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 1برد ن ترأثیر  عردز     ی ن زلر   ز صرفر بر   شاز. ب  اج  شکل ک  عد نحاسه  نی 3تا 
تأثیر یجراز   ی ن زل  ب  3تأثیر نتاسط   عدز  ی ن زل  ب  2تأثیر دایف  عدز  ی ن زل  ب 

 (59   ص.1389 )بهشتی   یالی . است

 ها تعریف مفاهیم و نظریه .2

بحث اظری نرتهط با ههناای ک   ی  ای پی   ی ن ال   زایزاب اظری   نفاهی  نه 
هرا   ژئاپلیتیکی ک  نتأثر ای ینی   ی ک  د   ایز الگاهای یابه  نهرح نی ا گراجا اا اقع

زی ازانر  بر  اهر      گیراد  حیات گرفت  است. ی شکل نی  زالجل نصتلف ژئاپلیتیک
 شاز:  نهاحث نرتهط با اج  په ه  اشای  نی

 پژوهی آینده .2-1

عاانرل نتغیرر جرا ثابرت       جا زی ن ابع  الگاها   هاجی ک  با جیت ب  ناماع  تالش
گیررز    هرا صرایت نری    یجزی نت اسرب برا آن   های بال ا    براان  تای  آج د  باهدف

سر ای زی اظرر گرفتر  شرد       گاج د. زی اج  په ه  ناازل انکران  نی 1«په هی آج د »
جرای تصرای    بر    های علمی گیری ای ی ش شاز با بهر  است. زی اج  زاا  تالش نی

. های نهت ی بر زاا  زی نایز ز دج  آج د  پرزاختر  شراز   یای ا آج د   ب  گما ی  ساز
(Myer, 2000, p. 2) شاز  باجد ب  اج  نه  تاج  کرز  هرگا  زی نایز آج د  صحهت نی

نالک شراجط نهلاب جک سییرت  زی آج رد   پاجردایی آن زی شرراجط ک راای جرا         ک 
هرای   کررز سییرت   اززجرک اسرت. زی ی ج   ی  احتمال یسریدن بر  پاجردایی زی آج رد    

پذجر اهاز پاجدایی   تغییرات ندا م جرک سییرت   ثهرات   پاجردایی آن یا بر        ااههاق
په هی ع ید  زایارد   گران آج د  په ه  (Dixon et al,  2014, p. 134) . کشد زال  نی

یجیرت    بل دندت عل   ف ا یی  نحیط ی  ن د برای اگا  ب  آج د اج  زاا  تالشی اظام
تاان زی زایزاب برخری نهالارات هدفم رد     ک  نی تز   اجتماع استسیاست  اقتصا

هراجی بررای    یجرزی    با زاشت  تصاجری ی ش  ای آج د  بر  براانر    .ب  آن زست جافت
ها پرزاخت   ب  بهتر شدن آاچ  زی آج د  یخ  جلاگیری ای تهدجدها   افزاج  فرصت

 (Kameoka et al, 2004, p. 580). خااهد زاز  کمک کرز
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