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 چکیده

ات موقعیت منحصر به فرد استراتژیک جمهوری اسالمی ابران و  به خصوص استان گیالن با وجود امکان

 –و نیز موقعیت برجسته جغرافیایی آن در کریدور حمل و نقل شمال  جمهوری آذربایجانترانزیتی با 

ای در آسیا به  جنوب و مناسب بودن این مسیر ترانزیتی جهت برقراری ارتباطات و مناسبات داخلی و منطقه

ساب آمده و های حمل و نقل و ترانزیت کشور به ح ای ایران و اوراسیا از مزایا و ظرفیت ویژه مسیر جاده

 صنعت حمل و نقل و توسعه  های جدیدی را برای شک افق برداری و استفاده مطلوب از آنها، بی بهره

 دو فرضیه ذیل مطرح گردیده است: نیزدرپایان نامه حاضر .کشور خواهد گشود ژئواکونومی 

 

 .باشدعوامل انسانی میتواند درمناسبات ژئوپلتیکی ایران و جمهوری آذربایجان تاثیرگذار -1

 عوامل طبیعی میتواند در مناسبات ژئوپلتیکی ایران و جمهوری آذربایجان تاثیرگذارباشد -2

 

 با این اهداف که :

تبیین نقش توانمندیهای عوامل انسانی و طبیعی استان گیالن در مناسبات ژئوپلتیکی ایرران و آذربایجران    -1

 تیکی ایران و آذربایجاننقش حمل ونقل در توسعه مناسبات ژئوپلی و تعیین جایگاه -2

 ارائه راهکار مناسب جهت توسعه ارتباطات ایران و جمهوری آذربایجان-3

 

یافته های این پایان نامه حاکی از آن است که ترانزیت حمل و نقل، جمهوری اسالمی ایران از طریق اسرتان  

هرای آزاد اسرت و امترداد راه     گیالن محور مهم اتصال جمهوری آذربایجان و آسیای مرکزی و قفقاز بره آب 

دی دو کشرور و همننرین   آهن آستارای این کشور به آستارای ایران موجب تقویت روابط تجراری و اقتصرا  

شود.و موقعیت  شبکه راه آهن بر مناسبات دو کشور تراثیر   آهن می  موجب اتصال ایران به اروپا از طریق راه

می گذارد. و نیز مهترین مولفه و گویه های که به عنوان عالیق ژئوپلیتیکی ایران در جمهوری آذربایجان می 

 ، فرهنگی و امنیتی می باشد.  توان بیان کرد در زمینه های اقتصادی،سیاسی

 

 

  گیالناستان واژگان کلیدی : ترانزیت ، حمل و نقل ، ژئواکونومی ، ایران و آذربایجان ، 


