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Extended Abstract  

Introduction 

Although Iran has spent the most material resources on development and planning, but 

the development record is not proportional to the material resources spent. Researches 

show that drafting the development plan without taking into account the cultural, social, 

ethnic, geographical conditions and considerations and the political and security 

requirements of the country will not lead to much results. In order to get out of the 

current situation, a vital and extremely reasonable area must be addressed, and that is 

the issue of linking the development trend with the environmental and geographical 

conditions, and in considering the environmental conditions, priority is given to the 

geographical environment for numerous reasons. A very important aspect is the 

advantage of the institution-oriented approach to socio-economic issues, in this way and 

with the support of proposals, a meaningful link and relationship between the theory and 

the environment is established. Institutionalists, including Acemoglu and Robinson, 

criticized authors such as Sachs and Diamond and introduced the theory of institutions 

as the missing link in the study of the causes of the development or non-development of 

societies. Although institutionalists have introduced good institutions as the cause of 

development, but these same institutionalists consider geography to be the most 

important factor in the formation of the nature of primary institutions. What caused the 

institutionalists to place geography in the second order of importance after the 

institutions was a concept called dependence on the traveled path (following the path 

dependent on primary institutions). 
 

Methodology 

If the principle of the importance of geography and the need to consider environmental 

conditions in development planning is accepted, the basic question of this research is the 

logics and adaptations of including this vital phenomenon in the thought and practice of 

national development and creating a suitable place for consideration. Geographically, in 

the process of formulating and implementing national development plans and modifying 

national resource allocation logics, based on this, what path should be started and 
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followed? In this research, using the analytical and descriptive method based on the 

library method of data collection (documents), an attempt has been made to explain the 

role of geography in the concept of development. 
 

Results and Discussion 

It can be stated that many development issues have geographical solutions. Therefore, 

investigating the location and accessibility, the relationships between residential choices 

and land use, complete routes for transporting goods, spreading ideas and innovations in 

geographical frameworks and understanding the relationship between man and the 

environment and in order to solve development issues are important, and natural and 

human geographical aspects (cultural, social, economic and political) have an essential 

role in supporting and ensuring the development and national welfare of the countries of 

the world. In the continuation of this research, some recommendations for the future 

development program (the 7th development program of the country) were presented. 
 

Conclusion 
Finally, during this research, we have come to the conclusion that although geography 
and environmental factors may not be among the most determining factors in explaining 
the causes of development or failure of societies, they are definitely among the most 
important and determining factors. Globalization does not follow geographical unity. 
That attitude is living geography and it means accepting the general forces of the world 
in the pattern of distance. It continues to intensify with globalization, regionalism and 
localization lead to growth and opposing forces balance the effects. One of these 
changes is against the growth of localism in globalization. So, with globalization, not 
only geography will not disappear, but we will also witness the production and 
reproduction of unbalanced geographies. 
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 چکیده
ست،اما اتا کرده ن راسآترین منابع مادی را صر  امور توسعه ای و برنامه ریزی در با وجود اینكه ایران بیش

دهد که تدوین برنامه توسعه ها نشان میو مادی صر  شده تناسب ندارد. بررسی کارنامه توسعه با منابع انسانی
ر نتایج منیتی کشوو ای بدون توجه به شرای  و مالحظات فرهنگی، اجتماعی، قومی، جغرافیائی و اقتضائات سیاس
رد غفلت ه شدت موی و بچندانی را به دنبال نخواهد داشت. برای خروج از وضعیت موجود باید به ین عرصه حیات
ه شرای  ر توجه بت و دپرداخته شود و آن مساله  پیوند جریان توسعه خواهی با شرای  محیطی و جغرافیایی اس

ه مسائل بهاد گرا كرد نافیایی است. ین وجه بسیار مهم مزیت رویمحیطی به دالیل پرشمار اولویت با محی  جغر
و محی  بر  یان نظریهمست که از این طریق و با تكیه برنهادها پیوند و رابطه معنی داری اجتماعی آن ا-اقتصادی
دند و د کرنقد وار یموندکند. نهادگرایان از جمله عجم اوغلوورابینسون به نویسندگانی چون ساکس و داقرار می

گر چه مودند. انعرفی منظریه نهادها را به عنوان حلقه مفقوده بررسی علل توسعه یافتگی یا نیافتگی جوامع 
گیری لترین عامل شكاند، نهادگرایان جغرافیا را مهمنهادگرایان نهادهای خوب را علت توسعه معرفی نموده

توصیفی  ووش تحلیلی از دستگاه نظری نهادگرایی با رستفاده ادانند. در این پژوهش با ماهیت نهادهای اولیه می
رو )برنامه ه پیشهایی جهت برنامه توسعسعی شده جایگاه جغرافیا در اندیشه توسعه توضیح داده شود و توصیه
است  ایم که اگر چه ممكنبندی رسیدههفتم توسعه کشور( ارائه گردد. در نهایت طی این پژوهش به این جمع

ه نباشند توفیق جوامع جز عوامل ابر تعیین کنند یافتگی یا عدممل محیطی در توضیح علل توسعهجغرافیا و عوا
 آیند.ترین عوامل به شمار میها و تعیین کنندهترینولی قطعاً جز مهم

 
 جغرافیا، اقتصاد، توسعه، برنامه هفتم توسعه کشور. کلیدی: گانواژ         
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 مقدمه

ریزی توسعه است. اما با این جایگاه ریزی جزء اولین کشورهای جهان در برنامهنی در امر برنامهکشور ایران با سابقه طوال

های توسعه متعار  و رشد اقتصادی دست نیافته بلكه مشكالت فراوان دیگری نیز برایش ایجاد و سابقه نه فق  به هد 

منابع مادی را صر  امور توسعه ای و برنامه ریزی  (. با وجود اینكه ایران بیشترین489: 1397شده است )بهرامی پاوه، 

اما کارنامه توسعه با منابع مادی صر  شده تناسب ندارد. پرسش این است که از جنبه اندیشه  در آن راستا کرده است،

ای،ریشه های اصلی این قضیه چیست؟مرور رویكردهای اتخاذ شده در برنامه های توسعه نشان می دهد که ما بیشتر به 

ایم.برای سمت مدگرایی و تقلید در اتخاذ رویكرد حرکت کرده ایم و کمتر به اقتضائات محیطی جامعه مان توجه داشته

خروج از وضعیت موجود باید به ین عرصه حیاتی و به شدت مورد غفلت پرداخته شود و آن هم مساله  پیوند جریان 

ه به شرای  محیطی به دالیل پرشمار اولویت با محی  توسعه خواهی با شرای  محیطی و جغرافیایی است و در توج

جغرافیایی است.مساله ای که در ساحت های نظری و برنامه ریزی به طرز غیر متعارفی از آن غفلت شده است و این 

دهد که تدوین برنامه توسعه ها نشان میغفلت از جنبه های پرشمار برای توسعه کشوراختالل زائی کرده است. بررسی

ن توجه به شرای  و مالحظات فرهنگی، اجتماعی، قومی، جغرافیائی و اقتضائات سیاسی و امنیتی کشور نتایج چندانی بدو

ریزی توسعه و تدوین آن باید از روال مرسوم اندکی فاصله گرفت و موارد را به دنبال نخواهد داشت. بنابراین در امر برنامه

محیطی، سیاسی، اجتماعی و...( را نیز در برنامه تدوین آن لحاظ نمود. از آنجا اشاره شده را )مالحظات جغرافیائی و زیست

های توسعه در مناطق مختلف سرزمین مستقر هستند، بدیهی است که های گوناگون کشور برای ایجاد قطبکه مزیت

ور است. بر این اساس باید ریزان به کل جغرافیای کشی توسعه مستلزم نگرش برنامهها در برنامهمندی از این مزیتبهره

های هایی از فعالیتهم مردم اعم از مردم مناطق شهری، روستایی و عشایری مورد توجه قرار گیرند. به طوری که زنجیره

های جغرافیائی چنین مزیتاقتصادی مرتب  در مناطق ایجاد شده و هر حلقه در این زنجیره پشتیبان حلقه دیگر شود. هم

محیطی و هماهنگی با تولید و تقویت آن های زیستتوجه توأمان به ابعاد حفظ هویت ملّی، مهار بحران و تنوع اقلیمی با

های منابع مالی از ین سو و نیاز کشور های توسعه کشور قرار گیرد. محدودیتدر تدوین برنامه باید مورد توجه و اولویت

های اقتصادی و های توسعه هماهنگی الزم بین بخشامهطلبد که در تدوین برنبه رشد اقتصادی از سویی دیگر می

ها فراهم شود. بهترین ها صورت پذیرد تا در نتیجه این تعامل و همكاری زمینه برای کاهش عدم تعادلمناطق و استان

جه های مناسب با توگذاری متناسب با شرای  محلی و جغرافیای کشور شناسایی شود و این موقعیتهای سرمایهموقعیت

گذاری معرفی گذاران به ویژه بخش خصوصی برای سرمایهجغرافیائی آنها به سرمایه های مناطق و موقعیتبه مزیت

هفتم توسعه کشور( باید به امر تمرکززدایی بیش از پیش  رو )برنامهتوسعه پیش ها به ویژه برنامهدر تدوین برنامه1شوند.

های الزم برای مدیریت تحوالت را ایجاد کرد و شان را تقویت و مهارتفیائیهای جغراتوجه کرد، نقش مناطق و موقعیت

 زمینه مشارکت همگان را در تدوین برنامه فراهم کرد.

اساسی  شد، پرسشته بااگر اصل اهمیت جغرافیا و ضرورت در نظر گرفتن شرای  محیطی در برنامه ریزی توسعه پذیرف

 ووسعه ملی اندیشه و عمل ت های وارد ساختن این پدیده حیاتی درریها و سازگااین پژوهش این است که منطق

وسعه ملی و مه های تبرنا ایجادکردن جایگاه مناسب و در خور برای مالحظات جغرافیایی در فرآیندهای تدوین و اجرای

 اصالح منطق های تخصیص منابع ملی بر این اساس باید از چه مسیری آغاز و دنبال گردد؟

نیافتگی جوامع )جغرافیا و به این صورت سازماندهی شده که ابتدا مبانی نظری رابطه جغرافیا و علل توسعه پژوهش حاضر

                                                           
1. https://www.mccima.com  ا 



 59                                                       ...............                            هایی.توصیه: توسعه و اقتصاد جغرافیا،علیزاده و مؤمنی / 

ماهیت نهادها، جغرافیا و استعمار، جغرافیا و نهادها( مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته ، سـپس مفهـوم جغرافیـا در سـطح     

اقتصاد و جهانی شدن مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت بـه  تحلیلی توسعه مورد بازنگری و متغیر جغرافیا در عرصه 

تر شدن برنامـه توسـعه پـیش روی کشـور     هایی جهت کارآمدهای توسعه کشور توجه شد و توصیهنقش جغرافیا در برنامه

 )برنامه هفتم توسعه( ارائه شد.

 

 نظری مبانی

گسترده و  ئوکالسینكرد نظری در اقتصاد به اندازه رویاز زمان پذیرش اقتصاد به منزله علم تا کنون، هیچ جریان ن

ظر از اینكه نند، صر  ااخته پذیرفته نشده است. به طوری که این رویكرد را به منزله جریان اصلی اقتصاد به رسمیت شن

ن ه ای. آنچه به استچه عوامل درونی و بیرونی در چارچوب اندیشه اقتصادی موجبات چنین محوریتی را فراهم کرد

 است.این فكندهارویكرد اقتصادی چنین توانایی بخشیده است مفروضاتی است که در سراسر مفاهیم نظری سایه 

نایب، ) مل استات کامفروضات ،رفتار عقالیی به مفهوم عقالنیت ابزاری فرد است، روش شناسی فردگرایانه،اطالع

ها و ایده ری هستند،غیرضرو عقالنیت ابزاری، نهادها بر اساس مفروضات غیر واقعی اقتصاد مرسوم در دنیای (.70، 1395

وی دنیای واقعی کنند. اما اگر اندکی به سها اهمیتی ندارند و بازارهای کارآمد عملكرد اقتصادی را مشخص میایدئولوژی

متقارن ه صورت نابشود که اطالعات ما کامل نیست و همین اطالعات ناقص در میان بازیگران حرکت کنیم، مالحظه می

ها و ایده دنیایی، چنین توزیع شده است. و ظرفیت ذهن انسان ها برای پردازش اطالعات دردسترس نیز محدود است. در

مند از وشرکنند و به این ترتیب حرکت به سمت تبیینی ها و منافع ناهمگون نقش مهمی در انتخاب بازی میایدئولوژی

 (.584: 1397شود )مومنی، جتناب ناپذیر میها در عملكرد اقتصادی انهادها و نقش آن

ه کرده است. از تنائی توجکروگمن اقتصادشناس بزرگ معاصر و برنده جایزه نوبل اقتصاد در این زمینه به نكته قابل اعپل

های کند که فعالیتوی رویكرد نئوکالسین به امور اقتصادی فاقد ابعاد زمانی و مكانی است و چنین فرض می دیدگاه

ن نئوکالسین قتصاددانااپذیرند. در اقتصاد موردنظر قتصادی در ین عالم انتزاعی و جدا از تاریخ و جغرافیا صورت میا

های فعالیت دهنده مكان جغرافیائیآید و عباراتی مانند اقتصاد آمریكا که نشانصحبتی از زمان و مكان به میان نمی

ندارند.  جایگاهی قتصاداقتصاد قابل درك هستند، در نظریه رسمی ا اقتصادی است و برای افراد غیرمتخصّص در حوزه

المللی تنها با بین ز اقتصاددانند و ااقتصاددانان نئوکالسین اقتصاد ملّی را چیزی فراتر از ین نقطه فاقد بعد درفضا نمی

 (Krugman, 1992: 2). کنند ای از نقاط مرتب  به هم یاد میعنوان مجموعه

اقعیت و وی و فهم ی نظرا  این پژوهش می توان گفت بزرگترین نقدی که از تئوری بازار به عنوان مبنابر اساس اهد

ال ن است. حن معیاعتال بخشی به آن مطرح شده است،گسستگی آن از شرای  محیطی و پیوند مشخص با زمان و مكا

-ائل اقتصادیرا به مسهاد گنم مزیت رویكرد در برابر رویكرد نئوکالسین ،رویكرد نهادگرا قرار دارد.ین وجه بسیار مه

رار می شود. حی  بر قمیه و اجتماعی آن است که از این طریق و با تكیه برنهادها پیوند و رابطه معنی داری میان نظر

اص از این زمانی خ عین ونهادها همه چیزهایی را که از گذشته به ارث می برند در خود جمع می کنند که در کشوری م

لی تغییر م یتفاوت مسیرهاها به عنوان ماتریس نهادی یاد می شود ،همانطور که تاریخ عصر مدرن نشان می دهد، پدیده

ر و گرفتار ی به مسیابستگنهادی و از این رو تفاوت در عملكردهای نسبی، بسیار زیاداست.مشخصه این مسیرها پدیده و

 (.126: 1390)چاونس،  شدن در قید و بند عملكرد و مسیر گذشته است
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از این دریچه وقتی در چارچوب نهادگرایی به مساله توسعه نگریسته می شود نقطه عزیمت بحث در این زمینه را مواجه  

اطمینانی ها معرفی می کند.نورث بزرگترین نقدی که بر آموزه بازار گرایی ذکر می کند مساله حساسیت زدائی از با نا

اطمینانی با منشا طبیعت است. و ما بر اساس اهدا  ها،نااطمینانیکه بخشی از این نا(. 1396ها است )نورث، اطمینانینا

اطمینانی با منشا طبیعت که بزرگترین نیروی محرکه حساسیت به جغرافیا است، متمرکز می پژوهش صرفا روی عنصر نا

های با اطمینانیها اولویت را نااطمینانیهای نهادگرایی بر اساس آرائ نورث این است که در میان ناشویم.یكی از نوآوری

منشا طبیعت معرفی می کند و از این دریچه نشان می دهد چه پیوند عمیقی میان توسعه و جغرافیا وجود دارد. مساعد 

بودن محی  برای توسعه انسانی، نقش مهمی در الگوهای متفاوت توسعه ایفا کرده است. نه تنها آب وهوا مهم بوده، بلكه 

زا ها، الگوی بعدی توسعه سیستم ایمنی و نتایج مخرب قرار گرفتن در عرض عوامل بیماریامل میان حیوانات و انسانتع

  1اند.که بخشی از محی  اصلی نبودند همگی نقشی مهم در توزیع فعالیت بشر ایفا کرده

ندی یش توانمافزااصله پس ازاهمیت عدم اطمینان ناشی از محی  فیزیكی به روشنی در افزایش عظیم جمعیت بالف

اه با شدید همر شود. این تغییرانسانی در کنترل بهتر محی  طبیعی از آغاز عصر مدرن در قرن هجدهم نمایان می

ده است. ششان داده های علمی مؤثر در این توسعه بسیار عظیم نتحوالت عمده در دانش، پیشرفت تكنولوژین و موفقیت

ها ناشی ینانعدم اطم نی کهد امید به زندگی و کاهش مرگ و میر کودکان،بوده است. در جهاپیامد آن افزایش بسیار زیا

خصه ساختار سته که مشکردند. توسعه جهان به هم واباز محی  فیزیكی بودند، اکثر افراد در نواحی روستایی زندگی می

روبه رشد جمعیتی که در  و درصد 1900ل پیچیده محی  انسان است در تعداد در حال رشد شهرهای بزرگ، به ویژه از سا

ر یابد. انتقال از مناطق روستایی به مناطق شهری، بیانگکنند، انعكاس میهزار سكنه زندگی می5شهرهای بیش از 

خدمات  هایتاًهای منشعب از آن به بخش صنعت و نتغییری اساسی در کسب محصول از بخش کشاورزی و سایر فعالیت

لی برای اند، بلكه دلیل اصهای منشعب به طور مطلق در حال کاهش بودهمعنی نیست که فعالیت بوده است. این بدان

های سنتی عدم یشهشود. در واقع تسل  بر محی  فیزیكی ررشد خدمات این است که منابع به مبادله اختصاص داده می

چالش جدید و  حال تكامل اما محی  انسانی درئی را کاهش داده یا از بین برده است پذیری جغرافیااطمینان بشر از آسیب

حوالت تهای ناشی از محی  طبیعی و جغرافیا کرده است. تر برای رفاه و تبار بشر را جایگزین عدم اطمینانمهلن

ت. تسلیحاتی بوده اس ت نیزتكنولوژین انقالبی که دنیایی از فراوانی مواد را ممكن ساخته ریشه ظهور چشمگیر تسلیحا

ن بیستم ن کند. قرتواند شهرها، کشورها و در واقع کل زندگی بشر را ویرای چنان قدرت تخریبی است که میکه دارا

 (.137-142: 1396تلفاتی بیش از آنچه در کل تاریخ گذشته به وقوع پیوسته را شاهد بود )نورث، 

ها و سازمان تجلی یافته است فناوری های متفاوت که در قالب زبان، آداب و رسوم،ها به محی های متنوع انسانواکنش

عظم تفاوت های متفاوت محی  فیزیكی و جغرافیا به توسعه انسانی بخش ایابد. مساعدتدر طول زمان همواره تدوام می

ها در محی  فیزیكی را ای به نسبتی که دانش علمی، تفاوتکند. اما به نحو فزایندهتاریخی در رفاه بشر را تعیین می

دهد )نورث، می ا شكلرده باشد آثار متقابل پیچیده میان جمعیت، ذخیره دانش و عملكرد نهادهای جوامع تعدیل کر

1396 :144 .) 

در عین حال که نهادگرایان به مساله اهمیت نا اطمینانی های با منشا طبیعت  و پیوند عمیق جغرافیا و توسعه وقو  

ای است که در آن عوامل محیطی به ویژه عوامل محی  ی نظریهکامل نشان می دهند،از جبرگرایی محیطی)جبر محیط
                                                           

دهد. این اثر در هدایت ما برای نیافتگی انسان را توضیح میهای بعدی برای توسعه یا توسعهها و حیوانات و داللت( رابطه پیچیده انسان1997. اثر دایموند )1
انی قائل نیست در ه اعتبار چندشمند است. اما در تحلیل توسعه نوع دوم برای محی  نهادی پیچیدهای گوناگون برای توسعه اولیه ارزهای محی فهم داللت

 طلبد.ای را میحالی که توسعه نوع دوم محی  نهادی پیچیده
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پرهیز کرده و آن را نیز مورد انتقاد قرار می  (شودطبیعی به عنوان علت وجودی افتراق اقتصادی جوامع درنظر گرفته می

 کنند.دهند و عامل نهادی را مقدم بر جغرافیا عنوان می

سعه یح علل توغرافیا ین عامل قوی در توضجایی با توجه به اینكه شود که دیدگاه نهادگرحال چه عاملی سبب می

ر ت اول و جغرافیا ددهد، نهادها را در اولویتأثیر شرای  خود قرار مینیافتگی بین جوامع است و ماهیت نهادها را نیز تحت

ینه مبادله و رایی، هزنهادگ دهد؟ و درنهایت جبرگرایی جغرافیایی صر  را نپذیرد؟از دیدگاهمراتب بعدی الویت قرارمی

جایگاه  طالعاتی وهای تاریخی از بعد ساختار انگیزشی و اساختار حقوق مالكیت دو مفهومی هستند که کیفیت مشخصه

 فیا بر عواملی کهأثیر جغراسازند. بدین ترتیب عالوه بر توجه به متغیرهای نهادی تآنها شرای  اولیه سیستم را منعكس می

آید. با این وجود با پیموده شدن دهند، به حساب میتأثیر قرار میادله یا ساختار حقوق مالكیت را تحتمیزان هزینه مب

شود. به ا بیشتر میری نهادهثرگذااتدریجی مسیر وابسته به نهادهای اولیه تأثیر جغرافیا از دید نهادگرایان کاهش یافته و 

تبه دوم رهادها در نگذارد و بعد از د نهادها بر عملكرد اقتصادی تأثیر می( جغرافیا نیز مانن2002اعتقاد رودرین و دیگران )

 (.284: 1390به نقل از نوبخت و همكاران،  Rodrick, D and et.al ،2002اهمیت قرار دارد )

 

ین . بدر نهادها دارد فاوتتفاوت در نتایج اقتصادی رابطه مستقیمی با ت: گذاردجغرافیا بر ماهیت نهادها اثر می

شود. به یده میمسبتگی دوعی هثروتمندترین کشورها از نظر درآمد سرانه و کشورهایی که قدرتمندترین نهادها را دارند ن

ه به نهادهای سی آزادانهای کارآمد، نسبتاً غیرفاسد، قواعد حقوقی شفا  و قابل اجرا و دسترآن معنا که هر دو: دولت

را غرب چیست و چ های مختلف جهانت که دلیل متفاوت بودن نهادها در بخشسیاسی و قانونی دارند. لذا پرسش آن اس

هستند چرا همه  شد حیاتیروت و بیشتر از سایرین از وجود نهادها منتفع می شود؟اگر نهادها تا این حد در دستیابی به ثر

 درباره تأثیر (، مفصال1689ً-1755یو)کنند؟ بارون دومونتسكبندند و با آنها سر نمیبه سادگی بهترین نهادها را به کار نمی

یت نهادها تأثیر های مختلفی بر ماهوهوا و جغرافیا بر ماهیت نهادها بحث کرده. او معتقد است جغرافیا به شیوهجدّی آب

ر ادامه ونتسكیو دمگذارد. شیوه نخست از طریق شكل دادن به چیزی است که بعداً شخصیت یا روح ملی نامیده شد. می

 مسیر اینشورهای گرکسد در کشورهای متعدل احساس خوشحالی مردم بیشتر از کشورهای سردسیر است و در نویمی

ها تمایل به تأیید آن دارند. وی می گوید،من به کند که امروزه خیلیای اشاره میحس خیلی شدید است. او به نكته

شابه تأثیر مموسیقی  دیدم وان آن هم یكسان بودند تماشای اپرای مشابهی در انگلستان و ایتالیا رفتم که حتی بازیگر

ه تصور کشود، چیزی آید و هیجانی میمتفاوتی بر دو ملّت داشت. یكی واکنش سرد و بلغمی دارد و دیگری به وجد می

 ازگاری تأثیر جغرافیا بر نهادها اثرگذاری بر قدرت است.س(. دومین 238-241: 1399آن دشوار است. )فوکویاما، 

ه پردازد. اما درباره وجود کسانی کداری میداری را مطالعه و به نظریه ارسطو در باب طبیعی بودن بردهسكیو نهاد بردهمونت

اتی حقارت بیولوژین ذ داری در آفریقا ریشه در حسکند و این نظر را که بردهذاتاً برده به دنیا آمده باشند اظهار تردید می

ها و زور و اجبار است. اما طلبی انسانداری محصول راحتگوید بردهپذیرد. مونتسكیو میکند و نمیسیاهان دارد رد می

تسكیو آزادی لوژی. مونکند تا حد زیادی نتیجه جغرافیا است و نه بیواینكه چه کسی دیگری را وادار به برده بودن می

ای از ههای اروپائی به مجموعود دولتت جغرافیایی باعث شده بدانست که موقعیاروپائی را محصول این واقعیت می

اشند. در مقابل با نداشته وزن ) با یكدیگر( تقسیم شوند و هیچ کدام توان غلبه بر دیگری رجوامع سیاسی رقیب نسبتاً هم

مند ههای تحت حاکمیت خود بهرهای بزرگ آسیا نظیر چین، ایران، ترکیه از فالت و باز بودن سرزمینامپراطوری

 (.238-241: 1399کرد )فوکویاما، تر میو این ویژگی جغرافیائی تمرکز قدرت نظامی را به مراتب آسانشوند می
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اقتصاددانان مشهوری چون جفری : جغرافیا از جمله عوامل تعیین کننده نهادهای مدرن و رشد اقتصادی است

نمودند. نسخه جدید این دیدگاه به همچنان با دالیل قوی از نظریه فقر ذاتی کشورهای گرمسیری جانبداری  1ساکس

های بسیار نامطلوبی برای سالمت به کوشی و توان نیروی کار و ، پیامدجای تأکید بر اثرات مستقیم آب و هوا ،بر سخت

های کشاورزی وری نیروی کار دارند و ثانیاً خاك کم حاصل مناطق استوائی اجازه فعالیتخصوص ماالریا  و بنابراین بهره

گیری مشابه جهت فكری دیدگاه مونتسكیو است: مناطق متعدل بر مناطق استوائی و دهد. اگرچه این نتیجهرا نمی وربهره

 (.71: 1400اوغلو و همكارش، استوائی مزیت نسبی دارند )عجمشبه

ر های جغرافیا در دنیای معاصیافتگی و مساعدتکند که میان سطوح توسعهجفری ساکس به این نكته اشاره می

گردد. ن میکند یا مانع از آشود. به گفته وی جغرافیا به دو شیوه مهم رشد اقتصادی را تسهیل میهمبستگی دیده می

مند شدن ین کشور از و نقل نقش بسیار مهمی در بهرههای آبی و دیگر وسائل حملنخست آنكه دسترسی به راه

روپا گفته بود. انی در ابازرگ مورد مراحل اولیه توسعه تجارت وبازرگانی دارد، درست به همان صورتی که آدام اسمیت در 

یرانی های قابل کشتبست در داخل آفریقا و آسیای مرکزی در قیاس با کشورهای صاحب بنادر و رودخانهکشورهای بن

معتدل در های قلیمالی امزایای کمتری در صادرات محصوالت خود دارند. دوم آنكه مردمان استوائی در مقایسه با اه

کشورهای  آمد سرانهها هستند. براساس ارزیابی ساکس شیوع شدید ماالریا به تنهایی نرخ رشد درمعرض انواع بیماری

موردنظر  دهند. این گفته ساکس به نوعی بازتولید اولین مسیر علّیدرصد در سال کاهش می 3/1واقع در خ  استوا را 

شان در اثر بروز ن بدنیبا کاستن توا م جنوب نه تنها با تنبل کردن مردم کهوهوای گرمونتسكیو به زبان مدرن است. آب

صادی تأثیر ملكرد اقتها، مستقیماً بر رشد و عبیماری و به دنبال آن کاهش توانشان برای کار کردن و بروز استعداد

 (.242: 1399گذارد )فوکویاما، می

 

های طوالنی مردمان میان تاریخ های برجستهکند تفاوتبیان می جرد دایموند: هاقاره ، استعمار و تفاوتجغرافیا

زیست آنها است. برای مثال از های ذاتی خود این مردمان بلكه برخاسته از محی های متفاوت، نه ناشی از تفاوتقاره

ت. محور اول اینكه باشد که خود شامل چندین محور اسنیافتگی آفریقا شد جغرافیای آن میجمله عواملی که باعث توسعه

خاستگاه حیوانات اهلی آفریقا و جنوب صحرا، اوراسیا و در چند استثناء شمال آفریقا است. در نتیجه حیوانات اهلی تنها 

ها به آفریقا جنوب صحرا وارد شدند. محور دوم های در حال ظهور اوراسیائی از آنبرداری تمدّنهزاران سال پس از بهره

اول است، اما نه به آن حدت و شدت، تفاوت میان گیاهان اهلی شدنی در آفریقا جنوب صحرا و که متناظر با محور 

گیری متفاوت آفریقا در مقایسه با اوراسیا، جهت تر تكامل پسا پلیستوسیاوراسیا است. سومین عامل در پی سرعت آهسته

یا اخذ شده در ین بخش از آفریقا، هنگام  این قاره است. از این رو محصوالت و حیوانات اهلی شده محورهای عمده

رو بودند. در مقابل محصوالت و حیوانات جوامع روستائی اوراسیائی به جائی مناطق دیگر با دشواری زیادی روبهجابه

رو می وهوایی مشابه و طول روز واحدی روبهکردند و با آبآسانی هزاران کیلومتر را در ین عرض جغرافیائیی طی می

جنوبی آفریقا کند بود. به طور خالصه برخال  -آوری انسانی در راستای محور شمالیبه همین نحو گسترش فنشدند. 

های میان مردم اروپا و پندارند استعمار آفریقا به دست اروپا هیچ ارتباطی به تفاوتپوست میهای سفیدآنچه نژادپرست

افیائی و زیست جغرافیائی، به طور خاص ناشی از تفاوت در های جغرآفریقا ندارد، در عوض این امر ناشی از تصاد 

                                                           
1. Jeffrey sachs 
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های وحشی گیاهی و جانوری است. به بیان دیگر سیرهای تاریخی متفاوت مساحت محور جغرافیائی و مجموعه  گونه

 (.480-483: 1400آفریقا و اروپا در نهایت از تفاوت در دارائی منقول آنها ناشی شده است )دایموند، 

ز پیامدهای اهای اولیه خود ایم این است که جفری ساکس و جرد دایموند در تبیینتا به این جا متوجه شدهنكته ای که 

 اند.ندانی به مسأله نهادها نداشتههای جوامع، توجه چتوسعه و تفاوت

 

 زمینه کنند که بحث دایموند دراوغلو و رابینسون بیان میعجم: یافتگی جوامعنهادها، جغرافیا و سطح توسعه

ای که بخش اصلی نابرابری را در دنیای جدید شكل داده است باز های درون قارهای از توضیح تفاوتنابرابری قاره

ون ت خاورمیانه را بدمندی انگلستان از ابداعاماند. آنها معتقدند هر چند راستای امتداد اوراسیا ممكن است بتواند بهرهمی

ثالً در مولداوی ی دیگر مر جایدح دهد اما نمی گوید چرا انقالب صنعتی به جای انگلستان نیاز به اختراع مجدد آنها توضی

و گیاهی و محور  م جانوریع عظیاتفاق نیفتاد؟ به عالوه همانگونه که خود دایموند اشاره کرده است چین و هند هم از تنو

اوغلو و کنند. عجمر در این دو کشور زندگی میدید اکثر مردمان فقیجمند است ولی در دنیای ربی اوراسیا بهرهغ-شرقی

ها در خالل های رفاه کشوردهند که فرضیه جغرافیا نه تنها کمكی به تبیین ریشهرابینسون بحث را این طور ادامه می

و یعنی پستی )گذارد بلكه حتی قادر به توجیه آن مقوله کند و انگشت تأکید را عمدتاً بر نكاتی نادرست میتاریخ نمی

های امروزی فاوتکنند که عوامل جغرافیائی نه تنها به تبیین تهای زمین از لحاظ فقر و غنا( نیست. آنها بیان میبلندی

هایی از جمله ژاپن و چین مانند که چرا ملّترسانند بلكه از پاسخ به این سؤال درمیهای مختلف جهان یاری نمیبخش

ای جدیدتر را یهآنها نظر رآیند شتابان رشد را آغاز کردند؟برند و سپس یكباره فای طوالنی در رکود به سر میبرای دوره

: 1400اوغلو و همكارش، کنند )عجمیافتگی جوامع تحت عنوان نهادها معرفی میبرای تبیین علل اختال  سطح توسعه

77-75.) 

تین در قیاس با آمریكای شمالی را به داگالس نورث اقتصاد دان بزرگ توسعه مورخ اقتصادی عملكرد ضعیف آمریكای ال

)واردشده به دهد که خود تابعی از هویت استعمارگرانهای نهادی در زمینه حق مالكیت و حاکمیت قانون نسبت میتفاوت

ال و بود. این انگلستان بود که آمریكای شمالی را به وجود آورد و نهادهای خود از جمله کامنهر ین از این دو منطقه(

گرا مستمره شد. استانلی آن دادر، اما آمریكای التین توس  پرتغال یا اسپانیای مرکانتیلیست و مطلقت پارلمانی را بهحكوم

اند لكن آنها خود انگرمان و کنت سوکولو  دیگر مورخان اقتصادی هستند که معتقدند نهادها اهمیت زیادی داشته

های تعمارگران در دنیای جدید با آن مواجه شدند. آنها تداوم حكومتوهوایی و جغرافیائی بودند که اسمحصول شرای  آب

دهند و اند، مورد توجه قرار میاقتدارگر سلسله مراتبی آمریكای التین را که با نهادهای اقتصادی استثماری ممزوج شده

های سوکولو  دلیل تفاوت بینند. انگرمان وآن را در تناقضی با دولت دموکراتین و بازار آزاد در آمریكای شمالی می

اند، یعنی انواع عوامل طبیعی خوانده دانند که اقتصاددانان موهبتنهادی را نه صرفاً هویت استعمارگران بلكه چیزی می

شوند. انگرمان رویند یا استخراج میهای متفاوت آمریكا میوهوا و جغرافیای بخشمحصوالت و مواد معدنی که در آب

(. در واقع 242-243: 1399دانند )فوکویاما، وهوایی و جغرافیائی میی متفاوت را شرای  اولیه آبریشه ظهور نهادها

شناسند ولی بیان یافتگی جوامع میانگرمان و سوکولو  نهادها را به عنوان عاملی مهم و اساسی در توضیح علل توسعه

تأثیر پدیده جغرافیا است. دایموند در این ها خود تحتکنند که نباید از این مسأله غافل شد که شكل گیری ماهیت نهادمی

کند که دیدگاه نهادهای خوب دیدگاهی ناقصی است، نه اشتباه، بلكه فق  ناقص  و نیز اینكه اگر قرار راستا عنوان می

بته اند. تصدیق اهمیت این عوامل الاست کشورهای فقیر ثروتمند شوند عوامل مهم دیگری هستند که نیازمند بررسی
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توان صرفاً با معرفی نهادهای خوب به کشورهای فقیری پیامدهای خاص خود را در عرصه سیاستگذاری دارد. نمی

ها انتظار داشت این نهادها را پذیرا شوند و به سرانه تولید ناخالص ملی ایاالت متحده یا آنهمچون پاراگوئه و مالی از 

شوند. ین دسته در کنار نهادهای خوب، نهادها به دو دسته اصلی تقسیم میسوئیس دست یابند. انتقادات وارده بر نظریه 

وری زراعی های بهرهواسطه نیز هست، متغیرهایی مانند بهداشت عمومی، محدودیتقائل به اهمیت دیگر متغیرهای بی

ی خوب مربوط دوم انتقادات به خاستگاه نهادهامحیطی. دستههای خاك و اقلیم، شكنندگی زیستناشی از وپژگی

واسطه و مستقیمی کند که نهادهای خوب را صرفاً همچون عامل بیگویند کفایت نمیشود. دسته دوم منتقدان میمی

توان متغیری تصادفی هایشان از هیچ اهمیت خاصی برخوردار نیست. نهادهای خوب را نمیدرنظر بگیریم که خاستگاه

اند. در عوض پدید آمدن داشته انمارك یا سومالی با اجتماعی برابر امكانخاکی در ددانست که در هر جایی از این کره

ای بلند از پیوندهای تاریخی بوده است. کند که پدید آمدن نهادهای خوب در گذشته ناشی از زنجیرهدایموند گمان می

ادها. اگر خواهان ایجاد نهادهای ای مرتب  با این نهواسطهپیوندهایی از علل نهائی برخاسته از جغرافیا تا متغیرهای بی

 (.553: 1400خوب در کشورهای فاقد آن هستیم باید به درك مناسبی از این زنجیره دست یابیم )دایموند، 

 

 روش تحقیق

دانیم می ها براساس روش خاص و معیاری معین صورت گرفته است. همان طور کهاین پژوهش مانند سایر پژوهش

 وطح نتایج سها براساس سطح داده و اطالعات، و تشخیص و تمایز آن از سایر پژوهششناخت ین تحقیق و مطالعه 

. باشد. مشخص کردن این عناصر در هر تحقیقی بسیار ضروری استها و تعریف شده میتحلیل موضوع براساس روش

ها را مشخص ردآوری دادهگپردازیم الزم است واحد مطالعه را معین کنیم. روشمی زیرا زمانی که به تدوین هر پژوهش

وش ر (.1386، توان به نتایج درست و منطقی رسید )اوماسكارانکنیم که در این صورت از تحقیق صورت گرفته می

ه صورت بعات تحقیق این پژوهش روش توصیفی و تحلیلی است. در ارتباط با موضوع پژوهش روش گردآوری اطال

انی ت بانن جهی مرتب  به تحقیق از طریق مرکز زلزله نگاری و سایهاای صورت گرفته است. عمده دادهکتابخانه

اخالص داخلی ر تولید نهای اقتصادی، کشورهای جهان از منظگردآوری شده است. در ارتباط با واحد مطالعه در سطح داده

 و از منظر داده های جغرافیایی، کشور ایران مورد مطالعه قرار گرفته است.

 

 هابحث و یافته  

 رافیا، اقتصاد و توسعهجغ

های تخصّصی از حیث دانشی هر دو متغیر ساخت قدرت سیاسی و توسعه اقتصادی در کانون گرایش: جغرافیا و توسعه
جغرافیا قرار دارند و از جنبه عملی نیز واقعیات جغرافیائی رابطه وثیقی با هر دو متغیر پیش گفته دارند. درنظر متقدمین 

ساخت قدرت سیاسی به عنوان یكی از عوامل اصلی تعیین کننده رشد و تداوم آن یاد شده است.  اقتصاد توسعه از متغیر
های قدرت در محی  اجتماعی و فرآیند ساخت قدرت سیاسی ناظر بر وضعیت و فضائی است که در آن رواب  و شبكه

توان نهادی ساخت قدرت سیاسی را می هایها و شاخصاند. ابعاد، مؤلفهتأثیر شرای  جغرافیائی ساخته شدهتاریخی تحت
های جغرافیائی نیز تا آن جا که رابطه وثیق با فضای ترین عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی دانست. عوامل و مؤلفهاصلی

ترین عوامل موثر ساخت قدرت سیاسی برشمرد. توان از اصلیگفتمانی تولید، تثبیت و گسترش قدرت سیاسی دارند را می
ریزی توسعه اقتصادی در سطوح مختلف محلی، انسان و طبیعی جغرافیائی همچنین تأثیر بسزایی در برنامه هایویژگی
ای و ملّی دارند، بنابراین رابطه بین وجوه جغرافیائی، ساخت قدرت سیاسی و توسعه اقتصادی همواره یكی از منطقه
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ماندگی بوده است. در موضوع علل توسعه یا عقبهای جغرافیایی مورد توجه ترین موضوعاتی است که در تحلیلمهم
های جغرافیائی دلیل عمده فقر و کشورها و مناطق نقش عامل جغرافیا همیشه پرطرفدار بوده است. بر این اساس تفاوت

گردد. از طرفی هر فضای جغرافیائی نمادی از عملكرد نظام سیاسی و اقتصادی است و غنای کشورها قلمداد می
پذیرد. تأثیر های سیاسی اقتصادی تأثیر میهای جغرافیائی همواره از اندیشهها و سیر تكوینی پدیدهدهی فضاشكل

تصمیمات و عملكردهای سیاسی بر جغرافیا، دگرگونی قضایی و اجتماعی را به دنبال دارد و نیروهای اجتماعی در 
ای است که گردند. جبر محیطی نظریهی میها و عملكردهای سیاسهای سیاسی منجر به تغییر و اصالح سیاستسیستم

شود. در آن عوامل محیطی به ویژه عوامل محی  طبیعی به عنوان علت وجودی افتراق اقتصادی جوامع درنظر گرفته می
 هایغنا را مورد تأکید قرار داد. در این نگاه جغرافیا نه تنها ویژگی در غرب معاصر ابتدا مونتسكیو تمرکز جغرافیائی فقر و

گیر کشورهای کند. البته رشد سریع و چشماقتصادی بلكه موقعیت و مختصات سیاسی ین ملّت را هم تعریف می
سنگاپور، مالزی و ... حداقل در شرای  امروز دنیا نقض تجربی گزاره جبر جغرافیائی است.البته مخالفان جبرگرایی از این 

و روشنی را برای تشكیل نهادهایی دارند که عامل اصلی فقر و  مهم غافلند که محی  و فضاهای جغرافیائی تجویز صریح
 (.48: 1400گردند )الهامی و همكارش، غنای جوامع قلمداد می

بقا شده و بر اقابل توجهی  هتوسعه به عنوان افزایشی سریع در مجموع سرمایه و درآمدسرانه قابل توجیه است که طی دور

ه است. در وژیكی بودرافیكی، اقتصادی و تكنولگذاشته و همراه با تغییرات دموگهای هر جامعه اثر روی بیشترین قسمت

ر داده است. از المللی مورد بررسی قراای، کشوری و بینهمین زمینه جغرافیادانی نظیر فلمن توسعه را در تعاریف ناحیه

ن است که منابع بارت از آفهوم توسعه عباشند. در واقع مدیدگاه فكری او کشورها ارائه کننده سطوح مختلفی از توسعه می

« تی تا وشولتز»نی همچون اند. جغرافیاداناین ناحیه و یا ین کشور تا چه حد و میزانی تحت استفاده کارآمد قرار گرفته

همچنین  ی جهان ودر پژوهش دقیق و جامعی درباره رفاه انسانی و موقعیت توسعه در بین کشورها 1998در سال 

اند که در نظام طبیعی، تاوشولتز در تحقیق خود اشاره کردهاند. تیمقیاس ملی به بررسی مفصّلی پرداخته های بزرگنظام

اند و شامل ودهبائزاهمیت حباشد و دو متغیر از این جهت بررسی تأثیرگذاری بالقوه طبیعی برروی رفاه انسانی موردنظر می

تحلیل  وورد سنجش مومترمربع از اراشی قابل کشت بوده و بایستی ر کیلهکل صنعت اولیه سرانه، جمعّیت سرانه  ارزش

داخلی، ص دهد که وضعیت کلی کشورهای دنیا )از منظر تولید ناخالنمودار ذیل نشان می (.99: 1379قرار گیرند )بهفروز، 

 چگونه است: رشد اقتصادی(
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تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی

 
 

 2022منظر تولید ناخالص داخلی در سال  وضعیت کلی کشورهای دنیا از.1شکل
 (نگارندگان از ترسیم): منبع

 
ه دارای باشد و بسیاری از مسائل توسعتوان اظهار نمود که مسائل توسعه شامل توجه مهم نزد جغرافیادانان میمی

بری اراضی، مسیرهای ها و کارهای جغرافیائی هستند. بنابراین بررسی مكان و دسترسی، رواب  بین سكونت گزینیحلراه

های جغرافیائی و شناخت رواب  انسان و محی  و در ها در چارچوبها و نوآوریایده کامل برای ترابری کاالها، اشاعه

های جغرافیائی طبیعی و انسانی ( و جنبه103: 1379)بهفروز،  باشندجهت حل کردن مسائل توسعه حائزاهمیت می

قش نان دارای یافتگی و رفاه ملی کشورهای جهاسی( در حمایت و تأمین توسعه)فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سی

 مسأله جغرافیا و ای بر اهمیتژهاساسی هستند. نمودار باال گویای توزیع جغرافیائی توسعه و رفاه جوامع و مبین تأکید وی

 نقش آن در توسعه است.

 
رده یا اهمیتی کمتر دارد به وسیله برخی اقتصاددانان و این استدالل که جغرافیا م: جغرافیا، اقتصاد و جهانی شدن

اهمیت ساخته، و واژه را بی نظریه پردازان جهانی شدن بیان شدوتحلیل آنها این بودکه فشردگی زمان به فضا، فاصله

ها نگکنیم. تفاوت در حال از بین رفتن بوده و فرهمحلی معنای کمتری دارد، چرا که ما در دهكده جهانی زندگی می

ها و مقیاس... تولید و ها و تشابهات، پخش فضایی، مكانی، پراکندگی، تفرق، ناحیهشوند. مكان، فضا، تفاوتمتجانس می

هستند و زندگی متفاوت  ها این است که آنان با هم متفاوتهای انسانترین جنبهبازتولید خواهد شد. یعنی یكی از مهم

گردد. خصوصیات فیزیكی زمین همانند های متفاوت میمتفاوت در مكانهای آنها سبب به وجود آمدن فرهنگ

های تاحیه است. ها از جمله عوامل ثابت تفاوتژئومورفولوژی، کلیماتولوژی و تأثیرات آن بر خصوصیات فیزیكی انسان

ا و ایجاد نواحی هرسد که در عصر جهانی شدن همچنان از جمله عناصر بازیگر در ایجاد تفاوتاین عناصر به نظر می

شود که حتی با وجود تكنولوژی و ورود آن دارد. استدالل میها را در عصر فضا زنده نگه میخواهد بود و جغرافیای تفاوت

های مختلف جهانی و به وجود آمدن خصوصیات مشترك غیرفیزیكی، در عصر جهانی شدن، عوامل غیرانسانی به عرصه

های طبیعی در رافی زمین، جنس خاك و دوری و نزدیكی دریا، وجود دیگر تودههمانند آب وهوا، جنس زمین، توپوگ
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کند ها و ایجاد اشكال جغرافیائی همانند مكان، ناحیه، محله، مقیاس، و... را تولید و بازتولید مینواحی، پروسه تفاوت

 (. 81-82: 1391فر و همكارش، )حیدری

است که جغرافیا درگیر این روند است. در ابتدا اولین سؤال نسبت به اینكه در ارتباط با جهانی شدن اقتصاد واقعیت این 

نابرابری سطح رفاه در جهان وجود دارد این است که در کجا رفاه و تغذیه مناسب وجود دارد و دیگر اینكه در کجا فقر و 

قطه در فضا )موقعیت( مرتب  گر است. پاسخ به این سؤال مشخص کننده مكان است که واقعاً به نگرسنگی بر فضا سلطه

ناپذیر بودن مفاهیم جغرافیائی است. ها و وجود نابرابری فضایی حكایت از پایانها و موقعیتای از مكاناست. مجموعه

شود. بدین معنا که درست یعنی جهانی شدن در واقع هم ین تولید و هم خالق جغرافیاهای متعّدد و ناموزون و متمایز می

اند، با این حال به های روی زمین نفوذ و رسوخ کردهترین مناطق پیرامونی و مكانی جهانی به دور دستاست که نیروها

های مشخصی در مقابل آن مقاوت می کنند که با تاریخ همان صورت فرآیندهایی هستند که با بندبند وجودشان در مكان

جغرافیدان  1آورند. به باور دنیس کاسگروا به وجود میهای ناموزون بیشتری رهای معینی، جغرافیازیستجوامع و محی 

تنیدگی دانشگاه کالیفرنیا، نگریستن به زمین به منزله کل منظم از طریق تصاویر سفینه فضایی آپولو انتقادی به درهم

اند و کنار جهان به طور تنگاتنگی به هم پیوند خوردهمباحث واحد و دنیای ین پارچه است که طی آن مردم گوشه

 (.176: 1393به نقل از قنبری،  1384)شورت و هیون یكم، 

ها شدن مكان کند که از طریق رهیافت جغرافیای انسانی و روان شناختی مكان به اثبات عدم حلهالووی سعی می

یز یت و نلیل محدودپردازد و به دبپردازد. در جائی وی به توانایی محدود انسان در جهت تعامل و حرکت فیزیكی می

ر عصر ها و بازتولید آنها ددهد سعی در به نقشه کشیدن مكانوجود حواس پنجگانه که تعامالت انسان را شكل می

مسه، الهائی همانند کند ولی وجود محدودیتجهانی شدن دارد. گرچه وی جهانی شدن را فراتر از سطح مكان فرض می

کند. تفاوت مكان و معنا میاند مفهوم پایان جغرافیا را بییزیكیذائقه و بویایی که به وجود آورنده حس تعلق به مكان ف

هانی شدن با جتوان از آن فراتر رفت. در واقع توان از میان برداشت و به هیچ وجه نیز نمیفرهنگ را به هیچ وجه نمی

حصول ین پیوند جهانی ای[ همراه است. جهانی شدن به های ناحیهسازی مجدد ]بازتولید تفاوتپویایی و تداوم ناحیه

های دهد. شبكهن میانجامد و به رواب  تازه و درهم تنیده بین مكان جهانی و مكان محلی امكامحلی جدید ناحیه می

اوت و تنوع ز طریق تفااند در جریان جهانی شدن صرفاً نابرابر نیستند بلكه رواب  اجتماعی که در مكان گسترش یافته

ابرابری به نبال خود انی به دند. در این خصوص جغرافیا حائز اهمیت است. چرا که رواب  جهکننجغرافیائی نیز عمل می

به دنبال  کنند. جهانی شدن وحدت جغرافیائی راآورند و از طریق الگوی ایجاد شده توسعه نابرابری عمل میوجود می

ان با ست. همچنااصله فهان در الگوی ندارد. این که نگرش، جغرافیا زنده است و به معنی پذیرش نیروهای عمومی ج

کنند. انجامد و نیروهای مخالف تأثیرات را متوازن میگرایی و محلی شدن به رشد میگردد، منطقهجهانی شدن تشدید می

گردد میفیا محو نگرایی در جهانی شدن است. پس با جهانی شدن نه تنها جغرایكی از این تغییرات مخالف رشد محلی

 (.83: 1391فر و همكارش، د تولید و بازتولید جغرافیاهای ناموزون  نیز خواهیم بود )حیدریبلكه ما شاه

 

ایران به دالیل اقلیمی و ژئو استراتژیكی همواره سرنوشتش تحت تاثیر : های توسعهجغرافیای ایران و برنامه
برخوردار نشده به ین برنامه ریزی جغرافیایش بوده است.ولی این توجه به واسطه اینكه از ین بنیان نظری مستحكم 

منسجم منتهی نشده است و درنتیجه به نام برنامه ریزی توسعه آسیب های محیطی در ایران شدت گرفته  و جریان 
توسعه با اختالل هایی نیز رو به رو شده است.همانطور که پیش تر ذکر شد مهم ترین نقص در برنامه های توسعه آن 
                                                           
1. Denis Cosgrove 
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نی های با منشا طبیعت در اولویت قرار نگرفته است و درنتیجه با وجود صر  هزینه های سنگین اطمینااست که مساله نا
اطمینانی های با منشا طبیعت و جغرافیایی رو به افزایش بوده در طول زمان آسیب پذیری کشور و توسعه ملی از نا

 قوع سیل مشاهده کرد.است.این مساله را به طور مشخص می شود برای مثال در روند زلزله خیزی و و
ریشتر  5در کشور به طور متوس  در هر ماه حداقل ین زمین لرزه با بزرگی بیش از  1400آمارها نشان می دهد در سال 

در  ار لرزهنیتعداد زم نیثبت شده باالتر لرزهنیزم 1014با  یاستان خراسان رضو رخ می دهد. در بین استان های کشور

استان های زنجان،  .قرار دارند لرزهنیزم 584و اصفهان با  674کرمان با  یهاآن استانکشور داشته است و پس از 

 1400سال در  یکشور ینگارلرزه مرکزسیستان و بلوچستان و البرز کمترین تعداد زمین لرزه های ثبت شده را دارند. 

 1رخ داد.  9/3 یبا بزرگ دیسپر یحوالدر آنها  نیدر استان تهران ثبت کرد که بزرگتر لرزهنیزم144تعداد 

 
 در کشور و نواحی همجوار بر حسب بزرگی زمین لرزه 29/12/1400الی  01/01/1400های ثبت شده از . فراوانی زمین لرزه1جدول 

 محدوده بزرگی هاتعداد زمین لرزه
 3بزرگتر از  7725

 ر4و  3بین  738

 5و  4بین  147

 6و  5بین  17

 7و  6بین  3

 معج 8630

 منبع: )مرکز لرزه نگاری کشور(       
 

 26پرونده پرباران خود را با بارش های  1397-1398پس از سالهای متوالی خشكسالی ،نیمه نخست سال آبی  ،همچنین

دامنه   98فروردین   12-11و  6-4فروردین تكمیل کرد و ورود دو سامانه بارشی دیگر در دوره های زمانی  2اسفند تا 

 در منتشرشده، رسمی های گزارش اساس بر و متعاقب آن سیالب ها را به مناطق وسیعی از کشور گسترش داد. بارش ها

 هموطنان از نفر 80 به نزدین گرفتند؛ قرار ها سیالب تأثیر تحت استان کشور 25 در روستا 4300 و شهر 200 حدود

 هزار 400 و شدند تخلیه شهرها از برخی و روستا 350 درصد ساکنان بیش از 30-100 بین دادند؛ دست از را خود جان

 وارد خسارت مدرسه 1500 به نزدین مسكونی و واحد هزار 150 از بیش به شدند؛ داده اسكان اضطراری صورت به نفر

 ها،پل نظیر مختلفی های و زیرساخت شد قطع مشترك هزار ها ده گاز و شهر ها ده آب روستا، چندهزار برق و آب شد؛

 کشاورزی هایو زیرساخت درمانی مراکز روستایی، و شهری تأسیسات مخابرات، و برق آب، توزیع هایشبكه ،هاجاده

 تلفات وارد آمد، خسارت هكتار هزار صدها مقیاس در و وسیع حجم در ها باغ و کشاورزی اراضی به دیدند؛ جدی صدمات

 .2بود چشمگیر نیز فیصن و صنعتی های واحد به خسارات و آبزیان و طیور دام، بخش در

ه این کهای گذشته متوجه خواهیم شد شناسی  در این حوزه از عملكرد برنامهبراساس مطالعات صورت گرفته و آسیب

ای نیز های منطقهاند بلكه بعضاً موجب تشدید عدم تعادلها را در پهنه سرزمین کاهش ندادهها نه تنها عدم تعادلبرنامه

 اند.شده

ست که برنامه ریزی در کشور پیوسته بر اساس برنامه ریزی ملی بوده و حساسیت مناطق درنظر گرفته نشده واقعیت این ا

درواقع توسعه نیافتگی و پیامدهای ناشی از آن نشان از ان دارد که سیاست ها و  (.22: 1398)سعیدی و همكاران،  است

                                                           
 . مرکز لرزه نگاری کشور1
 1398ب ها، . برگرفته  از گزارش روایت سیل،هیئت ویژه گزارش ملی سیال2
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(. یكی مسائلی که در 49: 1388)سعیدی و همكارش،  برنامه های صورت گرفته متناسب با نیاز های مناطق نبوده است

در صد  81کشور با آن رو به رو هستیم مساله بی اعتنایی به جغرافیا و بحران آمایشی در کشور است.با وسعت برابر حدود 

ی رشته فعالیت ها در نیمكره غربی کشور مستقر شده است که ریشه بسیاری از عدم تعادل ها تا مرز تهدید امنیت مل

ها و خدمات به وضوح قابل گذاریهای دسترسی به زیربناها، سرمایهها دست کم در حوزهاست. تشدید عدم تعادل

باعث تمرکز جمعیت در همان  )مازاد بر توان اکولوژین( مشاهده است. تمرکز حجم وسیعی از امكانات در نقاط محدود

ین رو به کاهش نهاده است. به تبع آن ثروت و منابع مالی به نقاط محدود شده است و جمعیت در گستره وسیعی از سرزم

نگر و سمت نقاط مرکزی و فقر و محرومیت به سمت مناطق دور دست گسیل یافته است. نگرش تمرکزگرا، بخشی

در یافته و عدم مشارکت این مناطق ها و ضعف مدیریت منابع انسانی در مناطق کمتر توسعهاقتصاد محور در تدوین برنامه

توان از جمله عوامل تشدید های ملّی را مییابی پروژهی توسعه و همچنین غلبه نگاه غیرفنی در مكانهاتنظیم برنامه

ها در پهنه سرزمین دانست. استمرار عدم توجه کافی به مالحظات زیست محیطیو جغرافیایی در تدوین کننده عدم تقارن

زیست و به ای بر محی برداری غیراصولی از منابع طبیعی آثار نگران کنندههها و عدم اهتمام به جلوگیری از بهربرنامه

ها، مراتع و اراضی کشاورزی کشور خواهد گذاشت و این امر توسعه کشور را دچار مخاطره ویژه بر منابع آبی و جنگل

ش جغرافیا، سرزمین و بعد جدی خواهد کرد تدوین برنامه مطلوب توسعه و مدیریت توسعه کشور مستلزم توجه کافی به نق

 های توسعه کشور نتایج قابل توجهی به دنبال نخواهند داشت. مكان است، و قطعاً بدون توجه به این مسأله برنامه

 در ادامه طی چند محور این بحث را به پیش خواهیم برد:

 
های یتع جغرافیائی فعالتوزی: ب با اقتضائات جغرافیائی هر منطقههای اقتصادی متناساهمیت توجه به فعالیت

های منطقه و مدیریت کالن و توسعه کشور است. زیرا ساماندهی فضائی های اصلی سیاستو نگرانی اقتصادی از دغدغه

ان استقرا ین گیری درباره مكهای اقتصادی بر توزیع جغرافیائی ثروت و تقسیم منافع اقتصادی مؤثر است. تصمیمفعالیت

بر است، هزینه جائی عوامل تولید در فضای جغرافیائیشود، نخست جابهحوزه اقتصاد مهم تلقی می بنگاه از دو منظر برای

کند. ایران از نظر های مضاعف تحمیل میونقل کاال باعث هدر رفتن بخشی از محصول شده و به بنگاه هزینهدوم حمل

تمزد و شاخص کار، تفاوت دس اخلی نیرویمهاجرت دهایی مانند جغرافیائی کشور وسیع و پهناوری است و همواره با پدیده

های تولیدی هداد بنگاو تع قیمت در مناطق مختلف، اختال  در فراوانی نیروی کار ماهر، تفاوت در رشد صنعتی، اشتغال

 (.52: 1395ی و همكاران، رو بوده است )سامتور روبههای مختلف کشدر استان

ت طق و اهمیدهد و توسعه نامتوازن مناتصادی در فضای جغرافیائی را توضیح میچرایی تمرکز اق نظریه جغرافیای جدید

مل سازد. بررسی تجمع صنعتی از جهات مختلف دارای اهمیت است: نخست اینكه عواهای صنعتی را آشكار میخوشه

های برخوردار در استان هایی برایاند، دوم این اتفاق چه مزیتگیری این پدیده مؤثر بودهاقتصادی تا چه حدّی در شكل

نوان موتور صادی به عیابد. اهمیت سوم این است که رشد اقتپی داشته است که عمالً در رشد اقتصادی آنها انعكاس می

های اقتصادی تردید بخشی از واقعیتای برای کشور رقم زده است؟، بیمحرکه توسعه چه ناهمگنی و نابرابری منطقه

های استان یتهای اجرائی متناسب با مزای و سیاستفته است و چه بسا اگر راهبردهای برنامهها در این مسأله نهاستان

: 1395شد )سامتی و همكاران، های اقتصادی در پهنای جغرافیائی کشور متفاوت میگرفت، امروزه توزیع فعالیتشكل می

53.) 
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ساس و آسیب پذیر و البته همراه با فرصت یكی از نقاط ح: پذیری جغرافیائی کشور و برنامه ریزی توسعهآسیب

های استثنائی جغرافیای ایران مناطق مرزی هستند.باتوجه به اینكه مرزها اغلب به عنوان مانعی برای حرکت آزادانه 

انسان و کاال به شمار می روند می بایست از ین سو در بعد قلمرو)سرزمینی( و مالحظات توسعه و امنیت ملی و از سوی 

(. جمهوری اسالمی ایران در 31، 1394اقتصادی آنها را مورد توجه قرار داد )سعیدی و همكارش، -بعد اجتماعی دیگر در

مجموع مرزهای خود با هفت کشور ارمنستان، جمهوری آذربایجان، نخجوان، ترکیه، عراق، افغانستان، پاکستان و 

و مرزهای آن و نیز  ای محی  طبیعی، وسعت سرزمینهبا عنایت به تنوع ویژگی 1ترکمنستان از راه خشكی هم مرز است

همسایگان متعدّد، جمهوری اسالمی ایران کشوری است که از نظر خصوصیات و امكانات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و 

(. توسعه و امنیت 9: 1394رو است )سعیدی و همكارش، سیاسی هم به لحاظ درونی و هم بیرونی با شرای  متنوعی روبه

رزها و مناطق مرزی نه تنها با یكدیگر در ارتباطی تنگاتنگ قرار دارند، بلكه این دو مقوله در پیوندی هم افزا قرار در م

داشتند به این صورت که وجود یكی بدون دیگری به درستی قابل تصور و تحقّق نخواهد بود. توسعه و امنیت مناطق 

ها گردد بلكه بایست در کنار تصمیمات درون سرزمینی محدود نمیها و اقدامها، طرحمرزی ین سرزمین تنها به سیاست

های بین کشوری را به نحوی های مرتب  با توسعه و امنیت، مناطق مرزی، دیپلماسی فعال و همكاریریزیو برنامه

در های مشترك اقتصادی برداری مشترك در منابع، برنامهبرجسته مدنظر داشت. در این راستا همكاری در بهره

گاهی و بیناسرزمین در دو سوی مرزها به شمار تواند متضمن توسعه سكونتهای کشاورزی، صنعت و خدمات میبخش

 (.11-27-31: 1394آید )سعیدی و همكارش، 

31%

21%

4 7%

1%

طول مرزهای بین المللی ایران به تفکیک نوع مرز

دریایی

رودخانه ای

خشكی

دریاچه ای و باتالقی

 

 طول مرزهای جغرافیایی ایران به تفکیک نوع مرز .2شکل 

 ( 1391منبع: )حافظ نیا، 

 

های مرزی یا داری و یا تعیین حاکمیت در رودخانهر ارتباط با مناطق مرزی ایران، نقش تعیین رژیم بهرهبحثی دیگر د

شود از بیابانی را شامل میالمللی است. کشور ایران نیز که بخش بزرگی از مساحت سرزمینی آن مناطق بیابانی و نیمهبین

داری، تعیین حقابه و یا تعیین حدود مرزی )تعیین حاکمیت( بهره این قاعده مستثنی نبوده، به طوری که اختالفات بر سر

توان در های مرزی یكی از اختالفات مهم ایران با همسایگان خود در صد ساله اخیر بوده است. در این راستا میرودخانه

ه اروند دانست که به های مشترك بهترین نمونه را اختال  ایران با عراق در رودخانمورد تعیین حدود مرزی در روخانه

                                                           
ان مرز مشترك دریایی عربی و در دریای خزر با ترکمنستان و جمهوری آذربایجفارس با عربستان کویت، قطر، بحرین، عمان و امارات متحده. ایران در خلیج1

 کیلومتر دانسته است. 8865( مجموع مرزهای خشكی و دریایی کشور را 1390دارد. سالنامه آماری کشور )
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الجزایر شد، اما تنش بر سررودخانه اروند با امضاء عهدنامه  1975رغم این که اختال  طرفین در نهایت منجر به عقدنامه 

ترین جنگ قرن بیستم )بین ایران و عراق( گردید. همچنین در باب تعیین گیری طوالنیمذکور خاتمه نیافت و سبب شكل

توان به اختال  ایران و افغانستان در مورد هیرمند اشاره کرد. بنابراین پرداختن به تعیین زی میهای فرامرحقابه از آب

ین رژیم حقوقی و دیپلماسی خاص در این ارتباط از اولویت های برنامه ریزی توسعه در مناطق مرزی ایران می باشد 

 (.160: 1395زاده و همكارش، )موسی

تم توسعه وصیه برای برنامه هفتدر ادامه بحث نكاتی جهت : مه هفتم توسعه کشورهایی برای برناجغرافیا وتوصیه

 شود:کشور با تكیه بر نقش واهمیت مؤلفه جغرافیا در تدوین برنامه توسعه ارائه می

 مستعد، مرزها و...(پذیر )شامل مناطق کمجغرافیای حساس و آسیب

 سواحل  بردی وه ویژه مناطق مرزی، جزایر راهافزایش جمعیت و توسعه فعالیت در مناطق کم تراکم ب

 (.1401جنوبی)گرائی نژاد،

 ا و مناطقجانبه و ترکیبی با تأکید بر شهرهچرخش از رواب  خارجی تن بعدی به دیپلماسی همه 

 مرزی)همان(.

 (.11: 1394های حاکم بر حكمروایی سرزمینی در ارتباط با مرزها)سعیدی، ارزیابی نگرش 

 سازی مرتب  در راستای توسعه و امنیت مناطق مرزی)همان(.مبازنگری در مفهو 

  ،(.31: 1394ارتقاء سطح زندگی مرزنشینان )سعیدی 

 .)بسترسازی برای امنیت عمومی مناطق مرزی، )همان 

 همان(.)ملی  کوشش در جهت فهم، احترام متقابل و تعامل خرده فرهنگی در راه انسجام فرهنگ 

 مناطق  اعتبارات رانی مناطق با تأکید بر افزایش سهمید بر اختیارات عمای و تأکریزی منطقهبرنامه

 مرزی )همان(.

 های مرزی( )راهبرد ملی تغییر ای )رودخانههای منطقهتدوین دیپلماسی آب و گسترش همكاری

 (.39: 1396اقلیم، 

 های رودخانه ه ویژاجرایی نمودن برنامه تدین و بازنگری آن براساس آخرین رژیم آب در منطقه )ب

 مرزی( )همان(.

 ریق طهای ترویجی معیشت جایگزینی و سازگار در جوامع محلی و روستایی از توسعه برنامه

از  %25جایگزینی در دو برنامه توسعه و پایش پایداری و دوام آنها برای ) های معیشتسازی برنامهپیاده

 (.48: 1396اقلیم، عه )راهبرد ملی تغییر پذیر در هر برنامه توسمناطق آسیب

 (همان) سازگاری اصول لحاظ با ایمنطقه توسعه هایسیاست بازنگری. 

 دریافت و ارکتمش جلب برای مدون برنامه ارائه طریق از المللیبین حمایت و توجه جلب 

 کشور پذیرآسیب و حساس مناطق در ستیزی تنوع گذاریارزش زمینه در المللیبین و ایمنطقه هایظرفیت

 .(64 :1396 اقلیم، تغییر ملی راهبرد) پذیریآسیب میزان کاهش راستای در مكاریه و
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 ی هر منطقه در کشورهای اقتصادی و اقتضائات جغرافیایفعالیت

 یهامل سرماعه سه بیش از نیمی از صنایع ایران دارای تمرکز جغرافیائی بسیار شدید بوده است ک 

اند، ایع داشتهقش را در تمرکز صنی به بازارهای مصر  بیشترین نونقل و دسترسانسانی، دسترسی به حمل

گیری بازار و شكل توانند ضمن کنترل مواردی مانند شكستمحور می های منطقهدر این راستا سیاست

یازهای ر منطقه نههای توسعه را تقویت کنند. از آنجا که انحصارات، رقابت را افزایش و همگرایی برنامه

ای اثرات سرریز بیشتر های منطقههای مستقلی نیاز دارد. به کارگیری سیاستارد، بنابراین به برنامهمتفاوتی د

 (.70: 1395د )سامتی و همكاران، ها به همراه داررا برای بنگاه

 های سرزمین، تقویت تعامل مؤثر و ها و تخصّصیها، قابلیتتنوع بخشی به اقتصاد متناسب با مزیت

 (.1401نژاد، ه دیپلماسی )گرائیسازنده در حوز

 ول های سرزمین و اصای برپایه توانمندیبسترسازی برای پراکندگی متعادل جمعیت و توازن منطقه

سازی مناطق کمتر برخوردار با گذاری و شكوفاسازی سرمایهآمایش با تخصیص امكانات و تشویق و آسان

 ریزی )همان(.امهدر نظام برن سازی زیرساخت ملّی داده مكانیپیاده

 م مایه، علذب سرتحول در کارکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به قطب پردازش صادرات و ج

 المللی )همان(.ای و بینآفرینی در اقتصاد ملی، منطقهوفناوری و نقش

 توسعه  های مرتب  باتوسعه اقلیم محور گردشگری از طریق تخصیص اعتبار در تكمیل زیرساخت

 (.1396ی طبیعی واکولوژیكی )راهبرد ملی تغییر اقلیم، گردشگر

 سایر موارد 

 محیطی ها و ابزارهای اطالعاتی زیستهای کاربردی و ایجاد زیرساختتوسعه آموزش و پژوهش

 (.29: 1396)راهبرد ملّی تغییر اقلیم، 

 رد کشور )راهب کربن در برنامه توسع اقتصادی و اجتماعیای و ردپایکاهش انتشار گازهای گلخانه

 (.19، 1396ملی تغییر اقلیم، 

 با شرای   پیوستگی و سازگاریگذاری کالن بخش کشاورزی با رویكرد همبازنگری و توسعه سیاست

 (.43: 1396محی  و جغرافیائی )راهبرد ملی تغییر اقلیم، 

 (.59: 1396های سازگار )راهبرد ملی تغییر اقلیم، مدیریت تلفیقی اکوسیستم 

 برنامه آمایش منابع طبیعی و تنوع زیستی کشور )همان(. ارائه 

 (.1401نژاد، ای )گرائیگیری منطقهسازی و تصمیمآمایشی و تصمیم پررنگ شدن نگاه فضایی 

  ،(.1397تحوالت نهادی و افزایش مشارکت سازمان یافته جامعه محلی)سعیدی و همكاران 

 و دسترسی به هزینه، های کمفقرا، تكنولوژی بهره به نفع های کمترفیع و توسعه تمهیدات وام 

 (.1401)باقری و همكاران،  مقیاس نواسطه تولیدات کوچ بازارهای غیررسمی به
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 گیرینتیجه
ه به واسطه این توج ت.ولیایران به دالیل اقلیمی و ژئو استراتژیكی همواره سرنوشتش تحت تاثیر جغرافیایش بوده اس

ه نام برنامه رنتیجه بدست و ستحكم برخوردار نبوده به ین برنامه ریزی منسجم منتهی نشده ااینكه از ین بنیان نظری م

مانطور هده است. شه رو بریزی توسعه آسیب های محیطی در ایران شدت گرفته و جریان توسعه با اختالل هایی نیز رو 

طبیعت( در اولویت قرار  ی های با منشااطمینان که پیش تر ذکر شد مهم ترین نقص در برنامه های توسعه ) مساله نا

اطمینانی  لی از ناسعه منگرفته است و درنتیجه با وجود صر  هزینه های سنگین در طول زمان آسیب پذیری کشور و تو

 های با منشا طبیعت و جغرافیایی رو به افزایش بوده است. 

ریان جپیوند   مساله پرداخته شود و آن همبرای خروج از وضعیت موجود باید به ین عرصه حیاتی و به شدت معقول 

حی  ملویت با ار اوتوسعه خواهی با شرای  محیطی و جغرافیایی است و در توجه به شرای  محیطی به دالیل پرشم

قش جغرافیا ننایی به ی اعتبجغرافیایی است چرا که بخش عظیمی از ناپایداری های اقلیمی،اقتصادی و اجتماعی ریشه در 

 شور دارد.در سرنوشت ک

ت،گسستگی ح شده اسن مطرآبزرگترین نقدی که از تئوری بازار به عنوان مبنای نظری و فهم واقعیت و اعتال بخشی به 

 آن از شرای  محیطی و پیوند مشخص با زمان و مكان معین است.

 هانهاد بر تكیه با و ریقط این از که است آن اجتماعی -اقتصادی مسائل به نهادگرا رویكرد مزیت مهم بسیار وجه ین

 برنده و معاصر بزرگ اقتصادشناس کروگمنپل. شودمی برقرار( محی ) جغرافیا و نظریه میان داریمعنی رابطه و پیوند

 تصادداناناق موردنظر اقتصاد در وی دیدگاه از. است کرده توجه اعتنائی قابل نكته به زمینه این در اقتصاد نوبل جایزه

 نقطه نی از فراتر چیزی را یملّ اقتصاد نئوکالسین اقتصاددانان. آیدنمی میان به مكان و زمان از صحبتی نئوکالسین

 و اوغلوکنند. عجممی یاد هم به مرتب  نقاط از ایمجموعه عنوان با تنها المللیبین اقتصاد از و دانندنمی درفضا بعد فاقد

 اما دانندیم توسعه علت را خوب هادهاین و کرده نقد اند،نامیده ، جغرافیائی جبر دایموند و ساکس که را آنچه به رابینسون

 کنند.می جستجو وهواییآب شرای  در را نهادها منشأ نیز آنها خود

 نهادهای جمله زا نهادها منشأ که است آن هادیدگاه این تمامی مشترك فصل که شد مشخص پژوهش این طی در

 .نیست آن به محدود ولی هست مه جغرافیا و وهواآب شامل که کنندمی تجوجس اقتصادی عمدتاً عوامل در را سیاسی

که بخشی از  ی ها استمیناننورث بزرگترین نقدی که بر آموزه بازار گرایی ذکر می کند مساله حساسیت زدائی از نا اط

ا ینانی های با منشیت نا اطماهمه این نا اطمینانی ها،نا اطمینانی با منشا طبیعت است.در عین حال که نهادگرایان به مسال

نیز مورد  و آن را کرده طبیعت و پیوند عمیق جغرافیا و توسعه وقو  کامل نشان می دهند،از جبرگرایی محیطی پرهیز

 کنند.انتقاد قرار می دهند و عامل نهادی را مقدم بر جغرافیا عنوان می

 یافتگین توسعه علل اختال  توضیح در کننده تعیین ابر ملعا ین جغرافیا است ممكن چه اگر که نهادگرایان نشان دادند 

 ینتعی زمانی تا دادادیخ عوامل و جغرافیا. بود خواهد کننده تعیین و مهم بسیار عامل ین قطعاً ولی نباشد، جوامع

 مسیر مودنپی اب و داد خواهند حیات ادامه خود هانهاد بعد به آن از ولی دهند شكل را شانماهیت و نهادها که اندکننده

 نهادها هب نسبت الویت دوم بهمرت در و یافته کاهش جغرافیا تأثیر( شده طی مسیر به وابستگی) اولیه نهادهای به وابسته

 .گیردمی قرار

هایی جهت برنامه توسعه ای داشتیم و توصیههای توسعه اشارهدر ادامه نیز به نقش جغرافیا در توسعه و تدوین برنامه

های تم( ، از جمله بسترسازی برای امنیت عمومی مناطق مرزی، تدوین دیپلماسی آب و گسترش همكاریرو )هفپیش
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های سرزمین، تقویت تعامل مؤثر و سازنده در ها و تخصّصیها، قابلیتای، تنوع بخشی به اقتصاد متناسب با مزیتمنطقه

سرزمین و اصول های ای بر پایه توانمندیمنطقهحوزه دیپلماسی بسترسازی برای پراکندگی متعادل جمعیت و توازن 

سازی سازی مناطق کمتر برخوردار با پیادهگذاری و شكوفاسازی سرمایهآمایش با تخصیص امكانات و تشویق و آسان

گذاری کالن بخش کشاورزی با رویكرد ریزی، بازنگری و توسعه سیاستزیرساخت ملّی داده مكانی در نظام برنامه

با شرای  محی  و جغرافیائی ارائه برنامه آمایش منابع طبیعی و تنوع زیستی کشور و... ارائه  ی و سازگاریپیوستگهم

 ایم.داده

 

 تقدیر و تشکر

 حامی مالی نداشته است. بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله

 

 منابع
های جغرافیائی ساخت قدرت سیاسی با توسعه (. تبیین رابطه ویژگی1400الهامی، امیرحسینی و جباری ثانی، عباسعلی ) (1

 . 45-56. ، صص10، شماره4اقتصادی در ایران، فصلنامه آمایش فضا، دوره

http://psp.modares.ac.ir/article59362-42-fa.html 
(. توزیع فضایی و پهنه بندی در شهر اصفهان، فصلنامه علمی 1401و مختاری، رضا ) ابراهیمی، مهدی ؛باقری،رسول (2

 .37-62 .، صص73، شماره 20المللی انجمن جغرافیایی ایران، دوره پژوهشی و بین

http://ensani.ir/file/download/article/1664178891-10550-73-3.pdf. 

و بلوچستان، سعه و رویكرد جغرافیائی آن، فصلنامه علوم انسانی دانشگاه سیستان(. درآمدی بر تو1376بریمانی، فرامرز ) (3
-http://ensani.ir/file/download/article/20120614185148-9157 .92-117، صص. 5شماره 

27.pdf  
، 38های جغرافیائی، شماره (. تحلیل جغرافیایی بر توسعه و تبیین رفاه انسانی در دنیا، فصلنامه پژوهش1397ه )بهفروز، فاطم (4

  https://sid.ir/paper/362254/fa .97-113صص. 
فتگی و تأثیر آن بر همگرایی ملّی در ایران، فصلنامه یا(. تحلیلی برروند پارادایم توسعه1397اهلل )بهرامی پاوه، رحمت (5

 https://sid.ir/paper/412876/fa . 478-497، صص. 23،  شماره 6های راهبردی و کالن، سال سیاست

های های صنعتی بر رشد اقتصادی در استانعهای ناشی از تجم(. بررسی اثرات صرفه1395پیرانی، طاهره و مویدفر، رزیتا ) (6
 .165-189، صص. 1، شماره 16های اقتصادی )رشد و توسعه پایدار(، دوره ( فصلنامه پژوهش1379-1389ایران )

http://ecor.modares.ac.ir/article-18-7554-fa.html 

شاورزی کمعادن و  ونی، صناعی تاق بازرگاای، اپورمحمدی، سیدحمید، برنامه ششم توسعه، آمایش سرزمین و توسعه منطقه (7
 http://www.Mccima.com خراسان رضوی برگرفته از 

. فرهنگ و توسعه، (1399) ؛ رودرین، دنی و فوکویاما، فرانسیسعجم اوغلو، دارون؛ نورث، داگالس؛ پورتر، مایكل (8
 مترجمان: فرشاد مومنی و فریبا مومنی ، چاپ دوم، تهران: نشرنهادگرا.

ول، هی، چاپ ای زاده میاند(. اقتصاد نهادی، مترجمان:دکتر محمود متوسلی،علی نیكوبستی،زهرا فرض1390برنارد ) چاونس، (9
 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 

 (. جغرافیای سیاسی ایران، چاپ پنجم، تهران: انتشارات سمت. 1391نیا، محمدرضا )حافظ (10

، 21ه فیایی)سپهر(، دوری شدن و تحوّل مفهوم جغرافیا، اطالعات جغرا(. جهان1391حیدری، محمدرئو  و رضایی، ناصر ) (11
 http://www.sepehr.org/article_26087.html .77-89، صص. 84شماره 

ران: مرتضوی، چاپ پنجم، ته(. اسلحه، میكروب و فوالد، سرنوشت جوامع انسانی، ترجمه حسن1400دایموند، جرد ) (12
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