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  ها در دریاي خزربررسی الگوي رقابت قدرت

  

  چکیده

تغییر در ساختار نظام جهانی و نیز تغییر در جغرافیاي سیاسی منطقۀ خزر،  سبب فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي، به پس از

یافتۀ شوروي در اطراف  با ظهور کشورهاي تازه استقالل ،شرایط ژئوپولیتیک جدیدي بر این منطقه حاکم شد. از یک سو

این دریا، جغرافیاي سیاسی منطقه دچار تغییر شده و به تبع روابط ژئوپولیتیک منطقه نیز شکلی جدید به خود گرفت. از 

شوروي  هاي ایاالت متحده براي سلطه به مناطق تحت نفوذسویی دیگر، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي به افزایش تالش

سلطه بر  ،امریکا به منظور نفوذ و در نهایت ویژه ایاالت متحده به ؛ايهاي فرامنطقهسابق منجر شد. تالش گستردة قدرت

 گیري شکلبی به منافع خود در خزر و جلوگیري از یااي، به منظور دستهاي ساحلی و منطقهمنطقه؛ و نیز اقدامات قدرت

ها چه فضایی را در که این رقابت اي از رقابت را در منطقۀ خزر سبب گردید. اینصحنهقطبی به رهبري امریکا؛  نظام تک

اي و میدانی و رویکردي  با روش کتابخانه پژوهشسؤال اصلی پژوهش حاضر است. این  ،منطقۀ خزر ایجاد کرده است

در الگویی از فضاي  ،نهایتدر  است وها در منطقۀ خزر تحلیلی به دنبال دستیابی به الگوي رقابت قدرت - توصیفی

  .کند میارائه  را هاهاي درگیر در این منطقه و فضاي حاصل از این رقابترقابت در منطقه، عوامل موجد رقابت، قدرت

 رقابت، قدرت، ژئوپولیتیک، دریاي خزر هاي کلیدي: واژه

  

  مقدمه

اینکه خصایص جغرافیایی  تر مهمز همه ي قدرت، در جغرافیاي هر کشور قرار دارد و اها سرچشمهبخشی از عوامل و 

حافظ  (کند می ایفاقدرت اقتصادي، سیاسی و نظامی  :نظیر ،گیري سایر عناصر قدرت نقش بنیادین را در شکل غالباً

، موقعیت است. موقعیت یک کشور ها دولتین عناصر جغرافیایی تأثیرگذار در روابط بین تر مهم). یکی از 84: 1389نیا،

همیت موقعیت یک کشور با اکننده در روابط با سایر کشورهاست.  ؛ زیرا عامل تعییناول اهمیت قرار دارددر جایگاه 

انند م جغرافیایی روابط بین دارندگان قدرت، مطالعۀ« ).167-166 :1957، 1میلز و مک الگلین(یابد یمتغییر شرایط تغییر 

ژئوپولیتیک عالوه بر بررسی روابط بین عوامل  .شود میبه ژئوپولیتیک تعبیر  »ي فراملیواحدهاحکمرانان ملی یا 

زنی  د تحوالت آینده را تحلیل و گمانهتوانپردازد و میجغرافیایی و سیاست یک کشور، به تفسیر وقایع نیز می

یک منطقه در جغرافیا هنگامی قابل تشخیص و برخوردار از یک شخصیت  ).160-158، 1986، 2کند(اوسالیوان

خوبی آشکار و قابل تشخیص و  هدهندة اجزاي آن بز دیگر مناطق است که عوامل پیوندپارچه و متمایز اجغرافیایی یک

                                                
١- Mills & McLaughlin  
2- O’ Sullivan 
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راهبردي هاي جغرافیایی یا  کم داراي ویژگی اي باشد یا دستشناسایی باشد. از نظر محیط فیزیکی باید محیط یکپارچه

کردي یک منطقۀ جغرافیایی به صورت انفرادي یا ). اگر عناصر ساختاري و کار230 :1389(مجتهدزاده،  مشابهی باشد

به صورت یک  ،آفرین شود، منطقۀ جغرافیایی تغییر ماهیت داده کامل یا ناقص از بعد سیاسی نقش اجتماعی، یا به صورت

هاي ). مناطق ژئوپولیتیک به عنوان کانون75 :1388(حافظ نیا،کاویانی راد، شودمنطقۀ ژئوپولیتیک در صحنه ظاهر می

ها در مناطق ژئوپولیتیک در بستري از روابط بین قدرت ،اند. از دید نگارنده ها، همیشه حائز اهمیت بودهرقابت بین قدرت

فضاي حاکم بر روابط، فضاي رقابتی است که در تمامی روابط ژئوپولیتیک از تعامل تا  ،، درواقع.گیردرقابت شکل می

  سلطه حاکم است.

  
  روابط ژئوپولیتیک) مدل مفهومی 1شکل 

  

اي بوده اي و فرامنطقههاي ساحلی، منطقهمنطقۀ ژئوپولیتیک خزر پس از فروپاشی شوروي، به عنوان کانون رقابت قدرت

دریاي خزر و قرارگیري بر سر مسیرهاي مواصالتی و اهمیت منابع انرژي و  است. موقعیت ساحلی کشورهاي حاشیه

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي و استقالل کشورهاي را دوچندان کرده است. زیستی این دریا، اهمیت این منطقه 

(ایران و  کشور شوروي سابق، جغرافیاي سیاسی منطقۀ خزر دچار تغییر بزرگی شد. کشورهاي ساحلی دریاي خزر از دو

روابط ژئوپولیتیک آن نیز  ،ترکمنستان) تغییر یافت و به تبع و شوروي) به پنج کشور(ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان

 .وجود ذخایر عظیم نفت و گاز در دریاي خزراست ،افزایددگرگون شد. آنچه بیش از همه بر اهمیت این منطقه می

ر و مساله ژئواستراتژیک خطوط لوله، بازا ،خزر بین دو قطب انرژي خاورمیانه و اوراسیا قرار دارد. همچنین حوزة

). کشور 283 :2012، 1(کیارتا و نصیرفندا اهمیت این دریا را دو چندان کردهاز عواملی هستند که  ،وضعیت سرمایه

فوذ سو سعی در گسترش ن از یک ،به دنبال حفظ و گسترش منافع پیشین خود در منطقۀ خزر بوده و از این رو روسیه

به دنبال کنترل افزایش قدرت ایران در منطقه است. بسیاري  ،دیگر یافته دارد و از سویی خود در کشورهاي تازه استقالل

این موضوع اهمیت استراتژیک روابط انرژي روسیه با  و هستندوابسته از کشورهاي اروپایی به شدت به منابع گاز روسیه 

اي موقعیت برتر منطقه ،پس از فروپاشی شوروي ایران ). جمهوري اسالمی265 :2010؛ 2هاشم(دهداروپا را افزایش می

اما توانایی نفوذش در منطقه و انرژي و  ؛چه ایران موقعیت جغرافیایی و منابع انرژي قابل توجهی دارداگر .خود را باز یافته

هاي حمل و نقل به این دالیل که: ایران فاقد منابع الزم براي توسعه انرژي خود و زیرساخت ؛حمل و نقل آن بالقوه است

                                                
1- Ciarreta & Nasirov 
2- Hashim 
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گذاري خارجی شده است(توانا و براي سرمایه اي عامل بازدارنده ،هاي آمریکا براي منزوي کردن ایرانتالشدوم،  ؛است

شود، قدرت ذاتی و اهمیت استراتژیک آن هاي منطقه میباعث حضور ایران در معادله هآنچ ).349: 2012، 1همکاران

آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان؛ به دلیل نداشتن سابقه یافتۀ  سه کشور تازه استقالل). 145 :1388است( نقیب زاده،

شوند  اي در خزر محسوب نمیحکومت ملی و نیز شرایط جغرافیایی حاکم بر آنها (موقعیت بري) به عنوان قدرت منطقه

رجی، جایگاه خود در منطقه، از طریق توسعه اقتصادي (قراردادهاي تجاري خا يبه دنبال تغییر وارتقا ،و از این رو

براي -هاي بزرگ نفتی  زیتی).؛ عقد قراردادهاي تجاري با کشورهاي اروپایی و شرکتنصادرات انرژي، موقعیت ترا

 2،2010سودربرگ و همکارانهستند( -نفتی و انتقال این منابع انرژي به بازارهاي جهانی هاي نابرداري از مید رهبه

هاي درگیر در رابطۀ رقابتی در منطقۀ سعی شده است با بررسی عوامل موجد رقابت و قدرت پژوهشدر این  ).7828:

-چه قدرتشود که:  خزر به الگوي رقابت در منطقه دست یابیم. با توجه به سؤال اصلی پژوهش، سؤاالت زیر مطرح می

با توجه به و ؟ در منطقۀ خزر کدامندقابت عوامل ایجاد رترین مهم ؟در منطقۀ خزر دارندرقابت  بیشترین تأثیر را درهایی 

هاي قدرت؛ ها از روابط و مناسبات بین سه گروهالگوي رقابت قدرت شود:هاي زیر مطرح میاالت، فرضیهؤساین 

منابع انرژي ، عوامل ایجاد رقابتاز میان  اي شکل گرفته است.هاي فرامنطقهاي و قدرتهاي منطقهقدرت ساحلی خزر،

، بیشترین تأثیر را در ایجاد رابطۀ رقابتی در منطقۀ خزر هاي نفتیژئوپولیتیک لوله، ژئوپولیتیک دسترسی، نفت و گاز

  دارند.
  

  
  )3اطالعات انرژي امریکا ادارة( مأخذ، جغرافیاي سیاسی منطقۀ خزر نقشۀ) 2شکل 

  

  ايالف) الگوي روابط منطقه

ي نظام، تابعی از جایگاه و منزلت ژئوپولیتیک آنها در منطقه و سطح ها دولتي بین اجزا و ا منطقهساختار روابط درون 

ارجی خود مجبور به تمرکز کشورها براي دستیابی به اهداف و منافع سیاست خقدرت ملی آنها نسبت به یکدیگر است. 

 ونی خارجند و به منظور حل مسائل سیاست خارجی خود، باید از جغرافیاي محدود پیرامهست راهبرديهاي گسترهبر

                                                
1- Tavana & et.al 
2- Soderbergh & et.al 
3- http://www.eia.gov/maps/ 
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در  ،. به طورکلیاستمفهوم شبکه  گیري شکلآن  موضوعی که نتیجه ؛دکننهاي مرتبط نیز توجه و به سایر حلقه شوند

گردد که از نوعی سیالیت برخوردار شود و به فضایی ارتباطی مبدل میشبکه، فضا از ویژگی جغرافیایی صرف خارج می

ژئوپولیتیک از  شبکۀ ).179-173 :2004، 1گیرد(وایتمتمایز را در بر می هاي جغرافیاییبه طور همزمان گستره ،بوده

این شبکه بر وجود جریان ارتباطی قدرت  گیري شکلژئوپولیتیک تشکیل شده است. محوریت  تابعۀهاي مناطق یا سیستم

دهد که را شکل میهاي ارتباطی محور بین واحدهاي مختلف قرار دارد. در واقع، قدرت، محتواي ارتباطات و کانال

-هاي جغرافیایی و بینماید. وجود مراکز متعدد قدرت در گسترهاي واحد تبدیل میجریان یافته، آن را به شبکه گسترة

فاقد معیار  شبکۀ). 114- 112 :1387گردد(قاسمی،  فاقد معیار (آزاد) می شبکۀ گیري شکلالمللی، سبب  ستم بیننظمی سی

ذا همچنان قانون توزیع ل اند. دهی کامل نرسیدهسامان مرحلۀاما به  ؛انداي شکل گرفتهنطقههاي ماي است که کانونشبکه

الملل از کاربرد زیادي روابط بین حوزةکه در  هاستقدرت بر آنها حاکم است. این نوع شبکه از انواع رایج شبکه

  ). 456 :2003؛ 2(بوزان و ویورکند میهاي بزرگ پیروي نهاي منطقه از تعامالت قدرتبرخوردار است. دینامیک

  

 ) عوامل و متغیرهاي جغرافیایی و ژئوپولیتیک مؤثر بر رقابت 1جدول

  اندیشمندان  عوامل و متغیرهاي جغرافیایی و ژئوپولیتیک مؤثر بر رقابت کشورها

  مکیندر، اسپایکمن، ماهان، هانتینگتن، فلینت  تضاد کدهاي ژئوپولیتیک

  مکیندر، کوهن، کانتوري و اشپیگل، والرشتاین  ژئوپولیتیکبرابري نسبی وزن 

  مکیندر، کوهن، اشپیگل، گاتمن، فلینت  اي، پیرامونی و جهانی سطوح متوازن قدرت منطقه

  کوهن، هانتینگتن، مرشایمر، هاگت، کالینز  منابع جغرافیایی منازعات

  هاگتمکیندر، اسپایکمن، ماهان، کوهن،   باالي استراتژیک فضاها درجۀ

  کوهن، لیک و مورگان، کالینز، گاتمن  فضاهاي ناامن

  مکیندر، اسپایکمن، کوهن، برژینسکی  اي فقدان اتحادیه هاي منطقه

  کوهن، لیک و مورگان، کانتوري و اشپیگل  اي پایین امنیت و ثبات منطقه درجۀ

  کوهن، مکیندر، اسپایکمن  بار استراتژیک منطقه

  مکیندر، اسپایکمن، هاگت، کالینز  هاي ایدئولوژیک حکومت

  

  ب) عوامل موجد رقابت

روابط بین کشورها و عوامل تأثیرگذار بررقابت آنها با یکدیگر صورت گرفته  زمینۀبسیاري در  يها پژوهشتاکنون 

عامل  رسد در الگوهاي تبیین یافته، نقش دوکنیم. به نظر می است، که مجموعه این عوامل را در جدول باال مشاهده می

  .مجاورت با سایر مناطق ژئوپولیتیک -2 ؛موقعیت جغرافیایی -1 :ها مورد توجه قرار نگرفته استدر رقابت بین قدرت

ذار بر روابط موقعیت جغرافیایی: درحالی که عامل موقعیت جغرافیایی به عنوان یکی از متغیرهاي اصلی تأثیرگ -1

الگوي رقابت بین کشورها نادیده انگاشته شده است. عواملی  گیري شکلاهمیت این عامل در  ،گیرد مورد تأکید قرار می

توانند عاملی  کدام میاي، هر حاشیه، موقعیت مرکزي و موقعیت راهبرديچون: موقعیت بري، موقعیت بحري، موقعیت 

                                                
1- White 
2- Buzan & weaver 
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  و یا تشدید رابطۀ رقابتی در یک منطقه باشند. گیري شکلدر جهت 

ژئوپولیتیکی: از آنجایی که مناطق ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی همیشه مورد توجه مجاورت با سایر مناطق  -2

قرارگیري یک منطقۀ ژئوپولیتیکی در کنار منطقۀ ژئوپولیتیکی دیگر، عرصه را براي تشدید  ،بنابراین ،ها بوده استقدرت

که نقش بارزي را در  کند میر فراهم ها به منظور کنترل و تسلط بیشتر بر منطقۀ ژئوپولیتیکی مجاورقابت بین قدرت

  .کنند میرقابت در منطقۀ مورد مطالعه ایفا 

رسد بتوان روابط در منطقۀ ژئوپولیتیکی خزر را بر اساس  اي و جهانی، به نظر میبر اساس الگوهاي روابط منطقه

هاي ارتباطی منطقه نقش بسیار مهمی در الگوي شبکه فاقدمعیار تبیین نمود. کشورهاي ساحلی خزر به عنوان حلقه

اي اي دارند. در منطقۀ خزر ایاالت متحده به عنوان قدرت فرامنطقهاي و برون شبکهنوع روابط درون شبکه گیري شکل

ی حگیري از برتري کلی قدرت، روابط ترجی سعی دارد با بهره گر به همراه ناتو (سازمان پیمان آتالنتیک شمالی)مداخله

یعنی ایران و روسیه بکاهد و کنترل  ؛هاي ساحلیتا بدین وسیله از نقش و نفوذ قدرت را به سمت خود جلب کند واحدها

روسیه به عنوان قدرت ساحلی خزر و قدرت  ،از سویی دیگر ).288 :2005، 1لنسفورد و تشفمنطقه را به دست گیرد(

ست و در راستاي دستیابی به این هدف، در مقابله با آمریکا اي در آسیاي مرکزي و قفقاز به دنبال سلطه در منطقه امنطقه

اش در منطقه و به ایران به واسطۀ برتري ذاتی ،ست. از سویی دیگرروهاي روبگر فرامنطقهبه عنوان یک قدرت مداخله

ایران به دنبال ست. ترکیه نیز مانند روهاش با سه قدرت روسیه، امریکا و ترکیه روبمنظور دستیابی به جایگاه واقعی

مسیر خط  هایش در این زمینه، در بسیاري از موارد با منافع ایران در تضاد است.اي است و تالشدستیابی به نقش منطقه

ها) در خزر، خواهان ). کشورها (گره72 :2011، 2لوله از آسیاي مرکزي، کلید اهمیت ژئوپولیتیک ترکیه است( اکدمیر

اي اي (ترکیه) یا فرامنطقههاي منطقهها قدرتچه این گره ؛ارتباط بیشتري با یکدیگر دارند هایی هستند کهارتباط با گره

  هاي ساحلی مانند روسیه.(امریکا) باشند یا قدرت

  

  روش پژوهشداده ها و 

میدانی با  يها پژوهشاي و هاي مطالعه کتابخانهاز روش پژوهشنظر و انجام شایسته منظور دستیابی به نتایج موردبه 

  استفاده از نظرسنجی از خبرگان استفاده شده است.

در بین  پژوهشهاي مربوط به پرسشنامه ،هاهاي تأثیرگذار بر روابط رقابتی قدرتبراي شناخت متغیرها و شاخص

یریت الملل و مدهاي جغرافیاي سیاسی، علوم سیاسی و روابط بینعلمی دانشگاهی ایرانی و خارجی در رشته خبرة 150

) spssپرسشنامه گردآوري شد و با استفاده از نرم افزار آماري ( 100مطالعات خزر توزیع و  حوزةو خبرگان  راهبردي

 و و در نهایت، تجزیه شد هاي آزمون تبدیل شده و نتایج آنها بررسیها به صورت آمار استنباطی و به شکل خروجیداده

ها انجام گرفت . سه مرحله براي انجام آزمون فرضیات استفاده از این خروجی ها و آزمون فرضیات با استفادهتحلیل داده

  پردازیم:ها میشده که در ادامه به توضیح آن

                                                
1- Lansford and tashev 
2- Akdemir 
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 باخنبا استفاده از آزمون آلفاي کرو 1تست سنجش اعتبار -1

   است:ها به شرح زیر با توجه به مطالب ذکر شده ضریب آلفاي کرونباخ براي هر یک از جداول پرسشنامه

  

  باخ براي متغیرهاي پژوهش) ضریب آلفاي کرون2جدول 

  ها تعداد گویه  باخآلفاي کرون  ابعاد

  13 0/702  عوامل موجد رقابت

  7 0/750  محصول رقابت

  9 0/724  ها قدرت

  

مورد تأیید تأثیر  اتفاق نظر خبرگان در ،بوده است و درواقع 0/7میزان آلفاي کرونباخ در تمامی متغیرها بیشتر از 

  شود. می اثباتمتغیرهاي مستقل بر متغیرهاي وابسته، با مقادیر آلفاي کرونباخ 

د شو اي زمانی استفاده میتک نمونه t آزمون براي بررسی میزان تأثیر متغیرهاي مستقل( 2ايتک نمونه tآزمون  -2

معمول و رایج، استاندارد و یا حتی یک عدد خواهیم میانگین آن را با یک حالت  که یک نمونه از جامعه داریم و می

  م.).فرضی و مورد انتظار مقایسه کنی

با  شود. بندي بین متغیرهاي مستقل استفاده میبراي رتبه توکیآزمون  3آماري میانگین چند جامعه آزمون مقایسه -3

آزمون توکی را براي این  ،استها وجود داشته  هاي گروه میانگین داري بین تفاوت معنی F توجه به اینکه طبق آزمون

 ها را بررسی کنیم. دار بین هریک از زوج میانگین هاي معنیتا از طریق آن بتوانیم تفاوت یمانتخاب کرد پژوهش

  

  پژوهشهاي یافته

قزاقستان  و و استقالل یافتن سه جمهوري آذربایجان، ترکمنستان 1991از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي در سال 

گیري جغرافیاي سیاسی جدید در اطراف این دریا، با حضور پنج کشور روسیه، ایران، شکل در اطراف دریاي خزر و

اي، از آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان؛ وضعیت ژئوپولیتیک جدیدي نیز بر این منطقه حاکم شده است. در بعد منطقه

جایگاه خود در  يیه و ایران به دنبال دستیابی به برتري و یا حفظ و ارتقایعنی روس ؛هاي ساحلی این دریایک سو قدرت

مندي از شرایط ژئوپولیتیک جدید هستند تا از این  ایر کشورهاي ساحلی به دنبال بهرهس ،منطقه هستند و از سویی دیگر

به روسیه، از طریق عقد و به دنبال حفظ استقالل خود و عدم وابستگی  نندطریق موقعیت خود را در منطقه تثبیت ک

-اي، قدرتاي هستند. در بعد منطقه و فرامنطقهاي و فرامنطقههاي منطقه اقتصادي، تجاري و نظامی با قدرت قراردادهاي

به دنبال برقراري روابط بیشتر با کشورهاي  .اروپا، اسرائیل و .. اتحادیۀترکیه، چین، ایاالت متحده، ناتو،  :نظیر ،هایی

ساحلی به منظور دستیابی به منافع بیشتر و برتري در منطقه هستند. در بررسی این روابط در منطقه خزر به بررسی عوامل 

  منازعه و همکاري پرداخته و نتایج زیر حاصل شد:

توان عوامل جغرافیایی و ژئوپولیتیک زیر شورها میاز میان عوامل جغرافیایی و ژئوپولیتیک تأثیرگذار بر روابط بین ک

                                                
1-Reliability  
2- One-Sample T Test 
٣-ONE-WAY ANOVA  
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  .کردها در منطقۀ خزر بررسی را به عنوان عوامل تأثیرگذار بر رقابت قدرت

  

  ) عوامل جغرافیایی و ژئوپولیتیک مؤثر رقابت در منطقۀ خزر3جدول 

عوامل 

جغرافیایی و 

  ژئوپولیتیکی

عوامل   منطقۀ خزر

مؤثر بر 

  همکاري

عوامل 

مؤثر بر 

  زعهمنا

تضاد نسبی 

کدهاي 

  ژئوپولیتیکی

دهنده سیاست خارجی  ، عناصر شکلهاي استراتژیک فرض هاي ژئوپولیتیک به عنوان پیشکد

هاي بالفعل و بالقوه منطقه، در جهت افزایش  خزر تالش قدرت ژئوپولیتیک منطقۀدر  .کشورها هستند

گیري سیاست خارجی متضاد نسبت  شکلگیرد که این امر باعث  ر منطقه و جهان صورت میقدرت د

  یکدیگر و در نتیجه رفتاري رقابتی می شود.

    

سطح متوازن 

-قدرت منطقه

اي، پیرامونی 

  و جهانی

نوع ارتباط شکل گرفته بین قدرت ها به سطح قدرت بین کشورها بستگی دارد. اگر سطحی از توازن 

ي با بازیگر یا بازیگران ا منطقهقدرت بین کشورهاي درون منطقه، بین بازیگر یا بازیگران مسلط نظام 

ازیگران مسلط جهانی ي یا بازیگر یا با منطقهمسلط نظام پیرامونی و بین بازیگر یا بازیگران مسلط نظام 

رسد در  ه نظر میشود. ب رقابتی بین کشورها منجر می رابطۀوجود داشته باشد، به ایجاد و یا تشدید 

 -با بازیگران پیرامونی -ایران و روسیه -اي طحی از توازن بین بازیگران منطقهخزر شاهد س منطقۀ

رقابتی  رابطۀبع باعث ایجاد و تشدید هستیم که به ت - ایاالت متحده -با بازیگر جهانی - چین و ترکیه

  بین آنها شده است. 

    

یعنی آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان؛ کشورهاي محصور در خشکی  ؛سه کشور ساحلی خزر  موقعیت بري

هستند که امکان دسترسی به آبهاي آزاد را ندارند و از این حیث نیازمند کشورهاي همسایه خود در 

گیري روند خاصی از  این ویژگی باعث شکل ،زمینه دسترسی و ارتباط با بازارهاي جهانی هستند

نوعی وابستگی ژئوپولیتیکی را براي این کشورها سبب  ،احلی و در واقعارتباطات بین کشورهاي س

  شده است.

    

موقعیت 

استراتژیک 

  (ارتباطی)

هاي  استراتژي –اي و جهانی  هاي منطقه قرارگرفتن در چارچوب استراتژيخزر به واسطه  منطقۀ

تأثیرگذاري بر فرایندهاي استراتژي جهانی داراي اهمیت زیادي  ،و در نتیجه –ارتباطی، اقتصادي و.. 

  براي کشورهاي منطقه و جهان است.

    

مجاورت با 

سایر مناطق 

  ژئوپولیتیکی

بنابراین  ؛ها بوده است استراتژیکی همیشه مورد توجه قدرتاز آنجایی که مناطق ژئوپولیتیکی و ژئو

رقابت  ژئوپولیتیکی دیگر، عرصه را براي تشدید منطقۀقرارگیري یک منطقه ژئوپولیتیکی در کنار 

گرفتن کند. قرار لیتیکی مجاور فراهم میژئوپو منطقۀها به منظور کنترل و تسلط بیشتر بر  بین قدرت

هاي  قفقاز، که همیشه مورد توجه قدرت منطقۀ :نظیر ،خزر در کنار مناطق ژئوپولیتیکی دیگر منطقۀ

  اهمیت بیشتر این منطقه شده است.اي بوده است؛ باعث  فرامنطقه

    

توانست به عنوان عاملی در جهت  یایی کشورهاي ساحلی خزر اگرچه میله تعیین مرز درأمس  مرز دریایی

گیري مناسبات  جهت شکلاما به صورت عامل بسیار مهمی در  ؛همکاري کشورهاي منطقه باشد

منحصر به فرد دریاي خزر به عنوان ها به سمت تقابل شده است. با توجه به ویژگی سیاسی کشور

بزرگترین دریاچه جهان، وضعیت حقوقی آن نیز به طور خاصی دچار چالش شده و کشورهاي منطقه 

توجه به این مهم  ،البته. اند..  عیین مرز خود در این دریا نداشتههنوز تصمیم مشترکی در زمینه ت

المللی در  نظر قرار دادن قوانین بیندبا م - به جز ایران - ضرورت دارد که کشورهاي ساحلی خزر

اقدام  ،مرزهاي دریایی خود را تعیین کرده و در حال حاضر -کنوانسیون ژنو -زمینه مرزهاي دریایی

  اند. مرز خود کرده محدودةبه بهره برداري از دریاي خزر در 

    

    مکیندر، اسپایکمن،  - پردازان ژئوپولیتیک لعه در نظریات دانشمندان و نظریهگونه که با مطا همانموقعیت 
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دریایی براي سلطه بر منطقه و جهان  منطقۀخزر به عنوان یا  منطقۀ ،مشخص شد -ماهان، کمپ و...  مرکزي

بخش مرکزي هارتلند است که تسلط  خزر در نظریه مکیندر قسمتی از منطقۀحائز اهمیت بسیار است. 

  .کمیت بر جهان خواهد شدجهانی و در نتیجه حا جزیرةبر آن باعث تسلط بر 

 منطقۀکشور   خزر، پنجهاي حوزه ه از میزان ذخایر نفت و گاز کشوردست آمد آمار به با توجه به  منابع انرژي

ان، روسیه و ایران به هاي ذخایر انرژي نفت و گاز خزر هستند که در این می خزر داراي باالترین رتبه

دارا هستند، و قزاقستان در رتبه ششم  را ذخایر گاز طبیعی هاي اول و دوم جهان در میزان ترتیب رتبه

جهان قرار دارد( سازمان اطالعات انرژي امریکا
1

،2011.(  

    

اي یک مکان هستند  متنوع گونهکننده مجموعه  یطی شامل گیاهان و جانوران فراهممح - منابع زیستی  منابع آبزي

مستقیم طور مستقیم یا غیر تولیدات اولیه و ثانویه خود، به هاي ژنتیکی و ظرفیت علتکه هر کدام به 

هاي متنوع گیاهی و جانوري که در سواحل  گونهکنند. عالوه بر منافع گروهاي انسانی را تأمین می

ند. بر اساس آمار به کن درصد از خاویار جهان را تأمین می 90کنند، بیش از  دریاي خزر زیست می

رویه  ون: صید بیچ ،ریاي خزر رو به کاهش است و این امر نتیجه عواملیذخایر ماهیان د ،دست آمده

 :1384(دهقان، استها و... رودخانهروي حوزه  محیطی، ایجاد سد بر - و غیرقانونی، آلودگی زیست

42-66.(  

    

آلودگی 

زیست 

  محیطی

-2 ؛ها کشتی آلودگی ناشی از-1:شاید بتوان دالیل عمده آلودگی دریاي خزر را به شرح زیر برشمرد

هاي  پاالیشگاه-4؛ هاي کشاورزي فعالیت- 3؛ صنایع مستقر در اطراف دریاي خزر و حوضه آبریز آن

محیطی  -اکتشاف و استخراج نفت بدون رعایت اصول زیست  - 5 ؛نفت و گاز مستقر در حاشیه دریا

هستند. به منظور هاي این دریا  % آلودگی80رب این دریا که منشاء هاي غ ولگا و رودخانه - 6؛ الزم

ی منعقد شد که به کشور ساحل 5محیطی بین  -، قراردادي زیست 2003مقابله با آلودگی خزر در سال

 -له زیستأمحیطی خزر انجامید. مس -تري در رابطه با مسائل زیست هاي منسجم گیري سیاست شکل

ده شصل کشور ساحلی حا 5اي است که در آن توافق نهایی بین  محیطی خزر، تنها زمینه

  ).14- 11 :1389است(احمدي پور و همکاران، 

    

موقعیت 

  دریایی

پردازان مانند  نظامی به حدي است که برخی نظریه اهمیت دریاها در کسب جایگاه برتر سیاسی و

 اند. دیل شدن به یک قدرت جهانی دانستهکنترل بر دریاها را شرط اصلی براي تب” آلفرد تایر ماهان“

از  ،ها، نیروهایی که در موقعیت دریایی برتري قرار دارند اندیشمند، در نزاع بین قدرتبه نظر این 

به دلیل قرار گرفتن دریاي خزر در  .نددست گرفتن ابتکار عمل بر خوردار امکانات بیشتري براي در

ي سیاه و بالتیک)، با دریا - دن و ولگا - خزر و ارتباط این دریا از طریق دو آبراهه (ولگا منطقۀکانون 

منطقه را  ارتباط کشورهاي ساحلی آن با دریاهاي آزاد اهمیت استراتژیک ،بالتیک و از سویی

  سازد.  دوچندان می

    

باالي  درجۀ

استراتژیک 

  فضاها

به راحتی، رسیدن  ،ي جغرافیایی برتر در هر منطقه از زمین یا فضا در اختیار هرکشوري باشندها مکان

بودن مناطق دارا خزر به واسطه  منطقۀکنند.  به اهداف فعلی و آتی آن کشور را تضمین می

  ها تبدیل شده است. ، به مکانی براي رقابت قدرتاستراتژیک

    

با به حداقل رسانیدن میزان تهدید  ؛ها امنیت در واقع وجود شرایط مطلوب در جهت حفاظت از ارزش  فضاهاي ناامن

خزر، وجود اقوام  منطقۀ. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي، یکی از مسائل مهم در است خطر

گیري  از کشورهاي ساحلی دریاي خزر است که این عامل باعث شکل یکگوناگون در هر 

منازعاتی در بین این کشورها با یکدیگر یا با دیگر کشورهاي همسایه و یا در داخل خود کشورها 

مانند:  ،گیرد. منازعات در مناطقی میاي مرکزي و قفقاز را نیز دربرشده است که کشورهاي آسی

ز فضاهاي ناامن داغستان و.... ا - ارمنستان؛ آذربایان -ا؛ آذربایجانآبخازی- روسیه؛ گرجستان - چچن

    

                                                
1- EIA(U.S. Energy Information Administration) 
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  ).68 :1388(مهرپور، روند منطقه به شمار می

فقدان اتحادیه 

  اي هاي منطقه

گیري حس همگرایی این کشورها تاکنون اتحادیۀ  لبه واسطه عدم منافع مشترك و در نتیجه عدم شک

حضور خزر با همکاري پنج کشور ساحلی شکل نگرفته و این عامل زمینه  منطقۀاي در  منطقه

  اي را در خزر ایجاد کرده است. کشورهاي فرامنطقه

    

بار 

استراتژیک 

  منطقه

قزاقستان،  - یافته شوروي آنجایی که سه کشور تازه استقالل : ازژئوپولیتیک دسترسی-1

 ؛اند دریاهاي آزاد، در خشکی محصور شدهعدم دسترسی به  علتبه  - ترکمنستان و آذربایجان 

نیازمند کشورهاي ایران و روسیه یا سایر کشورهاي همسایه خود براي برقراري ارتباط با بازارهاي 

هاي ژئوپولیتیک را براي این کشورها به  ، این ویژگی جغرافیایی محدودیتدر واقع .جهانی هستند

  اقتصادي این کشورهاست. همراه داشته است که نتیجه آن وابستگی سیاسی و

خزر پس از  منطقۀگیري جغرافیاي سیاسی جدید در  : با شکلهاي نفتی ژئوپولیتیک لوله -2

هاي جدیدي  گیري شیوه ژي در دریاي خزر و شکلکشف منابع انر ،فروپاشی شوروي و به دنبال آن

برداري از میادین امضاي قرار دادهایی به منظور گسترش و بهره  -از روابط اقتصادي کشورهاي منطقه

صرف، به چالشی بزرگ انتقال انرژي به بازارهاي جهانی م لهأ؛ مس -گذاران خارجی نفتی با سرمایه

یتی براي کشورهاي امنکه کدام مسیر انتقال انرژي داراي صرفه اقتصادي، سیاسی و  بدل گشت. این

گذار غربی و نیز  تواند باشد؟کشورهاي سرمایه گذار خارجی می هاي سرمایه کمپانیو   منطقه

کنند  این منابع انرژي مانند آذربایجان مایل به وابستگی به روسیه نبوده و تالش می کشورهاي دارنده

یزرگ در این بازي قدرتی که هاي  تا مسیرهاي جدیدي را براي انتقال انرژي ایجاد کنند. قدرت

اهرم اساسی براي برتري و سلطه بر رقباي  ،کنند منطقه را کنترل می منابع نفت و گاز و خطوط لوله

جیهان از نتایج آن - تفلیس-اندازي خط لوله باکو که راه )42 :1385خود را خواهند داشت(زارعی، 

ر دست احداث را می توان به چهار بوده است. مسیرهاي موجود، پیشنهادي، جدید االحداث یا د

  گروه تقسیم کرد: مسیرهاي شمالی، جنوبی، شرقی و غربی. 

    

  

مرز  -، برتري عوامل منازعه در منطقۀ خزر کامال مشهود است. اگرچه برخی از این عوامل3با توجه به جدول 

اي را داشته هاي منطقهایجاد اتحادیهتوانایی تبدیل شدن به عاملی در جهت همکاري و  -دریایی، موقعیت مرکزي و...

  اند.  به عاملی براي منازعه تبدیل شده اما ؛اند

 

 پژوهشهاي یافته

هاي حاضر در منطقۀ خزر  عوامل موجد رابطۀ رقابتی و قدرت هریک از متغیرهاي مربوط به ،پژوهشدر این مرحله از 

هاي آزمون، فرضیات و نقش و تأثیر هرکدام از متغیرهاي مستقل سنجیده شده تا از طریق تحلیل خروجی شدهبررسی 

 پژوهشالگوي نهایی  متغیرهاي مؤثر بر ارائه ،آزمون و پذیرش یا عدم پذیرش فرضیات مشخص شود. همچنین پژوهش

  الگوي نهایی ارائه گردد. متغیرهاي تأثیرگذار بر رابطۀ رقابتی تعیین و ،و در نهایت شدهآزمون 
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ي پرسشنامهها گویه) متغیرها و 4جدول   

ها گویه ابعاد متغیرها  

هاي منطقهقدرت  روسیه، ایران، چین، ترکیه، هند، اتحادیۀ اروپا، امریکا، ناتو، اسرائیل 

 

امن، و مکانی، فضاهاي نا یت جغرافیاییاي، موقع یک، سطح متوازن قدرت منطقهتضاد کدهاي ژئوپولیت عوامل موجد رقابت

اي،  هاي منطقه مناطق ژئوپولیتیک، فقدان اتحادیهها، مجاورت با سایر  باالي استراتژیک مکان درجۀ

محیطی، ژئوپولیتیک  - هاي ایدئولوژیک، مرز دریایی، منابع انرژي، منابع آبزي، آلودگی زیست حکومت

هاي نفتی و دسترسی. لوله  

، موقعیت استراتژیکی، موقعیت بحري، موقعیت مرکزي موقعیت بري(محصور در خشکی) موقعیت جغرافیایی و مکانی  

هاي محصول رابطه  شاخص

 رقابتی

تسلیحاتی، ژئوپولیتیک –هاي نظامی  هاي اقتصادي و تجاري، پیمان ایجاد و تشدید فضاهاي ناامن، پیمان

 -هاي اقتصادي ساحلی، تحریمژئوپولیتیک کشورهاي هاي نفتی، انزواي  یتیک لولهدسترسی و ژئوپول

 سیاسی، عدم تعیین مرز سیاسی

 

 هاي مستقل بر روي متغیرهاي وابستهتأثیر متغیر

است.  شدههاي مستقل مربوط به هر متغیر وابسته سنجش اي تأثیر یا عدم تأثیر متغیر تک نمونه tبا استفاده از آزمون 

  جدول زیر بیانگر تأثیر یا عدم تأثیر هر کدام از قدرت ها در منطقۀ خزر است.

  ها اي براي قدرت تک نمونه t). آزمون5جدول

  اسراییل  ناتو  امریکا  اتحادیۀ اروپا  هند  ترکیه  چین  ایران  روسیه  ها گویه

 3/6000 4/0000 4/5600 3/6100 2/2000 3/280 3/0400 4/0000 4/4400  میانگین

 

آفرین هستند  ، تمامی کشورها در منطقۀ خزر نقشآفرین در منطقۀ خزر هاي نقشاز میان قدرت )5(با توجه به جدول

در  ،و تنها کشور هند است که با داشتن میانگینی کمتر از سه، کمترین تأثیر را در رابطۀ رقابتی خزر دارد و در واقع

توان آن را نادیده گرفت و در الگوي نهایی نقشی براي هند میرنگ است که رایط کنونی این تأثیر به قدري کمش

  متصور نشد.
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 اي براي عوامل ایجاد رابطۀ رقابتی تک نمونه t) آزمون 6جدول 

تضاد کدهاي   ها گویه

  ژئوپولیتیک

سطح متوازن 

  اي قدرت منطقه

موقعیت 

جغرافیایی 

  و مکانی

فضاهاي 

  امننا

درجۀ باالي 

استراتژیک 

  ها مکان

مجاورت با 

سایر مناطق 

  ژئوپولیتیک

فقدان 

هاي  اتحادیه

  اي منطقه

هاي  حکومت

  ایدئولوژیک

مرز 

  دریایی

منابع 

  انرژي

آلودگی   منابع آبزي

  محیطی -زیست

هاي نفتی  ژئوپولیتیک لوله

  و دسترسی

 3/9200 2/4800 2/8400 4/5600 3/560 3/4400 3/6000 3/9600 3/6400 3/360 3/8400 3/7600 3/9600  میانگین
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متغیر داراي میانگینی  13متغیر از  یازده .است 3مورد کمتر از  2بیشتر و در  3ها از )، میانگین تمام گویه6(در جدول 

توان گفت که این متغیرهاي وابسته از عوامل مؤثر در ایجاد رابطۀ رقابتی در منطقۀ خزر  ، میبنابراین ؛هستند 3باالي 

در واقع نقش مؤثري بر  ،هستند 3که داراي میانگینی کمتر از  محیطی و منابع آبزي - آلودگی زیست-هستند و دو عامل

  الگوي رقابت منطقه حذف کرد.عدم تأثیرشان از  علتتوان آنها را به  جاد رابطۀ رقابتی خزر ندارند و میای

  

  اي براي موقعیت جغرافیایی و مکانی تک نمونه t) آزمون 7جدول 

موقعیت بري(محصور در   موقعیت استراتژیک  ها گویه

  خشکی)

  موقعیت مرکزي  موقعیت بحري

 3/2400 3/8400 3/8800 4/2400  میانگین

  

عوامل مؤثر بر موقعیت مکانی و جغرافیایی  ،3میانگینی باالي ها تمامی متغیرها با داشتن با توجه به میزان میانگین

  محسوب می شوند.

  هاي محصول رابطۀ رقابتی اي براي شاخص تک نمونه t) آزمون 8جدول

ایجاد و تشدید   ها گویه

  فضاهاي 

  نا امن

هاي  پیمان

اقتصادي و 

  تجاري

هاي  پیمان

–نظامی 

  تسلیحاتی

ژئوپولیتیک دسترسی 

  و ژئوپولیتیک 

  هاي نفتی لوله

انزواي 

ژئوپولیتیک 

کشورهاي 

  ساحلی

هاي  تحریم

 -اقتصادي

  سیاسی

عدم تعیین 

  مرز سیاسی

 3/1600 3/4000 4/4400 3/8800 3/9200 3/4000 3/8400  میانگین

  

هستند و  ، محصول رابطۀ رقابتی خزر3هاي با دارا بودن میانگینی باالي  دهد که تمامی شاخص نشان می )8( جدول

  گیري الگوي نهایی مؤثرند.بدان معنی است که تمامی این عوامل در شکلاین 

  

 هاي درگیر در منطقه و میزان تأثیر آنها در ایجاد فضاي رقابتی منطقه  تعیین قدرت

پردازند، جدولی از ها در منطقۀ خزر با یکدیگر به رقابت میال که کدام یک از قدرتؤبه منظور دستیابی به پاسخ این س

تأثیرگذاري هر کدام از کشورها را  درجۀنام تعدادي از کشورها در اختیار خبرگان قرار گرفت و از آنها خواسته شد که 

ترکیه، امریکا، ناتو،  ،به نسبت میزان اهمیتشان بر رقابت در منطقۀ خزر تعیین کنند. این کشورها عبارتند از: روسیه، ایران

  اسرائیل و چین.اروپا،  اتحادیۀ

 ،ها، از طریق جداول خروجی زیر قابل تحلیل است. بنابراینمیانگین آزمون مقایسه راهآمار حاصل از نظرسنجی از 

  ال پژوهش:ؤبا توجه به س

  شان بر فضاي رقابتی خزر وجود ندارد.داري بین کشورها از نظر میزان تأثیرگذاري اوت معنی= تففرض صفر

داري از نظر میزان تأثیرگذاري بر  بین یکی از کشورها نسبت به سایر کشورها تفاوت معنی= حداقل فرض جایگزین

  فضاي رقابتی خزر وجود دارد.
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) تحلیل واریانس میزان تفاوت تأثیرگذاري کشورها بر فضاي رقابتی خزر9جدول  

 سطح معناداري اف واریانس درون گروهی واریانس بین گروهی

437/049 628/280 77/476 /000 

  

-می ،بنابراین ؛کمتر است 05/0است و این مقدار از سطح آلفاي   000/0 = داريبا توجه به اینکه مقدار سطح معنا

دار را در میزان تأثیر، حداقل در یکی از  نیکه وجود تفاوت مع جایگزین رد شده و فرض توان گفت که فرض صفر

شان ها را با توجه به میزان اثربخشیجدولی است که قدرتشود. خروجی دوم  دهد، پذیرفته می ها نشان میقدرت

  دهد:هاي متفاوت قرار می بندي کرده و در گروه طبقه

هاي همگن ) گروه10جدول  

ها از دید خبرگان آزمون توکی ارزش عددي گویه  

05/0 = آلفا فراوانی کشورها  

1 2 3 4 5 6 

      2/2000 100 هند

     3/0400  100 چین

    3/2800 3/2800  100 ترکیه

   3/6000 3/6000   100 اسراییل

  3/9000 3/9000     100 اتحادیۀ اروپا

  4/0000     100 ایران

  4/0000     100 ناتو

 4/4400      100 روسیه

 4/5600      100 امریکا

 0/985 0/996 0/221 0/151 0/529 1/000   سطح معناداري

 

ة : کشورهاي روسیه و ایاالت متحد1دهد. در گروهها را نشان می)، شش گروه یا طبقه از قدرت10(اطالعات جدول 

فضاي  گیري شکلها دارند، بیشترین تأثیر را بر امریکا قرار دارند که با توجه به میانگین باالیی که نسبت به سایر قدرت

 و اتحادیه ایران و سازمان پیمان آتالنتیک شمالی(ناتو) هايبندي فوق قدرت : طبقه2منطقۀ خزر دارند. در گروهرقابتی 

 اتحادیۀبندي شده است و این به دلیل میانگین  اروپا رتبه : اسراییل به همراه اتحادیه3بندي اروپا قرار دارند. در طبقه

ک به ایران و اش در فضاي رقابتی خزر نزدییعنی میزان اثربخشی ؛تواند در هر دو گروه قرار گیرداروپاست که می

تواند با اسراییل از لحاظ اثربخشی بر خزر در یک گروه قرار قرار دارد و می 4اسرائیل است. کشور ترکیه در جایگاه 

گیرد. در گروه بعدي کشور چین قرار دارد که به لحاظ نزدیکی میزان میانگینش با ترکیه در یک گروه قرار گرفته است 

شی بر فضاي رقابتی را کشور هند با کمترین مقدار میانگین به خود اختصاص داده بخ، کمترین میزان اثرو در نهایت

  است.

  :کردرا بررسی  پژوهشتوان فرض اول می ،بر اساس خروجی این آزمون



  
  

  118 ، شماره پیاپی1394 پاییز، سوم ، شماره30فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال / 98

 

اي و هاي منطقهقدرت خزر، هاي ساحلیها از روابط و مناسبات بین سه گروه قدرتالگوي رقابت قدرت

 گرفته است .اي شکل هاي فرامنطقه قدرت

، اي، کشورهاي ترکیه و چینهاي منطقهدرسطح قدرت، کشورهاي روسیه و ایران ،هاي ساحلیدر سطح قدرت

ها در سطح با توجه به مقدار میانگین اسرائیل حضور دارند. ارپا و اتحادیهاي، امریکا و ناتو وهاي فرامنطقهدرسطح قدرت

هاي ن دو کشوردر مناسبات رقابتی در منطقۀ خزر، کمتر از میزان تأثیر قدرتاي، میزان تأثیرگذاري ایهاي منطقهقدرت

  اي است.ساحلی و فرامنطقه

  

 تعیین عوامل مؤثر بر ایجاد رابطۀ رقابتی در منطقۀ خزر

عوامل زیر  ،انجام شده يها پژوهشتوانند باعث ایجاد رابطۀ رقابتی شوند که از آن میان، با توجه به عوامل متعددي می

به عنوان عوامل تأثیرگذار بر ایجاد رابطۀ رقابتی در منطقۀ خزر مشخص شده (تضاد نسبی کدهاي ژئوپولیتیک کشورها، 

فضاها  راهبرديباالي  امن درجهی فضاهاي نااي، پیرامونی و جهانی موقعیت جغرافیایی و مکانسطح متوازن قدرت منطقه

هاي ایدئولوژیک مرز دریایی منابع انرژي منابع اي حکومتهاي منطقهقدان اتحادیهمجاورت با سایر مناطق ژئوپولیتیک ف

آنها  و در مورد هاي نفتی؛ ژئوپولیتیک دسترسی)محیطی مناقشات سیاسی (ژئوپولیتیک لوله -آبزي آلودگی زیست

  است: شدهنظرسنجی 

H0قابتی در دریاي خزر وجود ندارد.داري بین متغیرهاي مختلف تأثیرگذار بر ایجاد رابطۀ ر= تفاوت معنا  

H1داري بین متغیرهاي مختلف تأثیرگذار بر ایجاد رابطۀ رقابتی در دریاي خزر وجود دارد.= تفاوت معنا  

  

  ) تحلیل واریانس میزان تفاوت تأثرگذاري عوامل موجد رقابت در منطقه خزر11جدول 

  سطح معناداري  اف  واریانس درون گروهی  واریانس بین گروهی

373/292  992/320  40/345  000/0  

  

است که این مقدار از سطح   000/0 = داريسطح معنا است؛ مقدار توکی ، که حاصل آزمون)11(براساس جدول

05/0=ά یعنی تفاوت معناداري بین میزان  ؛فرض جایگزینشود و پذیرفته شدن رد می صفر فرض ،بنابراین .کمتر است

تأثیر هر یک از متغیرهاي موجد رابطۀ رقابتی در منطقۀ خزر وجود دارد و این بدان معنی است که برخی از متغیرها بیشتر 

  کنیم: ؛ چنانکه در جدول زیر مشاهده میو برخی کمتر از سایر موارد در ایجاد رابطۀ رقابتی مؤثرند
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  )ها از دید خبرگان آزمون توکی ارزش عددي گویه (هاي همگن ه) گرو12جدول

  05/0 = سطح آلفا  فراوانی  عوامل ایجاد رقابت

1  2  3  4  5  6  

            2/48  100  آلودگی محیطی

          2/920   100  منابع آبزي

        3/36     100  فضاهاي ناامن

      3/44  3/44     100  هاي ایدئولوژیک حکومت

      3/560  3/560     100 مرز دریایی

      3/60  3/60     100 اي هاي منطقه فقدان اتحادیه

      3/640  3/64     100  درجۀ باالي استراتژیک فضاها

      3/760  3/76     100 توازن قدرت منطقه اي،پیرامونی و جهانی

    3/840  3/840       100 موقعیت جغرافیایی و مکانی

    3/960         100 تضاد نسبی کدهاي ژئوپولیتیکی

    3/960         100 مجاورت با سایر مناطق ژئوپولیتیک

  4/440           100 ها و دسترسی ژئوپولیتیک لوله

  4/560           100 منابع انرژي

  0/999  0/067 0/067 0067 1/000  1/00   سطح معناداري

  

بندي بر اساس این طبقهاند که گرفتهشش گروه متمایز از یکدیگر قراربر اساس مقدار میانگین، هر یک از متغیرها در 

هاي نفتی و توان چنین استنباط کرد که متغیرهاي منابع انرژي و ژئوپولیتیک لولهها، میمقادیر میانگین و مشاهده

 گیري شکلبیشترین تأثیر را در  - 4.56 :4.44-ژئوپولیتیک دسترسی با دارا بودن بیشترین میزان میانگین در بین متغیرها

اند، هرکدام با دارا بودن  بندي شدهگروه مجزا طبقه چهارمتغیر دیگر نیز که در  نُهنطقۀ خزر دارا هستند. رابطۀ رقابتی در م

  ، حکایت از باال بودن میزان تأثیرشان دارند.3میانگینی باالي

  

 عوامل محصول رابطۀ رقابتی

با توجه به آمارهاي به دست آمده  ،دهندة فضاي کنونی منطقۀ خزر است صول رابطۀ رقابتی که در واقع شکلعوامل مح

تسلیحاتی -هاي نظامی  ژئوپولیتیک کشورهاي ساحلی، پیمان: انزواي لویت در موارد زیر قابل ذکر استوکه به ترتیب ا

سیاسی ایجاد و تشدید  -هاي اقتصادي هاي نفتی تحریم ولیتیک دسترسی و ژئوپولیتیک لولهمناقشات سیاسی بر روي ژئوپ

  هاي اقتصادي و تجاري عدم تعیین مرز سیاسی. یمانفضاهاي ناامن پ
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  ها از دید خبرگان آزمون توکی) هاي همگن( ارزش عددي گویه ) گروه13جدول

  3  2  1  فراوانی  محصول رابطۀ رقابتی

      3/1600  100  عدم تعیین مرز سیاسی

      3/4000 100  تجاري -قراردادهاي اقتصادي

      3/4000 100 هاي سیاسی اقتصادي تحریم

    3/8400    100 ایجاد و تشدید فضاهاي ناامن

  مناقشات سیاسی بر روي ژئوپولیتیک دسترسی و 

  هاي نفت و گاز لوله

100   3/8800    

    3/9200    100  نظامی -هاي تسلیحاتی پیمان

  4/4400      100  انزواي ژئوپولیتیک کشورهاي ساحلی

  1/000  0/994  0/387   داري سطح معنی

  

شوند که از آن میان گروه  بندي می طۀ رقابتی خزر به سه گروه دسته) عوامل محصول راب13(آمار جدولبا توجه به 

محصول فضاي رقابتی خزر است؛ انزواي ژئوپولیتیک کشورهاي ساحلی دریاي خزر ذکر شده  نخستیناول که در واقع 

هاي نفتی و بر روي ژئوپولیتیک لوله اهبرديربعدي و پس از آن مناقشات  نظامی در درجه –هاي تسلیحاتی است، پیمان

عوامل به عنوان خروجی یا محصول رابطۀ  ، از نقش همه3شده با میانگینی باالي رسی قرار دارند. تمامی عوامل ذکردست

    دارد.نشان رقابتی خزر 

  

 ها در منطقۀ خزرالگوي نهایی رقابت قدرت

توان الگوي رقابت در خزر را به شکل زیر اي و نظر خبرگان، میکتابخانهدست آمده از مطالعات  با توجه به نتایج به

  ترسیم کرد.
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  ها در منطقه خزر ) الگوي رقابت قدرت3شکل 

  

 گیري نتیجه

هاي آماري حاصل از نظرسنجی از خبرگان مؤید این مطلب اي و تحلیلبررسی تطبیقی نتایج حاصل از مطالعات کتابخانه

ترین عوامل عبارتند از: منابع انرژي، مناقشات استراتژیک ها در خزر؛ مهمعوامل مؤثر بر رقابت قدرتاست که: از بین 

سو بودن توان همکه می،هاي نفتی و ژئوپولیتیک دسترسی و مجاورت با سایر مناطق ژئوپولیتیکبرروي ژئوپولیتیک لوله

هاي آماري مربوط به ما نتایج استنباطی حاصل از یافتها ؛هاي آماري را به وضوح مشاهده کردهاي نظري و دادهیافته

هاي نظري آن مطابقت ندارد. با توجه هاي درگیر در رقابت در خزر؛ با یافتهترین قدرت، در مورد مهمپژوهشسؤال دوم 

ابت، اي درگیر در رقهاي منطقهشود، از بین قدرتمشاهده می پژوهشهاي نظري و همچنانکه در فرض اول به یافته

اگرچه جایگاه تقریبا یکسانی  ،هاي آماريترکیه و چین بیشترین سهم را در ایجاد رابطۀ رقابتی در خزر دارند. تحلیل داده

براي این دو کشور در رقابت در منطقۀ خزر قائل شده است؛ اما میزان اهمیت نقش این دو کشور را در مقایسه با 

رسد با حقایق موجود در منطقۀ خزر در  می اي که به نظرلهأانگاشته است. مساي، ناچیز  هاي ساحلی و فرامنطقه قدرت

له است. کشور ترکیه به أدر مورد کشور ترکیه خود گواهی بر این مس پژوهشهاي نظري یافته همچنانکه ؛تضاد باشد

ل هر دو مسیر دریایی باریک زیرا کنتر ؛دارا بودن موقعیت ترانزیتی از اهمیت بسیار باالیی در منطقه برخوردار است علت

تحت تاثیر قرار متغیر اصلی که آینده ترکیه را  .را در اختیار دارداروپا و آسیا و مسیرهاي زمینی به دریاي مدیترانه  بین

هاي انتقال انرژي است که انرژي را بین آسیا و کشورهاي اروپایی انتقال گیري بر روي خطوط لوله خواهد داد، تصمیم

گرفتن ، با توجه به در انزوا قراریر خط لوله از آسیاي مرکزي کلید اهمیت ژئوپولیتیک ترکیه است. همچنیندهد. مسمی

تري را اي خزر توانسته است نقش و جایگاه برکشورمان ایران، ترکیه به عنوان کشور میانجی با دخالت در مسائل منطقه

جایگاه تثبیت نیافتۀ ترکیه در منطقه است.  علتن امر شاید به ویژه ایران به دست آورد. ای نسبت به کشورهاي ساحلی؛ به
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اي تضعیف شود. این امر مؤید این مطلب است که هاي فرامنطقهتواند با تغییر دیپلماسی قدرتمیجایگاهی که 

گیرند و  توانند در باالترین جایگاه اهمیت قرارکشورهاي ساحلی به دلیل حضور واقعی (جغرافیایی) در منطقه همیشه می

ها طور که عدم استفاده از چنین برتري ست. همانهاي پیش رو هاي ذاتی و فرصت آنها از برتري این امر منوط به استفاده

اي خواهد شد. محصول هاي فرامنطقهتقویت قدرت ،هاي ساحلی و در نهایتهایی باعث تضعیف نقش قدرتو فرصت

هاي درگیر؛ ایجاد فضایی پر از هاي رقابتی بین قدرتگیري از تاکتیک وامل موجد رقابت در منطقه و بهرهتمامی ع

ویژه  به آن انزواي کشورهاي ساحلی خزر؛به ویژه براي کشورهاي ساحلی منطقۀ خزر است که نمونه بارز  ؛چالش و تنش

، موقعیت هبرديراموقعیت  - هاي جغرافیاي کشورهاي منطقهویژگی ،ایران است. وجود مابع انرژي و آبزي، و همچنین

اي با حضور تمامی کشورهاي ساحلی، به مناقشات سیاسی و هاي منطقهدر سایه عدم همگرایی -. .بري و بحري و.

هاي نفتی و ژئوپولیتیک دسترسی، منجر شده است که تمامی این موارد، منافع ژئوپولیتیک لوله زمینۀدر  راهبردي

  کشورهاي ساحلی را با خطر مواجه کرده است.

گیر در رقابت، میزان هاي درالگوي پیشنهادي رقابت در منطقۀ خزر با شناساندن عوامل موجد رقابت و نیز قدرت

 -واسطه در منطقه، به تبع باید بیشترین منافع را دارا باشند  علت حضور جغرافیایی بیکه به -نقش کشورهاي ساحلی را 

شان در منطقه بررسی کرده است. عدم به ها را از منافع واقعیمندي آندر مناسبات منطقه مشخص نموده و میزان بهره

اي، به تشدید عوامل منازعه در منطقه کارگیري دیپلماسی صحیح توسط کشورهاي ساحلی خزر در حل مسائل منطقه

به عوامل رسد با نگاهی دقیقتر اي، دامن زده است. به نظر میهاي فرامنطقهبه حضور بیشتر قدرت ،منجر شده و در نتیجه

اي اي و فرامنطقههاي منطقهو تأثیر اقدامات قدرت - که در بسیاري از موارد عوامل منازعه در منطقه هستند-بروز رقابت

آلودي در منطقه منجر شده است؛ بتوان راه حلی مناسب  در نتیجه به بروز چنین فضاي تنش در تشدید عوامل منازعه که

اي حلی به منافع برحقشان در خزر پیشنهاد کرد که همانا در ایجاد همگرایی منطقهیافتن کشورهاي سارا به منظور دست

 همگرایی که با عضویت تمامی کشورهاي ساحلی شکل گیرد.  ؛تجلی خواهد یافت

شود. مسلما تالش  گرایانه پیشنهاد می هاي واقعله جغرافیاي سیاسی منطقه با استفاده از سیاستأدر این زمینه، حل مس

تواند بزرگترین گام در جهت همگرایی منطقه باشد. استناد به مفاد کنوانسیون دریاها و تعیین مرز در این زمینه می ایران

تواند راهگشا باشد. جمهوري اسالمی ایران هاي جغرافیایی در این زمینه میدریایی کشورهاي ساحلی با توجه به واقعیت

، نه تنها اهداف کشور را در پیگیري عالیق ژئوپولیتیک ومانگرایانه هاي آرباید بداند که پافشاري بر روي سیاست

مندي از منافع برحقمان در منابع انرژي و ها و عدم بهرهبلکه سبب از دست رفتن فرصت ؛بلندمدت تأمین نخواهد کرد

  آبزي خزر خواهد شد.
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