقایع این ترین مهم خورد. خواهد رقم

 ای منطقه و جهانی های قدرت دسترسی همچنین، مقصد کشورهای به انرژی انتقال مسیر امنیت حفظ و گاز و نفت ویژه به

 کشورهای تالشسوی دیگر،  ازست. اروپا و افغانستان مرکزی، آسیای ویژه به، آسیا مصرف بازارهای به هند اقیانوس

شود.  محسوب می المللی بینای  مسئله که است هند اقیانوس به دسترسی برای افغانستان و مرکزی آسیای بست خشکی

 و ژئوپلیتیک های رقابت هند، اقیانوسة منطق به پاسیفیک و آتالنتیکة حوز از جهانی تجارت محور انتقالهمچنین 

 حال در است. کرده دیلتب منطقه این در ژئوپلیتیک موضوعات کانون به را انرژی آغاز و را منطقه این در ژئواکونومیک

 از بیشتر انرژی ژئوپلیتیک و هند اقیانوساست  شده موجب دریایی تجارت عالیق و جهانی انرژی اولویت نیز حاضر

 یک همچنان انرژی، منابع به دسترسی برای مداوم نیاز دلیل به آسیا غرب بنابراین ؛گیردب قرار توجهات کانون در گذشته

 و دارد وجود انرژی ذخایر کنترلبارة در ژئواستراتژیکة گسترد های نگرانیاست. همچنین  مانده  باقی حیاتیة منطق

 مجبورند ها آن که رساند می را واقعیت این آسیا شرق جنوب و هند و چین جمله از آسیا رشد روبه انرژی های نیازمندی

 .کنند رقابت خاورمیانه منابع به دسترسی برای

وابستهمتغیرهایعملیاتیتعریف(د

 و نوع ها آناساس بر بتوان که شد تعیین هایی شاخص ابتدا چین، و هند های رقابتة وابست متغیر عملیاتی تعریفبرای 

 آمده دست به های شاخص مبنای بر ها پرسش، 1؛ بنابراین با توجه به جدول سنجید منطقه در را چین و هند رقابت میزان

 آزموده شد. و طرح ها مصاحبه نتایج از

هابحثویافته

 منابع ودنب قدیمی و سیاسی بازیگران خارجی سیاستة حوز در ویژه به، موضوع پویابودن به توجه با، حاضر پژوهشدر 

 .شد تحلیل مصاحبه اجرای نتایج و آغاز مصاحبه کمک به اطالعات گردآوری با پژوهش میدانی کار اجرای فرایند مکتوب،

 اختصاص خام ةداد کی به آن ردیف هر که مربوط های ل جدو در متون و اجرا شد کاغذ روی ها مصاحبه همة سپس
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 چه با ها داده که مورد این در مداوم پرسش و 1کردن مقایسه روش از استفاده با ،بعد ةمرحل در .شد یادداشت ،داشت

 سپس .یافت ظهور مقوالت ها آن درون از وشد  دریافت خام های داده از مفهومی عناوین د،ندار بیشتری مشابهت مفهومی

 قرار کارشناسیة حلق اختیار در و شد ساخته پرسشنامه ،ها آن پایایی و روایی تعیین از پس و شدند کمی، کیفی های داده

 وجود صورت در تا گرفتصورت  ها پرسشنامه و ها مصاحبه تک تک ینیبازب اطالعات، یگردآور از پس .گرفت

 2کدگذاری ها پرسشنامه سپسشوند.  خارجو تحلیل   تجزیهفرایند  از ها پرسشنامه نیا، ناقص اطالعاتای با  پرسشنامه

 به سطح دو در کار نیا گرفت. صورت ها آنو تحلیل   تجزیه ووارد شد  SPSS/PC/22 افزار نرمبه  ها آن اطالعاتشدند، 

 شد: انجام ریز شرح

 از استفاده با متغیرها از کهری تیوضع و ها هیستوگرام، نمودارها، مرحله نیا در :رهیمتغ کیو تحلیل   . تجزیه1

 یپراکندگ یارهایمع و...(، نما ،انهیم ،نیانگی)م مرکز به لیتما یارهایمع شاملشد. این آمارها  یبررس یفیتوص یآمارها

 هستند. و...( معتبر درصد درصد، ی،فراوان) درصدها و ها نسبت و...(، حداکثر حداقل، ،راتییتغة دامن ،اریمع انحراف)

 آزمون جینتا به توجه با بخش این رد .ده شدآزمو متغیرها روابط دومتغیری، تحلیل در دومتغیره:و تحلیل   . تجزیه2

 .شد استفاده T.Test فرض آزمون از ،ها اسیمق عیتوز بودن نرمال و رنفیاسم -کولموگروف

های مدنظر دربارة متغیرهای مستقل و وابستة پژوهش مشخص شد.  ها، شاخص و تحلیل مصاحبه  تجزیه ازپس 

ای ساخت و در میان حلقة مدیران و کارشناسان در منطقة  پژوهشگر نیز برای تعیین روایی و پایایی نتایج مصاحبه، پرسشنامه

عملیاتی( که در منطقه حضور دارند، چه میزان با ) سیهای گروه کارشنا مورد مطالعه توزیع کرد تا مشخص شود دیدگاه

( آغاز و 1جدول ) های مربوط به هر متغیر فرایند ساخت پرسشنامه با احصای شاخص ی دارد.پوشان همنخبگان   دیدگاه

ملی، ) ها را در سه مقیاس ها با یکدیگر متفاوت هستند؛ بنابراین پژوهشگر شاخص مشخص شد سطوح و ابعاد شاخص

بندی کرد. در ادامه نیز پرسشنامة مدنظر طراحی و  امنیتی( دسته-اقتصادی، سیاسی و نظامی) ای( و ابعاد ای و فرامنطقه همنطق

بود،  75/0تر از  ها پایین هایی که درجة آلفای آن شد تا ضریب آلفای کرونباخ متغیرها مشخص شود. پرسش 3آزمون پیش

 از آن پرسشنامه نهایی و برای توزیع در میان جامعة آماری مربوط آماده شد.  برای افزایش ضریب اطمینان حذف شدند. پس

مصاحبهدوازدهمیمفاهوهامقولهیکلینما.1جدول
هاشاخصمستقلریمتغفیرد

 چابهار جیخل کیتیژئوپل 1

 ا. ا. ج یبرا یمناسب یاقتصاد و یتجار تیموقع کردن فراهم
 یاقتصاد و یاتیح یها انیشر و فارس جیخل بر تسلط

 فارس جیخل به یوابستگ از ییرها
 رانیا ینفت محصوالت و نفت صدور یبرا یگاهیپا

 چابهار جیخل یارتباط کارکرد
 مناسب پسکرانة نداشتن

 چابهار جیخل توسعة بحث در رانیا غفلت
 چابهار جیخل مناسب ییایجغراف تیموقع

 رانیا لیپتانس و ثبات
 شرق جنوب توسعة و اشتغال دیتول

 کاال و یانرژ گذرگاه/ مناطق بر تسلط
 بودن  یراهبرد

 انزوا از رانیا خروج
 کیتیژئوپل وزن شیافزا

 یعلجبل سالله، گوادر، یبندرها رشد و رانیا یاقتصاد و یاسیس یانزوا

                                                                                                                                                               
1. Comparative 

2. Code Sheet 
3. Pretese 
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 مصاحبهدوازدهمیمفاهوهامقولهیکلینما.1جدولادامه
هاشاخصمستقلریمتغفیرد

  

 ا. ا. ج کیدئولوژیا کردیرو
 کشور یا بودجه تیاولو در چابهار قرارنگرفتن

 کشورها ریسا به چابهار جیخل از یبخش یواگذار در یاساس قانون یها تیمحدود
 متمرکز یفضا یاسیس تیریمد ستمیس وجود

 افغانستان و یمرکز یایآس یکشورها با سازنده یخارج مناسبات و روابط
 منطقه یها قدرت با سازنده و یقو یپلماسید

 هیهمسا یکشورها با رانیا سازندة تعامل و روابط
 یاسیس ارادة و یمل عزم
 نیسرزم شیآما برنامة نبود

 فشار یها گروه نقش
 الملل نیب نظام در ا. ا. ج تعامل نحوة

 تیجمع کیتیژئوپلخأل 
 یاسیس بدنة با ها بلوچ ییهمگرا شیافزا

 ا. ا. ج شرق جنوب یتیامن معضل حل
 هرمز تنگة از دفاع

 کشور شرق جنوب به ینظام و یتیامن دگاهید تسلط
 اروپا و یمرکز یایآس با یمناسب یارتباط یسکو

 تجارت مرکز به چابهار جیخل شدن لیتبد
 افغانستان و یمرکز یایآس یبازارها به یدسترس

 افغانستان و یمرکز یایآس یرمعدنیغ و یمعدن ةیاول منابع به یدسترس

 نیچ و هند یها رقابت 2

 هند و نیچ ییهمگرا و یهمکار ساز نهیزم

 یتجار مرکز به چابهار شدن لیتبد

 اروپا به نیچ یدسترس تیقابل

 افغانستان و یمرکز یایآس یبازارها به یدسترس

 افغانستان و یمرکز یایآس یرمعدنیغ و یمعدن ةیاول منابع به یدسترس

 هند و نیچ-رانیا اقتصاد نبودنمکمل

 هند و نیچ انیم یهمکار گسترش و گوادر جیخل و چابهار جیخل یاقتصاد توسعة

 نیچ و هند انیم مشترک منافع جادیا

 نیچ و پاکستان هند، به چابهار از گاز و نفت خطوط انتقال

 افغانستان و یمرکز یایآس در نفوذ حوزة کسب

 گرانیباز انیم مشترک منافع یریگ شکل

 چابهار جیخل و قدرت یها یبند صف

 چابهار در هند و نیچ حضور

 نیچ و هند انیم رقابت

 نیچ برابر در هند یقوا موازنة

 سمیکالیراد کاهش و افغانستان در هند و نیچ نفوذ به کمک
 یجهان یها قدرت یبرا یگاهیپا

 
یفیکلیتحلیمفهوممدل.3شکل

نگارندگان:منبع
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هادادهتوصیف
 از دادند. پاسخها  آن به تهران و کنارک چابهار، های شهرستانة خبر و کارشناس 31 که بود نحوی به ها پرسشنامه توزیع

 ندادند. پاسخی گزینه این به نیز نفر 3بودند.  تهران ساکن نفر 10و  کنارک ساکن نفر 11 چابهار، ساکن نفر 7 میزان این

شهرستانریمتغبرحسبانیپاسخگویفراوانعیتوز.2جدول

 یتراکم درصد معتبردرصد درصد یفراوان تیوضع

 25 25 6/22 7 چابهار
 3/64 3/39 5/35 11 کنارک

 100 7/35 3/32 10 تهران

 - 100 3/90 28 جمع

 - - 7/9 3 جواب یب

 - - 100 31 کل جمع

 

 .داشتند دکتری مدرک نیز درصد 27 و ارشد کارشناسی مدرک درصد 23 کارشناسی، مدرک دهندگان پاسخ درصد 52

چینوهندهایمتغیروابستةرقابتفراوانیمتغیرهادرگویه

 دارد. اختصاصآن  به شده توزیعة پرسشناماز   پرسشهفده  که است چین و هند رقابت حاضر پژوهشة وابست متغیر اولین

 حساسیتی هیچ تاند شد  طراحی نوعی به ها پرسشکند،  دریافت ها آزمودنی از صحیحی پاسخ بتواندپژوهشگر  اینکهبرای 

 که پارامترهایی ابتدا بخش این در ،3 جدول و 4با توجه به شکل  چین و هند های رقابت های شاخصبارة در د.ننکن ایجاد

با توجه به  آمد. دست به ها گویه از هریک سپسدریافت شد و  شوند می منطقه در چین و هند میان رقابت ایجادسبب 

 نفر( 14) درصد 45 هند، و چین همگرایی و همکاری ساز زمینه در چابهار خلیج نقش پرسش به پاسخ در 3 جدول

 در نقشی بودند معتقد نفر( 5) درصد 15. باشد هند و چین همگرایی ساز زمینه تواند می خلیج این بودند معتقد پاسخگویان

بسیار  نقش تجاری مرکز به چابهار شدن تبدیل بودند معتقد نیز نفر( 29) درصد 93 ندارد.وجود  هند و چین میان همگرایی

 58از دیدگاه  داشتند. نظری چنین یحد تا نیز درصد 7. حدود دارد چابهار در حضوربرای  کشورها تمایل در زیادی و زیاد

 بودند. نظری چنین مخالفنیز  درصد 13. حدود کند می فراهم چین برای را اروپا به دسترسی قابلیت چابهاردرصد، 

 را افغانستان و مرکزی آسیای غیرمعدنی و معدنی ةاولی منابع به دسترسی چابهار بودند معتقد نیز درصد 84 به نزدیک

 چابهار خلیج آفرینی نقش در منفی عاملی را چین و هند-ایران اقتصادهای نبودن مکمل نیز درصد 58 کند. می فراهم

 هند و چین میان همکاری گسترش سبب گوادر خلیج و چابهار خلیج اقتصادی ةتوسع بودند معتقد درصد 48 .اند دانسته

 درصد 74 .اند دانسته کشور دو میان همگرایی ساز زمینه را چین و هند میان مشترک منافع ایجاد نیز درصد 61 شد. خواهد

 84حدود  .اند دانسته کشورها میان همگرایی برای محوری را چین و پاکستان هند، به چابهار از گاز و نفت خطوط انتقال

بسیار  و زیاد را چابهار توسط سیاسی بازیگران برای افغانستان و مرکزی آسیای در نفوذ ةحوز کسب دهندگان پاسخ درصد

 های همکاری برای مؤثر عاملی را بازیگران میان مشترک منافع گیری شکل نیز درصد 87 به نزدیک .اند دانسته زیاد

 درصد 71 اند. کرده ارزیابی حدی تا چابهار خلیج و قدرت های بندی صف در را چابهار نقش درصد 45 .اند دانسته سیاسی

 هند برای عاملی را چابهار درصد 80 .اند دانسته هند اقیانوس تحوالت در مؤثر عاملی را چابهار در هند و چین حضور

 به کمک در را چابهار نقش دهندگان پاسخ درصد 52حدود  .شود چین برابر در قوا موازنه ایجادتا سبب  اند کرده ارزیابی

 های قدرت برای پایگاهی را چابهار نیز درصد 78 .اند دانسته حدی تا رادیکالیسم کاهش و افغانستان در هند و چین نفوذ

 اند. درنظر گرفته جهانی
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 نیچوهندانیمرقابتوابستةریمتغیهاهیگودرصدویفراوان.3جدول

 هاهیگو
 کمبسیار کم یتاحد ادیز ادیزبسیار

 د ف د ف د ف د ف د ف

 7/9 3 5/6 2 7/38 12 9/12 4 3/32 10 هند و نیچ ییهمگرا و یهمکار ساز نهیزم .1

 0 0 0 0 5/6 2 3/61 19 3/32 10 یتجار مرکز به چابهار شدن لیتبد .2

 0 0 9/12 4 29 9 2/45 14 9/12 4 اروپا به نیچ یدسترس تیقابل .3

 0 0 5/6 2 5/6 2 9/41 13 2/45 14 افغانستان و یمرکز یایآس یبازارها به یدسترس .4

 یایآس   یرمع دن یغ و یمع دن  ةی  اول منابع به یدسترس .5
 افغانستان و یمرکز

12 7/38 14 2/45 5 1/16 0 0 0 0 

 0 0 5/6 2 5/35 11 5/35 11 6/22 7 هند و نیچ، رانیا اقتصاد نبودن مکمل .6

 گس ترش  و گوادر جیخل و چابهار جیخل یاقتصاد ةتوسع .7
 هند و نیچ انیم یهمکار

7 6/22 8 8/25 10 3/32 2 5/6 4 9/12 

 7/9 3 1/16 5 9/12 4 2/45 14 1/16 5 نیچ و هند انیم مشترک منافع جادیا .8

 و پاکس تان  هند، به چابهار از گاز و نفت خطوط انتقال .9
 نیچ

14 2/45 6 4/19 7 6/22 3 7/9 0 0 

 0 0 0 0 1/16 5 3/32 10 6/51 16 افغانستان و یمرکز یایآس در نفوذ ةحوز کسب .10

 0 0 0 0 9/12 4 3/61 19 8/25 8 گرانیباز انیم مشترک منافع یریگ شکل .11

 5/6 2 5/6 2 2/45 14 3/32 10 7/9 3 چابهار جیخل و قدرت یها یبند صف .12

 0 0 0 0 29 9 7/38 12 3/32 10 چابهار در هند و نیچ حضور. 13

 0 0 0 0 8/25 8 8/54 17 1/16 5 نیچ و هند انیم رقابت .14

 0 0 1/16 5 2/3 1 5/64 20 1/16 5 نیچ برابر در هند یقوا ةموازن جادیا .15

 ک اهش  و افغانس تان  در هن د  و نیچ   نفوذ به کمک .16
 سمیکالیراد

13 9/41 2 5/6 16 6/51 0 0 0 0 

 0 0 7/38 12 9/12 4 8/25 8 6/22 7 یجهان یها قدرت یبرا یگاهیپا .17

 

و   تجزیه از پس دارد، کم(بسیار  کم، حدی، ات زیاد، زیاد،  بسیار) ای ینهگز پنجی طیف، ها پرسش پاسخ اینکه به توجه با

ة نمر میانگینشد  مشخص و آمد دست به 4 جدول چین و هند میان رقابت متغیر به مربوط های پرسش تحلیل

ا معن بدین؛ است زیاد به نزدیک و باالتر (3) حدی تاة گزین از که است 90/3 چین و هند میان رقابت متغیر به پاسخگویان

 است. بوده مؤثر هند اقیانوس تحوالت در چابهار خلیج ژئوپلیتیک پاسخگویان نظر از که

نیچوهندانیمرقابتریمتغبهمربوطیهاشاخص.4جدول

 هاشاخص نیچوهندرقابت

 یفراوان 29

 جواب یب 2

 نیانگیم 81/3

 انهیم 94/3

 اریمع انحراف 49/0

 راتییتغ دامنة 53/1

 حداقل 06/3

 حداکثر 59/4
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 نیچوهندانیمرقابتیهاشاخصستوگرامیه.4شکل

 های پرسشنامه از  پرسش 41 .است چابهار خلیج ژئوپلیتیک پژوهش، این مستقل متغیر و شده بررسی متغیر دومین

 چابهار خلیج ژئوپلیتیک های شاخص ابتدا ،بخش این در .است مربوط متغیر این به منطقه کارشناسان میان شده توزیع

 چابهار خلیج اینکه بر مبنی پرسش اولین به پاسخ در 5 جدول با توجه به .شد طرح پرسش 41 ها آن مبنای بر و مشخص

 زیاد و زیادبسیار  های گزینه، درصد 96 از بیش کند، می فراهم ا .ا .ج برای مناسبی اقتصادی و تجاری موقعیت میزان چه

 میزان به چابهار خلیج بودند معتقد دهندگان پاسخ درصد 38حدود  بخش، این پرسش دومینبارة در .کردند انتخاب را

 یحد تاة گزین درصد 32. کند می فراهم را اقتصادی و حیاتی های شریان و فارس خلیج بر تسلط چین و هند برای زیادی

 را زیاد و زیادة بسیار گزین فارس، خلیج به وابستگی از رهایی و چابهار خلیجبارة درنیز  درصد 77و  کردند انتخاب را

 .است ایران نفتی محصوالت و نفت صدور برای پایگاهی چابهار خلیج بودند معتقد دهندگان پاسخهمة  تقریباً .برگزیدند

 و زیادبسیار  های گزینهافراد  درصد 90 چابهار خلیج آفرینی نقش بر خصوصی و چندملیتی های شرکت تأثیرگذاریبارة در

 برای افغانستان بازار دادن دست از موجب چابهار در هند حضورآیا » که پرسش این به پاسخ در .کردند انتخاب را زیاد

 بخش در مشترک نفت های چاه از برداری بهرهبارة در نداشتند. نظری چنین دهندگان پاسخ از نیمیحدود  شود، می« ایران

 74 اما بودند، چابهار خلیج آفرینی نقش زیاد و زیاد اریبس افزایش به معتقد درصد 74 چین، و هند به آن انتقال و خصوصی

 چابهار خلیج آفرینی نقش تضعیف و کاهش اصلی عوامل از یکی آزاد منطقة از خارج در قرارگرفتن بودند معتقد نیز درصد

 تضعیف و کاهش اصلی عوامل از دیگر یکیرا  چابهار خلیج مناسبة پسکران نداشتن درصد 90 از بیش همچنین است.

 و زیادبسیار  انزوا از ایران خروج در را چابهار خلیج نقش نیز دهندگان پاسخ درصد 74 .اند دانسته چابهار خلیج آفرینی نقش

 74حدود  است، اثرگذار ایران ژئوپلیتیک وزن افزایش در میزان چه چابهار خلیج که خصوص این در اند. کرده ارزیابی زیاد

 رویکرد تغییر بودند معتقد درصد( 98حدود ) دهندگان پاسخهمة  تقریباً کردند. انتخاب را زیاد و زیادبسیار  های گزینه درصد

 از نفر 31 دارد. زیاد و زیادبسیار  تأثیر چابهار خلیج آفرینی نقش افزایش در ژئواکونومیک به ژئوپلیتیک از ایران

 و زیادبسیار  چابهار خلیج آفرینی نقش در را همسایه کشورهای با ایران ةسازند تعامل و روابط درصد( 100) دهندگان پاسخ

 .رفع کرد چابهار خلیجرا در  شرق جنوب امنیتی معضالتتوان  که می بودند معتقد نیز درصد 93 از بیش .اند دانسته زیاد

 .نددانست هرمزة تنگ از دفاع در مؤثر پایگاهی را چابهار خلیج نیز درصد 93



 1398ستانزم،4ۀ،شمار51ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش1064

 

چابهارجیخلکیتیژئوپلمستقلریمتغیهاهیگودرصدویفراوانعیتوز.5جدول

 هاهیگو
 بسیارکم کم یتاحد ادیز ادیبسیارز

 د ف د ف د ف د ف د ف

 0 0 0 0 2/3 1 29 9 7/67 21 ا .ا .ج یبرا یمناسب یاقتصاد و یتجار تیموقعکردن  فراهم .1

 0 0 7/9 3 3/32 10 7/38 12 4/19 6 یاقتصاد و یاتیح یها انیشر و فارس جیخل بر تسلط .2

 2/3 1 5/6 2 9/12 4 4/48 15 29 9 فارس جیخل به یوابستگ از ییرها .3

 0 0 0 0 2/3 1 4/48 15 4/48 15 رانیا ینفت محصوالت و نفت صدور یبرا یگاهیپا .4

 0 0 2/3 1 5/6 2 4/48 15 9/41 13 یتیچندمل یها شرکت حضور .5

 2/3 1 8/25 8 4/19 6 6/22 7 8/25 8 رانیا یبرا افغانستان بازار دادن دست از و چابهار در هند حضور .6

 0 0 5/6 2 4/19 6 5/35 11 7/38 12 یخصوص بخش توسط مشترک نفت یها چاه از یبردار بهره .7

 2/3 1 7/9 3 9/12 4 6/22 7 6/51 16 آزاد ةمنطق از خارج قرارگرفتن .8

 0 0 2/3 1 1/16 5 9/41 13 7/38 12 چابهار جیخل یارتباط کارکرد -9

 0 0 0 0 7/9 3 3/32 10 1/58 18 مناسبة پسکران نداشتن -10

 0 0 8/25 8 29 9 6/22 7 6/22 7 چابهار جیخل ةتوسع بحث در رانیا غفلت -11

 0 0 0 0 9/12 4 6/51 16 4/19 6 چابهار به گاز و نفت ةلول خطوط انتقال -12

 0 0 0 0 9/12 4 7/38 12 4/48 15 چابهار جیخل مناسب ییایجغراف تیموقع -13

 0 0 0 0 0 0 3/32 10 7/67 21 شرق جنوب ةتوسع و اشتغال دیتول -14

 0 0 0 0 0 0 3/61 19 7/38 12 یتجار مبادالت هاب به چابهار جیخل شدن لیتبد -15

 0 0 0 0 29 9 7/67 21 2/3 1 کاال و یانرژ گذرگاه /مناطق بر تسلط .16

 0 0 0 0 0 0 5/64 20 5/35 11 چابهار ریمس یاقتصاد هیتوج .17

 0 0 0 0 4/19 6 4/48 15 3/32 10 بودن راهبردی .18

 0 0 0 0 8/25 8 1/16 5 1/58 18 انزوا از رانیا خروج .19

 0 0 0 0 8/25 8 5/35 11 7/38 12 کیتیژئوپل وزن شیافزا .20

 سالله، گوادر، یبندرها رشد و رانیا یاقتصاد و یاسیس یانزوا .21

 یعل جبل
11 5/35 7 6/22 9 29 4 9/12 0 0 

 0 0 0 0 9/12 4 3/61 19 8/25 8 یتیامن-یاسیس وجه رییتغ و چابهار جیخل .22

 0 0 9/12 4 2/3 1 7/38 12 2/45 14 ا .ا .ج توسط کیدئولوژیا کردیرو اتخاذ .23

 0 0 0 0 1/16 5 2/45 14 7/38 12 کشور یا بودجه تیاولو در چابهار قرارنگرفتن .24

 چابهار جیخل از یبخش یواگذار در یاساس قانون یها تیمحدود .25

 کشورها ریسا به
5 1/16 10 3/32 15 4/48 1 2/3 0 0 

 0 0 0 0 6/22 7 6/51 16 8/25 8 متمرکز یفضا یاسیس تیریمد ستمیس وجود .26

 0 0 0 0 9/12 4 7/67 21 4/19 6 هیهمسا یکشورها با رانیا ةسازند تعامل و روابط .27

 0 0 9/12 4 2/3 1 9/41 13 9/41 13 یادار یبوروکراس وجود .28

 0 0 0 0 2/3 1 29 9 7/67 21 رانیا میپارادا رییتغ .29

 9/12 4 1/16 5 9/12 4 4/48 15 7/9 3 یا منطقه نظام به دادن شکل .30

 0 0 0 0 3/32 10 8/25 8 9/41 13 منطقه یها قدرت با یپلماسید .31

 در رانیا یاسیس تیموقع تنزل و چابهار در هند حضور .32

 افغانستان
3 7/9 9 29 10 3/32 5 1/16 4 9/12 

 0 0 0 0 0 0 7/38 12 3/61 19 هیهمسا یکشورها با رانیا ةسازند تعامل و روابط .33

 0 0 0 0 3/32 10 5/35 11 3/32 10 نیسرزم شیآما ةبرنام نبود .34

 7/9 3 9/12 4 5/35 11 9/12 4 29 9 فشار یها گروه نقش .35

 0 0 0 0 7/9 3 5/35 11 8/54 17 الملل نیب نظام در ا .ا .ج تعامل ةنحو .36

 0 0 4/19 6 1/16 5 9/41 13 6/22 7 یشانگها یهمکار سازمان در رانیا تیعضو .37

 0 0 0 0 7/38 12 9/41 13 9/12 4 هند به یانرژ انتقال ریمس تیامن نیتأم .38

 0 0 0 0 9/12 4 7/38 12 9/41 13 یاسیس ةبدن با ها بلوچ ییهمگرا شیافزا .39

 0 0 0 0 5/6 2 9/41 13 6/51 16 ا .ا .ج شرق جنوب یتیامن معضل حل .40

 0 0 0 0 5/6 2 5/35 11 1/58 18 هرمز ةتنگ از دفاع .41



 1065.....هنداقیانوستحوالتدرچابهارخلیجژئوپلیتیککارکردونقشتبیین

 

 آن در که آمد دست به 6 جدول چابهار، خلیج ژئوپلیتیک مستقل متغیر به مربوط های پرسشو تحلیل   تجزیه از پس

 نظر از کها معن بدین؛ است باالتر (4) یادزة گزین ازو  08/4 چابهار خلیج ژئوپلیتیک متغیر به پاسخگویانة نمر میانگین

 است. بوده مؤثر هند اقیانوس تحوالت در چابهار خلیج ژئوپلیتیک پاسخگویان

چابهارجیخلکیتیژئوپلریمتغبهمربوطیهاشاخص.6جدول

چابهارجیخلکیتیژئوپل  هاشاخص

 یفراوان 31

 جواب یب 0

 نیانگیم 08/4

 انهیم 05/4

 اریمع انحراف 27/0

 راتییتغ دامنه 10/1

 حداقل 56/3

 حداکثر 66/4


چابهارجیخلکیتیژئوپلیهاشاخصستوگرامیه.5شکل  

 هادادهلیتحل

 ابتدا در سنجد؛ می را رهایمتغ یا رتبه سطح در اسیمق نیا و است کرتیل فیط حاضر پژوهش در رهایمتغ سنجش اسیمق

.استفاده شد رنوفیاسم-کولموگروف آزموناز  ها، اسیمق بودن رنرمالیغ ای نرمال نییتع یبرا

رنوفیاسم-کولموگروففرضآزمون.7جدول

 نیچوهندیهارقابتچابهارجیخلکیتیژئوپل هاشاخص

N 25 29 

 81/3 09/4 نیانگیم

 49/0 30/0 اریانحراف مع

 z 104/0 177/0آماره 

 21/0 2/0 یدارامعن

 

 های رقابت و 09/4 چابهار خلیج ژئوپلیتیک متغیرهای به پاسخگویانة نمر میانگیندهد،  می نشان آزمون این نتایج

بارة در دهندگان پاسخ ،است تر یینپا چابهار خلیج ژئوپلیتیک متغیر در معیار از انحراف که  آنجا از. است 81/3 چین و هند

 به توجه با است. شدهتأیید  نیز متغیرها داری امعن شاخص در وضعیت این دارند. بیشتری نظر اتفاق چابهار خلیج ژئوپلیتیک

 و هند های رقابت و چابهار خلیج ژئوپلیتیک متغیرهای داری امعن (،7 جدول) یرنوفاسم -کولموگروف فرض آزمون نتایج
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 t فرض آزمون از دلیل همین بهاست.  نرمال پژوهش های مقیاس درنتیجه و تر بزرگ 05/0 آلفای سطح در چین

 است. شده استفاده پژوهش نیاة فرضی رد یا اثباتبرای  استیودنت

 نوین ساختار در سیاسی، و اقتصادی ابعاد در چابهار خلیج ژئوپلیتیک کارکردهایاین است که  پژوهش اینة یفرض

 ای کرانه کشورهای قبال در هند، اقیانوس ةمنطق در انرژی ترانزیت و تجارت سیاسی اقتصاد و الملل بین سیاسی اقتصاد

 اقتصادی مکمل عنوان به مشترک منافعی ایجاد با که ای گونه به ؛دارد راهبردی موقعیت چین و هند ویژه به ،هند اقیانوس

 .است نیآفر نقش ای منطقه اتحادیه یک قالب در کشورها این

 آزمون از پس .ده استآزمو را چین و هند های رقابت در چابهار خلیج ژئوپلیتیک نقش پژوهشگر نیز فرضیه این در

 تربودن کوچک به توجه با. است صفر معناداری سطح شد مشخص آمده دست به آماری های شاخص و (8 جدول) فرض

 با دیگر سوی از .تأیید شد پژوهش اینة یفرض ترتیب نبدی و رد صفر فرض (P<05/0) 05/0 آلفای از داری نامع سطح

 خلیج ژئوپلیتیک کارکردهای گفت توان می 99/0 اطمینان با بود، 81/3 دهندگان پاسخ پاسخ میانگین اینکه به توجه

 در انرژی ترانزیت و تجارت سیاسی اقتصاد و الملل بین سیاسی اقتصاد نوین ساختار در سیاسی، و اقتصادی ابعاد در چابهار

 که ای گونه به ؛دارد راهبردی موقعیت چین، و هند ویژه به هند اقیانوس ای کرانه کشورهای قبال در هند، اقیانوس ةمنطق

 این .درک ینیآفر نقش ای منطقه ةاتحادی قالب در کشورها این اقتصادی مکمل عنوان به مشترک منافعی ایجاد با توان می

 اطمینان، ةفاصل انتهای و ابتدا قسمت صفربودن از باالتر و مثبت به توجه با و تأیید شد بار دیگر نیز اطمینان ةفاصل در امر

  .شد  رد پژوهش صفر فرض

نیچوهندیهارقابتریمتغیدارمعناوT-Testفرضآزمون.8جدول
 

ها شاخص

 ریمتغ
 یآزادةدرج tمقدار اریانحرافمع نیانگیم تعداد

یسطحمعنادار

(Sig. 2-tailed) 

نانیاطمةفاصل

ترنییپاباالتر

 و هند یها رقابت
 نیچ

29 81/3 49/0 85/8 28 00/0 1 

 

62/0 
 

 گیرینتیجه

، اخیرهة د در. همچنین شد جدیدی دنیای وارد ویکم بیستة سد در که است اقتصادی وراهبردی  اقیانوسی هند اقیانوس

 این دراین  اقتصادگفت  توان می که ای گونه به؛ است کرده جلب اقیانوس این به را سیاسی محافل توجه شماری بی وقایع

ة منطق به پاسیفیک و آتالنتیکة حوز از جهانی تجارت محور انتقال و تغییر وقایع این ترین مهم خورد. خواهد رقم منطقه

 انرژی، ژئوپلیتیکآغاز کرده است. همچنین  را منطقه این در ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک های رقابت که است هند اقیانوس

پژوهشی  عنوان به حاضر پژوهش است. شده  تبدیل هند اقیانوسة منطق در تحوالت و ژئوپلیتیک های رقابت کانون به

 قسمت در پژوهشگر .بود چین و هند های رقابت بر چابهار خلیج ژئوپلیتیک تأثیرات شناخت و بررسی دنبال به بستگی هم

 کههایی  هنظریکرد. همچنین  تحلیل و بررسی را سیاسی بازیگرانبارة در گوناگونهای  دیدگاه پژوهش، نظری مبانی

 آن بر پژوهش مفهومی چارچوب وشد  انتخاب، گیردب قرار پژوهش این بردن پیش برای چارچوبی و مبنا توانست می

 جنس به توجه با .شد استفاده پژوهش نظری چارچوب عنوان به و استخراج تلفیقی مدلنیز  درنهایت. گرفت شکل اساس

 اکتشافی و عمیقة مصاحب وشدند  مشخص هند اقیانوسة حوز در نظران صاحب و نخبگان از طیفی ابتدا پژوهش، روش

 مشخص مطالعه مورد محور مرتبط مفاهیم و ها شاخص ،ها مصاحبه نتایج تحلیل واجرا  از پس بعد گام درصورت گرفت. 

 های شاخص مبنای بر ها پرسشنامه .ا ساخته شده مصاحبه پایایی و روایی سنجشبرای  پرسشنامه ابزار آن از  پس وشدند 
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نیز  شده آوری جمع اطالعاتشد.  توزیع دارند قرار عملیاتیة حوز در که کارشناسانی از طیف دو میان و ساخته احصاشده

 هند های رقابت و چابهار خلیج ژئوپلیتیکدهد میان  می نشانو تحلیل   ة تجزیهنتیج .شد بررسی SPSS افزار نرمکمک  به

 اطمینان با. دارد وجود بستگی هم متغیر دومیان  درنتیجه است. برقرار =00/0P آلفای سطح در معناداری ارتباط، چین و

 میزان، شود استفاده درستی به چابهار خلیج ژئوپلیتیک های توانمندی و ها ظرفیت از هرگاه گفت توان یم درصد 99/0

 ها پرسشنامه به پاسخ از .افزایش خواهد یافت چین و هند های رقابت ویژه به هند اقیانوسة حوز در خلیج این آفرینی نقش

 تحوالت بر چابهار خلیج ژئوپلیتیک که دارند اعتقاد کارشناسان و نظران صاحب درصد 82 که دوش می استنباط چنین

 .گذار استتأثیربسیار  هند اقیانوس

 مشخص که بود چین و هند میان های رقابت در چابهار خلیج اقیانوسی های کرانه نقش بر مبنی پژوهش این پرسش

 برتأثیر بسیاری  گوناگون ابعاد در چابهار خلیج ژئوپلیتیک های شاخص معتقدند نظران صاحب و نخبگان از درصد 81 شد

 در فضایی توان می ها شاخص این از منطقی و صحیحة استفاد و مدیریت بادارد. در این میان،  هند اقیانوس تحوالت

 و زد گره چابهار خلیج به را پاکستان هند، چین، ایران، کشورهای منافع اقتصادیة حوز در بتوان تا کرد یجادا منطقه

 های یبند دسته هرگونهاز  نظر صرف ذکرشده بازیگرانهمة  تا کرد ایجاد چابهار خلیج در اقتصادی تنیدگی درهم نوعی به

 یکم و بیستة سد در هند اقیانوس تحوالت به یده جهت ساز زمینه امر این. شوند منتفع آن از ایدئولوژیکی و سیاسی

 آن دیگر روی بر و ژئوپاسفیک() یهمکار آن طرف  یکدر  که است ای سکهة مثاب به چابهار خلیج درواقع بود. خواهد

 باتوانند  می ژئواکونومیک رویکردگرفتن  درپیش با سیاسی بازیگران سایر و ایران .قرار دارد (ژئوپلیتیک) منازعه و رقابت

با دو رویکرد مواجه  بازیگران سایر و ایران بنابراین ؛دهند جهت هند اقیانوس تحوالت به چابهار خلیج در منافع اشتراک

 ةجرپن از بازیگراناگر  دارند.ویژه  فضایی و انداز چشمیک هر که ژئواکونومیکرویکرد  و ژئوپلیتیکهستند؛ رویکرد 

 یا انفرادی صورت به کارکردی و ساختاری عناصر آن در که دید خواهند را فضایی بنگرند، جغرافیایی فضای به ژئوپلیتیک

 و هستند آفرین نقش ...و امنیتی فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، گوناگون ابعاد در کامل یا ناقص صورت به یا اجتماعی

 جلب ژئوپلیتیک فضای این به را جهانی و ای منطقه ملی، مختلف های مقیاس و ابعاد در سیاسی بازیگران توجه ناخواه خواه

 منابع تصاحب برای گوناگون های اندرکنش و کنش و شوند می جغرافیایی فضای این وارد بازیگران درنتیجه کنند. می

 گیرد؛  می صورت دیگران کردن محروم بالعکس و قدرت جهانی نظام در خود ژئوپلیتیک وزن یارتقا برای آفرین قدرت

 رو از این گیرد؛ شکل می بازیگران میان  رقابت جغرافیایی فضای در بنابراین ؛دهد می شکل را ژئوپلیتیک ذات رقابت زیرا

 تصاحب و کسب برای جهانی و محلی مختلف بازیگران آن در که دانست ژئوپلیتیک ای منطقه را هند اقیانوس توان می

 جغرافیایی فضایی با کنیم، نظر بیرون انداز چشم به ژئواکونومیکرویکرد  از اگر اما ،پردازند می نقش ایفای به قدرت منابع

  به. هستند بازیگران سایر با همکاریة سای در شدن منتفع دنبال به ایجابی دیدگاه داشتن با بازیگران که شویم می رو هروب

 مسیر در بازیگران و شود می صفر جبری جمع حاصل منطق جایگزین غیرصفر جبری جمع حاصل منطق دیگر عبارت

 فضایی بابنگرد،  هند اقیانوسة حوز به ژئوپاسفیک و ژئواکونومیکة پنجر از ا ا. ج. اگر بنابراین ؛گذارند می گام ژئوپاسفیک

 توان می که شد خواهد رو هروب بازیگران سایر همچنین و هند و چین های قدرت با همگرایی و همکاری آغازبرای  مساعد

 پیشنهادهاییاساس  براین .کرد استفاده بازیگران سایر و نخست گام در موقعیتی ارتقا و وزن افزایشبرای  فرصت این از

 افزایشبرایی  المللی بین و ای منطقه ملی، مقیاس سه در و امنیتی-نظامی و سیاسی اقتصادی، بخش سه در پژوهش از

 است. شده  ارائه زیر شرح به هند اقیانوسة حوز در چابهار خلیج آفرینی نقش



 1398ستانزم،4ۀ،شمار51ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش1068

 

یاقتصادبخش(الف

 مفاهیم و ها شاخص چین و هند میان های رقابت در چابهار خلیج آفرینی نقش در تأثیرگذار و اصلی های مؤلفه از یکی

 نظران، صاحب با مصاحبه و ها پرسشنامهو تحلیل،   تجزیه آماربراساس  است. خلیج این اقتصادی های کرانه اقتصادی

 در چابهار خلیج آفرینی نقش در مرحله ترین مهم درواقع و گام اولین اقتصادة مقول، حوزه این نظری مبانی و کارشناسان

 این در زیر شرح به پیشنهادهایی آماری، های دادهو تحلیل   تجزیه نتایجاست. همچنین براساس  چین و هند میان رقابت

 :شود می ارائه حوزه

 ؛چابهارة منطق در المللی بین و خارجی های گذاری سرمایه جذب -

 ؛هند و چینمانند  کشورهایی مشارکت با ها زیرساخت کردن فراهم -

بارة آن در تمهیداتیباید  که است خلیج این ضعف نقاط از دیگر یکی) چابهار خلیج در مناسبة پسکران نداشتن -

 (؛شود اندیشیده

 ؛گوادر خلیج و چابهار خلیج اقتصادیة توسع -

 ی منطقه مانند خلیج چابهار و بندر ساللة عمان؛بندرهاای میان  تر از سطح منطقه های اقتصادی پایین گسترش همکاری -

 گیری و ایجاد منافع مشترک میان ایران، چین و هند و همچنین سایر بازیگران حوزة اقیانوس هند در خلیج چابهار؛ شکل -

 چابهار. خلیج به فارس خلیجة حوز از گاز و نفتة لول خطوط انتقال -

یاسیسبخش(ب

 تحوالت در خلیج این اثرگذاری از مرحله دومین سیاسیة حوز در چابهار خلیج اقیانوسی های کرانه ژئوپلیتیک آفرینی نقش

 ،شود عملیاتی صحیح و منطقی صورتی به اقتصادی(ة مؤلف) نخست گام اگر. است چین و هند میان رقابت و هند اقیانوس

؛ بنابراین بود خواهد هند اقیانوسة حوز در چابهار خلیج آفرینی نقشة کنند تکمیل اول فازة ادام در نیز سیاسی فاز

 است: زیر شرح بهکرد،  ارائه حوزه این در توان می که پیشنهادهایی

 در کیش آزادة منطق، مانند محلی مدیریت گیری شکل و چابهارة منطق در فضا سیاسی مدیریت بازنگری و اصالح -

 ؛چابهار خلیج

 ؛چابهار خلیج در کاال ترخیص اداری بوروکراتیکفرایند  حذف و تسهیل -

 ؛شانگهای یها یهمکار سازمان در ایران عضویت -

 ؛گذاری سرمایهبرای  هند و چینمانند  منطقه های قدرت به چابهار خلیج از بخشی واگذاری -

 ؛مرکزی آسیایة حوز در ویژه به منطقه کشورهای با ایرانة سازند تعامل -

 و ها چالش از یکی چین و پاکستان هند،مانند  بازیگرانی قبال در ایران خارجی سیاست دستگاه درراهبردی  ابهام -

 ؛است حوزه این در متصور های آسیب

برای  ای منطقه بازیگران از ایران دعوت و 1هند اقیانوسة حاشی یا منطقه همکاریة اتحادی سازمان شناسی آسیب -

 ؛چین و هند چابهار(، خلیج) یرانا محوریت با ایجابی ای منطقهة اتحادی یک گیری شکل

 چابهار. خلیج ژئوپلیتیک با ایران خارجی سیاست دستگاه شدن راستا هم -

یتیامن-ینظامبخش(ج

 تاشده است  سبب المللی بین محیط در ایران انزوای و سو  یک از آسیا غرب جنوب بحرانیة منطق در ایران قرارگرفتن

                                                                                                                                                               
1. IOR 
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 واجد چابهار خلیج؛ بنابراین دهد قرار خود کار دستور در را کشور شرق جنوب در ویژه به امنیتی-نظامی رویکردی ایران

 ایران ژئوپلیتیک وزن و جایگاهی ارتقا همچنین و انزوا از ایران خروج در که است حوزه این در اثرگذاری و آفرینی نقش

 کرد: اشاره زیر مورد به توان می که شود می محسوب مهم عاملی

 تجاری. و نظامی های کشتی به پشتیبانی خدماتة ارائبرای  لجستیکی پایگاه ایجاد -

یگزارسپاس
 بر خودة عالمان نظراتة ارائ با پژوهش انجام روند در کهدیگر استادانی  و آهنی محسن دکترهای  تالش از نویسندگان

 دارند. را یگزارسپاس و تشکر کمال، افزودند آن غنای





 1398ستانزم،4ۀ،شمار51ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش1070

 

منابع

انتشارات  ،یاله ونیهما ةترجم ،هندانوسیاقیساحلیکشورهاباهندروابطدردیجدیهایژگیو، 1981 تر،ید براون، .1

 قومس، تهران.

تنگناهاها،فرصت)چابهارآزادةمنطقةتوسعیمکانیهاتیظرف، 1389 ،ییپارسا لیاسماع و دیحم صابرفرزام، رضا، ان،یپورپو .2

 .165-150، صص 274 -273ة شمار ،یاقتصاد-یاسیس ةمجل ،(راهکارهاو

 کت اب  ،یاقدرتمنطقههکیعنوانظهورهندبهیةسادرهندورانیاروابطیبررس، 1390 ،یکاظم یو مهد دالهی دهقان، .3

 .تهران معاصر، ابرار انتشارات ،یآب

 انتشارات ابرار معاصر، تهران. ب،یط رضایعل ةترجم ،یانرژتیامنمرجع، 1391 ن،یبنجام سوواکول، .4

ةتوسهعدرآننقهشوجنهوب-شهمالتیهترانزدرچابهارگاهیجایبررس، 1391 ،یش کر  نیالد شمس و اله عزت ،یعزت .5

 .14-1 صص ،36 ةشمار ،سال نهم ن،یسرزم ییایجغراف ةفصلنام ،جوارهمیشهرها

 ،یمنهاط سهاحلةکپارچیتیریمددگاهیدازرانیاییایدریهاکرانهکیتیژئوپل، 1388 ،یدریو محمد ح داهللی پور، یمیکر .6

 .تهران اول، چاپ ،یانوردیدر و بنادر سازمان انتشارات

 .تهران ،معلم تیترب دانشگاه انتشارات اول، چاپ ،(دیتهدوتنشمنابع)گانیهمساورانیا ،1380 داهلل،ی پور، یمیکر .7

، 16 جل د  ،ییای  جغراف عل وم  یک اربرد  ق ات یتحق یةنش ر  ،رانیایعیطبگازیبازارهاکیتیژئوپلیابیارز، 1389 داهلل،ی پور، یمیکر .8

 .25-7صص  ،19 ةشمار

 .یخوارزم دانشگاه ،رانیاکیتیژئوپلیهاانیبنیدرسۀجزو، 1392 داهلل،ی پور، یمیکر .9

 .42 -32صص  ،3-2 ةشمار ،هفدهم ةدور، ییایجغراف قاتیتحق ةفصلنام ،رانیاآزادمناط یافتگینتوسعهعلل، 1381حسن،  کامران، .10

11. Brown, D., 1981, New Features in Indian Relationships with the Coastal States of the Indian 

Ocean, Translated by Homayoun Elahi, Ghomes Publications, Tehran. (In Persian) 

12.  Pourpooyan, R., Saffarrzam, H., and Esmaeil, P., 2010, Spatial Capabilities of Chabahar Free 

Zone Development (Opportunities, Bottlenecks, and Solutions), Economic and Political Magazine, 

273-274, PP.150-165. (In Persian) 

13. Dehghan, Y., and Mehdi, K., 2011, An Investigation of Iran-India Relationships in the Shadow of 

the Advent of India as a Regional Power, Blue Book, Abrar Contemporary Press, Tehran. (In 

Persian) 

14. Swakool, B., 2012, Energy Security Reference, Alireza Tayeb Translation, Abrar Contemporary 

Publication, Tehran. (In Persian) 

15. Ezzati, E., and, Shokri, Sh., 2012, Study of the Position of Chabahar in the North-South Transit 

and Its Role in the Development of Neighboring Towns, Geographical Quarterly, Ninth Year, No. 

36, PP. 1 - 14. (In Persian) 

16. Karimipour, Y., and Heidari, M., 2009, Geopolitics of Iranian Sea Shores From Integrated Coastal 

Zone Management Perspectives, Ports and Maritime Organization Press, First Printing, Tehran. (In 

Persian) 

17. Karimipour, Y., 2001, Iran and Its Neighbors (Sources of Tension and Threat), First Edition, 

Tarbiat Moallem University Press, Tehran. (In Persian) 

18. Karimipour, Y., 2010, Geopolitical Evaluation of Iran's Natural Gas Markets, Journal of Applied 

Research of Geographic Sciences, Volume 16, Issue 19, PP. 7-25. (In Persian) 

http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/61832


 1071.....هنداقیانوستحوالتدرچابهارخلیجژئوپلیتیککارکردونقشتبیین

 

19. Karimipour, Y., 2013, Booklet of Geopolitical Foundations of Iran, Kharazmi University. (In 

Persian) 

20. Kamran, H., 2002, Causes of Underdevelopment in Free Regions of Iran, Quarterly Journal of 

Geographic Survey, Volume 17, Issue 2-3, Series 66-65, PP. 32-42. (In Persian) 

21. Bloomberg Report India`S Oil Imports, 2016. 

22. Bp Statistical Review of Word Energy, 2009. 

23. BP Statistical Review of World Energy, 2015. 

24. Global Economic Prospects, 2016. 

25. Hansen, B. E., 2000, Sample Splitting and Threshold Estimation, Econometrica, Vol. 68, No. 3, 

May. 

26. http://economictimes.indiatimes.com. 

27. http://tonto.eia.doe.gov. 

28. International Energy Agency, 2007, World Energy Outlook, Paris. 

29. International Energy Agency, 2007. 

30. Microsoft Encarta Reference Library, 2010. 

31. Robert D. K., 2010, Monsoon: The Indian Ocean and the Future of American Power, Random 

House, Published October 2010. 

32. www.wto.org/statistics, World Trade Organization International Trade Statistics 2015, PP. 41-42, 

2016. 

33. Global Energy Statistical Yearbook, 2016. 

http://economictimes.indiatimes.com/
http://tonto.eia.doe.gov/

