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 و فضای شهر با تأکید برگونه شناسی اقلیمی  روابط متقابل سیاست

 2 نرجس سادات حسینی نصرآبادی، 1 حسن کامران دستجردی

 

 چکیده

و برای بررسی روابط متقابل سیاست و فضا در شهر، درک شرایط جغرافیای طبیعی شهرها در تدوین و اجرای سیاستگذاری ها 

مدیریت توسعة شهری، حائز اهمیت است. گوناگونی های شهری متأثر از مؤلفه های جغرافیای طبیعی هستند که بیشترین تأکید ما 

هایی که در اثر شرایط  بر اقلیم و نقش آن در پدید آوردن شهرهای مختلف است. به عنوان مثال، برخی ویژگی ها و گوناگونی

توزیع فضایی جمعیت، عقب ماندگی یا پیشرفت در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی،  :دطبیعی برای شهرها می توان برشمر

تقسیمات درون کشوری، چشم اندازهای فرهنگی، تمرکز یا عدم تمرکز قدرت، نابرابری های ناحیه ای، نظام معیشتی، ارتباطات، 

 مسائل امنیتی. 

شهرهای بیابانی، کوهستانی، ساحلی و تأثیرات آن  اقلیمیررسی شرایط تحلیلی، به مطالعه و ب-این تحقیق بنیادی با روش توصیفی

ما بدنبال پاسخ بر حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی و به طور کلی بر تصمیمات صاحبان قدرت می پردازد. 

فرضیة مطروحه در « است؟ثر ؤدر نوع و روش سیاست ها و سیاستگذاری مدیران شهری م اقلیم چگونه »این سؤال هستیم که

شرایط جغرافیایی طبیعی به وبژه آب و هوا در نوع و روش سیاست ها و سیاستگذاری »پاسخ به این سؤال عبارت است از اینکه 

 «.ثر استؤمدیران شهری م

ریزی مهنتایج تحقیق نشان می دهد که اهمیت شناخت وضعیت موجود شهرها و فضای جغرافیایی)طبیعی( آنها به منظور برنا 

مطلوب برای آینده ازیک سو، و اهمیت مقیاس در رسیدن به توسعه با توجه به اهمیت و ضرورت سیاستگذاری از سوی دیگر، 

 .«فضای جغرافیایی و سیاستگذاری در ارتباط تنگاتنگ باهم قرار دارندتوسعة مبین آن است که 

 انيواژگان کلیدي: جغرافیاي سیاسي، شهر، کوهستاني، معتدل، بیاب
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 مقدمه

مطاالعات جغرافیدانان سیاسی نشان می دهد حیات شهرها همواره در ارتباط تنگاتنگ با محیط طببعی شکل گرفته 

است. محیط طبیعی همراه با عوامل دیگر همچنان که موجبات تشکیل تمدن ها و شهرها بزرگ را فراهم آورده در 

مطالعه و بررسی شرایط اقلیمی یا آب و هوا، یک پارامتر اساسی در  مورادی نیز انهدام آنها را سبب شده است. لذا،

گونه شناسی شهر می باشد. از نظر جغرافیدانان، شرایط طبیعی، در ایجاد شهر و قلمرو شهرنشینی خود نقش بسزایی 

رایط دارند. از آنجایی که مسائل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی هر کشوری تا حدود زیادی معلول ش

طبیعی و ویژگی های محیط زندگی انسان ها است، لذا آگاهی از شرایط جغرافیای طبیعی و شناخت چگونگی روابط 

)بالدپس و  راستمتقابل )دیالکتیکی( محیط و انسان برای تحلیل مسائل جغرافیای سیاسی از اهمیت زیادی برخوردا

یاسی فضا به بویژه فضای شهری دارد. از جمله عوامل و نقش قابل مالحظه ای در مدیریت س (222: 1830همکاران، 

طبیعی مهم که در گونه شناسی شهرها دخیل است و نقش بسیار مؤثری دارد، اقلیم یا آب و هوا است. در واقع، 

خصوصیات و شرایط فضاهای جغرافیایی بخصوص شهرها، از لحاظ محدودیت یا عدم محدودیت در امکانات و 

و غیر طبیعی مدیون همین عوامل جغرافیای طبیعی است. آب و هوا از جمله عواملی است که پتانسیل هایی  طبیعی 

: 1831)حسینی، هم در میزان و تمرکز جمعیت و هم در پیشرفت اقتصادی و تکنولوژیک و هم در موقعیت استراتژیک.

عوامل محیطی به ویژه آب و  یک شهر نقش اساسی و تعیین کننده ای دارد. در طبقه بندی فضایی شهر با توجه به (.

هوا می توان شهرهای ساحلی، شهرهای کوهستانی و شهرهای بیابانی را به ترتیب، از نظر اهمیت و درجه بیشتر 

فضایی و توزیع قدرت در شهر نام برد. بنابراین، در مناطق  -کارایی و بهره برداری فضایی در تشریح روابط سیاسی

ل انسانی،عوامل بازدارنده جغرافیایی و طبیعی مانند)محدودیت منلبع آبی، شرایط اقلیمی کمتر توسعه یافته در کنار عوام

 (.123-33: 1813امیراحمدیان، )نامناسب، کوه ها و بیابان ها و .. ( تاثیر فراوان دارند 

ابط سیاست و فضای ب و هوا چه تاثیراتی بر روآشرایط اقلیمی یا »سوال هستیم که لذا، در این مقاله به دنبال پاسخ این

 «شهر می گذارد؟

 روش تحقیق

این پژوهش، از نوع بنیادین و نظری است و روش جمع آوری داده ها در این پژوهش اسنادی و کتابخانه ای و شیوۀ 

تحلیلی مبتنی بر روش شناسی کیفی می باشد. در این راستا، و برای دستیابی به یک  –تحلیل اطالعات نیز توصیفی 

ت و شفاف در این پژوهش مبتنی بر استنتاج عقالنی کوشش گردیده به تبیین نقش ژئوپلیتیک شهر پرداخته نتیجه درس

شود. بنابراین، با به کارگیری متغیرهای اصلی مانند پدیدۀ شهر، فضا و سیاست سعی بر آن است که به یک نتیجه قابل 

 تعمیم برسیم. 

 مباني نظري

 و سیاست رابطۀ فضاي شهر

فضا و تنوع و دگرگونی های آن در به کارگیری . ابزار اصلی جغرافیا است -لگوهای فضایی یا روابط فضاییا -فضا

: 1831)جونز و دیگران،  خط مشی)سیاست(از جمله موارد مهمی است که توجه جغرافیدانان سیاسی را بر می انگیزد

)حافظ نیا و مختلف، مشغول تغییر فضا می شوند  به عبارتی، انسان ها برای رسیدن به اهداف خود در زمینه های(.0-1

بنایراین، توان تصمیم گیری، اجرا و جایگاه سازمان های سیاسی و صاحبان قدرت در سلسله (. 112: 1833دیگران، 

مراتب اجتماعی در ایجاد تغییرات فضایی بسیار تعیین کننده می باشد. شهر، به عنوان یکی از فضاهای اصلی در 

بنابراین، فرآیندهای فضای شهری، تاثیرات کم تا زیادی .تر سیاست ها و سیاستگذاری های مختلف استجغرافیا، بس
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گیری نهادهای سیاسی و مدنی، و بخش بر کل مفهوم سیاست بویژه توسعة سیاسی دارند. چرا که شهرها بستر شکل

 (.132: 1831امران و  دیگران، )کشوند ناپذیر فرآیند نوسازی و توسعة اجتماعی، اقتصادی محسوب میجدایی

از مرکز)در  جغرافیدانان سیاسی بزرگ مانند کوهن به تعامل فرایندهای سیاسی با فضای جغرافیایی بویژه نیروهای گریز

کوهن، جغرافیدانان سیاسی را  دهد.شهرهای بیابانی و کوهستانی( و مرکز گرا)شهرهای ساحلی( توجه  زیادی نشان می

های فضایی پرداخت جغرافیایی در مطالعاتشان امیدوارتر کرد و به تشریح ویژگی -دیدگاه فضاییبرای به کارگیری 

(Muir, 1975: 4).  چون شرایط جغرافیایی و فضایی در تدوین و اجرای سیاست های شهری بسیار حائز اهمیت

محیط  ی فضایی آنها توجه کنند.است و جغرافیدانان سیاسی باید بیش از گذشته به تعامل فرایندهای سیاسی و پیامدها

زیست فیزیکی، چگونی توزیع فضایی مردم را تحت تأثیر قرار می دهد، اگر جمعیت در یک جا متراکم باشد یکپارچه 

کردن آن آسان تر است و اگر در منطقه وسیعی پراکنده باشد، نسبت به ناحیه گرایی آسیب پذیرتر است. عدم پیوستگی 

اند اثر تجزیه کنندگی قطعی داشته باشد و سدهای فیزیکی ممکن است باعث بروز هویت در الگوی استقرار می تو

شکل ناهمواری، وحدت  ،از نظر جغرافیدانان، بویژه جغرافیدانان سیاسی (.31: 1812)میرحیدر،  ناحیه ای شوند

جدی در توسعه ارتباطات توانند موانع  جغرافیایی را تحت تأثیر قرار می دهد. حضور سدهای فیزیکی مثل کوهها، می

از اثرات بارز (. 201  :1831)حسینی،  باشند و فواصل عملکردی آنها را به طور قابل مالحظه ای افزایش دهند

وضعیت مورفولوژیکی سرزمین بر جغرافیای سیاسی آن واحد سیاسی این است که اگر ناهمواریی ها مانعی در مقابل 

نقل ایجاد کند، طبیعتاً ادارۀ امور داخلی دشوار می شود و در نتیجه ممکن  توسعه و پیشرفت شبکه ارتباطی و حمل و

واقع، یک نوع ارتباط متقابل بین امنیت و (. در 11: 1813)میرحیدر ،  است وحدت سیاسی به خوبی تحقق پیدا نکند

شکل و شرایط اامنی( و ، اولین کسی بود که به رابطه میان جرم )ن1وودبه عنوان مثال، محیط جغرافیایی وجود دارد. 

جغرافیدانان سیاسی معتقدند: که امکانات و منابع محیطی با سیاست،  (.211: 1831)حسینی،  محیط فیزیکی اشاره کرد

امنیت و امور نظامی دارای ارتباط مستقیم و وابستگی مثبت است.به عنوان مثال، تیلور و هارل، معتقدند: ویژگی های 

 ..(Taylor &, Harle, 2010: 20 )شودباعث ناهنجاری یاپیشگیری از وقوع جرم  فیزیکی محیط زیست می تواند

موقعیت دریایی به واسطة داشتن سواحل یا از طریق رودخانه ها به دریاهای آزاد راه دارند. بخش عظیمی از ساکنین 

فیزیکی داخلی، از سهولت این مناطق از آب و هوای معتدل و باران کافی برخوردار بوده و به دلیل عدم وجود موانع 

تماس با بخش های دیگر جهان سود می برند. در چنین زمینه هایی تجارت و مهاجرت رشد کرده و موجب تنوع 

نژادی، فرهنگی و زبانی مردمان آنجا شده است. این مناطق همچنین، با تسریع فرایند تخصصی شدن اقتصادی مواجه 

تکنولوژی های برتر پیشرفت سریع داشته اند. موقعیت قاره ای از ویژگی هایی  بوده اند مناطق دریایی با تولید و اشاعة

آب و هوای سخت و دوری از دریاهای آزاد برخوردار هستند. چنین زمین هایی غالباً به دلیل موانع فیزیکی همچون 

بخش های جهان رنج می کوهها، بیابان ها و فالت های مرتفع یا مسافت هایی طوالنی از فقدان تعامل زیاد با دیگر 

برند. به لحاظ تاریخی اقتصاد آنها بیشتر از اقتصادهای دریایی خود کفا بوده، ولی در همان حال، نظام های سیاسی آنها  

که کمتر تحت تأثیر ایده ها و تحوالت خارجی بوده، گرایش به نظام های بسته و اتوکراتیک )استبدادی( داشته اند. 

یادی دارای پایگاههای صنعتی فرسوده ای هستند که اقتصادهای شهری آنها را به عقب سوق مناطق قاره ای تا حد ز

بنابراین، اهمیت مطالعه و بررسی شرایط جغرافیای طبیعی بر توسعه و جغرافیای سیاسی (. 13: 1831می هد )کوهن، 

ی شوند. البته با توجه به پارامترهای بنابراین، در جغرافیای طبیعی، شهرها به سه دسته تقسیم مشهر بسیار مشهود است. 

 دما و بارش.

                                                           
1 -wood 
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 نگارندگانانواع شهر بر اساس پارامترهاي دما و بارش، ترسیم:  : 9شکل

 يافته هاي تحقیق: جغرافیاي سیاسي شهرها با تأکید بر گونه شناسي شهرها از نظر آب و هوايي و مکان يابي

ریزی مطلوب برای آینده ازیک افیای طبیعی آنها به منظور برنامهاهمیت شناخت وضعیت موجود شهرها و شرایط جغر

سو، و اهمیت مقیاس در رسیدن به توسعه با توجه به اهمیت و ضرورت سیاستگذاری از سوی دیگر، مبین آن است 

وجه به که سازماندهی جغرافیایی و سیاستگذاری در ارتباط تنگاتنگ باهم قرار دارند. شهرهای کویری و بیابانی، با ت

شرایط خاص محیطی و جغرافیایی و تنگناها و محدودیت های توسعه ای  ناشی از آن، همواره به عنوان حوزه های پر 

(. استفاده غیرمنطقی انسان از  25: 1831چالش در عرصه مدیریت و برنامه ریزی قلمداد شده اند)علی پور و همکاران، 

بیابانی منجر به نابودی پتانسیل های طبیعی و منابع در آن شده است، به  سرزمین در بسیاری از نقاط دنیا بویژه مناطق

طوری که جای شکی باقی نمی ماند که نائل شدن به توسعه پایدار مستلزم اجرای انواع طرح های توسعه و بهره 

(. 1833، برداری از منابع طبیعی براساس توان بالقوه منابع و ظرفیت قابل تحمل محیط زیست است )وزارت نیرو

امروزه در شهرهای بیابانی و کویری، تعیین و تحلیل توان بالقوه و تخصیص کاربری های متناسب با توان سرزمین، 

روشی است که می تواند میان توان طبیعی محیط، نیاز جوامع، کاربری ها و فعالیت های انسان یک رابطة منطقی و 

تواند به مباحث جغرافیایی بعد سیاسی و قلمرو یای سیاسی میسازگاری پایدار بوجود آورد. مهمتر آنکه، جغراف

حاکمیتی در فضای شهری بپردازد و ناحیه شهری را به عنوان یک اکوسیستم جغرافیایی بررسی نماید. 

همچنین،جغرافیای سیاسی، از نقش آفرینی های عوامل محیط طبیعی)پایدار(، تأثیرات زیادی می پذیرد)بالدپس و 

 (. 85: 1830همکاران، 

در مجموع در شهرهای بیابانی نقش تخریبی آنها بر  مطالعۀ شهرهاي بیاباني و کويري از منظر جغرافیاي سیاسي:

 پیکرۀ جغرافیای سیاسی شهر بیشتر است. مثال هایی از عوامل مخرب محیطی می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
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 گانر جغرافیاي سیاسي، ترسیم : نگارندمثال هايي از عوامل مخرب محیطي از منظ: 2شکل

تعیـین سـطوح برخـورداری و توسـعه نـواحی شهری و بررسی نقاط قوت و ضعف شرایط هر ناحیـه در زمینه های 

اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، زمینـه تخصیص بهینه منابع و امکانات را برای توسـعه هماهنـگ می کند)فتاحی و 

کلی، خصوصیات شهرهای بیابانی و کویری در تصمیم گیری های صاحبان قدرت در  به طور (.81: 1832دیگران، 

عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی تاثیر بسزایی داردکه دگرگونی ها و تغییرات موجود 

 در تصمیمات صاحبان قدرت در حوزه های مختلف زندگی شهری را تبیین و بررسی می کنیم. 

نخستین پیامد بلندمدت شرایط بیابانی، پراکندگی و دور  فیاي سیاسي شهرهاي بیاباني در حوزۀ اقتصاد:جغرا-الف

بودن سکونتگاهای انسانی بخصوص شهرها و تعامالت کم تر آنها بایکدیگر است. این مسأله از کمبود و پراکنش آب 

د مازاد بر مصرف برای صدور به مناطق دیگر ناشی می شود. در چنین شرایطی تولیدات کشاورزی پایین مانده و تولی

مهمترین خصوصیت تولید این « 1اضافه  بر مصرف»یا « تولید مازاد بر مصرف» صورت نمی گیرد . به عبارتی فقدان

بنابراین،در (.این مسأله از نظر جغرافیای سیاسی باعث انزوای جغرافیایی می شود. 13: 1818شهرها است. )زیباکالم،

انی با توجه به شرایط نامساعد اقلیمی و به طور کلی شرایط بد جغرافیایی و در نتیجه محدودیت سیاست شهرهای بیاب

گذاریهای اقتصادی توسط دولت و صاحبان قدرت، وضعیت اقتصادی نابسامان تر از شهرهای دیگر است. در بسیاری 

نیمی از کـل جمعیت را تشکیل می  از کشورها به خصوص در جنوب صحرای آفریقا و جنوب آسیا، شهروندان فقیر

دهند. توسعه شهری در کنار توسعه یکپارچه ملی جهت استفاده از قابلیـت هـا و امکانات کشور و استفاده بهینـه از 

آنهـا از اهمیـت بـاالیی برخوردار می باشد. حرکت جوامع به سوی تکامـل نیـاز بـه بررسـی، مطالعـه و شـناخت 

درواقع، ارزیابی توان، یک استراتژی  (.23: 1832ش بینـی وضعیت آینده دارد)فتاحی و همکاران، رونـد گذشـته و پـی

اساسی برای استفاده از سرزمین تلقی می شود، چراکه با شناسایی و ارزیابی خصوصیات اکولوژیی منطقه توسعه ای 

ها می تواند راه گشای تهیه و اجرای طرح همگام با طبیعت حاصل می شود. لذا، آگاهی از استعدادها و تعیین پتانسیل 

توسعه  (.111: 1833های کاربردی و عملی به منظور نیل به اهداف اقتصادی، حمایتی و حفاظتی باشد)امیری، 

 کشورهایی که بیشتر مساحت آنها کویری و بیابانی است، بـه دالیل گوناگون با مشکل روبرو است.
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 گانفضايي توسعه در شهرهاي بیاباني و کويري،ترسیم: نگارندداليل عملي نشدن سیاست هاي : 5شکل

ارزیابی توان اکولوژیکی سرزمین، وقت گیرترین و مشکل ترین مرحله  بنابراین، شرایط طبیعی شهرهای بیابانی؛ و

(. یکی از  مهم ترین نکاتی که در برنامه ریزی کالن 131: 1831آمایش سرزمین است)قدیری معصوم و همکاران، 

(. در شهرهای بیابانی، با 111: 1832اید از آن غفلت شود، اهمیت کشاورزی است)قدیری معصوم و فیروز جایی، نب

توجه به کمبود بارش و نوسانات دما کشت انواع محصول با محدودیت مواجه است. چرا که اگر قرار است توسعه ای 

در اثر همچنین  (.85: 1832شروع شود)آسایش،  انجام گیرد و خود مستمر باشد باید به طور اخص از بخش کشاورزی

همچنین گسترش پدیدۀ بیابان  .بهره برداری های غیرمجاز و بی رویه سطح آب های زیرزمینی هر سال افت می کند

زایی، در شهرهای کویری و حاشیه آن ها، از طریق از بین بردن فرصت های اشتغال و کاهش درامدها و....باعث افت 

م می شود. عالوه برآن، کاهش درآمد و میزان اشتغال، به طور غیر مستقیم زیرساخت های شهری را سطح زندگی مرد

نتیجه اینکه،  و سیاستهای فضایی مسئوالن را دچار نقصان می کند.  Crutchfield et al., 1982)متاثر می سازد)

شرایط جغرافیایی و فضایی وابسته  تصمیمات و پیاده سازی طرح ها و سیاست های اقتصادی در شهرهای بیابانی به

است و تعامل اقتصاد، سیاست و فضا، جغرافیدانان سیاسی را بر آن داشته تا جغرافیای سیاسی شهرهای بیابانی و 

 کویری را مورد کنکاش و مطالعه قرار دهند. 

ه عنوان نمایندۀ دولت نهاد سیاسی اصلی در یک کشور و ب جغرافیاي سیاسي شهرهاي بیاباني در حوزۀ سیاست:-ب

امروزه آن چنان که باید، دولت نیازهای شهرهای کویری را پاسـخ گو (. 22: 1831اصلی حکومت است )میرحیدر،

نبـوده اسـت . از طرفی در برنامه های توسـعه فصـل خاصـی بـرای آن در نظـر گرفتـه نشـده و فقـط در حاشیه 

ه آن اشاره شده اسـت . در واقـع، در طـول چنـد دهـه اخیـر برنامه های توسعه شهری و کشاورزی و صـنعتی بـ

ما واقعاً درحال گذار به نظام جهانی متفاوتی هستیم راهبرد حاکم بر برنامه ریزیهای ملی راهبـرد بخشـی بـوده است. 

ند.لذا، ( و شهرها بازیگران اصلی این نظام جهانی هست201: 1813که دارای سیاست اساسًا متفاوتی است )مویر، 

شهرهای کویری در بازی های قدرت و سیاستگذاری های ملی و فراملی نقش چندان مهمی ندارند.با توجه به 

گستردگی بیابان و کویر، محل مناسبی برای تدوین و اجرای برنامه های دولتی و سیاسی نیستند. چون پتانسیل پایتخت 

زیکی سخت و دشوار و بیابان های وسیع از دولت مرکزی دور بودن یا پایتخت شدن را ندارند و با توجه به شرایط فی
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افتاده اند. نظارت بر آنها تا حدودی با نقصان مواجه است. بنابراین، باید در طرح های توسعه سیاسی ایجاد حکومت 

ر گرفته اند های محلی را در اولویت قرار داد. فعالیتهای حکومتی که پایینتر از سطح مسائل اقتصادی و امنیتی)ملی( قرا

(. دولت محلی به عنوان کارگزار حکومت مرکزی در 3: 1823درحوزه اقتدار دولتهای محلی قرار دارد )دانش خوشبو ،

(. از طرفی فواصل دور بین شهرهای بیابانی به عنوان یکی از عوامل مؤثر 31: 1832محل، انجام وظیفه می کند )ویسی، 

سیاسی منفی می تواند ایفا کند)بالدپس  2و ناحیه گرایی 1را در محل گرایی در ارایش فضای جغرافیایی نقش بی بدیلی

به دلیل محیط گرم و خشک این  (.تاریخ امنیتی این شهرها نشانه وجه مثبت آنها نیز است.82: 1830و دییگران، 

فرار را  پذیر نیست و هرگونه عملیات نجات وها بدون تهیه وسایل ضرورى امکانشهرها، خروج از این محیط

غیرممکن می سازد.  بنابراین شرایط این شهرها، در حوزه سیاسی می تواند مفید واقع گردد.به طور کلی باید گفت: در 

حوزه سیاست، این صاحبان قدرت هستند که با نقشه و برنامه های استراتژیکی خود، می توانند امنیت مادی و معنوی 

 را در این شهرها ایجاد کنند. 

فرهنگ و برنامه ریزی های فرهنگی توسط مسئوالن  ي سیاسي شهرهاي بیاباني در حوزۀ فرهنگ:جغرافیا-پ

شهری، در شهرهای بیابانی از شرایط طبیعی شهر تبعیت می کند. به گونه ای که فرهنگ شهر کویری با فرهنگ شهر 

رت کردن و رفتارهای جمعی و کوهستانی بسیار متفاوت است. مثالً طرز لباس پوشیدن، طرزخانه ساختن، شیوه مساف

.... با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت است.  روابط اجتماعی و فرهنگی جزء ذاتی رابطه سیاسی بین شهروند و فضا 

شهرهای کویری و تر، جهاندهد. به بیان سادههویت فرهنگی و اجتماعی آن شهر را شکل می« روابط شهروندان»است. 

های هم وابسته جریانکنند. این نظارت، بر کالف بهد که به عنوان مراکز نظارت عمل میبیابانی نقاط اتصالی هستن

شهرها فصل مشترک میان فضای محلی و جهانی عالوه، این جهانشود. بهاطالعاتی و مالی و جریان فرهنگی اعمال می

   (.803: 1838شوند )جانستون و دیگران، محسوب می

حتیاج به مسکن بیشتر، باال رفتن ارزش زمین، توسعه تکنولوژى و سایر عوامل اقتصادى و رویه جمعیت و اافزایش بى 

گونه شهرها گونه تناسبى با شرایط اقلیمى اینهویت است که هیچوجود آمدن نوعى معمارى بىاجتماعى باعث به

یا و توسعه مجدد نداردنقطه کانونی شهر خالق، فرهنگ، آموزش، جو یا فضای خالقیت است. خالقیت در اح

شهرهای کویری بسیار مهم است با توجه به اهمیت باالی فرهنگ در شهر خالق برنامه ریزان شهری باید رویکردی 

منابع فرهنگی در افراد شامل خالقیت، مهارت و استعداد می باشد. آنها »فرهنگی در برنامه ریزی هایشان داشته باشند 

نند نمادها، فعالیتها و مجموعه ای از تولیدات محلی در هنر، خدمات و صنایع می مانند ساختمانها، شی نیستند بلکه ما

باشند. خالقیت شیوه بهره برداری از این منابع و کمک به رشد آنهاست. وظیفه برنامه ریز شهری نیز شناسایی، 

 مدیریت و بهره برداری از این منابع است

که سایر بخش ها متاثر از این بخش است. اقتصاد این شهرها فرهنگ، نقطه کانونی شهرهای خالق است؛ به طوری 

که –پیوند خورده با فرهنگ و منابع فرهنگی است اصطالحاتی چون صنعت هنر، صنایع فرهنگی و صنایع خالق 

واژگان رایج این شهرهاست. این شهرها برای رسیدن به خالقیت باید بتوانند افراد  -خمیرمایه آن فرهنگ و هنر است

یعنی نویسندگان، شاعران، پژوهشگران، هنرمندان ، مهندسین و... را جذب کنند. این عده افرادی هستند که به  خالق

دنبال محیطهای جذاب می گردند و از این رو در مکانهایی مستقر می شوند که شرایط محیطی و فرهنگی باشد. از این 

، اقتصادی و فرهنگی برای بروز خالقیت افراد ساکن و محیطی جذاب از لحاظ کالبدی، نهادی ، شهرهایی بیابانی،رو
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نیز جذب افراد متخصص و خالق از بیرون مهیا می سازند. چرا که هر مکان ویژگی هایی دارد که در سایر مکان ها 

ممکن است وجود نداشته باشد و همین ویژگی منحصر به فرد می تواند مزیتی رقابتی برای یک شهر باشد)قربانی و 

 (.01: 1832ن، همکارا

منابع فرهنگـی، مـواد خـام یـک شهرند و پایه ارزش آن محسوب می شوند و به عنوان دارایی جایگزین عناصری مثل 

زغال سنگ، فوالد و طـال می شوند. وظیفه برنامه ریـز شـهری نیـز شناسایی، مدیریت و بهره برداری از این منابع 

 .(Landry,2006:19است)

دهه، هنر و فعالیت های فرهنگی به عنوان سـازمان دهنـدگان بـه تغییر شهری و به عنوان عوامل رشد  در واقع، در این

صنایع فرهنگی جدید مثل رسانه های دیجیتالی قلمـداد مـی شـوند. بـه طوری که ارتباطی معنادار بین حمایت از این 

همچنین،   Roberts,2006:331).ارد)فعالیت های جدید یعنی خوشه های خلّـاق و محـیط فرهنگـی وجود د

موقعیت بیابانی به ناگزیر اثرات نامساعدی را بر انسجام اجتماعی گذاشته است و بیشتر بر ویژگی های بومی و محلی 

آنها اثر گذار بوده است. چرا که تجزیه فیزیکی نواحی و انزوای جغرافیایی آنها آثار روانی، فرهنگی و اجتماعی دارد و 

 ا بیشتر می کند و انگیزه ای برای اختالط و امتزاج با دیگران به وجود نمی آورد. عزلت ها ر

شرایط آب و هوایی  شهرهای بیابانی باعث ایجاد جغرافیاي سیاسي شهرهاي بیاباني در حوزۀ زيست محیطي: -ت

 نمی کند بلکه،شرایط خاص زیست محیطی در این شهرها شده است. این شرایط؛ نه تنها به نفع محیط زیست عمل 

از جمله مشکالتی که حیات شهرهای بیابانی را تهدید می کند مشکالتی را در حوزۀ زیست محیطی ایجاد کرده است. 

 می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

گازهای گلخانه ای و ..... با توجّه به وجود -ریزگزدها و گردوغبار، -سیل، خشکسالی، -تغییرات اقلیم و گرمایش، -

طة متقابل و تنگاتنگ سازه های شهرهای بیابانی و محیط خارجی آنها، فرایندهایی چون ساخت و بافت شهری، راب

ها، مصالح، سطح فضاهای باز و پوشش گیاهی تحت تأثیر ها و ساختمانگیری خیابانشکل، ارتفاع و اندازۀ بناها، جهت

توانند بر کیفیّت فضاهای که میدهندۀ آن عالوه بر ایناقلیم خرد قرار می گیرند. شکل شهر و اجزا و عناصر تشکیل

کنندۀ توانند تغییر دهند؛ به نحوی که تمرکز یا پراکندگی عناصر آلودهشهری اثر بگذارند، کیفیّت هوای شهر را نیز می

بستگی  های جوی و تشکیل جزایر حرارتی در داخل شهرهوا که از مسائل عمدۀ شهرهای امروز دنیا است و به جریان

 (.31: 1831گیرد)منتظری و همکاران، دارد، نیز به نوبة خود تحت تأثیر شکل شهر قرار می

آورد و ساکنین از وسایل گرمایشى و سرمایشى نوین استفاده مساکن جدید از نظر اقلیمى شرایط آسایش را فراهم نمى

خصوص در زمستان دنبال دارد، بهنرژى را بهرویه امی کنند. استفاده از وسایل گرمایشى و سرمایشى جدید مصرف بى

دنبال دارد از طرف دیگر افزایش جمعیت و توسعه فیزیکى شهرها بربافت کالبدى شهرها نیز تأثیر آلودگى هوا را نیز به

هاى توان در یک محدوده کوچک رها نمود و رشد شهر در سطح افقى از ویژگىگذارد. دیگر شهرها را نمىمى

گونه همخوانى با اقلیم آن ندارند، ساله اخیر نه معابر اصلى و نه معابر فرعى هیچواحى است. در بیست شهرهاى این ن

باشند که همواره مقدار زیادى ماسه و غبار با خصوص در این شهر اکثر معابر اصلى و فرعى هم جهت با بادهائى مىبه

کار برده نشده است. در نتیجه، سیاست این پدیده بهگونه ترفندى در مقابل کنند و از این نظر هیچخود حمل مى

گذاران شهری، باید این قبیل مشکالت را برای تدوین و اجرای سیاستهای فضایی در نظر بگیرند و اقلیم شهرها که 

 بوجود آوردنده شرایط ویژه زیست محیطی برای آنها است را در برنامه های مدیریتی خود بگنجانند. 

روش تصمیمات سیاسی صاحبات قدرت در شهرهای کویری و بیابانی با توجه به شرایط جغرافیایی  نوع و»  درنتیجه،

از آنجا که «.ویژه متفاوت از سایر شهرها است. بنابراین، شهرهای کویری و بیابانی دارای جغرافیای سیاسی ویژه هستند
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ای رتبه بندی هایی باشد. بنابراین، شهرهای انسانی( دار -هرفضایی  می تواند در رویارویی با عوامل مختلف)طبیعی 

بیابانی و کویری به دلیل شرایط خاص اقلیمی که دارند، در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی 

 نیز دارای شرایط ویزه هستند. 

 جغرافیاي سیاسي شهرهاي کوهستاني و سرد-2-1

افیاي سیاسي خاص خود هستند که در اينجا در عرصه شهرهاي کوهستاني با توجه به شرايط ويزه داري جغر

 هاي مختلف مورد بررسي قرار مي گیرد. 

در مناطق کوهستانی به دلیل کمبود و یا نبود زمینهای  جغرافیاي سیاسي شهرهاي کوهستاني در حوزۀ اقتصاد:-الف

، مناسبات تولیدی در زمینة زراعی وجود نداشته و یا اینکه در حدی نبوده است که بتواند به صورت کشاورزی مستعد

عیت از چرای نشینانی بودند که به تبمازاد تولیدات کشاورزی مبادله شود. از سوی دیگر، ساکنین این مناطق عمدتاً کوچ

کردند. این عدم وابستگی پایدار به محیط طبیعی، یکی از مهمترین دالیل عدم دام، از محلی به محل دیگر کوچ می

پیدایش و تکوین کانونهای شهری در نواحی کوهستانی است. شیب زیاد مهمترین عامل محدوده کننده توسعه و 

اوالً: بایستى  یل عمده از اقتصاد خوبی برخوردار نیستند:شهرهای کوهستانی به دو دل گسترش اینگونه شهرهاست.

هاى هاى اقتصادى معموالً این مراکز جمعیتى در حد قلعهگفت به دلیل عدم وجود امکانات مناسب جهت فعالیت

این اند.. تنها امکان قابل دسترسى در تدافعى باقى مانده و جز تا اوایل قرن بیستم از رشد چشمگیرى برخوردار نبوده

وجود خاکهای آتشنشانی باعث خاکهای مناطق وجود مراتع کوهستانى بوده است و شاید بشود با اطمینان گفت: 

علت ثانیاً: این شهرها به (.112: 1830حاصلخیز می شود.اقتصاد مبتنی بر کشاورزی و دامپروری است)سلطانی، 

اند، گرچه برخى از آنها نقش کنترل و حفظ داشتههاى تجارى قرار اند کمتر در مسیر راهموقعیت خاصى که داشته

ویژه، توپوگرافی در این میان اغلب شهرهای کوهستانی، به تبع شرایط محیطی خود، بهاند عهده داشتهها را بهامنیت راه

دی اند خود را با این تغییرات ساختاری همساز کنند و دچار دگرگونی کارکرو محدودیت منابع آب و خاک، نتوانسته

.بنابراین، از دید جغرافیای سیاسی شهر، امکان افزایش قدرت با استفاده از رابطه (01: 1838شدند)سجادی و همکاران، 

در رابطه با وجه مثبت اقتصادی  متقابل سیاست و فضا، در این شهرها کم است و نیاز به برنامه ریزی و مدیریت دارد.

درآمدزا برای بسیاری از شهرهایی است که درکسب درآمد از این  هایاین شهرها، گردشگری طبیعی یکی از مزیت

های گردشگری طبیعی به کنند. گردشگری کوهستانی، تاالب، جنگل، ساحل و کویر از جمله حوزهمنبع استفاده می

ا اند، اکوتوریسم و گردشگری کوهستانی رها در کشورهایی که در مناطق کوهستانی واقع شدهروند. دولتشمار می

کوهستان و »م که سال 2552دانند. از سال نیافتگی میهای مقابله با مشکالت ناشی از فقر و توسعهیکی از راه

های این صنعت تری به خود گرفت و جوامع مختلف از ظرفیتنام گرفت، توجه به این مناطق شکل ویژه« اکوتوریسم

توان گفت که ها در نظر گرفته شوند میعنوان قسمتی از کوه برای بهبود اوضاع خود بهره گرفتند. اگر معادن را نیز به

همچنین، این شهرها دارای تعداد زیای حوضه های دریاچه ای و کنند. برند و استفاده میها سود میتمام مردم از کوه

 رودخانه ای می باشند که محل خوبی برای گردشگری و کسب درآمد هستند. وجود صنایع دستی در اقتصاد این

 (. 112: 1830مناطق دارای اهمیت است)سلطانی، 

ریزی بلندمدت در زمینه گردشگری کوهستانی یکی از نقاط ضعف برای از دید جغرافیای سیاسی، نداشتن یک برنامه

سازی، احداث هتل در ناتوانی در جذب درآمد از این حوزه اقتصادی است. به عقیده مسئوالن و فعاالن عرصه هتل

گیرد، اما در تابستان به دلیل ها توجیه اقتصادی ندارد! اوایل بهار تا اواسط پاییز کوهنوردی رونق میپایهها و کوهکوه

شرایط آب و هوایی و ثابت ماندن شرایط آب و هوا بیشترین رونق را دارد. کوهنوردان اندکی کوهپیمایی خود را از 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C


 81                                         روابط متقابل سياست و فضای شهر با تاکيد بر گونه شناسی اقليمی                    

ها درآمد بسیار ها در کوهکابینتله - نواحی کوهستانی : بنابراین، ارزش های اقتصادیدهند. طریق تورها انجام می

 (.2: 1831باغداری )احمدی، -دامپروری_معادن و ذخایر طبیعی_ذخایر آب_خوبی دارند

شکل  ،از نظر جغرافیدانان، بویژه جغرافیدانان سیاسیجغرافیاي سیاسي شهرهاي کوهستاني در حوزۀ سیاست: -ب

حت تأثیر قرار می دهد. حضور سدهای فیزیکی مثل کوهها، می توانند موانع جدی ناهمواری، وحدت جغرافیایی را ت

در توسعه ارتباطات باشند و فواصل عملکردی آنها را به طور قابل مالحظه ای افزایش دهند )درایسیدل و بلیک، 

است که اگر  (. از اثرات بارز وضعیت مورفولوژیکی سرزمین بر جغرافیای سیاسی آن واحد سیاسی این20: 1813

ناهمواریی ها مانعی در مقابل توسعه و پیشرفت شبکه ارتباطی و حمل و نقل ایجاد کند، طبیعتًا اداره امور داخلی 

(. محیط 11: 1813دشوار می شود و در نتیجه ممکن است وحدت سیاسی به خوبی تحقق پیدا نکند)میر حیدر، 

قرار می دهد، اگر جمعیت در یک جا متراکم باشد یکپارچه  زیست فیزیکی چگونی توزیع فضایی مردم را تحت تأثیر

کردن آن آسان تر است و اگر در منطقه وسیعی پراکنده باشد، نسبت به ناحیه گرایی آسیب پذیرتر است. عدم پیوستگی 

در الگوی استقرار می تواند اثر تجزیه کنندگی قطعی داشته باشد و سدهای فیزیکی ممکن است باعث بروز هویت 

(. ناهمواریها چه بسا واحدهای سیاسی را به طور طبیعی به مناطق مختلف تقسیم 31: 1818احیه ای شوند)میرحیدر، ن

(. همچنین،بررسی های 1811می کند و این امر در ثبات سیاسی و تمامیت ارضی تأثیر منفی خواهد داشت)اطاعت، 

قرار دارند، کمتر مورد هجوم قرار می گیرند.)امین تاریخی نشان می دهد واحدهایی فضایی که در پناه رشته کوهها 

امنیتی بوده اند. به رغم  –(. بنابراین، کوهها از زمان گذشته تا کنون  دارای ارزش نظامی 132-130: 1810سبحانی، 

 پیشرفت علوم و فنون نظامی هنوز ناهمواریها اهمیت خود را از دست نداده اند و در واقع، شرایط دفاعی مطلوبی را

(به عبارتی نبود موانع طبیعی کار توسعه طلبان را آسان می کند)روشندل، 38: 1815فراهم می کند)قوام، 

(.ناهمواری ها همواره توانسته است حدود و مرزهای مورد اعتمادی برای  نواحی جغرافیایی به وجود 1812

 (. 1813آورد)شکویی ،

شرایط سرد و سخت کوهستان، روی فرهنگ و شیوۀ  جغرافیاي سیاسي شهرهاي کوهستاني در حوزۀ فرهنگ:-پ

زندگی مردم شهرهای کوهستانی تأثیر بسزایی دارد. نوع لباس پوشیدن، معماری خانه ها، خیابان هاو معابر، طرز 

صحبت، شیوه و نوع عذا خوردن و....همه تحت تأثیر شرایط کوهستانی است و بنابراین، تصمیمات و سیاست هایی 

اجرای فرهنگ و ترویج آن توسط صاحیان قدرت، صورت می گیرد، باید این خصوصویات را در نظر که در تدوین و 

داشته باشد. چراکه شکل ناهمواری ها در جابه جایی جمعیت و امکانات تأثیر می گذارد و موجبات بروز نابرابری ها 

ها و گذرگاههای هم چسبیده و کوچهدر شهرهای کوهستانی ، ساخت فضایی به (. 33: 1835را ایجاد می کند)عزتی ، 

محیط زیست فیزیکی، چگونی توزیع فضایی مردم را تحت تأثیر قرار می دهد، اگر  درون شهری تنگ و باریک است.

جمعیت در یک جا متراکم باشد یکپارچه کردن آن آسان تر است و اگر در منطقه وسیعی پراکنده باشد، نسبت به ناحیه 

عدم پیوستگی در الگوی استقرار می تواند اثر تجزیه کنندگی قطعی داشته باشد و سدهای  گرایی آسیب پذیرتر است.

 (.31: 1818فیزیکی ممکن است باعث بروز هویت ناحیه ای شوند)میرحیدر، 

ها رعایت نکردن مشکل گردشگری کوه جغرافیاي سیاسي شهرهاي کوهستاني در حوزۀ زيست محیطي:-ت

گذاری ها، نیازمند مدیریت است و سرمایهسوی کوهنوردان است. به همین منظور کوه محیطی ازاستانداردهای زیست

های ها اگر به خوبی مدیریت نشوند، دچار آسیبدر آنها نیز باید با رعایت استانداردهای الزم انجام شود. کوه

ای نیز به حتی کوهنوردان حرفه ها تنها از سوی افراد آماتور نبوده و گردشگران وشوند. این آسیبناپذیری میجبران

ها درآمد بسیار خوبی دارند اما موجب آسیب وارد کردن ها در کوهکابینکنند. تلهها صدماتی وارد میزیست کوهمحیط
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های کوهنوردی نیز غیراستاندارد هستند و شود. همچنین بسیاری از پناهگاهها میزیست کوهکوهنوردان آماتور به محیط

اند اما به های گردشگری ایجاد شدهها جاده کشیده شده و شهرکها مطابقت ندارند. در بسیاری از کوهم کوهبا اکوسیست

عواملی که سبب ناپایداری و تغییر چهره شهرهای  .شود که باید مدیریت شودها توجهی نمیزیست کوهمحیط

 کوهستانی

احداث سد ها و هدایت _ی )شوسه و راه آهن( احداث جاده های ارتباط_گسترش شهر های پر رونق اقتصادی _

مخاطراتی -بهره برداری از معادن فراوان _گسترش فعالیت های کشاورزی گوناگون_رودخانه ها و بهره برداری از آنها

 طبیعی 

-طغیان رود ها و بروز سیالب ها(. درنتیجه، روابط متقابل محیطی_لرزش های خفیف و گسترده_لغزش_ریزش_)

طور کلی جغرافیای طبیعی خصوصاً اقلیم شهرهای کوهستانی و مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و  فضایی، و به

تواند در چارچوب های شهری، میهای انسانی در این مکاناجتماعی گروه -های سیاسیگیری ساخت و بافتشکل

ودی برای توسعة فیزیکی شهرها حوزۀ جغرافیای سیاسی مورد واکاوی قرار گیرد. در مناطق کوهستانی، امکانات محد

(. ناهمواریی نه 11: 1810وجود دارد معموال توسعه شههرا از نظر کمی و کیفی در این مناظق محدود است)عزیزپور، 

تنها در بافت و چهره خارجی شهرها حتی در نقش آنها تأثیر می گذارد.مناطق کوهستانی فضای مناسب برای ایجاد و 

 (.20: 1813کند)رهنمایی،  توسعه شهرها را محدود می

سواحل؛ به عنوان نقاط اتصال دهنده خشکی و دریا مکان هایی با  جغرافیاي سیاسي شهرهاي ساحلي و معتدل:-5-1

ویژگیهای خاص جغرافیایی هستند که بر تصمیمات سیاسی و اقتصادی بازیگران شهری تأثیر بسزایی دارند و 

شهرهای ساحلی، از لحاظ اکولوژیک بسیار  حلی می دهند. در حقیقتجغرافیای سیاسی ویژه ای را به شهرهای سا

 .( Harley et al, 2006:234) حیاتی می باشند

دریا و ساحل به عنوان دو بستر جغرافیایی که دارای  جغرافیاي سیاسي شهرهاي ساحلي در حوزۀ اقتصاد:-الف

به شهرهای ساحلی انتقال می دهند.توسعة شهر  قدرت و توان اقتصادی باالیی هستند، جغرافیای سیاسی ویژه ای را

ساحلی، توسط دریا و منابع طبیعی حمایت می شود و به طور مستقیم و غیر مستقیم، به اقتصاد دریایی وابسته است. 

همانطور که شهر ساحلی، بستر مناسب برای گسترش صنایع دریایی است، سود اقتصادی ناشی از فعالیت هایی چون 

یری، حمل و نقل دریایی، گردشگری و... به شهر ساحلی پویایی بخشیده و سطح کیفی زندگی آن را شیالت و ماهیگ

 (.http://marinetimes.ir)ارتقاء می دهد.اقتصاد شهر تا حد زیادی وابسته به حمل و نقل دریایی است، 

ن و پویاترین منابع اکولوژیکی و بستر فعالیت های عظیم اقتصادی و اجتماعی در جهان به شهرهای ساحلی از پربارتری

شمار می روند. منابع ارزشمند طبیعی، تنوع زیستی و فعالیت های عظیم اقتصادی، این مناطق را به یکی از حساس 

که، این شهرها به دلیل، موقعیت (.  به طوری 1833ترین و ارزشمندترین مناطق در جهان تبدیل نموده است )محالتی، 

جغرافیایی خاص خود، دارای فرصت های بی شمار توسعة اقتصادی وابسته به صنایع دریایی هستند. بنابراین،با توجه 

به منابع و پتانسیل های موجود در شهرهای ساحلی، سواحل؛ نقش غیر قابل جانشینی در اقتصاد و توسعه ایفا می کنند. 

ن دارای قابلیت های متنوع جهت جذب گردشگران می باشند. امروزه گسترش گردشگری، یکی از این مکان ها همچنی

(. در دهه  های اخیر، اهمیت 12: 1833منابع درآمدی شهرهای ساحلی به شمار می رود)رمضانزاده لسبوئی، 

ره و به طور بی سابقه گردشگری، در سطح بین المللی هم از لحاظ تعداد گردشگران و هم از لحاظ درآمد ارزی هموا

. به گونه ای که بر طبق پیش بینی رسمی سازمان  Thomas R. et, 2005: 13)ای در حال افزایش بوده است)

http://marinetimes.ir/fa/news/11872
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بیلیون سفر(، 1/3، سفرهای بین المللی گردشگری با حدود سه برابر رشد)2525تا سال 1(WTOجهانی جهانگردی)

 & Seddighi & Nuttallرسید) تریلیون دالر در هر سال خواهد 2به ارزش تقریبی 

Theocharous,2001:183. ) در این میان گردشگری ساحلی بیشترین گردشگر را به مقاصد جذب می کند و سفر

به سواحل از عالیق اکثر گردشگران دریایی محسوب می شود. افزایش گردشگری ساحلی، مستلزم تمرکز بر روی 

شروع و باعث رشد تقاضا در  1320تقاضای توریسم ساحلی از سال  بیشترین(. 11: 1831محیط دریایی است)سقایی، 

(امروزه صنعت تورسیم بر اقتصاد اکثر شهرهای ساحلی 112: 1832کل زمینه های گردشگری شد)حسینی و دیگران، 

سواحل با توجه به نزدیکی به کانون های جمعیتی، اقلیم مناسب و  .Brown et al, 2000: 45)برتری یافته است)

ترسی آسان، می توانند گردشگران را به خود جذب کنند. تقاضا برای گردشگری دریایی و ساحلی با رشد جمعیت دس

 ,Orams)جوان افزایش می یابد و لذا ضروری است که عرضة گردشگری در سواحل به این تقاضاها پاسخ گوید 

بیشتر گردشگر و ارائة خدمات  ، هرچند ممکن است،  رقابت شدیدی بین شهرهای ساحلی برای جذب(11 :1999

معموالً نیمی از شهرهای ساحلی با کاربری های گردشگری، تفریحی و فضای سبز تعریف می شود. با بوجود آید. 

ساخت تأسیسات رفاهی متعدد، مانند کازینو، هتل های متعدد، سینما، پالژها، کمپینگ های موقت و ساحل سازی 

-3: 1838ی یکی از مهمترین نقاط گردشگری می باشند)میرافضل و آقا میری، رودخانه می توان گفت: شهرهای ساحل

(. اما به لحاظ کارکردی و مدیریتی خدمات ارائه شده در سواحل، برخورد کارکنان، سطح آموزش کارکنان، نوع 15

فریحی و پوشش آنها، سطح قیمت ها، کیفیت خدمات، تنوع خدمات نشان دهنده کیفیت پایین کاربری های خدمات ت

فراغتی در اکثر شهرهای ساحلی است.بی توجهی به ارتقای سطح کیفیت خدمات تفریخی در دراز مدت تأثیرات 

(. در واقع، نوع ارتباط فضا و سیاست در این 02: 1832نامطلوبی بر پیکرۀ شهر خواهد داشت )قدمی و همکاران،

بنابراین، این شهرها، به دلیل دسترسی به خدمات، زمینه، پتانسیل های شهر ساحلی را تحت تأثیر قرار می دهد. 

اشتغال،....دارای فرصت های زیادی برای توسعة اقتصادی پویا می باشند. به طورکلی،  اقتصاد دریایی؛ به مجموعة 

فعالیت های اقتصادی که در نوار ساحلی رخ می دهد و به طور مستقیم و غیر مستقیم به دریا و منابع آن وابسته است، 

اما باید به این مطلب نیز توجه کرد که، توسعه برخی شهرهای ساحلی،  .(Kildow,2008: 187طالق می شود)ا

باشد؛ زیرا برخالف بندرهای دیگر جهان و یا نواحی ساحلی های طبیعی و یا جغرافیائی ساحل نمیدرنتیجه استعداد

 جهان، داری شرایط مساعد جغرافیایی نیستند. مثالً:

 طور طبیعی شکل بگیرد.یاپرآب ندارد که شهری در کنار آن آب شیرین رودخانه و به  ای شیرین وچندان روده-

های آن سواحل هم اغلب غیر حاصلخیز بوده و لذا امکان رویش گیاه انبوه ندارد و یا رویش علوفه انبوه و یا خاک -

 درختان انبوه وجود ندارد.

های بزرگ در های بزرگ و قایقرو، امکان پهلوگیری کشتیده و ازاینعمق بوو یاکم  اش سنگالخیاراضی ساحلی -

بردار شوند که هزینهوسازها، دورتر از ساحلها معموالً ساخته میسواحل نیست و لذا اسکله بندرها و یا ساخت

 باشند.می

 باشند.جمعیت میجمعیتی نیز کمازنظر تراکم - 

 ن ناحیه کم است و یا امکانات صیادی آن سواحل هم چندان نیست.های جغرافیایی و یا زراعی آپتانسیل - 

 شهرها و روستاهایش ازنظر تأمین آب آشامیدنی گوارا ویا شیرین در تنگنا هستند. -

های شهری در این سواحل طوالنی با تنگنا روبرو گاهگیری و یا تداوم طبیعی سکونتو به همین دلیل هم شکل 

  یداری طوالنی توسعه و یا دوام شهرهای بزرگ را ندارند و یا امکان جذب جمعیت زیاد راباشد و هم مکانیزم پامی

                                                           
6- World Tourism Organization (WTO) 
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ندارند، چراکه این سواحل طوالنی، با استعداد طبیعی منطقه، همخوانی الزم را نداشته و لذا توسعه اش نیاز به اندیشه 

« زای تجاریاقتصاد برون» توسعه اش، صرفاً باها و کند واز این رو، حیات شهری آنگذاری بیشتری پیدا میویا سرمایه

بوده و یا مبتنی بر صدور نفت ، یا ورود کاالهای تجاری خارجی و در مجاری « های نفتچاه» و مبتنی بر میدان

 (.st/544http://drmkhm.blogfa.com/po)راههای این نوع شهرها انجام می گیرد. 

نتیجه اینکه، شهرهای ساحلی هم مانند شهرهای کوهستانی و بیابانی دارای پتانسیل های خاص خودهستند، ولی با  

یک برد و دامنة وسیع تر، بر اقتصاد و سیاستهای اقتصادی مسئوالن تأثیر می گذارند. رقابتهای اقتصادی و کاربردی در 

 .ک جدیدی در این شهرها پدیدار شودی سیاسی و ژئوپلیتیشهرهای ساحلی دنیا باعث شده که جغرافیا

ساحل، به عنوان یک فضای جغرافیایی، بستری خاص  جغرافیاي سیاسي شهرهاي ساحلي در حوزۀ سیاست:-ب

برای سیاستهای دولتی و خصوصی می باشد و با توجه به شرایط ویژه ای که دارد بر برنامه ریزی ها و تصمیمات 

ی ملی تأثیر بسزایی دارد. جغرافیای سیاسی شهرهای ساحلی بی ارتباط با جغرافیای سیاسی مسئوالن شهری و حت

م. تأسیس شد، مباحثی چون دریای  1318، که در سال 1دریاها و رودخانه ها نیست. در انجمن حقوق بین الملل

داری از معادن دریاها، دزدی های سرزمینی، آلودگی دریایی، بستر دریاها و منابع آن، آبراهه های بین المللی، بهره بر

( که تمام این موضوعات در ارتباط 8: 1832دریایی و صالحیت دولت های دارای بندر مطرح بود)پیشگاهی فرد، 

مستقیم با شهر ساحلی، دولت محلی و دولت ملی قرار دارد. در واقع، شهر ساحلی  بستر و فضایی برای فعالیت های 

شد. شهرهای ساحلی با توجه به ویژگیهای خاص جغرافیایی که دارند از حساسیت سیاسی و راهبردی دولت می با

باالیی در امور سیاسی و امنیتی برخودارند. این شهرها؛ با توجه به اینکه در جوار دریا یا رودخانه هستند، مشکالتی 

د منازعه و درگیری ها را در مربوط به خط ساحلی و طول آبهایی سرزمینی و امور مربوط به مرز های آبی، امکان ایجا

این شهرها فراهم می کند که اگر مدیریت نشود، در امنیت شهروندان خلل ایجاد می کند. همچنین، به علت اینکه این 

شهرها بعضاً شهرهای مرزی هم هستند، ناهنجاریهای مرزی در این شهرها مانند امور مربوط به قاچاقچیان و حمالت 

ایی آنها را تهدید می کند یا اختالفات مربوط به ادعای کشور همسایه در استفادۀ بیش از تروریستی و دزدی های دری

به علت دوری اکثر شهرهایی ساحلی از حد از منابع دریایی می تواند سالمت این شهرها را به خطر اندازد. لذا،

راف بندرها برای محدود حکومت مرکزی ، این شهرها مرکز تجارت قاچاق چیان می شود. و باید برجهایی در اط

: 1313کردن قاچاق و هجومهای احتمالی ایجاد شود و امنیت و پشتیبانی در سواحل برقرار گردد )بخیت، 

همچنین، این شهرها با داشتن صنایع مربوط به منابع فسیلی )گاز و نفت( در معرض حمالت، استعمار و بهره (.181

، اولین کسی بود که به رابطه میان جرم )ناامنی( و محیط 2ین راستا، وود.در اکشی بیگانگان قرار داشته اند و دارند.

جغرافیدانان سیاسی معتقدند: که امکانات و منابع محیطی با  (.10: 1830فیزیکی اشاره کرد)بیرانوندزاده و همکاران، 

یلور و هارل معتقدند:که سیاست، امنیت و امور نظامی دارای ارتباط مستقیم و وابستگی مثبت است.به عنوان مثال،  ت

(. 25: 1833ویژگی های فیزیکی محیط زیست می تواند باعث ناهنجاری یاپیشگیری از وقوع جرم شود)تیلور و هارل، 

برخی سواحل، به دلیل موقعیت سوق الجیشی، شهرها را از اهمیت نظامی باالتر برخوردار می کندکه  همچنین،

« نیمه پایدار» داشته و یاهای فرهنگی خود کامالً دایر نگهرا ،باسیاست  مسئوالن  مجبور ندکه شهرهای این سواحل

 (.http://drmkhm.blogfa.com/post/544)نگهدارند تا آسیب پذیری آنها زیادتر نشود
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در  دریایی بوده ومی باشد، طوری که،-ساحلی امروزه بیشترین درگیری و رقابت کشورهای قدرتمند در بستر فضایی 

 (.113: 1813سالهای اخیر شاهد توجه روز افزون به طراحی محیطی به عنوان ابزاری علیه جنایت بوده ایم)مدنی پور، 

همچنین، در شهرها ساحلی به دلیل ورود گردشگران ملی و خارجی تا حدودی امنیت داخلی شهروندان و آرامش آنها 

برو می شود.به عبارتی، در حوزۀگردشگری ساحلی می تواند به برهم خوردن نظم عمومی و به دنبال آن با مشکل رو

این شهرها از حرکت بیش  .همچنین،)https://rms.umz.ac.ir(اختالل در امنیت اجتماعی جامعة محلی اشاره کرد

ظامی رنج می برد .سروصدا، شلوغی و دزدهای مکرر، منازعات و درگیری ها و از حد کشتیهای تجاری و ناوهای ن

برای  حتی انفجار تانکرهای سوخت و غیره....که حل و فصل همة اینها، مدیریت شهری بابرنامه و هدفمند می طلبد.

حلی ( سپرد . نیروی اینکه مشکالتی از این قبیل کاهش یابد باید ادارۀ امور را بیشتر به دست مردم محل ) حکومت م

انتظامی و شهرداری دو ارگان محلی )حکومت محلی(در شهرهای ساحلی هستند که اداره و امنیت شهر را باید با 

بنابراین، نقش مشارکت و همکاری مردم در ارتقاء امنیت شهر امری برنامه ریزی های مستدل و هدفمند فراهم کنند. 

به دالیل مختلف، برخی شهرهای ساحلی در عین  امروزه، (.10: 0183واضح است)بیرانوندزاده و همکاران، 

امنیتی هستند، که در شکل زیر به مهمترین این  -های عمیقی در عرصه سیاسی یافتگی فیزیکی، دچار نابسامانیتوسعه

 دالیل اشاره شده است:

 
 امنیتي هستند. -عمیقي در عرصه سیاسي  يفیزيکي، دچار نابسامان داليلي که برخي شهرهاي ساحلي در عین توسعه : 1شکل

شهرهای ساحلی بیش از شهرهای بیابابی و کوهستانی به امنیت و آرامش نیاز دارد و مدیریت شهری باید در در نتیجه، 

امنیتی  –عرصه های گوناگون با راهبردهای بهینه صورت گیرد.هرقدر قدرت یک شهر باالتر رود، مشکالت سیاسی 

 د و مدیریت و سیاستگذاری مستحکم می طلبد.هم بیشتر می شو

شرایط جغرافیای طبیعی، سیما و منظرۀ ویژه به شهر داده  جغرافیاي سیاسي شهرهاي ساحلي در حوزۀ فرهنگ:-پ

است مثالً، الگوی خیابان ها در شهر ساحلی  وابسته به فرم زمین و  ویژگی های طبیعی است.در این شهرها، به دلیل 

ب با فضاهای شهری واماکن عمومی دامنة وسیعی از موقعیت های لبه ای، نظیر پارک های ساحلی و رابطه مستقیم آ

تفرج گاهها ایجاد می شود. شرایط طبیعی و اقلیمی، روی آداب و رسوم شهروندان، شکل ظاهری،نوع لباس و پوشش 

دارس و کلیساها و بیمارستانها و باشگاهها همچنین کتابخانه های عمومی و موزه و تئاترها،  مآنها نیز اثر گذاشته است. 

بازار در کنار مؤسسات بازرگانی و حکومتی و مسجد و کشاورزیدر ترسیم سیمای فرهنگی شهر نقش دارند. اراضی 

و محله های تجاری که منظرۀ ویژه به شهر ساحلی می دهد. وجود بازارهای تجاری که در آنها انواع کاالها عرضه می 

https://rms.umz.ac.ir/
http://palpedia.maarefefelestin.com/index.php?title=%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://palpedia.maarefefelestin.com/index.php?title=%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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 ( که چهرۀ جذاب و دیدنی به شهر می دهد.01: 1312شود سیمای فرهنگی در بستری جغرافیای دارد. ) دباغ،

دل فرهنگی و باال رفتن سطح آگاهی اجتماع محلی می همچنین،حضور شهروندان متعدد در شهرهای ساحلی، باعث تبا

شهرهای با توجه به این که حضور گردشگران با فرهنگ و عقاید مختلف در  (.12: 1832شود)حیدری و محمدی،

های شود، در طی سالباعث ایجاد تعامالت اجتماعی و مبادالت فرهنگی با مردم ساکن در این نواحی می ساحلی 

طور خالصه، مظاهر ران بر فرهنگ، آداب و رسوم، سنن، گویش و شیوه زندگی و معیشت و بهاخیر تأثیر گردشگ

توجه بوده است. در نتیجه هر گونه تغییر در این ساختها می تواند باعث فرهنگی و معنوی مردم این مناطق بسیار قابل

دگی افراد شود. اگر این تغییرات باعث تغییر در شیوه های رفتاری و فکری و در نتیجه آن دگرگونی هایی در شیوه زن

پیشرفت، رفاه و آسایش بیشتر باشد می توان از آن به عنوان تغییری مناسب در کنار حفظ شالوده اصلی فرهنگ مادر یا 

اولیه یاد کرد، اما اگر این دگرگونیها موجد تغییرات نامتوازن و برهم زننده نظم اجتماعی حاکم باشد می تواند عامل 

بی هنجاری اجتماعی و اختالل در ساختار جامعه و کارکرد نهادها و اجزاء مختلف جامعه شود )دیوساالر، ایجاد 

بنابراین، از جمله مناطقی از جهان اجتماعی که همواره این نگرانی را در ذهن محققان رشته های  .(13-38: 1832

نواحی ساحلی بوده است. این نواحی که حدود  مختلف وارد آورده که: چه بر سر فرهنگ اصیل و اولیه جامعه میاید

کره زمین را در بر می گیرند، همواره پذیرای گروههای مختلفی از مردم نقاط مختلف جهان اند که هر کدام از % 23

این افراد جهانگرد یا گردشگر، دارای فرهنگ خاص خود می باشند که در ارتباط با فرهنگ جامعه میزبان می تواند 

تکنولوژیکی است که شهروندان، باید  -  بر اثر تغییر رویه های سیاسی   Philips,2003).:(1ر آن بگذاردتأثیراتی ب

با شغل بومی خود مسئولیت اداره محل ویاشهر های   خودشان مدیریت منابع طبیعی خودشان را بدست بگیرند و یا

رل نیروهای خارجی بیرون آید و بصورت ساحل از کنت« توسعه بیرون زای تجاری»ساحلی را بدست بگیرند و لذا 

فرهنگی نیروهای بومی و یا متخصص قرار  -در اختیار تعقل درونی و اندیشه عقالنی« توسعه منطقه ای درون زا» یک

بگیردکه چگونه با تدابیر عقالنی و بهینه خود حیات شهری و یا حیات اقتصادی شهر را برقرار کرده ویا در بندرگاه ها 

» و یا باایجاد« سازه های دریایی مناسب» و تنگه ها و سواحل و در داخل رأس ها و یا دماغه ها با ساخت و گذرگاه ها

توسعه منطقه ای درون زای »فرهنگ پایدار برقرار بکنند. «تکنولوژی دریائی جدید » و« نظام شهرنشینی مناسب بندری

به شناخت های دقیق و علمی جغرافیای شهر ساحلی  به آموزش های عقالنی بومی نیز نیاز دارد که بتوانند« بومی 

آن را با درک فرهنگی « ژئو اقتصادی حیات شهری» آن ناحیه را درک علمی الزم کرده و یا«ژتواستراتژی » بپردازد و یا

ق وتوأم با سرمایه گذاری، بهینه سازی کند. در غیر این صورت، یک نوع توسعه یکجانبه و توأم با نابسامانی های عمی

 کند.وناهماهنگی بین اجزا و عناصر فرهنگی ایجاد می 

از دیدگاه جغرافیای سیاسی، تصمیم گیری ها و  جغرافیاي سیاسي شهرهاي ساحلي در حوزۀ زيست محیطي:-ت

برنامه های نادرست و شاید استفادۀ بیش از اندازۀ ظرفیت محیط جغرافیایی در شهرهای ساحلی، برای افزایش قدرت 

دیل شهر به بستر رقابت پذیری، شهر ساحلی را در حوزۀ زیست محیطی آسیب پذیر کرده است. مناطق و ثروت و تب

دریایی و یا وابسته به دریا بوده و این -دریایی، نواحی هستند که واجد منابع حساس ساحلی -حساس ساحلی

ذیر و کمیاب، واقع شدن حساسیت بواسطة تنوع زیستی، غنای جانداران، وجود گونه های در معرض خطر، آسیب پ

اجتماعات حیاتی در آستانه تحمل اکولوژیک، حساسیت به آالینده ها، کندی ترمیم محیط زیست، آسیب های وارد 

(.  بهره برداری 135: 1831شده و مشکالت ناشی از پاکسازی  ازمحیط آالینده های محیطی ایجاد می گردد)داور، 

تخریب و تغییر اکوسیستم های طبیعی، تغییر کاربری حاصلخیزترین اراضی نامناسب و بیش از ظرفیت منابع طبیعی، 

جلگه ای و جنگلی، بهره برداری بی رویه از منابع، آلودگی بی رویة منابع آب، آلودگی زیست محیطی ناشی از دفع 

و .....، از  نامناسب فاضالب و انتقال زه آب کشاورزی، فقدان تعامل مناسب میان زیر بخش های مختلف حمل و نقل
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عمده ترین چالشهایی است که علی رغم وجود قابلیت های ممتاز جغرافیایی، طبیعی و اکولوژیکی در این شهرها به 

(. در میان انواع آلوده کننده ها نفت و هیدروکربن های نفتی نه تنها محیط زیست 13: 1833چشم می خورد)یمحالتی، 

یکی از متداول ترین و (. 33: 1832ات جدی می نماید)عباس پور، آبی، بلکه محیط زیست انسان را درچار لطم

مناسب ترین روشهای علمی برای جلوگیری ازخطرهای محیط زیستی در شهرهای ساحلی با عنایت به رشد و توسعه 

اجتماعی بوده و سعی در تهیه راهکارهای علمی برای اجرای پروژه هایی، با توجه به حساسیت های محیط  -اقتصادی

لذا، عدم برنامه ریزی نه  (.1: 1832یستی و جلوگیری از اجرای پروژه های آسیب رسان دارد)سیف زاده و رحیمی، ز

تنها سود دهی ندارد، بلکه آسیب های ناشی از آن هزینه بر بوده و محیط را تخریب می کند. به دلیل رابطه و وابستگی 

امه ریزی برای یکی از آنها و بی توجهی به دیگری امری میان اقتصاد دریایی و محیط زیست در شهر ساحلی، برن

غیرممکن است. از این رو، در هنگام توسعه اقتصادی باید راهبردهایی نیز جهت حفاظت از محیط زیست شهر ارائه 

 شود، که مهمترین آن ها عبارت است تز:

 در ابتدا باید منابع آلوده کننده و ظرفیت بارگیری محیط شناسایی شود. -1

 فرایند های تولید کشاورزی ، صنعتی و مصارف آب اصالح شود.-2

 نوع و میزان آلودگی ها مشخص شود و در جهت کاهش آن اقداماتی صورت پذیرد.  -8

سیستم هایی جمع آوری و تصفیه فاضالب های شهری، صنعتی و کشاورزی نیز باید طبق ضوابط و استاندارها -2

 مشخص گردد. 

انسانی منجر به آشفتگی های اکولوژیکی، از شکل افتادن نوار ساحلی و کاهش جذابیت های  بدین ترتیب، فشارهای

 .(Matheson and wall,1982: 113منابع نمی گردد)

پذیرش توریسم به صورت بی برنامه و باالتر از ظرفیت شهر ساحلی، در سالهای اخیر صدمات جبران ناپذیری را به 

نتیجه اینکه، یک شهر ساحلی  پایدار، هنگام توسعه اقتصادی، نیازمند توجه  محیط زیست شهر تحمیل کرده است.

بیشتر به حفظ محیط زیست و هویت طبیعی خود است.بنابراین، روابط محیط جغرافیایی و تصمیم گیری های دولتی 

پیچیده مدیریت و حفاظت از محیط زیست ساحلی از چالش های  و خصوصی مسئوالن باید متقابل و هدفمند باشد

آلودگی های حاصل از نشت نفت از  تهدیدهای عمدۀ اکوسیستم .( Ramos et al, 2015:312محسوب می گردد)

به علت احداث و توسعة روز افزون صنایع امکان بروز حوادث ناشی  .( :Vethamony, 2007های ساحلی است)

 .(12: 1831از نشت نفت دور از انتظار نیست)سپهر و همکاران، 

 کارهاي پیشنهادي در زمینۀ ايجاد و افزايش قدرت شهرهاراه

 الف: افزایش قدرت جذب گروههای مختلف انسانی با فرهنگ های مختلف

ب: فراهم نمودن بستری مناسب جهت ظهور ایده های ساکنین و تبادل این ایده ها و در نهایت استفاده از آن ها جهت 

 جتماعی و شهری با توجه به شرایط محیطی و اقلیمیحل مشکالت و مسائل و نیز توسعه اقتصادی، ا

 پ: دسترسی شهر به استعدادها و منابع انسانی و فکری)طبقه خالق( 

 ت: دسترسی این شهرها به فناوری های سطح باال و داشتن اقتصادی پیشرفته 

 های فرسوده و... ث: قدرت و توان ویژه این شهرها در مواجهه با بحران هایی چون فقر، بی خانمانی، بافت  

ها و بخش خصوصی  NGOج: وجود حمکروایی خوب در این شهرها: بطوریکه می توان سه عنصر، دولت محلی، 

 را در کنار هم و در تعامل با هم دید.

 چ:جایگاه ویژه فرهنگ در ابعاد مختلف شهر و نیز سیاستها و برنامه های شهری و استفاده موثر از تمام منابع فرهنگی  

 جه به حفظ تعادل میان محیط، منابع محیطی و بهره برداری و استفاده از توان های فیزیکی و جغرافیایی.ح:تو
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 تیجه گیرين

در بر دارندۀ مطالبی است که تاکنون پیرامون آن کارن شده و هیچ منبع و اطالعاتی در راستای رابطة گونه  نتایج تحقیق،

آیا شرایط محیطی و » رد. در پاسخ به سوال مطرح شده در مقاله، کهشناسی شهر و جغرافیای سیاسی آن وجود ندا

؟ باید گفت: روابط «جغرافیای طبیعی شهرها، در مطالعه ساختار فضایی، جریان سیاسی و نظام اقتصادی تأثیرگذار است

ررسی متقابل سیاست و فضا در شهر از موضوعات مهم مورد بررسی جغرافیدانان سیاسی عصر حاضر است. برای ب

این روابط، درک شرایط جغرافیای طبیعی بسیار مؤثر و مفید است. مطاالعات جغرافیدانان سیاسی نشان می دهد حیات 

شهرها همواره در ارتباط تنگاتنگ با محیط طببعی شکل گرفته است. محیط طبیعی همراه با عوامل دیگر همچنان که 

ه در مورادی نیز انهدام آنها را سبب شده است. لذا، مطالعه و موجبات تشکیل تمدن ها و شهرها بزرگ را فراهم آورد

بررسی شرایط اقلیمی یا آب و هوا، یک پارامتر اساسی در گونه شناسی شهر می باشد. از نظر جغرافیدانان سیاسی، 

مهم که در شرایط طبیعی، در ایجاد شهر و قلمرو شهرنشینی خود نقش بسزایی دارند. بنابراین،. از جمله عوامل طبیعی 

گونه شناسی شهرها دخیل است و نقش بسیار مؤثری دارد، اقلیم یا آب و هوا است که نوع مکان شهری و محیط و 

بستر فضایی شهر را توصیف می کند. در واقع، خصوصیات و شرایط فضاهای جغرافیایی بخصوص شهرها، از لحاظ 

عی و غیر طبیعی مدیون همین عوامل جغرافیای طبیعی محدودیت یا عدم محدودیت در امکانات و پتانسیل هایی  طبی

است. چون شهر بر پایه از ابتدا بر باپه موقعیت ریاضی و نسبی بوجود می آید و کالً عوامل طبیعی بویژه اقلیم تأثیر 

زیادی بر گونه شناسی و ویژگی های طبیعی و انسانی شهرها دارد. در طبقه بندی فضایی شهر با توجه به عوامل 

یطی به ویژه آب و هوا می توان شهرهای ساحلی، شهرهای کوهستانی و شهرهای بیابانی را به ترتیب، از نظر مح

فضایی و توزیع قدرت در شهر نام برد.  -اهمیت و درجه بیشتر کارایی و بهره برداری فضایی در تشریح روابط سیاسی

عوامل بازدارندۀ جغرافیایی و طبیعی مانند)محدودیت منلبع بنابراین، در مناطق کمتر توسعه یافته در کنار عوامل انسانی،

آبی، شرایط اقلیمی نامناسب، کوهستان ها و بیابان ها و .. ( تأثیر فراوان دارند. امید است که جغرافیدانان سیاسی شهر، 

 در آینده، گونه شناسی شهرها را با در نظر گرفتن سایر عوامل توسعه و گسترش دهند. 
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 2، شماره 2امنیت شهرهای ساحلی، فصلنامه دانش انتظامی لرستان، سال
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(.تحلیل کنش های فضای طبیعی ایران در جغرافیای 1830بالدپس، علی، بی باک، غالمحسین، ذکی، قربانعلی) -11

 .2سیاسی آن، فصلنامه چشم انداز جغرافیایی، شماره 

ی ساحلی خلیج فارس، مجموعة مقاالت ششمین (. راهکارهای بهینة  زیست محیطی در گردشگر1833پروازی، ) -12
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 (. جغرافیای سیاسی دریاها. انتشارات دانشگاه تهران. 1831پیشگاهی فرد، ) -12

(. جغرافیاهای تحول جهانی، مترجم، نسرین نوریان، تهران: 1838یکل)جانستون، ار.جی، تیلور ، پیتر و واتس، ما -10

 دوره عالی جنگ.

(. بررسی مفهوم حاکمیت ملی در عصر جهانی شدن. با راهنمایی دکتر مرجان 1835حسینی، نرجس سادات) -11

 بدیعی، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، کتابخانه دانشکده ی جغرافیا، دانشگاه تهران.
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