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 تأکید با الملل بیننظام  دریایی حضور ایران در ژئواکونومی تبیین مزایای نسبی

 )مطالعه موردی استان بوشهر( بر خلیج فارس
 

 2، کبری قامتی مجرد1علیرضا محرابی

 هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی 0

 کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی 2

 

 چکیده

الملل  و ئووپلیتیلج جهلت تحلیل  م لاو       که بعداز فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در عرصه روابط بینیکی از مفاهیم نوینی 

برنلد، رویکلرد ئوواکونومیلج اسلتش وهض  اهلر بله بررسلی وهلعیت         ها از آن بهلره ملی  المللی و رقابت قدرتراهبردی و بین

بر زمینله ای ملوردی اسلتن ننلان کله       تأکیدتحلیلی با  -المل  بر اساس رویکرد توصیفیئوواکونومی دریای ایران در نظام بین

ای و مشاهدات میلدانی  ابزارگردآوری اطالعات شام  مطالعات کتابخانه فارس می باشدنآن بر استان بوشهر و منطقه خلیج تأکید

عیلت جغرافیلایی،   گیری از اسناد و مدارک موجود در راستای موهوع پ وهض بوده و مؤلفه های مورد بررسی شلام   موق و بهره

انرئی، ئووپلیتیج انرئی، امنیت انرئی و ئوواکونومی دریایی استان بوشهر در منطقه خلیج فارس می باشدن نتایج به دست آملده  

فارس و دسترسی به آبراهه استرات یج های سا لی شمالی خلیجاختیار داشتن کرانه از پ وهض  اکی از آن است که ایران با در

یتی خاص را در منطقه دارا می باشدن استان بوشهر دارای موقعیت ئووپلیتیکی و ئوواکونومیکی خاصی است کله  تنگه هرمز موقع

همچنین ایلن اسلتان بله دلیل  بهلره       .های بالقوه اقتصادی می باشدتحت تأثیر این عوام  یکی از استان های توانمند با مزیت

ه آب های آزاد و بنادر مناسل  ملی توانلد در جهلان جایگلاه ویل ه ای       مندی از منابع عظیم نفت، گاز و پتروشیمی، دسترسی ب

آفرینلی ایلران در   های کالن می توان از پتان ی  باالی این اسلتان جهلت  رلور و نقلض    ریزی و طرحک   نمایدن لذا با برنامه

  بهره و استفاده بهینه نمودن المل  بینئوواکونومی دریایی نظام 

 

 یج، ئوواکونومیج، ئوواسترات یج، اقتصاد جهانی، استان بوشهرئووپلیتهای کلیدی:  واژه
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