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 چكيذُ

 
ذات ياص تٟذ يشيٌؾيٚ پ يٙيثؾيشفبُٔ پيپذافٙذ غ ياص رّٕٝ وبسوشدٞب 

ٗ يٗ اياص ٟٕٔتش يىيػبصد. يش ٔٛارٝ ٔبٖ وـٛس سا ثب خغياػت وٝ و ياعتٕبِ

ٚ اػتمالَ  يت اسضيربٔقٝ اػت وٝ تٕبٔ يٞبتيلٛٔ يياعتٕبَ ٚاٌشا خغشات،

ٌشدد، رّت ٘ؾش  ييٗ ٚاٌشايتٛا٘ذ ٔب٘ـ ايدٞذ.آ٘ضٝ ٔيوـٛس سا ٞذف لشاس ٔ

ه رّٜٛ اص آٖ تٛػقٝ يوـٛس اػت وٝ  يبػيت ػيشيٞب ٘ؼجت ثٝ ٔذتيلٛٔ

ٞبي ٚ اتخبر ػيبػت ك اختلبف ٔٙبثـيٗ اص عشي٘ـتئتٛاصٖ ٔٙبعك لٛٔ

اػتبٖ  اػت. ٞبي ػيبػي،التلبدي، ارتٕبفي ٚ فشٍٞٙيفبدال٘ٝ دس تٛصيـ اسصؽ

 يٞبتياص لٛٔ يغٙ ياػت وٝ تٙٛف يي٘ـتياص رّٕٝ ٔٙبعك لٛٔ يؿٕبِخشاػبٖ

وٝ  ٗ ٌفتبسيدادٜ اػت. ٞذف دس ا يوُشد، تُشن، تشوٕٗ ٚ فبسع سا دس خٛد رب

ٗ يا يات تٛػقٝيٚضق ي، ثشسػتغّيّي ا٘زبْ ٌشفتٝ اػت-كيفيٛثٝ سٚؽ ت
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ت يفيٍ٘ش وبيوٝ ٕ٘ب يتٛػقٝ ا٘ؼب٘ ٗ ٔٙؾٛس اص ؿبخقيثذ .ثبؿذٔياػتبٖ 

دس وٙبس ايٗ ؿبخق، اػتفبدٜ ؿذٜ اػت.  ،ثبؿذٔيه ربٔقٝ ئشدْ  يص٘ذٌ

ؿبخق ٞبي ٔتقذد ديٍشي سا ٘يض ٔي تٛاٖ ثش ؿٕشد وٝ فٕذتب ته ثُقذي ٔي 

ثٝ ٕٞيٗ دِيُ ٘يض يب ثغٛس وّي ثٝ وٙبس ٟ٘بدٜ ؿذٜ ا٘ذ ٚ يب وبسثشدٞبي ثبؿٙذ ٚ 

ٗ اػتبٖ يدٞذ وٝ ايعبكُ ٘ـبٖ ٔاعالفبت  ا٘ذن ٚ ٘ٝ صٙذاٖ ٟٕٔي يبفتٝ ا٘ذ

اص ذ يؿذ ياػت ٚ ؿىبف يشاٖ دس تٛػقٝ ا٘ؼب٘يا يٞبٗ اػتبٖيتشرضء ٔغشْٚ

رٟت تالؽ دس ثب  دس ٘تيزٝ. ش ٔٙبعك داسدي٘ؼجت ثٝ ػب يسفبٜ ارتٕبف ٘ؾش

-ٞبي آٖ، ٔيتٔيبٖ لٛٔي ٚ تمٛيت ٕٞجؼتٍيٗ اػتبٖ ئشدٔبٖ ا يص٘ذٌثٟجٛد 

 يذاسيؾ پبيٕٞب٘ب افضاشفبُٔ وٝ ياٞذاف پذافٙذ غيبثي ثٝ تٛاٖ دس رٟت دػت

 . ٌبْ ثشداؿت،اػت ئّ

 

 ِي، خشاػبٖ ؿٕبيي، ٚاٌشايتٛػقٝ ا٘ؼب٘ت،يفبُٔ، لٛٔشيپذافٙذ غّبي کليذي: ٍاشُ

 

  

 

 ِهقذه -1        

 

-يظٌياص ٚ يىي يٚ صثب٘ ياػت وٝ تٙٛؿ لٛٔ يثب ثبفتبس صٙذ فشٍٞٙ يايشاٖ وـٛس

اػت وٝ  ياشاٖ ثٝ ٌٛ٘ٝيا ؿبخق آٖ اػت. تٙٛؿ لٛٔي دس ػبختبس رٕقيتي يٞب

ثشخالف وٝ  تفبٚت ايٗ ثب لشاسداد؛1«هيط٘يپّ» يتٛاٖ آٖ سا دس صٔشٜ وـٛسٞبئ

ٕٞجٛدي لٛٔي ٔغلَٛ ٟٔبرشت الٛاْ آٟ٘ب وٝ دس  ط٘يهوـٛسٞبي پّيٍش يد

ا٘ذ ٚ دس وُ ايشاٖ الٛاْ ٔختّف ٍٕٞي ثٛٔي ايٗ ػشصٔيٗدس  ،ػتآٟ٘بٔختّف ثٝ 

 يارتٕبف -يا٘ؼب٘ يٞباػتٛاس ثش ٔؤِفٝ ٚ ٔٙؼزٓ يخيتبس -يه ثؼتش فشٍٞٙياص 

                                                           
1- Poly genic 
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 ييٞبيظٌي، ٚرٛد ٚخيشاٖ دس عَٛ تبسيربٔقٝ ا يذاسيُ پبيدِ. دس ٚالـ ثشخٛسداس٘ذ

دس ثؼتش  يصثب٘ٚ  ي، ٘ظادي، ٔزٞجيلٛٔ يض ٚ ػبصٌبسيآٔٔؼبِٕت يتؼيٕٞض صٖٛ

دس  ٞبتيٗ لٛٔياتٛرٝ داؿت وٝ ٞشصٙذ ثبيذ أب  شاٖ ثٛدٜ اػت.يربٔقٝ ا يخيتبس

خ ياص تبس يدس ٔمبعق، ا٘ذٓ ثٛدٜيػٟ يشا٘يتٕذٖ ا ييخ دس ٘ضذ ٚ ؿىٛفبيعَٛ تبس

ُ يبت دِٚت ٚ الٛاْ تجذذٜ ؿذٜ ٚ ٔٙبػجيٞب ثٝ صبِؾ وـيؼتيٗ ٕٞضيض ايوـٛس ٘

ىلذ ػبِٝ يخ يوٝ ثب ٍ٘بٜ ثٝ تبس ئٛضٛف ذٜ اػت.يٚ وـٕىؾ ٌشد ثٝ ٔٙبصفٝ

ٍش يبٖ ديثٝ ث (.6: 1386،ي)داٚد بفتيآٖ  يتٛاٖ ثشائ ئقبكش ؿٛاٞذ ٔتقذد

-يذ ٔغؼٛة ٕ٘يتٟذه يشاٖ، ٌشصٝ ٕٞٛاسٜ يٕٞضٖٛ ا ياه ثٛدٖ ربٔقٝيط٘يپّ

ربٔقٝ دسثبسٜ آٖ كٛست  1يبػيت ػيشئذ يص ػٛٔٙبػت ا يأب اٌش ثشداؿت ٌشدد،

ه ربٔقٝ اػت وٝ ثب ي يبػيػ ٔذيشيتٗ يا ٌشدد.ئٟٓ ٔ يُ ثٝ صبِـيشد، تجذي٘پز

ٞبي فشاٚا٘ي سا فشا فشكتتٛا٘ذ ي، ٔتٙٛؿ لٛٔي ٚ تىخش فشٍٞٙياػتفبدٜ ٔٙبػت اص 

 .لشاس دٞذخٛد سٚي 

ْ ٝ خبٚسٔيب٘ٝ فذػبص دس ٔٙغميىي اص ٔٛضٛفبت ٟٔٓ ٚ ٔؼئٍّٝش يد ياص ػٛ

فشٍٞٙي اػت. ٔشصٞبي ػيبػي وـٛس  ٚ لٛٔي ا٘غجبق ٔشصٞبي ػيبػي ثب ٔشصٞبي

 شد، فشة، ثّٛس ٚ تشوٕٗ دس دٚ ػٛيشن، وُاي اػت وٝ الٛاْ تٌُٛ٘ٝٝ شاٖ ٘يض ثيا

أتذاد ٌؼتشؽ ٔشصٞبي لٛٔي فشاتش اص ٔشصٞبي ػيبػي ٕٞٛاسٜ  ذ.ا٘ٚالـ ؿذٜ آٖ

أحش ٔتمبثُ ايٗ الٛاْ اص تغٛالت فشأشصي فشاٞٓ ػبختٝ ٞبيي سا ثشاي تأحيش ٚ تصٔيٙٝ

اي ثذيٗ ٚػيّٝ أٙيت وـٛسٞب سا ٘يض ثٝ ٞبي ثضسي ٚ فشأٙغمٝلذستدس ٔٛاسدي ٚ 

 يىپبسصٍيٞب سا دس ٔؼبِٝ  تيظٜ ثٝ لٛٔيٗ أش ِضْٚ تٛرٝ ٚيا ا٘ذ.ٔخبعشٜ ا٘ذاختٝ

فب يا يا٘ذ ٘مؾ ٟٕٔتٛئ 2«شفبُٔيپذافٙذ غ»بٖيٗ ٔيػبصد وٝ دس ائـخق ٔ ئّ

دس  تيٗ أٙيٗ تبٔيتٛػقٝ ٕٞٝ رب٘جٝ ٚ ٕٞضٙ يتالؽ دس ساػتبك يوٙذ ٚ اص عش

                                                           
1- political Management 

2- passive Defense 
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 يداسا وٝ ئٙبعم يتيشيٚ ٔذ ي، فشٍٞٙي، التلبدي، ارتٕبفيٝ اثقبد وبِجذيوّ

                                   .                                  ػٛق دٞذ ئّ 1ييسا ثٝ ػٕت ٍٕٞشا ٞبتي، لٛٔٞؼتٙذ يتيصٙذ لٛٔ يجيتشو

  

 لِبى هسأيب -2

 

ٔغشط  يتيصٙذ لٛٔ يبٖ وـٛسٞبيظٜ دس ٔيوٝ أشٚصٜ ثٛ يٗ ٔجبعخياص ٟٕٔتش يىي

شا دس يص آٟ٘ب اػت. 2ييٚ ثٝ تجـ آٖ اعتٕبَ ٚاٌشا يالت لٛٔيت تٕبيتمٛ ثبؿذ،ئ

ؾ يپ ئّ يٞبؼتٝياص ثب ييه ربٔقٝ ثٝ ػٕت ٚاٌشاي يٞبتيوٝ لٛٔ يكٛست

سٚ ثٝ صٚاَ  يٚ خبسر يآٖ ربٔقٝ دس ٔٛارٟٝ ثب ٔؼبئُ داخّ يدفبفتٛاٖ  ثشٚ٘ذ،

ب خٛاٞذ يوـٛسٞب ٟٔشيتبساد ٔٙبفـ آٖ وـٛس تٛػظ ػب يٙٝ ثشايخٛاٞذ سفت ٚ صٔ

ؼت دػت ثٝ يثب ييٗ ٚاٌشايدادٖ ا ياص سٚ يشيرٌّٛ يٗ ثشايثٙبثشاٌـت. 

وٝ  يٜٛ اكّيؿٙٛاٖ يه شفبُٔ ثٝ فيپذافٙذ غبٖ يٗ ٔيصد وٝ دس ا يالذأبت

ثيٙي، ٔغبفؾت ٚ عٕبيت ، پيـٍيشي، پيؾيػبصوـٛس آٔبدٜ ُتؾ دس داخئٛسأٔ

بٖ يثٝ ثٌشدد. يثبؿذ، ٔغشط ٔئ اص ٔشدْ دس ثشاثش ثاليبي عجيقي ٚ ا٘ؼبٖ ػبخت

ظٜ داؿت ٚ يٚ يٞب ٍ٘بٞتيشفبُٔ ثٝ لٛٔيتٛاٖ ثب اػتفبدٜ اص پذافٙذ غيٍش، ٔيد

ـتش آٟ٘ب يت ٞش صٝ ثيعٕب يٙٝ ٔٙبػت ثشايصٔ آٟ٘ب، ييٚاٌشااص  يشيفالٜٚ ثش رٌّٛ

آٟ٘ب ٔيبٖ دس ب٘ٝ سا يالت ٍٕٞشايوـٛس سا فشاٞٓ ػبخت ٚ تٕب يبػيت ػيشياص ٔذ

 شٚييپ«شييـٍيپٜ لبفذ» اصثبيذدس ٌبْ اَٚ  شفبُٔيپذافٙذغٗ يت ٕ٘ٛد. ثٙبثشايتمٛ

 ٚ ...ٚ ٕٞزٛاسيؼٗعُ ػبصي،دافتٕبصٖٛ  يفشٍٞٙ ٞبيسٚؽ افتجبس، ٗيا ثب. ذيٕ٘ب

-)ؿيخ ٚ... ئزٞجپيٛ٘ذٞبي ،يفشٍٞٙ ٛ٘ذٞبييپ تيتمٛصٖٛ  يارتٕبفٞبي سٚؽ

                                                           
1- Convergence 

2- Divergence 
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 يٞبتيوٝ اص لٛٔ يظٜ دس ٔٙبعميثٛ شفبُٔ،يغ پذافٙذس د ؼتيثب (1: 1391صادٜ،

 .ٌيشد لشاس تٛرٝ ٔٛسد ،ا٘ذُ ؿذٜيصٙذٌب٘ٝ تـى

 يتٙٛؿ لٛٔ يبعك داسادس ٔٙ شفبُٔيغ فٙذاپذ ثباستجبط  دس وٝ يالذأبت ٚ ذاتيتٕٟ

 ٚ آحبس ثٝ پبػخ دس اػت يالذأبت ٚ ذاتيتٕٟ متيدس عمد، شيٌيكٛست ٔ

 ثشاثش دس ساؿبٖ  شييپزتيآػ ضاٖئ وٝ ٗ ٔٙبعكيا يظٌيٚ اص ي٘بؿ ئٙف بٔذٞبييپ

 ّٔي دسوُ ٞبيػشٔبيٝ ٚ ٔٙبثـ تٛصيـ .(3: ٕٞبٖ) ثشدئ ثبال يخبسر ذاتيتٟذ

 ػشصٔيٙي آٔبيؾ تٕشوضصدايي،ٞبي  ػيبػت فٕبَا اصعشيك وـٛس ػشصٔيٙي فضبي

دسٕٞٝ ٔٙبعك دال٘ٝ بعٛس فٝ ث عيبتي ٔشاوض ٚ وّيذي ٞبيصيشػبخت ٚ پشاوٙذٌي

شفبُٔ ٔٛسد تٛرٝ لشاس يغ تٛا٘ذ دس پذافٙذياػت وٝ ٔ يوـٛس اص رّٕٝ ٔٛاسد

 وـٛس ٚ اػتمالَ ّٔي أٙيت اسضي، تٕبٔيت عفؼتٛاٖ ثٝ يذ آٖ ٔيوٝ اص ٘تب شديٌ

 .(7: 1392)وبٔشاٖ، ؿبسٜ ٕ٘ٛدا

 يظٌياص ٚ يؿٕبِاػتبٖ خشاػبٖ ،شاٖيوـٛس اداساي تٙٛؿ لٛٔيتي دس  ٔٙبعكبٖ يدس ٔ

شاٖ يٗ اػتبٖ وٝ ثٝ ِغبػ ٔؼبعت اػتبٖ پب٘ضدٞٓ ايا ثشخٛسداس اػت. يخبك

 1/1جبً يتمش 1390ػبَ  يػشؿٕبس ؿذٜ دس ٔٙتـش يٞبؿٛد ٚ عجك آٔبسئغؼٛة ٔ

)اػتب٘ذاسي خشاػبٖ  سا ثٝ خٛد اعتلبف دادٜ اػت ٖشايت ايدسكذ اص رٕق

 يغٙ يٞباػتبٖ ٞب رضءتياص تٙٛؿ لٛٔ يثٝ ِغبػ ثشخٛسداس( 28: 1392ؿٕبِي،

تُشوٕٗ ٚ فبسع سا  وُشد، تُشن، يٞبتيوٝ لٛٔ يعٛسثٝ  ،ؿٛديشاٖ ٔغؼٛة ٔيا

آٖ  دس وٝ دس ٔي ثبؿذ  ئٙبعم ءُ رضيٗ دِيدادٜ اػت ٚ ثٝ ٕٞ يدس خٛد رب

ٞب دس دسٖٚ اػتبٖ ٚ دس ٔشعّٝ ثقذ ٘ؼجت ثٝ تيلٛٔ ييبص ثٝ ٍٕٞشايٝ اَٚ  ٘ٔشعّ

ٗ ٌفتبس ثٝ د٘جبَ يٗ اػبع دس اي. ثش اضشٚسي ٔي ٕ٘بيذوـٛس،  يبػيت ػيشئذ

الذأبت كٛست ٌشفتٝ دس  يثشسػ يٓ ثٛد ٚ ثشايٗ اػتبٖ خٛاٞيت ايٚضق يثشسػ
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ي اػت وٝ ويفيت وٝ يىي اص ؿبخق ٞبي 1يٗ اػتبٖ اص ؿبخق تٛػقٝ ا٘ؼب٘يا

ػٛد ص٘ذٌي ٔشدٔبٖ يه ٘بعيٝ رغشافيبيي سا ٔغٕظ ٘ؾش خٛد لشاس ٔي دٞذ، 

 يبػيت ػيشئذ يـ ٔٙبثـ اص ػٛيتٛصثب اػتفبدٜ اص ايٗ ؿبخق، ٓ رؼت تب يخٛاٞ

 ييرّت ٍٕٞشا استمبء ويفيت ص٘ذٌي ٔشدٔبٖ ايٗ ٘بعيٝ ٚ ثٝ تجـ  آٖ يوـٛس ثشا

دس ايٗ ثٙبثشايٗ ٔؼبِٝ اكّي  ٓ.يلشاس دٞ سا ٔٛسد وٙىبؽٔٛرٛد دس آٖ  يٞبتيلٛٔ

 ٚصدايي ٞب اص عشيك ٔغشٚٔيتتٛاٖ ثب ٍٕٞشا ٕ٘ٛدٖ لٛٔيتوٝ ٔياػت ٌفتبس ايٗ 

دػت يبصيذ ٚ اص ايٗ  ػشٔبيٝ ارتٕبفي دس ٔيبٖ آ٘بٖاستمبء ويفيت ص٘ذٌي، ثٝ ايزبد 

 يذ.دس ساػتبي تغمك اٞذاف پذافٙذ غيشفبُٔ الذأبت ٔٛحشي ثٝ ا٘زبْ سػب٘ عشيك

 ٞب ثٝ ٔخبثٝ پذافٙذ غيشفبُٔ ػٛد رؼت.تٛاٖ اص ٍٕٞشايي لٛٔيتثٝ ثيبٖ ديٍش،ٔي

 

 نيف هفبّيتؼر -3

 

 رػبهليپذافٌذغ -1-3 

 ُ ؿذٜ اػت:يپذافٙذ اص دٚ لؼٕت تـىٚاطٜ 

ضذ ٚ ٔتضبد ٚ د٘جبَ  ياػت وٝ ثٝ ٔقٙ يـٛ٘ذيپ يب پذ دس صثبٖ فبسػيپبد  پذ: -1

 .سٚديثٝ وبس ٔ

 دس٘تيزٝ (.1351:47)دٞخذا، ْٛ رًٙ ٚ رذاَ ٚ پيىبس اػتآفٙذ: داساي ٔفٟ-2

 .ثبؿذرًٙ ٔيضذ  ٔقٙي ثٝ پذافٙذ

ٚػبيُ ٚ  اص اػتفبدٜ ٞشٌٛ٘ٝ فّٕي وٝ ثباص: فجبستؼت  پذافٙذأب اكغالعبً 

ٚ اٟ٘ذاْ  أىب٘بت ٔٛرٛد ثٝ ٔٙؾٛس رٌّٛيشي ٚ ٔمبٚٔت دس ٔمبثُ پيـشٚي دؿٕٗ

 .(113: 1390وبٔشاٖ،) دؿٛ٘يشٚٞبي دؿٕٗ ا٘زبْ ٔي

                                                           
1-Human Development Index(HDI) 
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 ت افشاد،يٗ أٙيتضٕ ؼ ربٖ ٔشدْ،فع يثٝ ٔقٙ سا پذافٙذٍش، يف ديدس تقش 

 ٕٞٝ ٔٛالـ ٚ دس ثشاثش ٞشٌٛ٘ٝ دس ئّ تيٚ عبوٕ يت اسضيب٘ت اص تٕبٔيك

 (.32: 1389، ي)اعٕشِٛئداس٘ذ يفٙٛاٖ ٔت ٚ ٞشٌٛ٘ٝ تزبٚص ئٛلق ظ،يؿشا

 د:ٌشديٓ ٔيثٝ دٚ دػتٝ تمؼ ثٝ ِغبػ فّٕىشد پذافٙذ

ٚ... ثىبس  يبثب٘يخ يٞبصٖٛ رًٙ ٚ ؿٛسؽ ييٞبوٝ دس ٍٞٙبْ ثغشاٖ فبُٔ: -1

 يسصٔ يٞبهيٚ تىٙ يضات رٍٙئمبثُ دؿٕٗ اص تزٟدسٗ ٘ٛؿ پذافٙذ يسٚد. دس ائ

 .(1387:15تجبس،يبصي)٘ ؿٛديػٛد رؼتٝ ٔ

ت ثغشاٖ اػت ٚ ٞش ٘ٛؿ الذاْ يشيذ ثش ٔذيٗ ٘ٛؿ پذافٙذ تبويادس شفبُٔ:يغ -2

 يػبختٕب٘ ضاتيٚ تزٟ يا٘ؼب٘ يشٚي٘ يشيپزتيوبٞؾ آػ يثشا وٝ يأؼّغب٘ٝشيغ

 )رًٙ، يا٘ؼب٘ب ي...( ُ ٚيػ )صِضِٝ، يقيثب ٔٙـب عج ييٞبدس ٔمبثُ ثغشاٖ يب٘يٚ ؿش

شا٘ٝ دس يـٍيٗ ٘ٛؿ پذافٙذ ثش دفبؿ پيا ٌشدد.يسا ؿبُٔ ٔ ،سٚدئ ثىبس ...(ؿٛسؽ ٚ

 .5: 1385ب،ي٘ئٛعذ. 121: 1390،)وبٔشاٖ ذ داسديتبو يثشاثش عٕالت دؿٕٗ ا٘ؼب٘

 (.9: 1383بٖ،ياكغش .35: 1390٘ٛثخت،

ثبؿذ أب دس پذافٙذ فبُٔ ٞذف ٔجبسصٜ ثب ٘يشٚٞبي ٔؼّظ خبسري ٔيعٛس ٔخبَ، ثٝ 

 عّت داخّي اػتٞبي رذاييٌشٜٚ رٌّٛيشي اص فقبِيتدس پذافٙذ غيشفبُٔ ٞذف 
(Moller,2007: 7.) 

 ٗ روش ؿذٜ اػت:يشفبُٔ صٙي٘ؾبْ دس ٔٛسد پذافٙذ غ يوّ يٞببػتيه ػيدس ثٙذ 

 وبٞؾ ٔٛرت وٝ يأؼّغب٘ٝشيغ الذأبت اص ٔزٕٛفٝ فبُٔ فجبستؼتشيپذافٙذ غ»

وـٛس  يٞببٖيضات ٚ ؿشيتزٟ ؼبت،يتبػ ٞب ٚػبختٕبٖ ،يا٘ؼب٘يشٚي٘ يشيپزتيآػ

ظ اصػٛا٘ ي٘بؿ يٞبب وبٞؾ ٔخبعشٜيبت خلٕب٘ٝ ٚ ٔخشة دؿٕٗ ٚ يدس ثشاثش فّٕ

 .(23: 1385ب،ي٘ئٛعذ.  1392:38،يشي)ٔذ«ٌشدد ئ يقيش عجيغ
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ف ؿذٜ يٗ ٌٛ٘ٝ تقشيشفبُٔ ايپذافٙذ غ «ي٘ؾبٔ يٞبفشًٞٙ ٚاطٜ»دس وتبة 

ؾ)وٙتشَ(عشوبت يت ٚ ٚاپبي، فشيپٛؿؾ، اختفب، اػتتبس، پشاوٙذٌ صاػتفبدٜ ا»اػت:

 (.207: 1387،يسػتٕ«)ييدس سٚؿٙب

ذٖ صٔبٖ ئمبثّٝ ثب ثغشاٖ لجُ اص سػ ئُ ثٝ ٘ٛفشفبيپذافٙذ غ يٞبمت عشطيدس عم

اػت وٝ ثب ا٘زبْ آٟ٘ب ٚ ثذٖٚ  ي( ٚ ٔزٕٛفٝ الذأبت16: 1392،وبٔشاٖ) ثبؿذيآٖ ٔ

قبت ٚ يضب ٚ ؾيافضا سا يذاسيتٛاٖ پبيثب دؿٕٗ ٔ يشياػتفبدٜ اص ػالط ٚ دسٌ

-يبصي)٘ ثٝ كفش سػب٘ذ يعت يوبٞؾ ٚ دس ٔٛاسد يبديص خؼبسات سا تب عذ

ش يص يٞبٕ٘ٛ٘ٝ ٕٞضٖٛ ئٛاسددس شفبُٔ يپذافٙذ غ يبتيت عي(. ا15ٕٞ: 1387س،تجب

 اػت:

 ئّ يٞبٝيٚ عفؼ ػشٔب يٝ، ٚعذت ّٔيشفبُٔ ٔٛرت عفؼ سٚعيدفبؿ غ -1

 ؿٛد.يوـٛس ٔ

-يٚ اػتمالَ وـٛس ٔ يت ّٔي، أٙيت اسضيٛرت عفؼ تٕبٔٔشفبُٔ يدفبؿ غ -2

 (.16-21: 1386،يؿٛد)٘جبت

ٕٞضٖٛ  ػيبػي -ذافٙذ غيشفبُٔ دس ٔؼبئُ فشٍٞٙيتٛاٖ اص پٕٞضٙيٗ ٔي -3

ٞب اػتفبدٜ ٕ٘ٛد ٚ ثب تالؽ دس رٟت افضايؾ ٍٕٞشايي ٚ ايزبد ػشٔبيٝ لٛٔيت

ٚ ثؼتشػبصي ٍ٘شؽ ٔخجت ثٝ ٔذيشيت ػيبػي وـٛس اص  ارتٕبفي دس ٔيبٖ آٟ٘ب

 عشيك ايزبد سفبٜ ٚ افضايؾ

يت ٚ كذٔٝ اٞذاف پذافٙذ غيشفبُٔ وٝ ٕٞب٘ب وبٞؾ آػ ثٝويفيت ص٘ذٌي 

 دػت يبفت. ثبؿذ،ٔي

 يت ٍ تٌَع قَهيقَه -2-3
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ٞبي ثٙيبدي اص لجيُ صثبٖ، آداة اكغالط لٛٔيّت ثٝ ٌشٚٞي اؿبسٜ داسد وٝ ثب ٚيظٌي

ٞبي ارتٕبفي وٝ داساي پيٛػتٍي ٚ ٚ سػْٛ ٚ ٔيشاث تبسيخي، اص ػبيش ٌشٜٚ

ٔقتمذ  (Viktor kozlof) «ٚيىتٛس وٛصِف» ٕٞجؼتٍي ٘ظادي ٞؼتٙذ، ٔتٕبيض٘ذ.

اػت وٝ دس  لْٛ يب ٕٞجٛدي لٛٔي، يه ػبصٔبٖ ارتٕبفي ؿىُ يبفتٝ» اػت وٝ:

بي عَٛ تبسيخ ثب ٞٓ پيٛ٘ذٞس لشاس داسد ٚ ٔشدٔي سا وٝ د يپٟٙٝ ػشصٔيٗ ٔقيٙ

 .«دٞذا٘ذ، تغت پٛؿؾ لشاس ٔي... ثشلشاس وشدٜالتلبدي، فشٍٞٙي، خٛيـبٚ٘ذي ٚ

ٞبي اِٚيٝ ٚيظٌي» وٙذ:ٝ تقشيف ٔيايٍٙٛ٘ سا لٛٔيّت٘يض (Alexander)اِىؼب٘ذس

ٚالقي يب تلٛيشي وٝ ثبفج پيٛ٘ذ يبفتٗ ٌشٚٞي اص افشاد ثٝ دِيُ ٚرٛد ٘ظاد، 

ٔـتشن، ثٝ اضبفٝ صثبٖ ٚ يب خلٛكيبت فشٍٞٙي ٔـتشن  1ٔزٞت ٚ سيـٝ ّّٔي

: 1380خٛي،)دطْ «ثبؿذٌشدد وٝ ٘بؿي اص ػشصٔيٗ آثب ارذادي ٔـتشن ٔيديٍش ٔي

 ٞبي لٛٔيّت ٞٓ داساي ٔؤِفٝٔقتمذ اػت وٝ  (Milton Esman) اػٕٗٔيّتٖٛ  (.3

ٚ آٌبٞي رٞٙي اص ٞٛيت، تقّك،  اػت وٝ فجبستٙذ اص: فاللٝ 3ٚ ٞٓ فيٙي 2رٞٙي

 پيـيٙٝ بٖ،صث دس فيٙي فشٍٞٙي ٔـتشن ٚ فالئك ٔـتشن ٚ اؿتشاوبت ٔٙبفـ

. ثٝ فميذٜ (Esman,2004:2) ٔـتشن ػشصٔيٗ ٚ ديٗ تبسيخي،

ثبؿذ وٝ ثيبٍ٘ش لٛٔيّت ثخـي اص فشًٞٙ ٌشٚٞي افشاد ٔي» (Greenwood)ٌشيٙٛد

-ثٙبثشايٗ ثبفج تفىيه آٖ ٌشٜٚ اص ػبيش ٌشٜٚ ٞبي آٖ ٌشٜٚ اػت.ٔٙـب ٚ ٚيظٌي

-ؿبخق ٘يض ثشخي «.ؿٛددس ٚاعذٞبي ػيبػي ثضسي ٔيٞبي ٔٛرٛد 

-سٚا٘يٞبيٚيظٌي» ،«ػشصٔيٗ ٘يبوب٘ي» ،«صثبٖ ٔبدسي» ،«آٌبٞي لٛٔيخٛد»ٞبي

 (.11: 1380صادٜ،)سٔضبٖ دا٘ٙذت ٔييلٛٔ يٞبسا ِٔٛفٝ« ؿيٜٛ صيؼتٗ»ٚ « فشٍٞٙي

                                                           
1- National orgin 

2- Subjective 

3- Objective 
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ٞب  اي اص تٙٛؿ دسفّْٛ ارتٕبفي ٔقبكشفٕٛٔبً يه ٌشٜٚ لٛٔيتي ثٝ كٛست ٔزٕٛفٝ

ٞبي ثشآٔذٜ اص ديٗ، فشلٝ، وبػت، ٔٙغمٝ، صثبٖ، تجبس، ٘ظاد، فشًٞٙ ٚ...  ٚ ٚيظٌي

 ٌٝشفتسا دسثش فٙبكش اصايٗ يىي فمظ ؿٛد وٝ ٌبٜ يه لٛٔيت ثٝ تٟٙبيي يتقشيف ٔ

 :Dommen,2003) ٚ ثب آٖ ٔٙغجك اػت ٚ ٌبٞي ٘يض ؿبُٔ تشويجي اص آٟ٘بػت

ٖٚ ربٔقٝ ثضسٌتش وٝ سٌشٜٚ لٛٔي رٕقي اػت دس د (Ballmer)شاص ٘ؾش ثبِٕ. (205

داساي تجبس ٔـتشن، خبعشاتي اص ٌزؿتٝ ٚ فٙبكش ٕ٘بديٗ فشٍٞٙي اػت وٝ ثش 

ايٗ فٙبكش ٕ٘بديٗ اص ٘ؾش ثبِٕش  .ؿٛد ف ٔياػبع آٖ ٞٛيت ٌشٜٚ تقشي

خٛيـبٚ٘ذي، ٔزٞت، صثبٖ، لّٕشٚ ٔـتشن، ّٔيت ٚ ؽبٞش فيضيىي اػت. ٕٞضٙيٗ 

 :Burgess, 2005)) افضبي يه ٌشٜٚ لٛٔي اص تقّمـبٖ ثٝ ٌشٜٚ آٌبٞي داس٘ذ

158. 

ا٘ذاصٞبي فشٍٞٙي اؿبسٜ  لٛٔيت ثٝ سفتبسٞب ٚ صـٓ (Giddens)ضٌيذ٘آ٘تٛ٘ي اص ٘ؾش 

ٟٕٔتشيٗ خلٛكيبت لٛٔي  ؿٛد. يٍشاٖ ٔيسد وٝ ػجت تٕبيض يه ارتٕبؿ اص ددا

وٙذ؛ صثبٖ، تبسيخ، تجبس، ٔزٞت، ػجه ِجبع پٛؿيذٖ ٚ  وٝ آٟ٘ب سا اص ديٍشاٖ رذا ٔي

 ٞب فشٍٞٙي ٚ آٔٛختٙي ٞؼتٙذ ٘ٛؿ صيٙت وشدٖ اػت. ٕٞٝ ايٗ تفبٚت

 يلٛٔ يٞبٌشٜٚاػت وٝ  يتيض ٘بؽش ثش ٚضقي٘ يتٙٛؿ لٛٔ .(260: 1377،)ٌيذ٘ض

ٞب ٚ يبت، ٔٙبفـ، خٛدآٌبٞيـٝ دس تزشثيس وٝ ت خبفئختّف ٞش وذاْ ثب ٞٛ

ٗ ٔجٙب، تٙٛؿ يش٘ذ. ثش ايه ارتٕبؿ ثضسٌتش لشاس ٌيؿبٖ داسد، دس دسٖٚ تجبس ٔـتشن

 ٔختّف يٞبتياػت ٔشوت اص الٛاْ ٔختّف ثب ٞٛ ي٘بؽش ثش ارتٕبف يلٛٔ

 (.39: 1385 ،يشيأي)كبِغ

 
 بى ضوبليخراس -3-3
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 ضوبلي: ًقطِ استبى خراسبى1تصَير ضوبرُ                              

 

تبصٜ تبػيغ ٞبي  يىي اص اػتبٖ ،ثزٙٛسدؿٕبِي ثٝ ٔشوضيت ؿٟش اػتبٖ خشاػبٖ

اػتبٖ ٚ پغ اص تمؼيٓ  1383اػت. ايٗ اػتبٖ ثب ٔلٛثٝ دِٚت دس ػبَ  ايشاٖ وـٛس

ٞبي آٖ فجبستٙذ اص: ثزٙٛسد، ثٝ ػٝ اػتبٖ، ايزبد ؿذ. ؿٟشػتبٖ ثضسي خشاػبٖ

ٚ ساص. ايٗ اػتبٖ اص ٘ؾش سٚد، ٌشٔٝ ٗ، ٔب٘ٝ ٚ ػّٕمبٖ، ربرشْ، فبؿيشٚاٖ، اػفشاي

ويّٛٔتش ٔشص ٔـتشن(، اص  281ٔٛلقيت رغشافيبيي اص ؿٕبَ ثب وـٛس تشوٕٙؼتبٖ )ثب 

غشثي ثب اػتبٖ ػٕٙبٖ ٚ اص غشة سضٛي، اص رٙٛةؿشق ٚ رٙٛة ثب اػتبٖ خشاػبٖ

(. ٔؼبعت 27: 1392 ؿٕبِي،اػتب٘ذاسي خشاػبٖ) ثب اػتبٖ ٌّؼتبٖ ٞٓ ٔشص اػت

ويّٛٔتش ٔشثـ اػت وٝ اص ايٗ ٘ؾش پب٘ضدٕٞيٗ اػتبٖ ايشاٖ  28434 ايٗ اػتبٖ عذٚد

 (. 29: ٕٞبٖ) ذثبؿ ٘فش ٔي 867727ٚ رٕقيت آٖ 

ٚ  ٞب تشن، وشٔب٘ذ، وشدٞبي ٞبفبسعالٛاْ ػبوٗ دس اػتبٖ خشاػبٖ ؿٕبِي ؿبُٔ 

 آ٘بٖ ساٌٛيؾ ٔغّي ٞب ثٛٔيبٖ ايٗ اػتبٖ ٞؼتٙذ وٝ  ثبؿذ. فبسع ٔي ٞب تشوٕٗ

ٞبي وُشدي وشٔب٘زي ٚ تُشوي خشاػب٘ي ٚ دس وٙبس آٖ ٌٛيؾ ؿٛد ٘بٔيذٜ ٔي« 1تبت»

                                                           
1-Tatdialect 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86
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دسكذ تشويت رٕقيت اػتبٖ سا  37ٔب٘ذ ثبؿٙذ. ثٝ عٛس وُ وشدٞبي وش سايذ ٔي

دسكذ.  5ٞب  دسكذ ٚ تشوٕٗ 27ٞب  دسكذ، تشن 29ٞب  دٞٙذ، فبسع تـىيُ ٔي

سٚص٘بٔٝ )دسكذ ثبلي ٔب٘ذٜ سا ٘يض الٛاْ فشة ، ثّٛس ٚ ِش تـىيُ ٔي دٞٙذ 2

 (.23/6/1388ؿٕبِي، خشاػبٖ

ا٘زبْ دادٜ اػت، دسكذ  1389دس ػبَ  ؿٛساي فشًٞٙ فٕٛٔيعي پظٚٞـي وٝ 

 الٛاْ دس اػتبٖ خشاػبٖ ؿٕبِي ثٝ لشاس صيش ثٛدٜ اػت:

 
 راسبى ضوبليّبي خ: درصذ قَهيت1جذٍل ضوبرُ              

 

 (.302: 1391 )ٚافؾي،ٔأخز: 

 

ثٝ عٛسيىٝ  ،فالٜٚ ثش تٙٛؿ لٛٔي، تٙٛؿ ٔزٞجي ٘يض دس ايٗ اػتبٖ ٔـبٞذٜ ٔي ٌشدد

دسكذ اص آ٘بٖ پيشٚ اديبٖ ٔؼيغي،  4/0% اص رٕقيت اػتبٖ ٔؼّٕبٖ ٚ 6/99

 ثبلي ٔب٘ذٜ% 10ؿيقٝ احٙي فـشي ٚ % اص ٔؼّٕب٘بٖ، 90.. ٞؼتٙذ. عذٚد .صستـتي ٚ 

( 69: 1392، خشاػبٖ ؿٕبِياػتب٘ذاسي )پيشٚ ٔزٞت تؼٙٗ ؿبخٝ عٙفي ٞؼتٙذ  ٘يض

 ا٘ذ.٘بٔيذٜ« ٞب دسٚاصٜ فشًٞٙ»سا اػتبٖ ٚ ثٝ ٕٞيٗ دِيُ اػت وٝ ايٗ 

 
 يضبخص تَسؼِ اًسبً -4-3

 

 سبير ترکوي تُرک کُرد فبرض)تبت( قَهيت

 2.2 3.3 6..2 46.1 27.8 درصذ

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
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 ثيـتش ٌزؿتٝ ثٝ ٘ؼجت رٛأـ ٚ ؿٛدٔي ّميت ثٟتش ص٘ذٌي ٕٞپبي تٛػقٝ أشٚصٜ

 ت ٞؼتٙذ.شي ثش٘بٔٝ ٞبي ٔيبٖ ٔذت ٚ دساص ٔذدس پي دػت يبثي ثذاٖ ثب پي ٌي

پيـيٙٝ وٝ  يذٌيضيت پيػت دس ٟ٘با يأش يٞب اص ص٘ذٌا٘ؼبٖ ئٙذثٟشٜ يشيٌا٘ذاصٜ

-ضاٖ ثٟشٜي٘ـبٖ دٞٙذٜ ٔ يٞباص ؿبخق يىي .ثٝ صٙذ دٞٝ ٔي سػذ پشداختٗ ثٝ آٖ

 ،ٚ سفبٜ ارتٕبفي ٔي ثبؿذ يص٘ذٌ٘ـبٍ٘ش ويفيت ٔٙبػت  ٝوٞب ا٘ؼبٖ يٙذٔ

تب وٖٙٛ تٛػظ ثش٘بٔٝ تٛػقٝ  1990اػت وٝ اص ػبَ  يؿبخق تٛػقٝ ا٘ؼب٘

: 1386، )فشربدي ؿٛدئختّف رٟبٖ ٔغبػجٝ ٔ يوـٛسٞب يثشا 1ػبصٔبٖ ُّٔ

ؿٕشد دس وٙبس ايٗ ؿبخق، ؿبخق ٞبي ٔتقذد ديٍشي سا ٘يض ٔي تٛاٖ ثش . (30

وٝ فٕذتب ته ثُقذي ٔي ثبؿٙذ ٚ ثٝ ٕٞيٗ دِيُ ٘يض يب ثغٛس وّي ثٝ وٙبس ٟ٘بدٜ ؿذٜ 

ا٘ذ ٚ يب وبسثشدٞبي ا٘ذن ٚ ٘ٝ صٙذاٖ ٟٕٔي يبفتٝ ا٘ذ. أب ؿبخق تٛػقٝ ا٘ؼب٘ي 

فٕش عٛال٘ي ٚ ػبِٓ: أيذ  -1ػٝ ٕ٘بٌش تشويت يه ؿبخق تشويجي اػت وٝ اص 

 تغليُ  ٞبيپشٚسؽ: ٔيبٍ٘يٗ ػبَ ٚ ؿبخق آٔٛصؽ -2ذ ثٝ ص٘ذٌي دس ثذٚ تِٛ

 -3دس ثذٚ ٚسٚد ثٝ ٔذسػٝ  تغليُ ا٘تؾبسٞبي ٔٛسد ػبَٚ ثشاي ثضسٌؼبالٖ 

، تـىيُ ؿذٜ اػت ٚ ثٝ : ٘بخبِق دسآٔذ ّٔياػتب٘ذاسد ص٘ذٌي ٔٙبػت ٚ ٔقمَٛ

قذي اػت وٝ ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٌشفتٝ اػت ثٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞيٗ صـٓ ا٘ذاص صٙذ ثُػجت 

ي رٟبٖ سا اص عشيك تغييشات ػبال٘ٝ ايٗ ؿبخق ٔٛسد اي وٝ فّٕىشد دِٚت ٞب

ٙذ يفشآ»ثٝ فٙٛاٖ  يتٛػقٝ ا٘ؼب٘ ،يٗ ٌضاسؽ رٟب٘ياِٚ دسوٙىبؽ لشاس ٔي دٞٙذ. 

 ٗيا (.35: 1383بٖ،يوـتٝ ٚ صٔب٘ٓي)وش« ف ؿذٜ اػتيتقش يثؼظ ا٘تخبة ا٘ؼب٘

 دٞذ،ئ دػت ثٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ سفبٜ شييٌا٘ذاصٜ ثشاي بسيئق ٙىٝيضٕٗ ا ؿبخق

 ٕ٘بيذئ شييٌا٘ذاصٜض ي٘سا  ؿٟشٚ٘ذاٖ يص٘ذٌ تيفيثشو التلبدي ٞبيبػتيػ احش

، ارشاي ػيبػت تٛػقٝ (Amartya sen)اص ٘ؾش آٔبستيبػٗ (.171: 1386)دٕٞشدٜ،

                                                           
1- United Nations Development Programme 
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اص عشيك افضايؾ  آٖ، احش ٔؼتميٓ اػت.ٔؼتميٓ ٚ غيش ٔؼتميٓ آحبس  داسايا٘ؼب٘ي 

اٌش ثٝ  عتي ،اػتص٘ذٌي ٔشدْ ويفيت  ػٛاد ٚ ثٟذاؿت ٚ أيذ ثٝ ص٘ذٌي ثش

ثٝ  آٖ غيش ٔؼتميٓآحبس تٛػقٝ التلبدي ٚ ٌؼتشؽ كٙقت دس وـٛس ٔٙزش ٘ـٛد. 

ؿىّي غيش اص عشيك افضايؾ أىب٘بت آٔٛصؿي ٚ ثٟذاؿتي، تٛػقٝ التلبدي ٚ سؿذ 

تٕبٔي ايٗ دس ٟ٘بيت  وٝكٙقتي سا تؼٟيُ ٔي وٙذ، وبسايي سا ثٟجٛد ٔي ثخـذ 

: 1391،يعٟٕبػج) ثبؿٙذٔي ستمبي ويفيت ص٘ذٌي ٔٛحشخٛد دس افٛأُ ثٝ ٘ٛثٝ 

ٗ ا٘ذاصٜ يه لشاس داسد ٚ ثٙبثشايٗ كفش ٚ يٗ ػٝ ؿبخق ثيه اص ايا٘ذاصٜ ٞش (.19

(. ٞشصٝ ا٘ذاصٜ 1( ٚ )0ٗ )ياػت ث يدس ٞش ربٔقٝ فذدض ي٘ يؿبخق تٛػقٝ ا٘ؼب٘

ٚ  ت داسديـتش عىبيث يبفتٍيتش ثبؿذ اص تٛػقٝ هيه ٘ضديٗ ؿبخق ثٝ يا يفذد

ضاٖ يػٙزؾ ٔ يٗ ؿبخق ثشايتٛاٖ اص ائٕٞضٙيٗ  .((UNDP,2010: 2 ثبِقىغ

 .ٕ٘ٛد ض اػتفبدٜيه وـٛس ٘يداخُ  يٞبتٛػقٝ اػتبٖ

 

 صٌِ پصٍّيطيپ-4

 

 ػبص پذافٙذٞبي أٙيتؿبخق»( دس ٔمبِٝ خٛد ثب فٙٛاٖ 1392ٔذيشي )ٟٔذي  

سػذ ، ثذيٗ ٘تيزٝ ٔيثب ا٘زبْ ٔلبعجٝ ثب ٘خجٍبٖ أش« غيشفبُٔ دس آٔبيؾ ػشصٔيٗ

يبثي ٔٙبػت، ٔمبْٚ ػبصي ٚ اػتفبدٜ اص تزشثيبت ػبيش وـٛسٞب ٞبي ٔىبٖوٝ ِٔٛفٝ

ػبص پذافٙذغيشفبُٔ دس آٔبيؾ ػشصٔيٗ ٞبي أٙيتاص رّٕٝ ٟٕٔتشيٗ ؿبخق

 ٞؼتٙذ.

 

 ٚ ٘شْ رًٙ» خٛد تغت فٙٛاٖ ي( دس ثشسػ1391) ٚ ٕٞىبساٖ صادٜخيؿ يسرجقّ

تٛػقٝ « ثّٛصؼتبٖ ٚ ؼتبٖيػ ٔشصي اػتبٖ ؾيآٔب دس شفبُٔيغ پذافٙذ ٍبٜيرب



 
ٔمذع ٔـٟذ 1392 ٔبٜ آثبٖ 8 ٚ 7  

 ٚ ٔشصي ٔٙبعك ٗيتقبدَ ث فذْ ثب ٓئؼتم ٔشصي سا دس استجبط ٔٙبعك يبفتٍي٘

 تٛػقٝ ٚ يأٙ- ٘ب ٌؼتشؽ ثب ٗ ٔقتمذ٘ذيٕٞضٙ دا٘ٙذ.ئ وـٛس هي ٔشوضي

 ثٝ وُ ثالفبكّٝ ٚ ٓيعٛسٔؼتم ثٝ آٖ غّٛة٘بٔ ذي٘تب ٔشصي، ٔٙبعك دس يبفتٍي٘

 ٌشدد.ئ تمُٔٙ وـٛس

 ي٘ٛاع ييفضب يػبٔب٘ذٞ»( دس ٔمبِٝ خٛد ثب فٙٛاٖ 1390اٖ)عؼٗ وبٔشاٖ ٚ ٕٞىبس

ٔقتمذ٘ذ وٝ « فبُٔشيىشد پذافٙذغيشاٖ ٚ پبوؼتبٖ ثب سٚيٕٞزٛاس ٔشص ا ئشص

كٛست ٍ٘شفتٝ  ييبيٗ ٔٙغمٝ رغشافيـ اثاص ٔٙب يثشداسثٟشٜ يثشا ئٛحش يوبسوشدٞب

 وبٞؾ ٚ ٔشصي ٔٙبعك التلبدي ٚ تزبسي ثظسٚا دس تٛػقٝ ايزبدٗ يٕٞضٙ اػت.

-فٛأّي وٝ اص عشيك پذافٙذ غيشفبُٔ لبثُ علَٛ ٞؼتٙذ، ثش ٔي ٟٕٔتشيٗسا  فمش

 ؿٕبس٘ذ.

ساثغٝ ٔتمبثُ أٙيت ٘بعيٝ اي ٚ »( دس پظٚٞـي تغت فٙٛاٖ 1390رٛاد اعبفت )

 ثب دس ٘ؾش ٌشفتٗ استجبط ٔؼتميٓ ٔيبٖ أٙيت ّٔي« تٛػقٝ يبفتٍي فضبٞبي ػيبػي

ٚ تٛػقٝ ّٔي، ثٝ ثشسػي ػغظ تٛػقٝ يبفتٍي اػتبٖ ٞبي وـٛس ثٝ ٔٙؾٛس ٔمبيؼٝ 

ساثغٝ ٔؼتميٓ ٔيبٖ اػتبٖ ٞبي ٔشصي ٚ ٔشوضي پشداختٝ اػت. ٚي ضٕٗ اؿبسٜ ثٝ 

( ٚ فذاِت ػشصٔيٙي، ٔقتمذ اػت وٝ أٙيت ّٔي ثب تٛػقٝ )ثٛيظٜ تٛػقٝ ا٘ؼب٘ي

ٛا٘ذ ؿىبف ٞبي ػيبػي  سا ٘بثشاثشي ٞبي تٛػقٝ ثيٗ ٔٙبعك ٔختّف وـٛس  ٔي ت

تش ٚ دس ٘تيزٝ ثقٙٛاٖ فبّٔي ثشاي ايزبد ٚ تمٛيت ٚاٌشايي ٔٙبعك وٕتش  -فٕيك 

 تٛػقٝ يبفتٝ فُٕ ٕ٘بيذ.

لٛٔيت ٚ ػبصٔب٘ذٞي »( دس ثشسػي خٛد 1384ٔغٕذسضب عبفؼ ٘يب ٚ ٕٞىبساٖ)

ػبصٔب٘ذٞي ػيبػي فضب ثٛيظٜ دس رٛأـ ٔتٙٛؿ فشٍٞٙي سا يىي اص « فضبي ػيبػي

يظٜ ٛاداسي ٚ ث -بعج ٟٔٓ ٚ لبثُ تٛرٝ ٔي دا٘ذ، صشاوٝ دٚسي اص ٔشاوض ػيبػئج

اعؼبع فمت ٔب٘ذٌي اص ٔؼيش تٛػقٝ ٘بؿي اص تفبٚت ٞبي فشٍٞٙي ثب ٔشوضيت، 
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ٔزٞجي، ثؼتش ٔٙبػجي سا ثشاي ايزبد ٚ تمٛيت  -دس ٔيبٖ ٌشٜٚ ٞبي لٛٔي

شٌزاس ثش وبٞؾ ِٔٛفٝ ٞبي أٙيت ّٔي دس وـٛس سا فشاٞٓ ٔي وٙذ؛ ٔتغييشٞبي اح

ثٙبثشايٗ اٞتٕبْ ثٝ ايزبد تٛػقٝ ٔتٛاصٖ ٚ ثش٘بٔٝ سيضي ثشاي وبٞؾ ٔغشٚٔيت ٞب اص 

 ػٛي دِٚت يىي اص ضشٚست ٞبي ٟٔٓ ثٝ ؿٕبس ٔي آيذ.

 ثٝ ٚ وشدٜ ثشسػي سا «ٔشصي ٞبياػتبٖدس تٛػقٝ تٍٙٙبٞبي» (1383ؿبيبٖ)عٕيذ 

اػتبٖ ػبيش ٚ ٞبي ٔشصياػتبٖ ٔيبٖ ثٙيبديٗ ٞبيتفبٚت وٝ اػت سػيذٜ تيزٝ٘ ايٗ

 وشٔب٘ـبٜ، ايالْ، وشدػتبٖ، ثّٛصؼتبٖ، ٚ ػيؼتبٖ ٞبيدساػتبٖ ٚيظٜ ثٝ وـٛس ٞبي

 دس ٟٔبرش عذالُ تٛأٖي سا آٖ ثشآيٙذ ٚ داسد ٚرٛد ٞشٔضٌبٖ ٚ غشثيآرسثبيزبٖ

 د.ٕ٘ٛ ٔالعؾٝ آٟ٘ب اغّت فشػتي

 

 ّبذ غيرػبهل ٍ قَهيتپذافٌ -5

 

-ٞب ٔـخق ٔيٞب ٚ ايذٜتشريغبت، اسصؽ اص فالئك، رٛأـ ا٘ؼب٘ي ثٛػيّٝ عيفي

 تش ٚتش، آؿىبستش، پيضيذٜ ثضسي ٞب تفبٚت تش،تش ٚ پيضيذٜ ؿٛ٘ذ ٚدس ربٔقٝ ثضسي

ٞبي ٟٔٓ ػبختبس يىي اص ؿبخقأشٚصٜ (. 18: 1385)ِفت ٚيش، تش٘ذفٕيكاغّت 

 ايٗ ثبؿذ.ٔزٞجي ٔي-ٞبي لٛٔييب ٚرٛد الّيت لٛٔي صٙذ ٞبي رٟبٖ، ثبفتدِٚت

ٞبي لٛٔي دس ٞب ٚ خـٛ٘تأش ػجت ؿذٜ اػت وٝ دس ٔٛاسد ٔتقذدي ؿبٞذ تٙؾ

ػبص اػت وٝ تغت اصفٛأُ ٞٛيت يىي دسٚالـ لٛٔيت. ثبؿيٓ ٘مبط رٟبٖ اللي

ؿشايغي افشاد داساي ٕٞجؼتٍي فشٍٞٙي، خٛ٘ي ٚ تبسيخي سا ثٝ ػٛي ثؼيذ 

 (. 70: 1386)أيذي، دٞذيب فّيٝ الٛاْ ديٍش ػٛق ٔي فّيٝ دِٚت ٔشوضيػيبػي 

ٞبي ٔختّف ػيبػي، ارتٕبفي، يبثي فُّ ٚلٛؿ ٔٙبلـبت لٛٔي اص سٞيبفتصٔيٙٝ

اصآ٘زب وٝ تغّيُ ته ػججي ٚافي ثٝ  التلبدي، فشٍٞٙي ٚ... لبثُ ثشسػي اػت.
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 ِزا اػت، ٔتقذدي ٞبيصٔيٙٝ اص ٔتأحش لٛٔي ٔملٛد ٘يؼت ٚ ٔـخلبً ٞش ثغشاٖ

فبُٔ ريُ وٝ دس  صٟبس ا٘ذ،ٔغٕظ ٘ؾش لشاس ٌشفتٝوٝ  اصٔيبٖ ٘مغٝ ٘ؾشات ثؼيبسي

ثٝ اختلبس ٔٛسد ثشسػي لشاس ٞبي ايشا٘ي وبسثشد ٔؤحشتشي داس٘ذ، خلٛف لٛٔيت

 :ٔي ٌيش٘ذ

ٞب ٕٞجؼتٍي ثباليي ٚرٛد داسد ٚ آٟ٘ب  تٕبيُ دس ٔيبٖ لٛٔيت فٛأُ رٞٙي: -اِف 

سا  ارتٕبفي -لذست فشٍٞٙيٌشٚٞي ثب اػتفبدٜ اص ايٗ ٕٞجؼتٍي دسٖٚيبثٙذ تب ٔي

ػبص ٌشدد ٚ صٔيٙٝلجضٝ ٕ٘بيٙذ. ايٗ فُٕ ثب ٚاوٙؾ ػبيش الٛاْ ٔٛارٝ ٔي

 (.87: 1386،يذ)أيؿٛد ثشخٛسدٞبي لٛٔي ٔي

(: دس ٞش ٟ٘ضت ػيبػي، ثبيذ وبسٌضاساٖ ٟ٘ضت لٛٔي)٘خجٍبٖ ٚ ػبصٔبٖ -ة

ذايت ٚ ػىب٘ذاسي ٟ٘ضت سا ثشفٟذٜ ثٍيش٘ذ ٚ ثٝ آٖ وبسٌضاسا٘ي ثبؿٙذ وٝ ٞ

دس احش ٞبي ثٛرٛد آٔذٜ )ٕٞبٖ(. أب اٌش ايٗ ٘خجٍبٖ دس احش ؿىبف ػبصٔبٖ ثذٞٙذ

الٛاْ سا ثشاي ٔمبثّٝ ٌشد٘ذ،  ػشخٛسدٜ تٛػقٝ ٘يبفتٍي اص ػبصٚوبسٞبي ٘ؾبْ ػيبػي

-ي ٔيوٙٙذ ٚ ثبفج ٔٙبصفبت لٛٔثب عىٛٔت ٚ عشط تمبضبٞبي لٛٔي تغشيه ٔي

 (.45 :1383،) لٕشي ؿٛ٘ذ

-ٞبي ٔختّفي دس پغ تقبُٔ ٘يشٚٞبي ثيٗإِّّي: اكٛالً اٍ٘يضٜفٛأُ ثيٗ -د 

وٝ ثٝ ٔقٙي فذْ تغبثك  ٔلٙٛفيت ٔشصثٙذي .ٞبي لٛٔي ٟ٘فتٝ اػتإِّّي ٚ تٙؾ

تمٛيت ٘يشٚٞبي ٌشيض اص  ػبصػجت اػت، ثب ٔشصٞبي فشٍٞٙي ٔشصٞبي رغشافيبيي

 لٛٔي ٞبيٞبي خبسري ثب دأٗ صدٖ ثٝ تٙؾلذست ٔٛالقي،دس . ٌشددٔشوض ٔي

ٔٛاسدي صيبدي ٚرٛد  دس ايٗ صٔيٙٝ ٌيش٘ذ.اصآٖ رٟت أتيبصٌيشي ػيبػي ثٟشٜ ٔي

أتيبصٌيشي ػيبػي، سا تأييذ +  ٘يشٚٞبي خبسري; لٛٔيٝ ٔٙبلـ داسد وٝ فشَٔٛ:

 (.298: 1378اعٕذي،)وٙذ ٔي
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ٞبي ػيبػي، التلبدي ٚ ارتٕبفي يـٝس فٛأُ فيٙي: فٛأُ فيٙي وٝ اػبػبً-د

ؿٛ٘ذ. فٛأُ داس٘ذ، ٔٙزش ثٝ تّمي ٘ٛفي تجقيض يب ٘بثشاثشي ٘ؼجي ثيٗ الٛاْ ٔي

ٚ تجقيض لٛٔي دس اثقبد  فيٙي ٔجيٗ ايٗ عميمت ٞؼتٙذ وٝ دسن ٚ تّمي ٔغشٚٔيت

 آٚسد. ٞبي لٛٔي سا فشاٞٓ ٔئختّف، ٟٕٔتشيٗ فٛأُ ثشٚص وـٕىؾ

عبَ عبضش ػغظ ص٘ذٌي ٔشدْ دس اغّت اػتبٖ ٞبي ٔشصي دس ثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ 

ٞب دس اغّت لٛٔيت ٚ تش اص ػغظ ص٘ذٌي ٔتٛػظ ٔشدْ ايشاٖ اػتوـٛس پبييٗ

 ٔي ثبؿذ، آٟ٘ب وٝ خٛد ٟٕٔتشيٗ فّت ٘بسضبيتيوٙٙذ ص٘ذٌي ٔيٞبي ٔغشْٚ اػتبٖ

ٚ... پذافٙذ غيشفبُٔ ػٛد  پٛؿؾ، اختفب، اػتتبسٚيظٌي ٞبي ضشٚسي اػت وٝ اص 

 ايٗ ٔٙبعك ٚيظٌي اص ٘بؿي ٔٙفي پيبٔذٞبي ٚ آحبس ثٝرؼت ٚ ضٕٗ پبػخٍٛيي 

، اص ٍٕٞشايي ثشدٔي ثبال خبسري تٟذيذات ثشاثش دس ساؿبٖ  پزيشيآػيت ٔيضاٖ وٝ

لٛٔيت ٞب ٘ؼجت ثٝ ٔذيشيت ػيبػي ثٝ ٔخبثٝ پذافٙذ غيشفبُٔ ثٟشٜ ثشداسي ٕ٘ٛد. 

تٛا٘ذ ثؼتش ٔٙبػجي سا ػشصٔيٗ ٔييه  ثٙبثشايٗ تٛػقٝ ٘بثشاثش دس فضبٞبي ػيبػي

 ثشاي ايزبد ٔتغييشٞبي احشٌزاس ثش أٙيت ّٔي ٚ تىٛيٗ ٘ٛاعي ثغشا٘ي فشاٞٓ ٕ٘بيذ

 (.71: 1390)اعبفت ٚ ٔٛػٛي، 
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ٚ  ػجت ػبص اػتخٕبس دس دسٖٚ يه وـٛس ٌشديذٜ ،ثش٘بٔٝ ثذٖٚ تٕشوضٌشا ٚ تٛػقٝ

ٔختّف  اوِٛٛطيىي ٚ ارتٕبفي بدي،التل ٞبيثخؾ ٘بٔتٛاصٖ تٛػقٝ ثٝ ٔٙزش

٘تيزٝ آػيت دس ٚ ائٙغمٝ تقبدَ فذْ تـذيذوٝ ايٗ ٔؼبِٝ  ،ربٔقٝ ٔي ٌشدد

 ثٝ تٛرٝ ثذٖٚ فقبِيتي اٌشثٙبثشايٗ سا ثذ٘جبَ داسد.  ّٔي ٚعذت تضقيف ٚ پزيشي



 
ٔمذع ٔـٟذ 1392 ٔبٜ آثبٖ 8 ٚ 7  

 ؿىؼت ثٝ ٔغىْٛ ٘ٝ تٟٙب كٛست پزيشد، ٚ رغشافيبيي يه وـٛسثبفتبس ارتٕبفي 

 .دس پي خٛاٞذ داؿت ٝ ثغشاٖ ٞبي ٔضبففي سا ٘يضثّى دثٛ خٛاٞذ

ثبؿٙذ فٕٛٔبً رض اص تٙٛؿ لٛٔيتي ثشخٛسداس ٔي دس ايشاٖ ٔٙبعمي وٝثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ 

ثٝ فٙٛاٖ  « ٘ؾشيٝ اػتخٕبس داخّي» (2)تلٛيش ؿٕبسٜ ٔي ثبؿٙذوـٛس  ٔشصي ٘ٛاعي

 تمذ اػتٔق ايٗ ٘ؾشيٝ ٘ؾشيٝ ٔشرـ دس ايٗ پظٚٞؾ ٔغٕظ ٘ؾش لشاس ٌشفتٝ اػت.

ثٛػيّٝ  رغشافيبيي ا٘ضٚايٚ  ٔشوض اص دٚسي ثٛاػغٝٔٙبعك پيشأٛ٘ي يه وـٛس  وٝ :

 ٚ ٔٙبعك ٔشوضي وٝ لذست ػيبػي سا ٘يض دس اختيبس داس٘ذ ٔٛسد ارغبف لشاس ٌشفتٝ

سفبٜ ٚ ، ييبفتٍ تٛػقٝايٗ أش ٔٛرت ٔي ٌشدد وٝ دس ِٔٛفٝ ٞبي ٔختّفي صٖٛ 

ثشخٛداس  ٔٙبعك ٔشوضي ثب ٔمبيؼٝ دسي فبعـ ٞبيتفبٚتاص   ٚ... ٚضقيت ثٟذاؿت

ثٝ  ٔٙزش ٞبتفبٚت ايٗ. ثبؿٙذ وٝ ايٗ تفبٚت ٘ـبٍ٘ش ٔغشٚٔيت آٟ٘ب ٔي ثبؿذ

وٝ ايٗ  ؿٛدٔي ٔشوض ٘فـ ثٝ ساثغٝ اػتخٕبسي يه ايزبد ٚ٘ٛاعي  ايٗ ٌؼؼت

ثٙبثشايٗ ساثغٝ اػتـٕبسي صٔيٙٝ سا ثشاي ثشٚص ٔٙبلـبت ٔختّفي فشاٞٓ ٔي ػبصد. 

ٔٙبثـ  ٔٙبػت تٛصيـ فمش،وبٞؾ ٔشدْ، ص٘ذٌي اػتب٘ذاسدٞبي ثٟجٛدرٟت  تالؽ دس

 ػضايي ثشرّت آساي ايٗ ٔٙبعك خٛاٞذ داؿتٝ تبحيش ثضٕٗ ايٙىٝ 

((chanoevwidt, 2004:145  تٕٟيذات ٚ الذأبتي تّمي ٌشدد  ثٝ ٔخبثٝ  ٔي تٛا٘ذ

 سدثذ٘جبَ آٚ ٘يض  سا عفؼ تٕبٔيت اسضي، أٙيت ّٔي ٚ اػتمالَ وـٛسوٝ 

 وٝ اص رّٕٝ اٞذاف پذافٙذ غيشفبُٔ ٔي ثبؿذ. (16-21: 1386)٘جبتي،

 ٚ اػت رغشافيبيي ائؼبِٝ فٕٛٔب وٝ ٔشوض اص دٚسيثٙبثش آ٘ضٝ وٝ روش ٌشديذ، 

 ايٝتٛػق ٞبيػيبػت ِغبػ اتخبر ثٝ ؿٛدٔي ٘بؿي ٔشصي اص ػبختبسٔٙبعك ثيـتش

 ٔغشٚٔيت ،ٟبآ٘ ٟٕٔتشيٗ وٝ ٝداؿت ٕٞشاٜ ثٝ ٔٙبعك ايٗ ثشاي سا ٘بٔغّٛثي ٔذٞبيبپي

 وـٛس رغشافيبيي ٔشوض اص دٚسي. خٛاٞذ ثٛد ٔٙبعك ايٗ ثٛدٖ ايعبؿيٝ ٚ ؿذيذ

 ايٗ ؿٛدٔيػجت  وـٛس اػت، ػيبػي ٌيشيتلٕيٓ ٔشاوض اص دٚسي ٔقٙبي ثٝ وٝ
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ٔخجت  آحبس رشيبٖ دس وٕتش، كٙقتي ٚ ٞبي رٕقيتيلبثّيت دس وبػتي دِيُ ثٝ ٔٙبعك

لشاس ٚ  ؿذيذ ٔغشٚٔيت ػجت ٔؼبِٝ ايٗ ذ.لشاسٌيش٘ داخّي تٛػقٝ ٞبيثش٘بٔٝ

 (. 202: 1380،)فٙذِيت ٌشددٔي تٛػقٝ دس ٔؼيش ٔٙبعك ايٍٗ٘شفتٗ 

تفبٚت صٙيٗ ٚرٛدثب دس ٘ؾش ٌشفتٗ ايٗ صبسصٛة ٘ؾشي ثبيؼت فٙٛاٖ ٕ٘ٛد وٝ 

ثش سٚي  ايفٕذٜ ٔٙفي تبحيشاتٔي تٛا٘ذ ي، أٙغمَٝ دس تٛػقٝ تقبد فذْ ٚيي ٞب

ؿشايظ ٚيظٜ وـٛس دس  ٕٞضٙيٗ صٔب٘يىٝ ثٝ؛ سدٌزا ثشربي ٘ـيٗ  ك لٛٔيتٔٙبع

ٌؼتشدٜ اي وٝ دس ايٗ ٔٙبعك ثشاي تمٛيت تٕبيالت ٞبي فقبِيت  -ٔٙبعك ٔشصي 

ثبِمٜٛ پتب٘ؼيُ فشاٞٓ ؿذٖ   ٚ دس ٘تيزٝ -ٚاٌشايب٘ٝ اص ػٛي دؿٕٙبٖ ا٘زبْ ٔي ٌيشد

ثيؾ اص پيؾ ٔتٛرٝ  بؿيٓ،٘ؾشي دليك داؿتٝ ثدس ايٗ ٔٙبعك ثغشاٖ ثشاي ايزبد 

ٍ٘شؿي ثبيذ ثٙبثشايٗ ثشاي رٌّٛيشي اص ٔٙبلـبت لٛٔي، إٞيت أش خٛاٞيٓ ؿذ. 

ٔذيشيت ػيبػي وـٛس ثٛرٛد آٚسد. اص آ٘زب وٝ ٞش ٘ؼجت ثٝ ٔخجت دس ٔيبٖ آ٘بٖ 

ٞب اص عشيك ٌشدد، ػٛق دادٖ لٛٔيتٌٛ٘ٝ ٔغشٚٔيت، آفٙذ  ٚ آػيت ٔغؼٛة ٔي

ٔي تٛا٘ذ  ٖ ويفيت ص٘ذٌي ٚ ثغٛس وّي سفبٜ ارتٕبفي،ثبال ثشد ٔغشٚٔيت صدايي ٚ

ٔٙزش ؿذٜ  ػشٔبيٝ ارتٕبفي دس ٔيبٖ آٟ٘ب ٘ؼجت ثٝ ٔذيشيت ػيبػي وـٛسثٝ ايزبد 

سا داسا ٔي ٔٛحش دس وبسوشد پيـٍيشا٘ٝ پذافٙذ غيشفبُٔ  ي٘مـ تٛا٘بيي ايفبوٝ ايٗ أش 

 .  ثبؿذ
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ايٗ ت.اػ ٔغٛس ٔؼبِٝ ؿٙبخت ىشدسٚي ثب ٚ وبسثشدي ٘ٛؿ اص عبضش پظٚٞؾ

ٞب اص عشيك تمٛيت ٍٕٞشايي لٛٔيت ثشسػي ثٝ تغّيّي -يتٛكيف سٚؽ ثبپظٚٞؾ 
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اٞذاف يبثي ثٝ ثشاي دػت استمبء سفبٜ ارتٕبفي ٚ ويفيت ص٘ذٌي صدايي ٚتٔغشٚٔي

 پشداصد.ٔي پيـٍشا٘ٝ پذافٙذ غيشفبُٔ،

 
 

 يضوبلت خراسبىيٍضؼتحليل  -8

 

  يٙيفٛأُ ف يؿٕبِ ت خشاػبٖيٚضق يوش ؿذٜ، دس ثشسػبٖ صٟبس فبُٔ ريدس ٔ

ثبؿذ وٝ آٖ سا ثب اػتٙبد ثٝ ئٛسد ٘ؾش ٔدس وٙبس صبسصٛة ٘ؾشي عشط ٌشديذٜ 

 ٓ:يدٞيٗ اػتبٖ ٔٛسد وٙىبؽ لشاس ٔيا يؿبخق تٛػقٝ ا٘ؼب٘

شفبُٔ وٝ دس يپذافٙذ غ ٞبيٗ وبسوشدئٟٕتشٕٞب٘غٛس وٝ فٙٛاٖ ٌشديذ، يىي اص 

ٗ يشا٘ٝ آٖ اػت وٝ ايـٍيذ لشاس ٌشفتٝ اػت، وبسوشد پيسد تبوف ٔختّف ٔٛيتقبس

أىب٘بت ثٝ  يػبصذات ٚ آٔبدٜئؼبئُ ٚ تٟذ يٙيثؾيك پيؼت اص عشيوبسوشد سا ثب

ربٔقٝ  ييوٝ ٍٕٞشا يٗ ٔؼبئّياص ٟٕٔتش يىي ٌشديذ، اؿبسٜٕٞضٙيٗ  ا٘زبْ ثشػب٘ذ.

ذٜ ربٔقٝ ٘ؼجت ثٝ ُ دٞٙيتـى يٞبتيلٛٔ يٍ٘شؽ ٔٙف ػبصد،يسا ثب خغش ٔٛارٝ ٔ

ثشاي ثشسػي  بس داس٘ذ.يوـٛس سا دس اخت يبػيت ػيشيثبؿذ وٝ ٔذيت ٔيٌشٜٚ اوخش

فّٕىشد ٔذيشيت ػيبػي وـٛس دس ساثغٝ ثب ٔٙبعك لٛٔيت ٘ـيٗ، ؿيٜٛ ٞبي ٔتقذد 

اػت وٝ  ياختلبف ٔٙبثق وٙىبؽ دس آٟ٘برّٕٝ اص ٚ ٌٛ٘بٌٛ٘ي ٚرٛد داسد وٝ 

ثشاي رؼتزٛ دس ايٗ ٔؼيش ٘يض ِٔٛفٝ ٞب  .شديزپيكٛست ٔثشاي تٛػقٝ ايٗ ٔٙبعك 

ٚ ؿبخق ٞبي فشاٚا٘ي عشاعي ؿذٜ ا٘ذ وٝ دس ايٗ ٔجغج ٕٞب٘غٛس وٝ روش 

ثذِيُ صٙذ ثُقذي ثٛدٖ ػٛد رؼتٝ ايٓ. ايٗ  ياص ؿبخق تٛػقٝ ا٘ؼبٌ٘شديذ 

 ٞبيبػتياحشػٚ  دس ايٗ ٔٙغمٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ سفبٜ ؿبخق فالٜٚ ثش ٕ٘بيبٖ ؿبختٗ

 .(29: 1389ِٚذثيٍي،) ػبصدئـخق ٔ٘يض ٜ سا افٕبَ ؿذ التلبدي
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-ئ يوـٛس ثٝ ِغبػ تٙٛؿ لٛٔ يٞبٗ اػتبٖيتشيغٙء وٝ رض يؿٕبِاػتبٖ خشاػبٖ

اص رّٕٝ ٔغشٚٔتشيٗ ، 2ش ؿٕبسٜ يٚ تلٛ 2ثبؿذ، عجك اعالفبت رذَٚ ؿٕبسٜ

 اػتبٖ ٞبي ايشاٖ دس ؿبخق تٛػقٝ ا٘ؼب٘ي ٔي ثبؿذ.

 

 
 يدر خراسبى ضوبل ياًسبًساى ضبخص تَسؼِ يه :2جذٍل ضوبرُ

 

 ػبَ 

 

 ؿبخق
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1386 

 

1387 

 

1388 

تٛػقٝ 

 ا٘ؼب٘ي

خشاػبٖ 

 ؿٕبِي

716/0 

 

 

717/0 720/0 722/0 

ستجٝ دس 

 وـٛس

27 26 26 27 

 (2: 1390، ٚديقٝ)
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-1388يّبي سبليب يکطَر در ضبخص تَسؼِ اًسبً يّباستبى : 2ر ضوبرُيتصَ

 (78: 1391زادُ،ٌلي)ز1385

 

 يدس ثشخٛسداس يؿٕبِثبؿذ وٝ اػتبٖ خشاػبٖيٗ أش ٔيعالفبت عبكُ ٘ـبٍ٘ش اا

غ آٖ ٌزؿتٝ يتبػ وٝ اص ييٞبػبَ يوـٛس ع ئّ ٞبيٚػشٔبيٝ ـ ٔٙبثـتٛصياص 

دس رٟت  يشيٌتالؽ صـٓاػت ٚ وـٛس ثٛدٜ  يٞبٗ اػتبٖيتشرضء ٔغشْٚ اػت،

-ػبَ يٚ... ع ٔٙبثـ بػتٔٙ تٛصيـ فمش، وبٞؾ ٔشدْ، ص٘ذٌي اػتب٘ذاسدٞبي ثٟجٛد

ٌشصٝ ٔيضاٖ ؿبخق سٚ٘ذ  شفتٝ اػت.يٗ اػتبٖ كٛست ٘پزيٌزؿتٝ دس ا يٞب

كقٛدي داؿتٝ اػت أب دس ٔمبيؼٝ ثب ديٍش اػتبٖ ٞب ٘بصيض ثٛدٜ ٚ ػجت ؿذٜ تب 

ٗ اي وٝضشٚسي اػت ٗ يثٙبثشا تغييشي دس ٔيضاٖ ٔغشٚٔيت ايٗ اػتبٖ ايزبد ٍ٘شدد.

ٞبي تٛػقٝ ٔغٛس ثٝ ت ٚ اص عشيك ارشاي ثش٘بٔٝداؿٔٙغمٝ رغشافيبيي ٍ٘بٞي ٚيظٜ 

افتٕبدػبصي  ايٗ اػتبٖ ثب ػبيش ٔٙبعك ٚدس ويفيت ص٘ذٌي ٔشدٔبٖ وبٞؾ اختالف 

ٞبي ٔٛرٛد دس اص ايٗ عشيك ضٕٗ ٍٕٞشا ٕ٘ٛدٖ لٛٔيت دس ٔيبٖ آ٘بٖ پشداخت تب

٘ؾش  اػتفبدٜ ٕ٘ٛد ٚ ثٝ اٞذاف ٔٛسدشفبُٔ يپذافٙذ غ ايٗ اػتبٖ، اص آٖ ثٝ ٔخبثٝ

 پذافٙذ غيشفبُٔ ٘يض دػت يبفت. 
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 گيري ًتيجِ -9

 

ٞب، تيبٖ لٛٔيب٘ٝ دس ٔيالت ٚاٌشاياص تٕب يشيٚ رٌّٛ ئّعفؼ ٚعذت يثشا

دس  زبد ٕ٘ٛد.يض ايآٟ٘ب ٘ ئٛرٛد دس وـٛس سا ثشا يسفبٜ ارتٕبف يٞبؼت عذالُيثب

سا ثش فٟذٜ  يشيٌؾيٚ پ يٙيثؾيشفبُٔ وٝ وبسوشد پيپذافٙذ غتٛاٖ اص  ٗ أش ٔييا

اي دس  ٞبي تٛػقٝ ٞبي ّٔي ٚ ارشاي عشط تخليق ٔٙبثـ ٚ ػشٔبيٝك ياص عش داسد،

ٞبي ايٗ  ضٕٗ ثشعشف ٕ٘ٛدٖ ٔغشٚٔيتٔٙبعك تٛػقٝ ٘يبفتٝ اػتفبدٜ ٕ٘ٛد ٚ 

ٌشد٘ذ، ثٝ اٞذاف تقشيف ٌشديذٜ ثشاي  ٔٙبعك وٝ ٞشيه آفٙذ ٚ آػيجي ٔغؼٛة ٔي

ثشاي ػٙزؾ ٔيضاٖ تٛػقٝ يبفتٍي، فتبس دس ايٗ ٌ پذافٙذ غيشفبُٔ ٘يض دػت يبفت.

ٞبي ثبص تٛصيقي  ٘ـبٍ٘ش ػيبػتوٝ  ؿبخق تٛػقٝ ا٘ؼب٘ي ثٟشٜ ٌشفتٝ ؿذاص 

ٞبي التلبدي، ارتٕبفي ٚ ... اص ػٛي ٔذيشيت ػيبػي دس ػغظ وـٛس  اسصؽ

 ثبؿذ. ٔي

ٗ يوٝ دس ا يدسثبسٜ اػتبٖ خشاػبٖ ؿٕبِ ياعالفبت عبكُ اص ؿبخق تٛػقٝ ا٘ؼب٘

ٗ ٔٙغمٝ ٔتٙٛؿ ثٝ يٗ ٔٛضٛؿ ثٛد وٝ اي٘ـبٍ٘ش ا ،لشاس ٌشفت يشسػٌفتبس ٔٛسد ث

اػت  يبس ٔغشْٚ وـٛس دس ؿبخق تٛػقٝ ا٘ؼب٘ياػتبٖ ثؼرضء صٟبس  يِغبػ لٛٔ

: 1391صادٜ،ُٙيـ ٔٙبثـ ٚ...)صيدس تٛص ي٘بثشاثش ،يىبسيث دٞٙذٜ ٚرٛد فمش،وٝ ٘ـبٖ

شفبُٔ يص آ٘ضٝ پذافٙذ غؼت ثب اػتفبدٜ ايٗ ثبيثٙبثشا ثبؿذ.يٗ اػتبٖ ٔي( دس ا64

تٛا٘ذ ثٝ د٘جبَ داؿتٝ ئ يبفتٍيٗ فذْ تٛػقٝيسا وٝ ا ئـىالت ؿٛد،يذٜ ٔي٘بٔ

 يٞبٕ٘ٛد ٚ ثب تالؽ دس رٟت استمبء ِٔٛفٝ يٙيثؾيثبؿذ پ

عشوت دس  ٗ ٔٙبعك،ئشدٔبٖ ػبوٗ ادس ص٘ذٌي ٚ...  ي،ارتٕبفي،التلبديثٟذاؿت
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وـٛس سا آغبص ٕ٘ٛد ٚ اص آٖ  يػبيت ػيشيزبد ٍ٘شؽ ٔخجت ٘ؼجت ثٝ ٔذيرٟت ا

 ثٝ ٔخبثٝ پذافٙذ غيشفبُٔ اػتفبدٜ ٕ٘ٛد.

ٞبي وـٛس ثشداؿت  ٘ىتٝ ديٍشي وٝ اص ٔيبٍ٘يٗ ؿبخق تٛػقٝ ا٘ؼب٘ي اػتبٖ    

ثبؿذ وٝ صٟبس اػتبٖ ثؼيبس  (، ايٗ أش ٔي2 ٌٜشدد)سرٛؿ ؿٛد ثٝ تلٛيش ؿٕبس ٔي

ثّٛصؼتبٖ، وشدػتبٖ،  ٚٔغشْٚ ايشاٖ )ثٝ تشتيجت ثيـتشيٗ ٔغشٚٔيت: ػيؼتبٖ

اػتمشاس  -1ثبؿٙذ: ؿٕبِي(  داساي دٚ ٚيظٌي ٔـتشن ٔيغشثي ٚ خشاػبٖآرسثبيزبٖ

ٞبي لٛٔي ٚ ٔزٞجي. ايٗ سٚيذاد ٘بخٛؿبيٙذ ِضْٚ ٚرٛد الّيت -2دس ٘مبط ٔشصي 

تٛرٝ ثيـتش ثٝ ايٗ ٔٙبعك ثشاي سفـ ٔغشٚٔيت ٚ افتٕبدػبصي ثب اػتفبدٜ اص پذافٙذ 

وٙذ. ويفيت ٞب اص ديذ ٔقبسضبٖ سا ضشٚسي ٔيبس ايٗ اػتبٖغيشفبُٔ رٟت اػتت

تٛا٘ذ دػتبٚيضي لشاس ٌيشد تب ٚاٌشايي دس ٔيبٖ آ٘بٖ پبئيٗ ص٘ذٌي دس ايٗ ٔٙبعك ٔي

ػبصي ٚ سفـ ايٗ اص ػٛي دؿٕٙبٖ تجّيغ ٌشدد ٚ دس كٛستي وٝ فّٕي رٟت پٟٙبٖ

خٛاٞذ ثٛد. دس ٘ميلٝ ا٘زبْ ٘پزيشد، تجقبت صيبدي ٔتٛرٝ ٔذيشيت ػيبػي وـٛس 

اي ثذيٗ ٔٙبعك ٌيشي اص پذافٙذ غيشفبُٔ، تٛرٝ ٚيظٜ٘تيزٝ ضشٚسي اػت ثب ثٟشٜ

 عشيك اص وـٛس ػشصٔيٙي فضبي وُ دس ّٔي ٞبيػشٔبيٝ ٚـ ٔٙبثـ تٛصي ثب داؿت ٚ

اص ػيٕبي ايٗ ٔٙبعك،   ٔغشٚٔيتوٙبس صدٖ صٟشٜ ٚ  صدايي تٕشوض افٕبَ ػيبػت

ٚ  اسضي تٕبٔيتت اص ؽبعف ،ٞب يٗ اػتبٖٔشدٔبٖ اضٕٗ تبٔيٗ ويفيت ص٘ذٌي 

 د.سا ٘يض ثٝ ثبس آٚسأٙيت ّٔي  اػتمالَ وـٛس ٚ

 

 طٌْبداتيپ

 

لبٖ٘ٛ ثٛدرٝ دس ثش٘بٔٝ ػْٛ تٛػقٝ ٚ  اي وٝعشط تٛاصٖ ٔٙغمٝارشاي وبُٔ  -1

 48دس ساػتبي تغمك اكُ صُٟ ٚ ٞـتٓ  ثذاٖ اؿبسٜ ؿذٜ اػت: 1381ػبَ 
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ا٘ذاص ٚ  لَٛ ثٝ اٞذاف صـٓٞبي وّي ٚ رٟت ع لبٖ٘ٛ اػبػي، ػيبػت

ٔٙؾٛس اػتفبدٜ ٔتٛاصٖ اص أىب٘بت وـٛس ٚ تٛصيـ فبدال٘ٝ ٚ سفـ تجقيض ٚ  ثٝ

يبفتٝ ٚ تغمك پيـشفت ٚ فذاِت، دِٚت  استمبي ػغظ ٔٙبعك وٕتش تٛػقٝ

ٔىّف اػت دس تٛصيـ ٔٙبثـ فٕٛٔي ٚ يبسا٘ٝ ػٛد تؼٟيالت ثٝ ٘غٛي فُٕ 

ٔتٛػظ ٞبي ثب وٕتش اص ػغظ  وٙذ وٝ فبكّٝ ؿبخق ثشخٛسداسي ؿٟشػتبٖ

ٞبي التلبدي، ارتٕبفي، فشٍٞٙي، صيشثٙبيي ٚ أٙيتي دس ٞش  دس ثخؾ وـٛس

 .ػبَ ثش٘بٔٝ عذالُ دٜ دسكذ ثٝ ػغظ يبدؿذٜ ٘ضديه ؿٛد

رٌّٛيشي اص ٌؼتشؽ ٔغشٚٔيت ٚ ايزبد فضبي ٔٙبػت دس تشػيٓ صـٓ ا٘ذاص  -2

 .آيٙذٜ ثب ا٘زبْ الذأبتي صٖٛ ٘ؾبْ تبٔيٗ ارتٕبفي ربٔـ

اص عشيك ايزبد تزٟيضات ٔٙبػت ٚ أىبٖ پزيش تٛرٝ ٚيظٜ ثٝ ٘يشٚٞبي ا٘ؼب٘ي  -3

 .ػبختٗ التلبد سلبثت پزيش

-يذات فشٍٞٙياص تٟذ يشيرٌّٛشفبُٔ دس يظٜ ثٝ وبسوشد پذافٙذ غيٚت يفٙب -4

 صدايي ٚ افتٕبدػبصي.اص عشيك ٔغشٚٔيت ٞبتيلٛٔ يياص رّٕٝ ٚاٌشا يبػيػ

 هراجغ    

 الف( فبرسي

هجوَػِ هقبالت ،«آػيت ؿٙبػي ٔغبِقبت لٛٔي دس ايشاٖ»(، 1387عٕيذ) اعٕذي،-1

ٔشوض تغميمبت اػتشاتظيه ٔزٕـ تـخيق  ،ّوبيص هلي تٌَع فرٌّگي، ّوبستگي هلي

 .ٔلّغت ٘ؾبْ

 :تٟشاٖ ،ييًَ يػبهل در جٌگ ّب ريپذافٌذ غ(، 1389)ٗئغٕذعؼ ،ياعٕش ِٛئ -2

 ي.دا٘ـىذٜ فبساث

هسكي  ٍ ًفَض ػوَهي سرضوبري تفصيلي ًتبيج(، 1392)ؿٕبِي اػتب٘ذاسي خشاػبٖ -3

 .دفتشآٔبسٚاعالفبت - سيضي ثش٘بٔٝ ، ٔقبٚ٘تضوبلي خراسبى استبى.139
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 ذيدا٘ـٍبٜ ؿٟ،ذاريػبهل پب ريالساهبت هؼوبراًِ در دفبع غ(، 1383اعٕذ) بٖ،ياكغش -4

 ي.ٚ ؿٟشػبص يدا٘ـىذٜ ٔقٕبس ي:ثٟـت

-اي ٚ تٛػقٝساثغٝ ٔتمبثُ أٙيت ٘بعيٝ» (،1390اعبفت، رٛاد، ٔٛػٛي، ػيذٜ صٞشا )-5

فصلٌبهِ شئَپليتيک، سبل ّفتن، ،«يبفتٍي فضبٞبي ػيبػي ثب تبويذ ثش ػيؼتبٖ ٚ ثّٛصؼتبٖ

 .1ضوبرُ

٘ؾشيٝ ثؼيذ ػيبػي لٛٔيت ٚ ساٞىبسٞبي ٟٔبس ٚ پيـٍيشي » (،1386أيذي،فّي)-6

ػلَم اداري ٍ اقتصبدي  هجلِ داًطكذُ،«وشدػتبٖ ايشاٖ(-7ٔٙبلـبت لٛٔي)ٔغبِقٝ ٔٛسدي 

 .4داًطگبُ اصفْبى، سبل ًَزدّن، ضوبرُ 

، فلّٙبٔٝ «قَهيت ٍ سبزهبًذّي فضبي سيبسي»(، 1384٘يب، ٔغٕذسضب ٚ ٕٞىبساٖ )حبفظ

 .2طئٛپّيتيه، ؿٕبس

هجلِ پگبُ حَزُ، ،«صبِؾ ٞبي فشا سٚي ٚعذت ّٔي» (،1386داٚدي، ٟٔذي) -8

 .223ُضوبر

اداسٜ وُ اسؿبد اػالٔي آرسثبيزبٖ ،ّبي قَهي در تبريس گرايص(، 1380خٛي، كبدق)دطْ-9

 .ؿشلي

 .ا٘تـبسات تٟشاٖ :تٟشاٖ ،لغت ًبهِ دّخذا، جلذ چْبرم(، 1351اوجش)يدٞخذا، فّ -11

اسصيبثي ؿبخق تٛػقٝ ا٘ؼب٘ي دس اػتبٖ ػيؼتبٖ ٚ »(، 1386دٕٞشدٜ، ٘ؾش ) -12

 .24فصلٌبهِ رفبُ اجتوبػي،سبل ّفتن،ضوبرُ ،«ثّٛصؼتبٖ

ػتبد ٔـتشن استؾ : تٟشاٖ،فرٌّگ ٍاشُ ّبي ًظبهي(، 1387سػتٕي، ٔغٕٛد) -12

 .رٕٟٛسي اػالٔي ايشاٖ

ؿٕبسٜ ،فلّٙبٔٝ ثشي فشًٞٙ،«تٛػقٝ ٚ صبِؾ ٞي لٛٔي» (،1380صادٜ، فجذاهلل)سٔضبٖ -13

8 

ثشسػي پيـيٙٝ تبسيخي الٛاْ ٔختّف: تبت لْٛ ثٛٔي »(، 1388ؿٕبِي )سٚص٘بٔٝ خشاػبٖ -14

 .264ؿٕبسٜ  -ؿٟشيٛس  23دٚؿٙجٝ  دس ، ا٘تـبس«خشاػبٖ

http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:R15vdxpK9XkJ:www.khorasannews.com/NewsSource/17364-880623/pdf/n04.pdf+%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86&hl=nl&gl=nl&sig=AHIEtbQOweXDMPeoKW22sarU6V7rZ2XTEA
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:R15vdxpK9XkJ:www.khorasannews.com/NewsSource/17364-880623/pdf/n04.pdf+%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86&hl=nl&gl=nl&sig=AHIEtbQOweXDMPeoKW22sarU6V7rZ2XTEA
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:R15vdxpK9XkJ:www.khorasannews.com/NewsSource/17364-880623/pdf/n04.pdf+%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86&hl=nl&gl=nl&sig=AHIEtbQOweXDMPeoKW22sarU6V7rZ2XTEA
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 -اًسبًي تَسؼِ ّبيضبخص ٍتؼييي بررسي»(، 1391ثشصٚيبٖ، كٕذ)صادٜ، سضب، صيُٙ -15

 پظٚٞـي -فّٕي فلّٙبٔٝ،(«1388ٍ 1387ّبي )درسبل کطَر ّبي استبى در آهَزش

 .2ؿٕبسٜ صٟبسْ، ػبَ –ا٘ؼب٘ي رغشافيبي دس ٘ٛ ٞبي ٍ٘شؽ

-ٔزّٝ پظٚٞؾ ،«ّبي هرزي کطَرِ در استبىتٌگٌبّبي تَسؼ»(، 1383ؿبيبٖ، عٕيذ) -16

 .47ٞبي رغشافيبيي ،ؿٕبسٜ

 جٌگ»(، 1391ٔغٕذي، ٟٔذي، دٞجبؿي، ٟٔذيٝ، عؼيٙي، ػيذسفيـ) صادٜ، سرجقّي،ؿيخ -17

 اِٚيٗ ،«بلَچستبى ٍ سيستبى هرزي استبى آهبيص در غيرػبهل پذافٌذ جبيگبُ ٍ ًرم

 دا٘ـٍبٜ ايشاٖ، اػالٔي رٕٟٛسي يدسيبي التذاس ٚ ٔىُشاٖ ػٛاعُ تٛػقٝ ٕٞبيؾ ّٔي

 صبثٟبس. دسيبيي فّْٛ ٚ دسيب٘ٛسدي

، تٟشاٖ: ٔشوض هذيريت هٌبزػبت قَهي در ايراى(، 1385كبِغي أيشي، ػيذسضب ) -18

 تغميمبت اػتشاتظيه ٔزٕـ تـخيق ٔلّغت ٘ؾبْ.

 ،«ربيٍبٜ رٟب٘ي دس ايشاٖ ٚ ٔمبْ ا٘ؼب٘ي تٛػقٝ ؿبخق»(، 1391عٟٕبػجي،رٛاد) -19

 .159، گسارش راّبردي استراتصيک تحقيقبتهرکس

ػپبٜ پبػذاساٖ ،ظريِ پبيِ ٍ اصَل آهبيص هٌبطق هرزيً(، 1380فٙذِيت، فّيشضب ) -20

 .دا٘ـىذٜ فشٔب٘ذٞي ٚ ػتبد :ا٘مالة اػالٔي تٟشاٖ

ػبٔب٘ذٞي فضبيي »(، 1390وبٔشاٖ، عؼٗ، پشيضادي، عبٞش، عؼيٙي أيٙي، عؼٗ ) -21

هجلِ پصٍّص ،«شص ايشاٖ ٚ پبوؼتبٖ ثب سٚيىشد پذافٙذ غيشفبُٔ٘ٛاعي ٔشصي ٕٞزٛاس ثب  ٔ

.5ٍ برًبهِ ريسي ضْري، سبل دٍم، ضوبرُ   

ٌيشي ؿٟش ؿىُ» (،1392وبٔشاٖ، عؼٗ، عؼيٙي أيٙي، عؼٗ، رقفشي، فشٞبد، ) -22

پصٍّطي  -فصلٌبهِ ػلوي،«ٌيشي اص ٔجب٘ي پذافٙذ غيشفبُٔلذست ٚ ؿٟش ثبصداس٘ذٜ  ثب ثٟشٜ

 .36 فيبي ايراى، سبل يبزدّن، ضوبرُاًجوي جغرا

ثشسػي ؿبخق ٞبي تٛػقٝ »( ، 1383وـتٝ، ٔغٕذعؼيٗ، صٔب٘يبٖ، غالٔشضب )وشيٓ -23

 .هجلِ جغرافيب ٍ تَسؼِ،«ا٘ؼب٘ي دس اػتبٖ ػيؼتبٖ ٚ ثّٛصؼتبٖ



 
ٔمذع ٔـٟذ 1392 ٔبٜ آثبٖ 8 ٚ 7  

 ،تٟشاٖ: ٘ـش ٔشوض ،تشرٕٝ ٔغؼٗ حالحي ،پيبهذّبي هذرًيتِ(،1377)آ٘تٛ٘ي، ٌيذ٘ض-24

 ػبيش ٚ ايشاٖ ا٘ؼب٘ي تٛػقٝ ؿبخق ثش تغّيّي» ،(1386) قّيغالٔ فشربدي، -25

 1414 ؿٕبسٜ,آرس 28 صٟبسؿٙجٝ  دس ا٘تـبس  التلبد د٘يبي سٚص٘بٔٝ،«وـٛسٞب

 ، تٟشاٖ: ا٘تـبسات تٕذٖ ايشا٘ي،ّوبستگي هلي در ايراى(، 1383لٕشي، داسيٛؽ) -26

، يبست در تَسؼِدٍلت ّبي تَسؼِ گرا پيراهَى اّويت س(،1385ٚيش، آدسيبٖ)ِفت-27

 .ٍ٘بسٔش٘ذيض، ٘ي :ٔـٟذ ،تشرٕٝ رٛاد افـبسوٟٗ
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 (پدافىد غيرعامل)ششميه كىگري اوجمه ژئوپليتيك ايران 
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