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Access to free (open) waters and maritime location are important aspects of the state’s 
geographical location that affects the states behavior. States’ Access to maritime setting brings 
some constraints and opportunities to the states. The research is intended to index access 
to the seas and economic and social development of the states and explains the relationship 
between these two variables. The purpose of this study is explanation of the relationship 
between maritime location of countries and their economic and social development Index. 
This research is basic in terms of goal and is descriptive - analytic and correlational in terms 
of the nature and method. The data obtained is based on the secondary data from specialized 
agencies. The research is firstly intended to index and rank the access to seas and economic 
and social development of maritime states using the TOPSIS technique. Using SPSS software. 
The regression analysis is adopted to explain the relationship between the index of sea location 
and economic and social development attributes. The research findings indicate that offshore 
states with different levels of size, shape, population, etc., are predominantly included in 
rankings of this study. The results regarding to the explanation of the relationships between 
sea access and the index of the level of economic and social development show that there is 
a meaningful relation between the two indexes in which the sea access is one of the factors 
adversely affecting the level of economic and social development of states.
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  چکيده
در ادبیات کالسیک و مدرن جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک از عوامل محیطی 

شود. تحلیل در مقام یکی از عوامل تاثیرگذار بر رفتارهای انسانی یاد می
علم است. موقعیت اکولوژیکی در علوم جغرافیایی از رویکردهای فلسفی این 

دریایی، یکی از ابعاد مهم موقعیت جغرافیایی کشورها است. دسترسی به دریا و 
های آزاد، منشاء مزیت و مخاطرات محیطی برای کشورهای دریایی است. آب

سازی دسترسی دریایی و سطح توسعه اقتصادی و مقاله حاضر با هدف شاخص
دو شاخص انجام یافته است.  اجتماعی کشورهای دریایی و تبیین رابطه این

، و روش ماهیت حیث و از کاربردی -بنیادی ،لحاظ هدف این تحقیق از
یایی و سطح . این تحقیق، دسترسی دراستهمبستگی  تحلیلی و -توصیفی

توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای دریایی را براساس تکنیک تاپسیس 
ه شاخص دسترسی دریایی با ابطر در ادامه،  بندی کرده است.سازی و رتبهشاخص

آماری  افزارشاخص سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها، در محیط نرم
های تحقیق بیانگر آن است که بین شاخص دسترسی یافتهاست. شده تبیین 

دریایی با شاخص سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها رابطه معناداری 
مناسب از سطح توسعه اقتصادی و  وجود دارد و کشورهایی با دسترسی دریایی

اجتماعی باالیی برخوردار هستند. کشورهایی با خصوصیات متفاوت جغرافیایی 
بندی شاخص اند؛ رتبهبندی شاخص موقعیت دریایی کشورها جای گرفتهدر رتبه

سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها تا حدودی با وضعیت توسعه 
  کشورهای دریایی مطابقت دارد.

شاخص دسترسی دریایی، شاخص سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی، ها: یدواژهکل
  کشورهای دریایی

  
  ۲۴/۰۹/۱۳۹۸ تاريخ دريافت:
  ۲۸/۱۱/۱۳۹۸ تاريخ پذيرش:

  irr.allahverdizadeh@maragheh.ac.نويسنده مسئول: *
  

  مقدمه
های آزاد در قالب کشور ساحلی، موقعیت دریایی، تماس با آب

ای است. دسترسی کشورها به ای و کشور جزیرهکشور شبه جزیره
های دور یکی از عوامل های آزاد از گذشتههای دریایی و آبمحیط

گذار بر خصوصیات ملی، رفتار سیاسی، استراتژی ملی و قدرت تأثیر 
های کالسیک جغرافیای سیاسی و دریایی کشورها است و نظریه

در ادبیات  .]1[انداین متغیر جغرافیایی بوده تأثیرژئوپلیتیک تحت 
های کالسیک جغرافیا، توان جسمی، روحی و فکری باال، ویژگی

ن ساکن در مناطق ساحلی و اند که برای مردمااجتماعی بوده
گردید. رویکرد جبرگرایی اکنون در مطالعات دریایی منتسب می

جغرافیایی جایگاهی ندارد. با این حال، مردمان ساکن نوار ساحلی 
کار هستند و از و دریایی در مقایسه با مناطق بری، کمتر محافظه

های هایی همانند: پذیرش اندیشهحیث اجتماعی از ویژگی
ت، ابتکار و تنوع در ابعاد متفاوت زندگی اجتماعی، منش متفاو

طلبی اجتماعی، عالقه به زندگی شهری و غیره تغییر و اصالح
های ژئوپلیتیکی خود بر این در تحلیل کوهنبرخوردار هستند. 

ها و نهادهای سیاسی که در ها، فرهنگعقیده است که تمدن
طور اساسی در اقتصاد، بهاند، ای تکامل یافتهزمینه دریایی و قاره

های ژئوپلیتیکی متفاوت های انسانی و دیدگاهفرهنگ، سنت
شدن؛ داری؛ صنعتیهستند. سوداگرایی؛ نظام سرمایه

گرا؛ لیبرال گرایی اقتصادی؛ تنوع فرهنگی و جامعه کثرتتخصص
اند های بودهسیاسی؛ آب و هوای معتدل و مطلوب از جمله ویژگی

های دریایی قائل است. در مقابل، اقتصاد که کوهن برای کشور 
ماندگی اقتصادی خودکفا، تعامل کم با دیگر کشورهای دنیا، عقب

و تکنولوژیکی، نظام سیاسی بسته و استبدادی، آب و هوای سخت 
هایی است که و موانع فیزیکی داخلی برای ارتباطات از ویژگی

های ای مدتکند. مناطق قارهای یاد میکوهن برای کشورهای قاره
شدن روی شدن و صنعتیمدیدی پس از مناطق دریایی به شهری

 .]2[اندآورده
ها و های آزاد، همراه با فرصتدسترسی کشورها به آب

آید، هایی برای کشورهای ساحلی است. به نظر میمحدودیت
های آبی با توجه به ویژگی خاص خود از نظر حمل و نقل، پهنه

ساحلی و اقیانوسی، نقشی عمده در توسعه  منابع دریایی، اقتصاد
مقاله حاضر با  نمایند.اقتصادی و اجتماعی کشورها، ایفاء می

هدف تبیین رابطه دسترسی دریایی کشورها با سطح توسعه 
در علم جغرافیای سیاسی  اقتصادی و اجتماعی انجام یافته است.

 این ایده مطرح است که کشورهای دریایی، ساختارهای اقتصادی
ای و یا کشورهایی با شرایط تری از کشورهای قارهو اجتماعی مدرن

پیشینه تحقیق مؤید این است که از . ]3[نامساعد جغرافیایی دارند
دید علمی، ارزیابی و بررسی تجربی کمی در مورد رابطه دسترسی 
دریایی با سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها، انجام یافته 

کشورهایی که دسترسی دریایی مناسبی  رود،است. احتمال می
یافتگی باال برخوردار هستند؛ مفروض اخیر دارند از سطح توسعه

منظور تبیین رابطه باید مورد آزمون و تحقیق تجربی قرار گیرد. به
شاخص دسترسی دریایی با شاخص سطح توسعه اقتصادی و 

 کشور دریایی، یعنی تمامی کشورهایی که ۱۵۰اجتماعی کشورها، 
های آزاد دسترسی دارند، برای مطالعه در نظر گرفته شده به آب

است. انتخاب تمامی کشورهای دریایی برای مطالعه و تحلیل، 
  ظری بوده است.منظور تدوین و ارایه گزاره نبه

مطالعه تجربی نقش دسترسی دریایی بر توسعه کشورها، موضوعی 
های کمی، ا دادهنگارندگان، تحقیق تجربی که در آن بمغفول است. 

کشور دریایی) را بررسی نماید  ١٥٠سطح توسعه کشورهای دریایی (
از اند. بندی نماید، نیافتهو یا دسترسی دریایی کشورها را رتبه

های پژوهشی توان به گزارششده میمعدود تحقیقات انجام
المللی اشاره کرد. های سیاسی و مطالعات بینمؤسسه پژوهش
برداری و پتانسیل منظور سنجش میزان بهرهمؤسسه مذکور به

» شاخص اقیانوسی«از جنوب شرق آسیا  دریایی برخی کشورهای
» شاخص پتانسیل دریایی«. این شاخص ترکیبی از بهره برده است
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است. شاخص اقیانوسی به این منظور » شاخص اقتصاد دریایی«و 
طراحی شده بود تا نشان دهد که یک کشور چقدر از موقعیت 

منظور توسعه ها بهغرافیایی خود در کنار دریاها و اقیانوسج
اقتصاد دریایی بهره برده است. نسبت خط ساحلی به مرزهای 
کشور، نسبت مساحت کشور به خط ساحلی و کیفیت ساحل، 

اند. در آن نماگرهای مربوط به شاخص پتانسیل دریایی بوده
، کشتیرانی و ها، بنادر، منابع نفت و گاز ساحلی، شیالتگزارش
عدم  .]4-7[اندسازی، نماگرهای مربوط به اقتصاد دریایی بودهکشتی

تفکیک مناسب متغیرها و محدودبودن نماگرهای مربوط به 
های شاخص پتانسیل دریایی و شاخص اقتصاد دریایی، از نقص

  تحقیقات مزبور است.
استفاده از نماگرهای کمی و متنوع جغرافیای انسانی و طبیعی 

گیری از بندی شاخص دسترسی دریایی کشورها، بهرهی سطحبرا
گیری چندمعیاره تاپسیس برای تبیین رابطه شاخص مدل تصمیم

دسترسی دریایی و شاخص سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی، از 
های محقق، های تحقیق حاضر است که با توجه به یافتهنوآوری

شده است. به تحقیقی با این حجم داده و روش آماری انجام ن
دلیل ادبیات و پیشینه محدود تحقیق، نماگرهای دسترسی دریایی 
کشورها بیشتر متکی بر تجربیات محقق و نظرخواهی از 
کارشناسان است. مقاله حاضر بر دسترسی دریایی کشورها تأکید 
دارد و لذا نماگرهای مورد مطالعه از منطقه ساحلی کشورها اتخاذ 

آن در قسمت روش تحقیق آورده شده شده است که توضیح بیشتر 
است. نماگرهای شاخص دسترسی دریایی، بخش ذاتی و 
جغرافیایی منطقه ساحلی هستند (برای مثال: طول خط ساحلی و 

شان وابسته به منطقه یا وسعت مناطق دریایی) و یا اینکه ماهیت
ساحلی بوده و با ساحل و منطقه ساحلی عجین است (برای مثال: 

  ). ۱یی) (نمودار بنادر دریا

  

 
 مدل مفهومی تحقیق )۱نمودار 

  شناسیروش
ماهیت و  حیث زاو  کاربردی -بنیادی ،لحاظ هدف این تحقیق از

های تحقیق ادهد. استهمبستگی  تحلیلی و -، توصیفیروش
های ثانویه است که از نهادهای تخصصی أخذ شده مبتنی بر داده

است. تحقیق حاضر، موقعیت دریایی و سطح توسعه اقتصادی و 
اجتماعی کشورهای دریایی را براساس تکنیک تاپسیس 

منظور تبیین رابطه به .بندی کرده استسازی و رتبهشاخص
 شاخص دسترسی دریایی با شاخص سطح توسعه اقتصادی و

های مربوط به نماگرهای شاخص دسترسی اجتماعی کشورها، داده
دریایی و شاخص سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی به محیط 

افزار، نماگرها استاندارد منتقل و در محیط این نرم افزار آمارینرم
از آزمون آماری رگرسیون برای تبیین رابطه شاخص  اند.شده

اقتصادی و اجتماعی  دسترسی دریایی با شاخص سطح توسعه
 کشورها استفاده شده است.

  سازی دسترسی دریایی کشورهاشاخص
  معیارهای مدنظر در انتخاب نماگرهای شاخص دسترسی دریایی

 ماگرهای شاخص دسترسی دریایی نماگر عینی است؛ن -۱
ذهنی نماگر اندیشه و تفکرات رهبران سیاسی  همانند: نماگرهایی

 گیرد.میدر این تحقیق جای نو  است
ها باید از لحاظ آماری قابل فهم و قابل مقایسه باشد و از داده -۲

نسبت و یا رابطه بین دو متغیر به دست آید. با اعمال نسبت و یا 
گیرد (برای رابطه، کوچکی و بزرگی کشورها مورد توجه قرار می

مثال: برای تعیین سطح تماس و کشیدگی کشور به طرف دریا از 
ین طول مرز آبی به طول مرز کشور؛ رابطه نسبت رابطه نسبت ب

بین مساحت کشور به طول مرز آبی و اضالع دریایی استفاده شده 
معنی است؛ چرا که کشورها است. استفاده صرف طول مرز آبی بی

 با هم قابل مقایسه نیستند).
ها و اطالعات الزم برای تمامی کشورها باید موجود باشد؛ داده -۳

صنعتی -انند: منابع ساحلی، مناطق آزاد تجاری نماگرهایی هم
های ارتباطی دریایی، شهرهای ساحلی، اقلیم ساحلی دریایی، شبکه

دلیل نقص آماری و یا فقدان نماگرهای مذکور و تعداد جزایر به
 برای همه کشورها کنار گذاشته شده است. 

حدوده مورد مطالعه در مقیاس جهانی و کشوری باید انتخاب م -۴
ردد. محدوده تحقیق حاضر، تمامی کشورهای عضو سازمان ملل گ

کشور آبی). مرزهای  ۱۵۰های آزاد دسترسی دارند (است که به آب
ای، جزء موقعیت دریایی کشورها محسوب ای و دریاچهآبی قاره

منطقه کم نشده است. محدوده مورد مطالعه در مقیاس کشوری، 
کشور  مناطق دریاییای تا انته متری ساحل) ۱۰( ارتفاع ساحلی

مایلی ساحل). از عوامل مهم در تعیین این  ۲۰۰ی است (ساحل
محدوده ساحلی، تأکید بر موقعیت دریایی کشورها و دسترسی 

 دریایی آنها است.
  سازی دسترسی دریایی کشورهاشده برای شاخصنماگرهای اعمال

 از نماگرهای مهم در نسبت بین طول مرز آبی به طول مرز کشور:
تعیین دسترسی دریایی کشورها است. نسبت بین طول مرز آبی به 

های مؤلفه
شاخص 

دسترسی 
 دريايی

های شاخص مولفه
سطح توسعه 
 اقتصادی و

 اجتماعی کشورها

نسبت بين طول مرز آبی به طول مرز 
 کشور

 نسبت مساحت کشور به طول مرز آبی

 دريای مجاور

 اضالع دریایی کشور

 بنادر دريايی

نسبت بين وسعت منطقه کم ارتفاع 
 ساحلی به مساحت کشور

نسبت بين جمعيت ساکن در منطقه 
 ساحلی به جمعيت کشور

 نسبت بين مناطق دريايی به مساحت کشور
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   ۱۳۹۸، زمستان ۱، شماره ۲وره د                                                                                                                                                                                  فضا یاسینامه آمايش سفصل

یک را نشان  -طول مرز کشور، برای تمامی کشورها رقمی بین صفر
دهد. اگر رقم مزبور برای کشورها به یک تمایل داشته باشد، می

بیانگر سطح تماس بیشتر با دریا بوده (عدد یک بیانگر 
قم مورد نظر به صفر تمایل بودن کشور است) و چنانچه ر ایجزیره

بودن کشور مورد نظر است. داشته باشد، بیانگر بری
سازی اطالعات کشورها از منبع مشترک استفاده منظوریکسانبه

  شده است.
  

از الگوهای رایج برای  نسبت مساحت کشور به طول مرز آبی:
تبیین دسترسی دریایی کشورها است. تفسیر آن برای کشوری 

کیلومتر از مساحت  ۶۷۵مانند ایران بیانگر این است که به ازای 
کشور، یک کیلومتر مرز آبی دارد. اگر کشور از لحاظ مساحت 

تر باشد، کشیدگی بیشتری به آب خواهد داشت. به عبارت کوچک
خلی کشورهایی با مساحت کوچک، دسترسی دیگر، مناطق دا
  داشت.  تری به مناطق ساحلی خواهندبیشتر و آسان

  

ها مبنای شده و اقیانوسهای شناختهدریاها و خلیج دریای مجاور:
ها و خورهای کوچک کنار تعیین تعداد دریای مجاور است؛ بریدگی

ها حدود اقیانوس«سواحل در زمره دریاهای مجاور نیستند. کتاب 
المللی هیدروگرافی، محدوده از انتشارات سازمان بین» و دریاها

   .]8[دریاها را مشخص کرده است
  

تماس کشورهای دریایی با دریا و اقیانوس از  اضالع دریایی کشور:
ای) و یک یا دو جهت (کشور ساحلی)، سه جهت (کشور شبه جزیره

ور، نقشی ت مذکای) است. هر یک از حاالچهار جهت (کشور جزیره
  مهم در توسعه کشور خواهد گذاشت.

های آزاد، منظور این بنادر دریایی در ارتباط با آب بنادر دریایی:
های نفتی ای، داخلی و ترمینالتحقیق هستند. بنادر رودخانه

  اند.کشورها، بنادر دریایی محسوب نشده
  

یکی از  نسبت بین وسعت مناطق دریایی به مساحت کشور:
هم مناطق دریایی، برخورداری کشورهای کوچک های ممزیت

دریایی از مناطق دریایی است که مساحت مناطق دریایی آنها به 
اندازه چندین برابر مساحت کشور است. مناطق دریایی بر اقتصاد 
دریایی کشورها در اموری همانند: شیالت، نفت و گاز فالت قاره، 

ی ارتباطی دریایی، هامواد معدنی و معادن دریایی، تسلط بر شبکه
های فیزیکی دریایی و غیره تأثیرگذار است. استفاده از ویژگی

وسعت مناطق دریایی برای هر یک از کشورها، حاصل جمع 
  قتصادی و فالت قاره کشورها است.ا -مساحت مناطق انحصاری

  

در  :کشور مساحت به یساحل ارتفاع کم منطقه وسعت نیب نسبت
این تحقیق، نسبت بین وسعت منطقه کم ارتفاع ساحلی به 

منظور شاخص تبیینی توپوگرافی ساحلی، وسعت کشور، به
محاسبه شده است. با توجه به اطالعات موجود، نماگری که 

توانست وضعیت توپوگرافی نوار ساحلی را مشخص نماید، می
است.  متری ساحل) ۱۰وسعت منطقه کم ارتفاع ساحلی (کمتر از 

وسعت منطقه کم ارتفاع ساحلی، مبتنی بر منابع آماری مرکز 
   .]9[ستالمللی شبکه اطالعات علوم زمینی ابین

نسبت بین جمعیت ساکن در منطقه ساحلی به جمعیت کل 
نسبت بین جمعیت ساکن در منطقه ساحلی به جمعیت  کشور:

ک را نشان ی -کل کشور برای تمامی کشورها رقمی بین صفر
ها به یک تمایل داشته باشد، نشانگر وزن هد که هر چقدر دادهدمی

بیشتر جمعیتی در نوار ساحلی است. جمعیت منطقه ساحلی، 
المللی شبکه اطالعات علوم زمینی مبتنی بر اطالعات مرکز بین

 ۱۰است. جمعیت و وسعت منطقه کم ارتفاع ساحلی (کمتر از 
پایگاه اطالعاتی در  ۲۰۱۰متری ساحل) و جمعیت کشور در سال 

  .]9[این مرکز موجود است
  صادی و اجتماعی کشورهای دریاییسازی سطح توسعه اقتشاخص

سازی سطح توسعه اقتصادی و شده برای شاخصنماگرهای اعمال
اجتماعی کشورها عبارتند از: درآمد سرانه (نرخ برابری قدرت خرید)؛ 

 ۱۰۰ازای هر  باز بودن تجارت؛ مشترکین تلفن همراه و موبایل (به
نفر)؛ دسترسی به برق (به درصد)؛ استفاده شخصی از اینترنت (به 

نماگر برای شاخص توسعه اقتصادی)؛ جمعیت  ۵درصد) (
نرخ مرگ و میر کودکان (در  ؛شهرنشین؛ امید به زندگی هنگام تولد

هر هزار کودک زنده)؛ نرخ باسوادی بزرگساالن و شیوع سل (در هر 
نماگر برای شاخص توسعه اجتماعی).  ۵یکصد هزار جمعیت) (

عدم استفاده از نماگرهای بیشتر برای شاخص توسعه اقتصادی و 
  کشور دریایی بود. ۱۵۰اجتماعی، به دلیل فقدان آمار برای تمامی 

  یس)آل (تکنیک تاپسبندی براساس تشابه به حل ایدهتکنیک رتبه
 ی برایسازی بسیار تكنیكی و قوتاپسیس یك روش تصمیم

ها از طریق شبیه نمودن به الگوریتم جواب بندی گزینهاولویت
  .]10[به این شرح است سآل است. مراحل كار در تکنیک تاپسیایده
بوط به شاخص دسترسی دریایی و شاخص نماگرهای مر -الف

سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها از مبانی نظری 
  استخراج شد.

های موجود از بر مبنای اطالعات و داده جدول ماتریس -ب
نماگرهای شاخص دسترسی دریایی و شاخص سطح توسعه 
اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته است. هر سطر این ماتریس به 
یک کشور و هر ستون آن به یک نماگر شاخص دسترسی دریایی و 
یا شاخص سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی اختصاص یافته 

باشد،  nو تعداد نماگرها  mت. بنابراین اگر تعداد کشورها اس
برای شاخص دسترسی دریایی و شاخص سطح  m×nماتریسی 

  توسعه اقتصادی و اجتماعی شکل گرفت. 
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طه زیر انجام که با استفاده از راب هاماتریس داده کردننرمالیزه -پ
 گیرد:می

𝑟                                               )١(فرمول 
∑

  

های اعمال شده نباید از (مجموع وزنها اعمال وزن بر شاخص -ت
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به نماگرها از تکنیک انتروپی  دهییک بیشتر باشد)؛ برای وزن
  استفاده شده است.

که به ترتیب  )S( و مینیمم )S(ماکزیمممقدار تعیین  -ث
  بیشترین و کمترین عدد مربوط به هر نماگر است؛

  آل (ماکزیمم) یدهاای برای مقادیر ) معیار فاصله٢(فرمول 

          𝑠 ∑ 𝑣 𝑣    i=1, 2, 3…m      

  هایت افت (مینیمم)نای برای مقادیر ) معیار فاصله٣(فرمول 

               i=1, 2, 3…m   𝑠 ∑ 𝑣 𝑣     

Vij .مقدار عددی مربوط به هر نماگر است  
∗𝑐) ٤که با استفاده از رابطه (فرمول  CIمحاسبه مقدار  -ج

  آید.دست میبه ∗ 

  
	هایافته

پس از تعیین نماگرها و اعمال اوزان بر این نماگرها و تعیین 
ای برای مقادیر ماکزیمم و مینیمم، نتایج برای هر معیار فاصله

  .]8 ,9 ,11-28[)٣، ٢، ١آمده است (جداول دستیک از کشورها به
طول مرز آبی به نماگر اضالع دریایی کشورها با نماگر نسبت بین 

داشت که نماگر  ٩/٠طول مرز کشور، همبستگی پیرسون باالی 
 مقدار احتمال). ۰۰۰/۰ >۰۵/۰(اضالع دریایی کنار گذاشته شد 

همچنین نماگر نسبت بین وسعت منطقه کم ارتفاع ساحلی به 
مساحت کشور با نماگر نسبت بین جمعیت ساحلی به جمعیت 

داشت که نماگر وسعت  ٨/٠کل کشور، همبستگی پیرسون باالی 
منطقه کم ارتفاع ساحلی به مساحت کشور کنار گذاشته شد 

 .مقدار احتمال) ۰۰۰/۰ >۰۵/۰(
در کشور  CI، میانگین حداقل در شاخص دسترسی دریایی
) و حداکثر آن در کشور ۰۰۰۰۴۴/۰جمهوری دموکراتیک کنگو (

). در ۱و شکل  ۳) در نوسان است (جدول ۶۰۲۹۸۲/۰تووالو (
در کشور سنگاپور  CIشاخص توسعه اقتصادی، میانگین حداکثر 

) و حداقل آن در کشور جمهوری دموکراتیک کنگو ۷۷۷۷۸/۰(
ر شاخص توسعه اجتماعی، میانگین حداکثر ) است. د۰۰۰۰۰۳۱۳/۰(

CI ) و حداقل آن در کشور پاپوآ و ۹۹۳۲۵۴/۰در کشور موناکو (
  ).۳) است (جدول ۰۰۰۹۶۶/۰گینه نو (

  

  ماتریس نماگرهای شاخص دسترسی دریایی کشورهاای از نمونه )١جدول 

  کشورها کد کشورها  قاره
نسبت بین طول مرز آبی 
	به طول مرز کشور

مساحت  بین 	نسبت
کشور به طول مرز آبی

  تعداد دریای
  مجاور

تعداد بنادر 
  دریایی

نسبت بین وسعت 
مناطق دریایی به 
  مساحت کشور

 تیجمع نیب نسبت
 کل تیجمع به یساحل

  کشور

 آسیا

۱۴۲/۴  ۱۴۲ ١٩  ۸۰/۳۴ ٩٤٨/٠ اندونزی ١  ١٧٥٢/٠  
٥٠١/١  ٥  ٢  ٠٨/٧٦ ٢٠٣/٠ اسرائیل ٢  ٠٤٣٧/٠  
٥٥٢/٠ ا. م. عربی ٣  ٤٢/٦٣  ٢٩٤/١  ١٢ ٢  ٢١٥٣/٠  
٢٦٨/٠ ایران ٤  ٤٨٩/٦٧٥  ٢ ۷ ١٦٥/٠  ٠٢١٠/٠  
٠١٥/٠ اردن ٥  ٢٣٠/٣٤٣٦  ٠٠١/٠ ٣ ١  ٠٠٠٢/٠  

 آفریقا

٢٢٩/٠ آنگوال ١  ٤٤٤/٠  ١٦ ١ ١٨/٧٧٩  ٠٣٣٢/٠ 
٥٥٢/٠ اریتره ٢  ١٥٣/١  ٢ ١ ٦٤١/٥٢  ٠١٦٧/٠ 
٣٩٤/١  ١٠ ٢ ٧٠٠/٤٣٥  ٣٦٥/٠ افریقای جنوبی ٣  ٠٠٧٦/٠ 
٠٥٧/٠  ١٦ ١ ٥١/٢٣٨٦  ١٢٩/٠ الجزایر ٤  ٠١٥٨/٠ 
٢٩١/٠  ١ ١ ٧٦٠/٩٣٠  ٠٥٣/٠ بنین ٥  ٢٢٥٣/٠ 

 اروپا

٣٤٣/٠ آلبانی ١  ٤١٤/٧٩  ٤ ١ ۵۹۲/۰  ١١٠٩/٠ 
٣٩٢/٠ آلمان ٢  ٤٤٤/١٤٩  ۲ ۳۱ ۳۱۵/۰  ۰۵۳۹/۰  
۱۳۶/۲ ۱۰۴  ٥ ٨٠/١٠١ ٧٢١/٠ اسپانیا ٣  ۰۷۶۵/۰  
٦٧٢/١  ۲۶  ٣ ٩٢٠/١١ ٨٥٢/٠ استونی ٤  ۰۹۱۷/۰  
٠١٦/٠ ٣ ١ ٠٤٢/٤٣٥ ٠٤١١/٠ اسلوونی ٥  ٠٠٩٣/٠ 

آمریکای 
 شمالی

٨٩٢/٢ ١ آنتیگوآ و باربودا ١  ٢٠٠/٢٥٢ ١ ٢  ٢١٨٩/٠ 
٣٤٢/٠ ِال سالوادور ٢  ٥٣٧/٦٨  ٣١٢/٥ ٥ ١  ٠٢٧١/٠  
٦٢٣/٠ ا. م. آمریکا ٣  ٢٠٧/٤٩٣  ۸ ٠٩٥/١ ٢٨٠  ٠٧٨٤/٠  
٤٣٢/٤ ١ باربادوس ٤  ٧٥٣/٤٣٣ ١ ٢  ٠٣٣٣/٠ 
٩١٨/٣ ١ باهاماس ٥  ١٣٨/٥٣ ٦ ١  ٨٣٩١/٠  

آمریکای 
 جنوبی

٢٩٤/٠ آرژانتین ١  ٣٠٦/٥٥٧  ٦٧٢/٠ ٣٣ ١  ١٠٣٠/٠  
٥/٠ اکوادور ٢  ٧٥٩/١٢٦  ١  ۹ ۹۲۱/۰  ۱۳۳۸/۰  
٢٨٥/٠ اوروگوئه ٣  ٩٩٢/٢٦٦  ١١٣/١ ٦ ١  ٠٩٧٧/٠  
٣١٦/٠ برزیل ٤  ٦٨٠/١١٣٦  ٥١١/٠ ٥٨ ١  ٠٦٨٨/٠  
٢٤٤/٠ پرو ٥  ٤٠٠/٥٣٢  ١ ۳۲ ٧٦٦/٠  ٠١٩٤/٠  

اقیانوسیه
 و استرالیا

٥١٣/٣٠٠ ١ استرالیا ١  ٧  ۱۰۵ ۲۱۸/۱  ۱۱۷۸/۰  
٨٦٢/٠ پاپوآ گینه نو ٢  ٨٣٦/٨٩  ٥٦١/٥ ١٩ ٥  ٠٢٢٦/٠  
٣٠٢/٠ ١ پاالئو ٣  ٦٣٨/١٣٢٠  ١ ٢  ١٢١٣/٠  
٧٨٢/١ ١ تونگا ٤  ٦٢٣/٨٩٤  ٣ ١  ٢٣٣٤/٠  
٠٨٣/١ ١ تووالو ٥  ٩٦١/٢٨٩٦٩  ١ ١  ٧٤٥٢/٠  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيا ــــــــــــــــــــو محمدرضا حافظ زادهیرضا الهويرد ۲۸

   ۱۳۹۸، زمستان ۱، شماره ۲وره د                                                                                                                                                                                  فضا یاسینامه آمايش سفصل

  ماتریس نماگرهای شاخص سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهاای از نمونه )٢جدول 

  نماگرهای شاخص توسعه اجتماعی  نماگرهای شاخص توسعه اقتصادی  

  قاره
کد 
 کشورها

  درآمد سرانه  کشورها
باز بودن 
  تجارت

مشترکین 
  تلفن

دسترسی 
  به برق

استفاده از 
  اینترنت

جمعیت 
  شهرنشین

امید به 
  زندگی

نرخ مرگ و 
میر کودکان

نرخ باسوادی 
  بزرگساالن

شیوع 
  سل

  یاآس

  ١٨٣  ٩٠  ٢٥  ٨/٧٠  ٣/٥٢  ٨/١٥  ٢/٩٤  ٣٥/١١٩  ١/١٤٤٨  ٦/٩٦٣٤  اندونزی  ١
  ٦  ٩٦  ٣  ٨/٨١  ٩٢  ٨/٧٠  ١٠٠  ٤/١٤٥  ٩/١٦٧٠٥  ٨/٣٢٧١٦ اسرائیل  ٢
  ٢  ٨٥  ٧  ٨/٧٦  ٨٥  ٨٨  ١/٩٤  ٩/١٧١ ٤/٦٧١٨٤  ٨/٦٣١٨٠  ا. م. عربی  ٣
  ٢١  ٨٠  ١٤  ٧٤  ٤/٦٩  ٤/٣١  ٤/٩٨  ٩٨  ٩/١٦٤٣  ٧/١٦١٦٤ ایران  ٤
  ٦  ٩٢  ١٦  ٨/٧٣  ٢/٨٣  ٢/٤٤  ٤/٩٩  ٨/١٣٣  ٢/٣٧٨٤  ٤/١١٦٣٩ اردن  ٥

آفریقا

  ٣٢٠  ٦٧  ١٠٢  ٨/٥١  ٧/٦٠  ١/١٩  ٦/٣٤  ٩/٥٥  ٣/٣٤٠٢  ٢/٧٩٧٨  آنگوال  ١
  ٩٢  ٥٨  ٣٦  ٨/٦٢  ٢/٢٢  ٩/٠  ٥/٣٢  ٧/٥  ٤/٢٤٨  ٦/١١٩٦  اریتره  ٢
  ٨٦٠  ٨٦  ٣٣  ٩/٥٦  ٩/٦٢  ٩/٤٨  ٧/٨٢  ٥/١٤٠ ٣/٣٦٣٨  ٥/١٢٥٠٦  آ.جنوبی  ٣
  ٨١  ٧١  ٢٢  ٧١  ٧/٧٤  ٥/١٦  ٣/٩٩  ٢/١٠٤  ٣/٣٢٠٣  ٩/١٣٧٨٧  الجزایر  ٤
  ٧٠  ٤١  ٥٦  ٣/٥٩  ٢/٤٦  ٩/٤  ٩/٢٧  ٩٠  ٢/١١٠  ٩/١٧٩٢  بنین  ٥

اروپا

  ١٨  ٩٩  ١٣  ٣/٧٧  ٦/٥٥  ١/٦٠  ١٠٠  ٤/١١١  ٧/٢٢٦٣  ٧/١٠٥٩٥  آلبانی  ١
  ٦  ٩٩  ٣  ٧/٨٠  ٢/٧٤  ٨٤  ١٠٠  ٢/١٥٨ ٧/٣٢٩٢٢  ٧/٤٣٤٧٤  آلمان  ٢
  ١٣  ٩٨  ٤  ١/٨٢  ٧/٧٧  ٦/٧١  ١٠٠  ٨/١٣١  ١٩٠١٤  ٥/٣١٩٤١  اسپانیا  ٣
  ٢٢  ٩٩  ٣  ٤/٧٤  ٦/٦٩  ٨٠  ١٠٠  ١٦٧ ٩/٢٤٣٩١  ٧/٢٦٠٥١  استونی  ٤
  ٨  ٩٩  ٢  ٥/٧٩  ٨/٤٩  ٩/٧٢  ١٠٠  ٧/١٢٩ ٨/٢٨١٥٢  ١/٢٨٥١٢  اسلوونی  ٥

یکایمرآ
شمالی

  ١٣  ٨٦  ٨  ٩/٧٥  ٨/٢٩  ٤/٦٣  ٢/٨٨  ١/١٧٤  ١/٤٤٤٧  ٢١٩٦٧ آ. و باربودا  ١
  ٣٩  ٨٢  ١٤  ٥/٧٢  ٨/٦٥  ١/٢٣  ٩٢  ٥/١٣٨  ٦/٢٤٠٤  ٥/٧٧٨٢  ِال سالوادور  ٢
  ٣  ٩٦  ٧  ٩/٧٨  ٩/٨٢  ٢/٨٤  ١٠٠  ٩/١٢٤  ٤/١٢١١٩  ٩/٥٣٠٠٠  ا. م. آمریکا  ٣
  ١  ٩٩  ١٣  ٣/٧٥  ٤/٤٥  ٧٥  ٢/٨٨  ٢/١٤٣  ٩/٩٦٢٨  ٢/١٦٠١٥ باربادوس  ٤
  ١٠  ٩٧  ١٠  ٢/٧٥  ٦/٨٤  ٧٢  ٢/٨٨  ٢/١٠٠  ٧/١١٣٠٣  ٣/٢٤٦٤٨ باهاماس  ٥

آمریکای
جنوبی

  ٢٤  ٩٧  ١٢  ٣/٧٦  ٨/٩٢  ٩/٥٩  ٢/٨٨  ٤/١٦١  ٣٨٠٦  ٨/٢٢٣٦٢  آرژانتین  ١
  ٥٦  ٩٢  ١٩  ٤/٧٦  ٦/٦٨  ٤/٤٠  ٥/٩٧  ٣/١١٥ ٢/٣٣٣٧  ١٠٩٠٨  اکوادور  ٢
  ٣٠  ٩٨  ١٠  ٢/٧٧  ٧/٩٢  ١/٥٨  ١/٩٩  ١/١٦٢  ٦/٦٧٧٤  ٦/١٩٦٧٨  اوروگوئه  ٣
  ٤٦  ٨٩  ١٢  ٩/٧٣  ٢/٨٥  ٦/٥١  ٩/٩٨  ١٤٠  ٤/٢٤٤٧  ١٤٩٨٧  برزیل  ٤
  ١٢٤  ٨٩  ١٣  ٨/٧٤  ٩/٧٧  ٢/٣٩  ١/٨٥  ٧/١٠٩  ١/٢٧٨٨  ١١٥٥٧  پرو  ٥

اقیانوسیه
و استرالیا

  ٦  ٩٩  ٣  ٤/٨٢  ٥/٨٩  ٨٣  ١٠٠  ١٣١ ٥/٢١٥٨٣  ٣/٤٥١٣٨  استرالیا  ١
  ٣٤٧  ٦٠  ٤٧  ٤/٦٢  ٦/١٢  ٥/٦  ٥/١٤  ٥/٣٨  ٣/١٣٩٢  ٢/٢٢٩٠  پاپوآ گینه نو  ٢
  ٤٤  ٩٢  ١٥  ٤/٧٢  ٨/٨٥  ٢٧  ٨/٥٥  ٢/٩٧  ٢/٦٠٩٩  ١٥٠٠٥ پاالئو  ٣
  ١٣  ٩٩  ١٠  ٦/٧٢  ٦/٢٣  ٣٥  ٣/٩٢  ١/٦٨  ٣/١٢٥٣  ١/٤٨٥٦ تونگا  ٤
  ٢٢٨  ٩٨  ٢٤  ٤/٦٦  ٤/٥١  ٣٧  ٤١  ٢/٣٥  ٥/١٧٣٦  ٣/٣١٦٨ تووالو  ٥

  
  ادی و اجتماعی کشورها براساس تکنیک تاپسیسبندی شاخص دسترسی دریایی و شاخص سطح توسعه اقتصرتبهای از خالصه )٣جدول 
	 CI  دسترسی دریایی رتبه امتیاز  	 CI  توسعه اقتصادی	 امتیاز   	 CI  توسعه اجتماعی	 امتیاز  	
۶۰۲۲۹۸۲۹۰۷/۰ تووالو ١ ٧٧٧٧٨٢٨٤٣/٠ سنگاپور  ٩٩٣٢٥٤٩٥٦/٠ موناکو   

٤٤٦٩٧٠٢١/٠ میکرونزی ٢ ٢٩٥٥٨٧٩٣٩/٠ قطر  ٩٩١٠٤٥٢١٩/٠ سنگاپور   

٣٩٤٨٠٣٢٣١/٠ نائورو ٣ ٢١٦٠٢٨٩٤٣/٠ موناکو  ٩٩٠٩٩٠٢٧٥/٠ نائورو   

٣٣٢٢١٧٠٨٥/٠ جزایر مارشال ٤ ٢٠٤٢٢٧٦٠٥/٠ امارات متحده عربی  ٩٧٩٦٩٦١٢٩/٠ قطر   

١٩٩٥١١٩٠٧/٠ پاالئو ٥ ١٨٣٢٦٤٦٢٧/٠ هلند  ٩٦٤٦٠٨٨٣/٠ کویت   

١٦٩٥٦٣٨٩٦/٠ مالدیو ٦ ١٣٠٣٧٨٣٤٥/٠ بلژیک  ٩٥١٠٢٨٥٧٥/٠ بلژیک   

... ... ... ... ... ... ... 
٠٠١٦٤٣٤٨٢/٠ کنیا ١٤٥ ٠٢٥٧٨٩١٩٧/٠ کامبوج ١١٦٥٢/٣. .. -  ٠٥ گینه   

٠٠١٤٣٥٣٢٤/٠ سودان ١٤٦ ٠٦٦٢٧/٣. .. -  ٠٥ لیبریا  ٠٢٢٣٣١٢٦٢/٠ ساموآ   

٠٠١١٩٨٦٨٧/٠ اسلوونی ١٤٧ ٥٣٧٩١/٢. .. -  ٠٥ اریتره  ٠١٠٥٥٨٤٥٦/٠ سینت لوسیا   

٠٠٠٩٨٧٢٣٩/٠ اردن ١٤٨ ٦٠٧/٢...  -  ٠٥ موزامبیک  النکاسری   ٠٠٧٨٢٢٧٢٢/٠  

٠٠٠١٠٣٦٩٤/٠ ب. و هرزگوین ١٤٩ ٤٧٠٢٤/٦. .. -  ٠٦ سومالی  ٠٠٥٦١٥٥١٥/٠ ترینیداد و توباگو   

٤٣٨٧١/٤...  -  ٠٥ ج. د کنگو ١٥٠ ١٣٠١٦/٣. .. -  ٠٦ ج. د کنگو  ٠٠٠٩٦٦٥٦٦/٠ پاپوآ و گینه نو   
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  بندی کشورها براساس دسترسی دریاییسطح )۱شکل 

  
رابطه شاخص دسترسی دریایی کشورها با شاخص توسعه 

  اقتصادی
دهد که ضریب نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می

همبستگی شاخص دسترسی دریایی با شاخص توسعه اقتصادی 
است. بنابراین نسبتی از واریانس شاخص توسعه  ١٨٢/٠برابر با 

اقتصادی کشورهای مورد مطالعه که از طریق شاخص دسترسی 
های است. براساس داده ٠٣٢/٠دریایی تبیین شده است به اندازه 

ها داللت بر فتهموجود اگر شاخص دسترسی دریایی وارد شود، یا
آن دارد که به ازای یک واحد افزایش در میزان دسترسی به دریا به 

تغییر مثبت در میزان توسعه اقتصادی خواهیم  ٢٧٧/٠اندازه 
 ٤داشت که معادله رگرسیونی آن به صورت زیر است، جدول 

  دهد.ان میهای تحلیل رگرسیونی را نشخالصه یافته
  

Y = ٣٨١/١-  + ٢٧٧/٠  X 
های تجربی در تحلیل رگرسیونی فوق مربوط به کشورهای یافته

شود با طور که مالحظه میدارای دسترسی دریایی است. همان
افزایش میزان دسترسی کشورها به موقعیت دریایی مناسب بر 

  میزان توسعه اقتصادی آنان نیز افزوده خواهد شد.
رابطه شاخص دسترسی دریایی کشورها با شاخص توسعه 

  تماعیاج
دهد که ضریب نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می

همبستگی شاخص دسترسی دریایی با شاخص توسعه اجتماعی 

است. بنابراین نسبتی از واریانس شاخص توسعه  ٢٩٤/٠برابر با 
اجتماعی کشورهای مورد مطالعه که از طریق شاخص دسترسی 

  است. ٠٨٦/٠دریایی تبیین شده است به اندازه 
های موجود اگر شاخص دسترسی دریایی وارد شود، براساس داده

ها داللت بر آن دارد که به ازای یک واحد افزایش در میزان یافته
تغییر مثبت در میزان توسعه  ٤١٤/٠دسترسی دریایی به اندازه 

اجتماعی خواهیم داشت که معادله رگرسیونی آن به صورت زیر 
 دهد.یل رگرسیونی را نشان میهای تحلخالصه یافته ٥است جدول 

 Y = ٣٠٨/٩-  + ٤١٤/٠  X 
های تجربی در تحلیل رگرسیونی فوق مربوط به کشورهای یافته

شود با طور که مالحظه میدارای موقعیت دریایی است. همان
افزایش میزان دسترسی کشورها به موقعیت دریایی مناسب بر 

  .میزان توسعه اجتماعی آنان نیز افزوده خواهد شد
  

خالصه تحلیل رگرسیونی شاخص دسترسی دریایی با شاخص توسعه  )۴جدول 
  اقتصادی کشورها

Beta1	١٨٢/٠  

b1	٢٧٧/٠  

Constant	٣٨١/١-  

Sig	٠٢/٠  

F	٠٦٣/٥  

R	Square	٠٣٢/٠  

R	١٨٢/٠  
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شاخص توسعه خالصه تحلیل رگرسیونی شاخص دسترسی دریایی با ) ۵جدول 
  اجتماعی کشورها

Beta1	٢٩٤/٠  

b1	٤١٤/٠  

Constant	٣٠٨/٩ -  

Sig	٠٠٠/٠  

F	٩٧١/١٣  

R	Square	٠٨٦/٠  

R	٢٩٤/٠  

  
مقدار واریانسی که از طریق شاخص دسترسی دریایی برای شاخص 

است و  ٠٣٢/٠سطح توسعه اقتصادی تبیین شده است به اندازه 
مربوط به متغیرهایی غیر از شاخص دسترسی دریایی است.  ٩٦٨/٠

نسبتی از واریانس شاخص توسعه اجتماعی کشورهای موردمطالعه 
شده است به اندازه که از طریق شاخص دسترسی دریایی تبیین 

مربوط به متغیرهایی غیر از شاخص دسترسی  ٩١٤/٠است و  ٠٨٦/٠
دریایی است. این قسمت از تحقیق در واقع تأییدکننده مباحث 

شده در ادبیات کالسیک و حتی جدید جغرافیای سیاسی و مطرح
ژئوپلیتیک است. در واقع این اندیشه وجود داشته است که 

یابی کشورها است و قدرت ل مهم در قدرتدسترسی دریایی از عوام
های شان است. براساس یافتهکشورها در ارتباط با سطح توسعه

موقعیت و دسترسی دریایی کشورها بر سطح توسعه  تأثیرتحقیق، 
آید دسترسی اقتصادی و اجتماعی آنان، نسبی است. به نظر می

انی بر دریایی کشورها به تأسی از متغیرهای متفاوت طبیعی و انس
گذارد و عملکرد این می تأثیرتوسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها 

عامل جغرافیایی، وابسته به عوامل و کارکردهای متعدد داخلی 
المللی)، از مکانی به مکان دیگر متفاوت (ملی) و خارجی (بین

یافتگی اقتصادی و است. رابطه دسترسی دریایی با سطح توسعه
رابطه خطی در معادالت ریاضی نیست  اجتماعی کشورها، از نوع

که در آن تمامی کشورهایی با دسترسی دریایی بهتر از لحاظ 
ها) یافتگی بر کشورهای محصور در خشکی (در تمامی مکانتوسعه

های و کشورهایی با شرایط نامساعد دریایی، پیشی بگیرند. مثال
عد و توان آورد که کشورهایی با دسترسی دریایی نامسامتعددی می

یا کشورهایی با موقعیت محصور در خشکی در مقایسه با 
یافتگی باالیی کشورهایی با دسترسی دریایی بهتر، از روند توسعه

 تأثیربرخوردار هستند. دسترسی و موقعیت دریایی کشورها، تحت 
گیرد. کشورهای محصور های دیگر طبیعی و انسانی قرار میمؤلفه

نها در مقایسه با کشورهای بّری قاره در خشکی در قاره اروپا، نه ت
ها، آسیا و افریقا، بلکه در مقایسه با کشورهای ساحلی همین قاره

میزان توسعه اقتصادی و اجتماعی باالیی دارند. کارکرد مطلوب 
نماید که موقعیت و دسترسی دریایی کشورها، زمانی بروز می
مللی در الکشورها از نظر عوامل توسعه داخلی و ارتباطات بین

وضعیت مناسبی قرار داشته باشند. شاخص توسعه اقتصادی و 
اجتماعی متأثر از متغیرهای متعدد طبیعی و انسانی است. با 

آمده، ممکن است متغیرهای دیگر از دستتوجه به ضرایب به

جمله: تکنولوژی، نیروی انسانی، اندیشه رهبران سیاسی، وزن 
اخص سطح توسعه اقتصادی ژئوپلیتیک کشورها و غیره بر روند ش

و اجتماعی کشورها تأثیر بگذارند و نیاز است با تحقیقات بیشتر، 
عوامل دیگر مشخص شد. کشورها در مقام اجزای سازنده نقشه 
سیاسی جهان، بسته به موقعیت جغرافیایی، نوع قاره، مساحت 
کشور، کمیت و کیفیت نیروی انسانی و غیره از سطح توسعه 

  ر هستند.متفاوتی برخوردا
طور خاص، طور عام و دسترسی دریایی بهموقعیت جغرافیایی به

گذار بر روند توسعه مطلوب کشورها است. تأثیر یکی از عوامل 
تواند در توسعه کشورها دسترسی و موقعیت دریایی زمانی می

های دیگر توسعه همانند: وسعت نقشی مهم ایفاء نماید که مؤلفه
انا، نوآوری تکنولوژیکی، سرمایه داخلی سرزمینی، نیروی انسانی تو

و غیره از وضعیت بهتر و مناسبی برخوردار باشند. کشورهای 
ای در اقیانوسیه، کارائیب و یا حتی کشورهای کوچک جزیره

ساحلی در قاره افریقا و آسیا که از موقعیت دریایی مناسب 
یافته هستند. برای داشتن برخوردار هستند، فاقد اقتصاد توسعه

یافته، عالوه بر موقعیت جغرافیایی و دریایی اقتصاد توسعه
مناسب، نیاز به سایر متغیرها است. این کشورها از جمعیت کم با 

سازی (سن مهارت پایین، تکنولوژی وابسته، سابقه کم در دولت
های جهان پایین دولت)، وسعت محدود و ارتباط کم با دیگر بخش

در کشورهای حوزه اقیانوسیه  برند. این وضعیت کامالً رنج می
سازی دارند و هویدا است؛ بیشتر این کشورها سابقه کم در دولت

ای داشتند و کمتر مورد در تحوالت سیاسی دنیا موقعیت حاشیه
توجه سایر کشورها بودند. همین عوامل سیاسی بر توسعه 
اقتصادی آنها نقش مخرب داشته است. کشورهای دریایی منطقه 

مریکای مرکزی گذشته از موقعیت جغرافیایی دریایی، کارائیب و آ
های ایدئولوژیک و سیاسی جنگ سرد موقعیتی حائل در رقابت

داشتند و این موقعیت به شکل دیگر در عصر حاضر خود را نشان 
های سیاسی و یا دهد. موقعیت حائل این کشورها در کشمکشمی

کشورهای  های سوسیالیستی و چپپذیری آنان از اندیشهتأثیر 
 گذار بود.تأثیر یافتگی اقتصادی این کشورها ای، بر کمتر توسعهقاره

دسترسی دریایی بر توسعه کشورها، باید  تأثیربرای مالحظه 
وضعیت اقتصادی و رفاهی کشورهای محصور در خشکی قاره 

ها مقایسه کرد تا آفریقا و آسیا را با کشورهای ساحلی همین قاره
این عامل در پیدایش این وضعیت نابرابر را بهتر تحلیل کرد.  تأثیر

کشورهای محصور در خشکی از دسترسی مستقیم به دریا و منابع 
آن محروم هستند، بسیاری از آنها منابع طبیعی اندکی در خشکی 

شوند. از لحاظ دارند و جزء فقیرترین کشورهای جهان محسوب می
کشورهای ترانزیت برای دسترسی آوری برای حقوقی، قوانین الزام

. ]29[های آزاد وجود نداردکشورها محصور در خشکی به آب
کشورهای اروپایی با موقعیت دریایی نامناسب و یا محصور در 
خشکی در قاره اروپا از این قاعده مستثناء هستند و به دلیل 
کوچکی قاره، تسهیل قوانین حمل و نقل بین کشورها، خطوط 

المللی مرتبط با های بیننقلی، وجود رودخانه پیشرفته حمل و
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های آزاد برخوردار هستند. های آزاد و غیره از مزیت ارتباط با آبآب
یافته محسوب بیشتر این کشورها در اروپا جزء کشورهای توسعه

بنابراین در سطح توسعه کشورهای دریایی متغیرهای  .]30[شوندمی
المللی و ی، محیط بینمهمی همانند: شرایط و منابع انسان

موقعیت ژئوپلیتیک، سطح تکنولوژی و صنعت کشورها، منابع 
مالی، ثبات سیاسی و غیره مؤثر است و لذا باید همه این عوامل را 

  در تحلیل چند متغیره ارزیابی نماییم.
  

  گیرینتیجه
سازی دسترسی دریایی و سطح توسعه مقاله حاضر با شاخص

ه کشورهای دریایی در شاخص اقتصادی و اجتماعی، جایگا
دسترسی دریایی و شاخص سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی را 
تعیین کرد. در ادامه، رابطه شاخص دسترسی دریایی با شاخص 
سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها در قالب تحلیل 

های تحقیق بیانگر آن است، رگرسیون تبیین گردید. یافته
بندی وت جغرافیایی در رتبهکشورهایی با خصوصیات متفا

اند. با اعمال نماگرهای قابل دسترسی دریایی کشورها جای گرفته
ای مقایسه برای کشورها (با در نظر گرفتن سهم)، کشورهای جزیره
اند. و کوچک در جایگاه باالیی از دسترسی دریایی قرار گرفته

 رهای دیگر اعم از: وسعت سرزمینی بیشتر؛دلیل فقدان متغیبه
نیروی انسانی متخّصص (کیفی و کّمی)؛ روابط سیاسی محدود؛ 
وزن ژئوپلیتیک پایین؛ فقدان تمدن دریایی؛ تکنولوژی پایین؛ 

سازی و غیره قادر به استفاده از موقعیت و سابقه کم دولت
اند. در مقابل، کشورهایی با طول مرز دسترسی دریایی خود نبوده

های ساحلی مناسب؛ یآبی طوالنی؛ وسعت سرزمینی و بریدگ
نیروی انسانی ماهر؛ وزن ژئوپلیتیک باال؛ برخورداری از تمدن 
دریایی و غیره توانایی استفاده مناسب از موقعیت دریایی خود را 

های دریایی کالسیک شود که قدرتدارند. در عمل هم مشاهده می
اند و مدرن (امروزی) همه از سواحل دریایی طوالنی برخوردار بوده

های آزاد، امکان تماس و ارتباط ه غیر از هلند). ارتباط با آب(ب
منظور تجارت، تبادل کاال و حتی دریایی کشورها با یکدیگر به

یابی و تداوم این خطوط و سطح کند. شکلاندیشه را فراهم می
گیری قدرت دریایی و توسعه این تماس از عوامل اصلی شکل

منیت نسبی ناشی از موقعیت کشورها است. در کنار عوامل فوق، ا
ای بر توسعه دریایی و عدم تماس سرزمینی با کشورهای قاره
بندی سطح کشورهای دریایی تأثیر فزاینده گذاشته است. رتبه

توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها تا حدود زیادی با وضعیت 
شده در ظاهری توسعه کشورهای دریایی و نتایج تحقیقات انجام

ویژه توسعه اقتصادی) مطابقت دارد. از آنجایی که  هاین زمینه (ب
تحقیق حاضر از لحاظ هدف، بنیادی است و لذا پیشنهادهای این 
تحقیق ماهیت نظری و بنیادی دارد. نقش دریا در قدرت ملی؛ 
قدرت دریایی؛ استراتژی ملی؛ استراتژی دریایی؛ استراتژی نظامی؛ 

مله موضوعات رفتار سیاسی و سیاست خارجی کشورها از ج
  تحقیقی هستند که باید مطمح نظر قرار گیرد. 

های رساله دکتری نویسنده اول با : در این مقاله از یافتهتشکر و قدردانی
» تببین رابطه بین موقعیت دریایی کشورها با سطح توسعه«عنوان 

  کنیم.ربیت مدرس تشکر میهای دانشگاه تاستفاده شده است؛ از حمایت
: نویسندگان به حقوق کپی رایت، مؤلفین و تحقیقات اخالقیتأییدیه 

  افراد، متعهد هستند و نسبت به آنها تعهد و الزام اخالقی دارد.
  : مقاله دو نویسنده دارد.تعارض منافع

نگارنده ، )نویسنده اول( زادهرضا الهویردی: سهم نویسندگان
محمدرضا  ؛)%۸۰مقدمه/پژوهشگر اصلی/تحليلگر آماری/نگارنده بحث (

  ).%۲۰شناس (روش (نویسنده دوم)،نيا، حافظ
  : حامی مالی این مقاله، دانشگاه تربیت مدرس است.منابع مالی
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