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همری  سرؤال      ی برر پاجر    اززجک ااتظای تح ق ز ی  ائتالفری یا زاشرت    ی آج د 
  بر  ش اسراجی     جری گرا اا اقع ی  های ان یتی  په ه  حادر برنه ای اظرج اگراای

ز عاانرل    ائرتالف اظرانی   ایر   گیرری اجر   تحلیل عاانل ژئاپلیتیکی نؤثر بر شرکل 
ی اد  ک  ج باا  ی  اشان زاز پی  ی  اتاجج نهالا .  شد  استژئاپلیتیکی نااع پرزاخت

 جه  نیان اجرران   عربیرتان    فایس   ب  خلیج ی   تهدجد زی ن ه   گیری ت   شکل
گیری اج  ائرتالف   احتمال شکل ک  د  نصتلافزاجشی است  انا نتأثر ای برخی عاانل 
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ترکیهری اسرت   زی آن بررای     -ی ه ه  کرایبرزی   تحلیلر  په ه  حادر جک پ
ن رابع   ی نهالار  برر   عرال     هرا  یسیدن ب  اتاجج نهلاب   اییجابی صرحی  فردری   

ای   اج تراتی  ای ندل زلفی   ایز تک یک تحلیل اثررات نت راطع اسرتفاز      خاا  کتاب
ب ردی   آ یی   طه   ی فراج دی ساختایجافت  برای جمعک  ی ش زلف شد. تادی  اج 

کر  ای طرجرق تایجرع      زاا  ناجاز زی ازز گر هی ای کایش اسان   خهرگان اسرت 
ها   اظررات زیجرافتی    پاسخ شد  ک ترلهاجی زی بی  اج  افراز   بایخایز  اان  پرس 

 (Adler & Ziglio,1996, p. 252) .گیرز صایت نی
 ی  هرای نهالاراتی زی حرای    ایرز جکری ای ی ش     اطعتک یک تحلیل اثرات نت

نالرالی نیران عاانرل نرؤثر برر جرک         یل ر  هی است ک  با بریسی ی ابط عِپه آج د 
جابرد. ی ش نهالاراتی    ناداع ب  س ایجاهای نمکر    نحتمرل آج رد  زسرت نری     

بر اج  پرس  استاای است ک  کیفیت   تک یک تحلیل اثرات نت اطع زی اج  په ه 
فرایس   ایرز    خلریج  ی گیری ائتالف اظرانی عربری زی حاشری     ؤثر بر شکلعاانل ن

گیری ائتالف اظانی عربی ب  ز  صایت است   تح رق آن زی فضرای    ناااع شکل
زی اجر  پره ه  نفراهی        تا ز  نیرزان جردی اسرت    ک اای ج اب غرب آسیا 

گیرری    قراع جرک پدجرد       شاز زی فراج د شرکل  های اصلی ک  تصای نی شاخ 
با جکدجگر  ز  ز ب  صایت ب ثر هیت د  ش اساجی شد    با کمک اظر کایش اسان نؤ

اجر  کرای برا کمرک        شراز  هرکدام بر زجگری س اید  نری قیاس شد    نیزان اثر 
ها ای عدز صرفر   نیان نؤلف  ی افزای یابه  شاز. زی اج  ارم نک اااام نی افزای نیک ارم


