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 بزرسي سهيٌِ ّاي ّوكاري استاى ّاي هزسي با كطَرّاي آسياي هزكشي

 (هَرد: استاى گلستاى)
 

 (اُ تزبيت هذرسداًطجَي دكتزي جغزافياي سياسي داًطگهحسي جاى پزٍر )

 اكزم تقي سادُ سارٍكاليي

 (كارضٌاسي ارضذ جغزافيا ٍ بزًاهِ ريشي رٍستاييعلي هْزٍ )

 چكيذُ

ٝ   ٚ تفوٕٙىتبٖ لكالىتبٖ، اقثىىتبٖ، بخيىىتبٖ،ٔٙطمٝ آويبي ٔفوكي ٌبُٔ وٍٛـٞبي ت  ٔيتبٖ   لفليكوتبٖ اوت  وت

ٖ  ٚ ايفاٖ افغب٘ىتبٖ، يؿٙي ٔىّٕبٖ، وٍٛـٞبي ثّٛن خٙٛة، اق ٚ ٞٙؽ لفاـ ٌففتٝ ٚ زيٗ ـٚويٝ، ٝ  ـا آٖ پبوىتتب  اضبطت

ا٘ؽ. ثب غفٚج ايٗ ٔٙطمٝ اق ويطفٜ ٌٛـٚي ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ٔٛلؿي  ٚ ٔٙبثؽ ا٘فلي وفٌبـ، خبيٍبٜ ٟٕٔتي ؼـ ٘ػفيتٝ   وفؼٜ

ٝ  ٞبي لئٛاوتفاتميىي ٚ لئٛپّيتيىي ثٝ آٖ اغتّبَ ؼاؼٜ ٌؽ ٚ ـلبث  ٝ ٞتبي ٔٙطمت اي ٚ خٟتب٘ي ـا ثتيٗ   اي ٚ ففأٙطمت

ٞب ثفاي ٘فٛؾ ؼـ ايٗ ٔٙطمٝ ٚ ؼو  يبثي ثٝ ٔٛلؿيتي ثفتف ؼـ تجتبؼتت خٟتب٘ي ثتب ٘فتٛؾ ؼـ ٔٙطمتٝ ؼـ      ٞب ٚ لؽـتوٍٛـ

ؼـ ايٗ ثيٗ، خٕٟٛـي اوالٔي ايفاٖ وٝ ؼاـاي ٔفقٞبي ٍٔتفن ٚ قٔيٙٝ ٞبي ففٍٞٙي ٚ تبـيػي ٍٔتفن ثب ٌففتٝ او . 

ؼـ ٘فٛؾ ٚ ٌىتفي ـٚاثط ثب وٍٛـٞبي ٔٙطمٝ او . ثب ٞبي ثبتيي وٍٛـٞبي ٔٙطمٝ آويبي ٔفوكي او ، ؼاـاي غففي 

تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ وٍٛـ افغب٘ىتبٖ ؼـ وبَ ٞبي اغيف تط  ٘فٛؾ ٚ ويطفٜ ٘بتٛ ٚ آٔفيىبو  ٚ ايٙىتٝ ٔتؽت ضرتٛـ ايتٗ     

٘يفٚٞب ٘يك ؼـ ايٗ وٍٛـ ٍٔػُ ٘يى  ايفاٖ ٕ٘ي تٛا٘ؽ اق آٖ وٍٛـ ثفاي ٘فٛؾ ثيٍتف ٚ ثٟتف ؼـ ٔٙطمٝ آويبي ٔفوتكي  

ٜ وٙؽ ٚ ثف٘بٔٝ ٞبي غٛؼ ضؽالُ ثف٘بٔٝ ٞبي وٛتبٜ ٔؽت غٛؼ ـا ثف اوبن ٘فٛؾ اق طفيتك افغب٘ىتتبٖ لتفاـ ؼٞتؽ.     اوتفبؼ

ٕٞسٙيٗ ٘فٛؾ اق طفيك ؼـيبي غكـ ثب لكالىتبٖ ٚ اق آ٘دب وٍٛـٞبي آويبي ٔفوكي ٘يتك ؼٌتٛاـ اوت . ؼـ ايتٗ ـاوتتب،      

ٞبي ٞٓ ٔفق ثب تفوٕٙىتبٖ ثفاي ٘فٛؾ ٚ ٌىتتفي ؼـ ايتٗ   ثٟتفيٗ ٌكيٙٝ ٚ ـاٜ ثفاي ايفاٖ اوتفبؼٜ اق غففي  ٞبي اوتبٖ 

وٍٛـ ٚ ٚ ثٝ تجؽ ٌىتفي ٘فٛؾ ؼـ ٔٙطمٝ آويبي ٔفوكي او . ؼـ ايٗ ثيٗ اوتبٖ ٌّىتبٖ،  ثٝ ؼِيُ ؼاٌتٗ الّي  لتٛٔي  

 تفوٕٗ ٚ اٌتفاوبت ففٍٞٙي ثب ايٗ وٍٛـ، اق غففي  ٞبي ثبتيي ؼـ قٔيٙٝ ثفلفاـي اـتجبط ثب تفوٕٙىتتبٖ ٚ وٍتٛـٞبي  

ٔمبِٝ ضبضف ثف آٖ ٌؽٜ ايٓ وٝ ثفاي اِٚيٗ ثبـ ثب ـٚيىفؼ خغفافيتبي ويبوتي ٚ   آويبي ٔفوكي، ثفغٛـؼاـ او . ِؿا، ؼـ 

طي ٔطبِؿبتي ٘ػفي ٚ تطّيّي غففي  ٞبي اوتبٖ ٞبي ٔفقي وٍٛـ ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛـؼي اوتبٖ ٌّىتبٖ ـا ؼـ آويبي ٔفوكي  

 ٔٛـؼ ثفـوي ٚ تطّيُ لفاـ ؼٞيٓ.  

 ويبي ٔفوكي، ايفاٖ، اوتبٖ ٞبي ٔفقي، تفوٕٙىتبٖ، ٌّىتبٖ.آّا:  كليذ ٍاصُ

 هقذهِ -1

أفٚقٜ ثب تٛخٝ ثٝ تطٛتت ِٛـت ٌففتٝ ؼـ خٟبٖ اق خّٕٝ خٟب٘ي ٌؽٖ، ٚـٚؼ ثٝ ؾّف اطالؾبت ٚ ... ثىيبـ ٍٔىُ 

ثمبء غتٛيً   او  وٝ وٍٛـٞب ثٝ تٟٙبيي ٚ ثّٛـت ا٘ففاؼي ثتٛا٘ٙؽ ٔٙبفؽ ّٔي غٛؼ ـا ؼـ وطص خٟبٖ پيٍيفي وٙٙؽ ٚ ثٝ

اؼأٝ ؼٞٙؽ؛ زفا وٝ ثٝ ؼِيُ پيٛ٘ؽٞب ٚ ٚاثىتٍي ٞبيي وٝ ثيٗ وٍٛـٞب ايدبؼ ٌؽٜ ٚ ٕٞسٙيٗ ثي ثجبتي ويبوتي ٚ ضتؿ    

ٞبي اوتفاتميىي ثىيبـي اق وٍٛـٞب، تأٔيٗ أٙي  ّٔي ثٝ تٟٙبيي تمفيجبً غيف ٕٔىٗ او . ثٙبثفايٗ، وٍٛـٞب ثتفاي تتأٔيٗ   

ٕفاٞي ـا أف ٔؿمَٛ ٚ ٔطّٛة ٔي ثيٙٙؽ. ثٝ ٕٞيٗ ؼِيتُ ففأتفقي ٌتؽٖ ٔٙتبفؽ ٚ     أٙي  ٚ ٔٙبفؽ ّٔي غٛؼ ٕٞىبـي ٚ ٞ
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غٛاو  ٞبي ّٔي وٍٛـٞب ؼـ ؼٞٝ ٞبي پبيب٘ي لفٖ ثيىتٓ )خٟب٘ي ٌؽٖ ٞب( ـا وجت ٌؽٜ او . خٟتب٘ي ٌتؽٖ التّتبؼ    

ٞبي لئٛاوٛ٘ٛٔيه ٚ  ثبقاـ آقاؼ ٚ التّبؼي ٌؽٖ ٘ػبْ خٟب٘ي وٝ اق ؼٞٝ پبيب٘ي لفٖ ثيىتٓ وفؾ  قيبؼي پيؽا وفؼ، ـلبث 

لئٛاوتفاتميه ـا ؼـ خٟبٖ ـٚ٘ك ففاٚا٘ي ؼاؼٜ او . ايٗ ؼٌفٌٛ٘ي پف إٞي  ؼـ ٘ػبْ خٟب٘ي وجت تٍٛيك ٔٙطمٝ ٌفايي ٚ 

اي ثفاي ٚالؿي  ثػٍيؽٖ ثٝ ـلبثت  ٞتبي ٔتٛثف ٔيتبٖ     ٞبي ٔٙطمٝٞبي ٍٕٞفاييٞب ٚ ٌفٜٚ ثٙؽيـٚي آٚـؼٖ ثٝ ٕٞىبـي

-202: 1381ف٘ؽٜ لئٛپّيتيه خٟب٘ي ؼٚـاٖ پى  ٔتؽـٖ ٌفؼيتؽٜ اوت  )ٔدتٟتؽقاؼٜ،     ٞبي خٟبٖ ؼـ ٘ػبْ ٌىُ ٌئٙطمٝ

(. ثٝ ؼيٍف وػٗ، وبقٌبـي ٚ تطبثك ثب ٌفايط خؽيؽ ثيٗ إِّّي ٚ وٛق ؼاؼٖ آٖ ؼـ ـاوتبي ويبو  غبـخي غتٛؼ  203

ٗ خٟ  ثؿؽ اق خًٙ ثٝ تٟٙبيي اق ؾٟؽٜ ٞف ثبقيٍف ٚ ؼِٚ  ٔٙففؼ، غبـج ثٛؼٜ ٚ ٘يبقٔٙؽ يه ٘يفٚي خٕؿي او . ثٝ ٕٞي

خٟب٘ي ؼْٚ تب أفٚق ٘ػبْ ثيٗ إُِّ ٌبٞؽ ٌىُ ٌيفي تؿؽاؼ قيبؼي اق وبقٔبٖ ٞب ٚ ٘ػبْ ٞبي ٔٙطمٝ اي ثٛؼٜ اوت  وتٝ   

ا٘تؽ. ويبوت  ٔٙطمتٝ ٌفايتي ثتب اوتتفبؼٜ اق       اي ٚ ٔٛاق٘ٝ لؽـت ثٝ ٚخٛؼ آٔؽٜالتّبؼي ٔٙطمٝ -ثفاي تأٔيٗ ثجبت ويبوي

ـي اق ضبُِ خٕؽ تٛاٖ وٍٛـٞب ضٕٗ ٕٞٛاـ وبغتٗ ٔىتيف ـٌتؽ ٚ تٛوتؿٝ، ٘يتفٚي     اي ٚ ثٟفٜ ثفؼاٞبي ٔٙطمٝغففي 

اي ٚ ؾؽْ آويت پؿيفي ؼـ ثفاثف خفيب٘بت ثيٗ إِّّتي ثٛختٛؼ   ٔربؾفي ـا ؼـ ثفطفف وبغتٗ ٍٔىالت ؼاغّي ٚ ٔٙطمٝ

   ٝ ٌفايتي ٞتب( ثتٝ     ٔي آٚـؼ. ؼـ ايٗ ـاوتب، وٍٛـٞب ٚ ٔٙبطك ثب تٛخٝ ثٝ ايٗ ـٚ٘ؽ ٌىُ ٌففتٝ )خٟب٘ي ٌتؽٖ ٞتب ٚ ٔٙطمت

ٞب ٚ لبثّيت  ٞتبي غتٛيً ؼـ ؾفِتٝ ٞتبي      تٙبوت ٔٛلؿي  ٚ ٚقٖ لئٛپّيتيىي ٚ لئٛاوتفاتميىي غٛؼ ٚ ٔيكاٖ غففي 

ففٍٞٙي، ويبوي، التّبؼي ٚ ... لبؼـ ثٝ ايفبي ٘مً ؼـ وطٛش خٟب٘ي ٚ ٔٙطمتٝ اي غٛاٞٙتؽ ثتٛؼ ٚ ٔتي تٛا٘ٙتؽ خبيٍتبٜ       

اي ثٝ غٛؼ اغتّبَ ؼٞٙتؽ ٚ ثتٝ ؾٙتٛاٖ وتبٖ٘ٛ     بي خٟب٘ي ٚ ٔٙطمٝٞب ٚ اوتفاتمي ٞبي لؽـت ٞثفخىتٝ اي ؼـ ويبو 

ـ  پتٙح تٛخٝ اوتفاتمي ٞبي خٟب٘ي لفاـ ٌيف٘ؽ. ؼـ ايٗ ثيٗ ٔٙطمٝ آويبي ٔفوكي وٝ ٌبُٔ   لفليكوتتبٖ،  لكالىتتبٖ،  وٍتٛ

ٟبٖ ثٝ غٛؼ خ ؼـ ايثفخىتٝ ٔٛلؿي  اوتفاتميىي ٚ لئٛپّيتيىي، لئٛ ٘ػف اقثىىتبٖ ٚ تفوٕٙىتبٖ ٔي ثبٌؽ اق تبخيىىتبٖ،

اغتّبَ ؼاؼٜ ٚ ؼـ ٘ػفيٝ ٞبي ٔػتّ  لئٛپّيتيىي ٚ لئٛاوٛ٘ٛٔيىي ايٗ ٔٙطمٝ ثٝ ؾٙٛاٖ يه ٔٙطمٝ وب٘ٛ٘ي ؼـ ٘ػف ٌففتٝ 

ٌؽٜ او . ثٝ طٛـي وٝ ؼـ ضبَ ضبضف، ـلبث  ٞب ؼـ ايٗ ٔٙطمٝ ؼـ لبِت خٟب٘ي اق وٛي ٘بتٛ ٚ پيٕبٖ ٌبٍٟ٘بي ٚ ـلبث  

اي خٕٟٛـي اوالٔي ايفاٖ، تفويٝ، ـٚوتيٝ، پبوىتتبٖ ٚ ـليتٓ ِٟيٛ٘يىتتي     ٙطمٝٞب ؼـ وطص ٔٙطمٝ اي ثيٗ لؽـت ٞبي ٔ

غبِت ٚ ؼيٍف لؽـت ٞب ؼـ ضبَ پيٍيفي او . ايٗ ـٚ٘ؽ ٌىُ ٌففتٝ ثفاي ٘فٛؾ ٚ ٌىتفي وطص ٔٙبوجبت ثب وٍٛـٞبي 

يىي ثفاي لؽـت ٞب ؼـ ايٗ ٔٙطمٝ، ؾالٜٚ ثف خٙجٝ ٞبي التّبؼي ٚ تأٔيٗ ا٘فلي ؼاـاي خٙجٝ ٞبي لئٛپّيتيىي ٚ لئٛاوتفاتم

 ـاوتبي تط  فٍبـ لفاـ ؼاؼٖ ـلجب، وٓ وفؼٖ وطص ٘فٛؾ آٟ٘ب ؼـ ٔٙطمٝ، غُّ ؼـ ٍٕٞفايي ثيٍتف آٟ٘ب ثب ٔٙطمٝ ٚ ... او . 

اق وٛي ؼيٍف، ؼـ ٔٙبوجبت لؽـتي وٝ ثيٗ ٘بتٛ ٚ اؾربي پيٕبٖ ٌبٍٟ٘بي اغيفا ٌىُ ٌففتتٝ اوت ، ايتٗ أتف ٍ٘تبٖ      

ـ قٔيٙٝ ٘فٛؾ ؼـ ٔٙطمٝ ٚ اوتفاتمي ٞبيي ؼـ ـاوتبي يىؽيٍف ؼـ ٔٙطمٝ ٔتي ثبٌتؽ. ايتٗ أتف     ؼٞٙؽٜ ٘ٛؾي تٛافك ثيٗ آٟ٘ب ؼ

ٔتأوفب٘ٝ وبٔال ثٝ ضفـ خٕٟٛـي اوالٔي ايفاٖ ثٛؼٜ ٚ ثيً اق پيً تٛا٘ىتٝ ٘فتٛؾ ٚ ٕٞىتبـي ٞتبي ايتفاٖ ـا ؼـ ٔٙطمتٝ      

اوتتب، ايتفاٖ ثبيتؽ ختؽا اق پيٍيتفي ـٚ٘تؽ       ٘ىج  ثٝ وبيف ـلجب وٝ ثيٍتف خٙجٝ ؼٌٕٙي ثب ايفاٖ ؼاـ٘ؽ وبًٞ ؼٞؽ. ؼـ ايٗ ـ

اوتفاتمي ٞبيي وٝ ؼـ ايٗ ٔٙطمٝ اق وٛي لؽـت ٞب ت زٝ ايفاٖ ؼاٌتٝ ثبٌؽ ٚ زٝ ٘ؽاٌتٝ ثبٌؽ ت ثبيؽ وؿي وٙؽ ثب تٛخٝ ثٝ 

غففي  ٞب ٚ پتب٘ىيُ ٞبيي وٝ ثفاي ٘فٛؾ ؼـ ايٗ ٔٙطمٝ ؼاـؼ غٛؼ، اوتفاتمي ـا ؼـ ايٗ ٔٙطمٝ ثف اوتبن اٞتؽاف ٚ ٔٙتبفؽ    
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ً ثٝ ؼو  ٌيفؼ ٚ ٘ٝ ايٙىٝ اؼأٝ ؼٞٙؽٜ اوتفاتمي ؼيٍفاٖ ؼـ ٔٙطمٝ ثبٌؽ. ثػبطف ايٙىٝ وٍٛـٞب ثف اوتبن ٔٙتبفؽ ٚ   غٛي

اٞؽاف غٛؼ اوتفاتمي طفاضي ٔي وٙٙؽ ٚ اق وٍٛـٞبي ؼيٍف ثٝ ؾٙٛاٖ اثكاـٞب ٚ وبتبِيكٚـٞبيي ثتفاي ٘فتٛؾ اوتتفبؼٜ ٔتي     

فؽ ٚ اٞؽاف تغييف وٙٙؽ ٚ يب ايٙىٝ ٔٙبفؽ ثب اـقي تفي ؼـ ثيٗ ثبٌؽ ٕٞٝ ٕ٘بيٙؽ ٚ قٔب٘ي وٝ ٔٙبفؽ تأٔيٗ ٌٛؼ ٚ يب ايٙىٝ ٔٙب

ـٚيىفؼٞبي ٕٞىبـي ٚ تؿبُٔ ؼـ ـٚ٘ؽ اوتفاتمي اق ثيٗ ٔي ـٚؼ ٚ ثٝ ـاضتي وٍٛـٞب لفثب٘ي ٔي ٌٛ٘ؽ. ثف ايٗ اوبن، ؼـ 

ٞبي ؼيٍتفاٖ، غتٛؼ ثتف    ايٗ ٔمطؽ وٝ ايفاٖ ؼاـاي ـلجب ٚ ؼٌٕٙبٖ قيبؼي او  ثٟتف او  ضٕٗ پي ٌيفي ـٚ٘ؽ اوتفاتمي 

اوبن غففي  ٞب ٚ پتب٘ىيُ ٞبي ثبتيي وٝ ٘ىج  ثٝ ٘فٛؾ ٚ تٛوؿٝ ويطفٜ لتؽـت ؼـ ٔٙطمتٝ آوتيبي ٔفوتكي ؼاـؼ يته      

 اوتفاتمي وّي ثفاي غٛيً تجييٗ وٙؽ. 

اق خّٕٝ غففي  ٞب ٚ پتب٘ىيُ ٞبيي وٝ ؼـ ـٚ٘ؽ تؽٚيٗ ايٗ اوتفاتمي ثفاي ٘فٛؾ ٚ ٌىتفي تؿبُٔ ؼـ ٔٙطمتٝ آوتيبي   

وكي ٚخٛؼ ؼاـؼ اوتفبؼٜ اق غففي  ٞبي اوتبٖ ٞبي ٔفقي ٔي ثبٌؽ. ٞف زٙؽ ثب تٛخٝ ثٝ تؿبـيفي وٝ اق ٔفقٞب ٚ ٔٙبطك ٔف

ٔفقٞب غطٛطي ٞىتٙؽ وٝ ضؽ غبـخي لّٕفٚ تط  ضبوٕي  ٔفقي اق وٛي ِبضت ٘ػفاٖ ٔػتّ  ِٛـت ٌففتٝ او : 

جبـت ؼيٍف، ٔفقٞب غطٛطي ٞىتٙؽ وٝ ضؽٚؼ ثٝ ؾ (.Dikshit, 1995: 55يه ضىٛٔ  ّٔ  پبيٝ ـا ٍٔػُ ٔي وٙٙؽ )

وٙٙؽ. ٔفق ؾبُٔ تٍتػيُ ٚ ختؽايي يته    ثيفٚ٘ي لّٕفٚ وفقٔيٗ تط  ضبوٕي  يه ضىٛٔ  ّٔ  پبيٝ ـا ٍٔػُ ٔي

(. ايٗ ؼيتؽ ؼـ ثتيٗ افتفاؼ ٚ    69: 1385ٚاضؽ ٔتٍىُ ويبوي يب يه وٍٛـ اق ؼيٍف ٚاضؽٞبي ٔدبٚـ آٖ او  )ضبفع ٘يب، 

ٔفقٞب يه ؾبُٔ ٔطؽٚؼ وٙٙؽٜ فرب ٞىتٙؽ ٚ وجت ٔي ٌٛ٘ؽ وٝ ـٚاثط ٚ تجتبؼتتي وتٝ ؼـ   ٔىئِٛيٗ ٌىُ ٌففتٝ او  وٝ 

فربٞبي ٕٞدٛاـ ثف اوبن اٌتفاوبت ففٍٞٙي، طجيؿي ٚ ... ٔي تٛا٘ؽ ٌىُ ثٍيفؼ، ٔطؽٚؼ ٌٛ٘ؽ. ٕٞسٙيٗ ايتٗ أفوتجت   

يٍتبٞي ثتب ؾٙتٛاٖ ؼـٚاقٜ    ٌؽٜ او  ٔٙبطك ٔفقي ثٝ ؾٙٛاٖ فربٞبي پيفأٛ٘ي ٚ ٘بأٗ وٍٛـ ٌٙبغتٝ ٌٛ٘ؽ ٚ ٘متً ٚ خب 

ٞبي ٚـٚؼ ثٝ وٍٛـٞبي ٕٞدٛاـ ثف اوبن اٌتفاوبت ٔٛخٛؼ ؼـ ؼٚ وٛي ٔفق ؼـ ويبو  ٞتبي وّتي وٍتٛـ ثتٝ غتٛؼ      

اغتّبَ ٘ؽٞٙؽ. ايٗ ٘ٛؼ ٍ٘بٜ ثٝ ٔفقٞب ٚ ٔٙبطك ٔفقي اق وٛي ٔىئِٛيٗ وجت ٌؽٜ ٞير ٘ٛؼ تٛخٝ ٚ ؼيؽي ٘ىتج  ثتٝ   

 ٔفقي ؼـ ثفلفاـي اـتجبط ثب آٖ وٛي ٔفق ثٝ ِٛـت خؽي ِٛـت ٍ٘يفؼ. غففي  ٞب ٚ پتب٘ىيُ ٞبي ٔفقٞب ٚ اوتبٖ ٞبي 

أب ثبيؽ تٛخٝ ؼاٌ  وٝ، ٔفقٞب ـا ٘جبيؽ ٔب٘ؽ ٔفاٚؼات ٚ ٔٙبوجبت ا٘ىب٘ي ؼا٘ى ، زٖٛ ٔفقٞب ؼـ ؾيٗ ضبَ وٝ لّٕفٚ 

٘يتك ثتيٗ ؼَٚ    ضبوٕي  ٞبي ٔػتّ  ـا اق يىؽيٍف ٔتٕبيك ٔي وبق٘ؽ غبِجب ـٚاثط ويبوي، التّبؼي ٚ ففٍٞٙي ضىتٙٝ اي 

ٞب، ؼيٛاـ ٍٔتفن ٕٞىبيٍبٖ ٔب٘ؽ ـف  ٚ آٔؽ ٚ ٔؿبٌفت ٕٞدٛاـ پؽيؽ ٔي آٚـ٘ؽ. ٕٞب٘طٛـيىٝ ؼـ ق٘ؽٌي ؾبؼي غب٘ٛاؼٜ

٘يى  ثّىٝ ؾبُٔ ؼٚوتي ٚ ٕٞىبـي او ، ٔفق ثيٗ وٍٛـٞبي ٕٞىبيٝ ٘يك يه ؾبُٔ خغفافيبيي پف اـقي اوت  وتٝ ؼـ   

تقٔٝ ٚخٛؼ  (. ثٝ طٛـي وٝ ثبيؽ تٛخٝ ؼاٌ  و87ٝ: 1347)ٔؿتٕؽ ٘ماؼ، تطىيٓ ـٚاثط طففيٗ، ٘مً ثكـٌي ثبقي ٔي وٙؽ 

ـاثطٝ ٔٙبوت ٚ غٛة ثيٗ ٕٞىبيٍبٖ ٚخٛؼ غطٛط ٔفقي ؼليتك ٚ ٕٞىتبـي ؼـ ثتيٗ آٟ٘بوت ، ٚ ايٙىتٝ ٔفقٞتب ؼاـاي       

ٕ وبـوفؼ اـتجبطي ٘يك ٔي ثبٌٙؽ وٝ ؼـ خٟ  ثفلفاـي ـاثطٝ ثيٗ ؼٚ وٍٛـ ٕٞىبيٝ ؾُٕ ٔي ىتبـي ٚ  وٙٙؽ ٚ قٔيٙٝ ٞتبي ٞ

ؼٞٙؽ. أب ٔتأوفب٘ٝ ؼـ وٍٛـ ايفاٖ ثيٍتف ثف وبـوفؼ ٔطؽٚؼ وٙٙتؽٌي ٚ  تٛوؿٝ ـٚاثط ـا ثيٗ ؼٚ وٍٛـ ٚ ٔٙطمٝ افكايً ٔي

 خؽاوٙٙؽٌي ٔفق تأويؽ ٌؽٜ او  ٚ وبـوفؼٞبي ؼيٍف آٖ ؼـ ٘ػف ٌففتٝ ٍ٘ؽٜ او .  
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مٝ آوتيبي ٔفوتكي ٚ ٘فتٛؾ ٚ ٌىتتفي     ثف ايٗ اوبن، خٕٟٛـي اوالٔي ايفاٖ ثفاي ثفلفاـي اـتجبط ثب وٍٛـٞبي ٔٙط

لؽـت غٛؼ ؼـ ايٗ ٔٙطمٝ ثبيؽ اق غففي  ٞب ٚ پتب٘ىيُ ٞبي  ثبتيي وٝ ؼـ ايفاٖ ٚ ؼـ ٔٙطمٝ ثتفاي ٌىتتفي ٕٞىتبـي ٚ    

تؿبُٔ ٚخٛؼ ؼاـؼ ثٟفٜ ثجفؼ ٚ ويبو  غبـخي غٛؼ ـا ثفاي ٘فٛؾ ٚ ويطفٜ ؼـ ايٗ ٔٙطمٝ ثتف پبيتٝ اوتتفاتمي ٔىتتمُ اق     

ثب تٛخٝ ثٝ ايٗ ٔىبئُ ٚ غففي  ٞبيي وٝ ؼـ ثيٗ وٍٛـ ايفاٖ ٚ تفوٕٙىتتبٖ ثتفاي ٌىتتفي تؿبٔتُ ٚ     ؼيٍفاٖ تٙػيٓ وٙؽ. 

ٕٞىبـي ٚخٛؼ ؼاـؼ. ؼـ ضبَ ضبضف ثٟتفيٗ ٌكيٙٝ اخفاي اوتفاتمي غففي  يبثي اوتبٖ ٞبي ٔتفقي ثتفاي ٕٞىتبـي ثتب     

ٖ پتب٘ىيُ ٞب ٚ غففي  ٞتبي اوتتبٖ   وٍٛـٞبي ٕٞىبيٝ ٚ ٞؽف او ؛ اق ايٗ ـٚ ؼـ ايٗ تطميك ثٝ ثفـوي ٚ ٔطبِؿٝ ٔيكا

 ٔفقي ٌّىتبٖ ثفاي ٕٞىبـي ثب وٍٛـ ٕٞىبيٝ تفوٕٙىتبٖ ٚ اق طفيك آٖ ثب وٍٛـٞبي آويبي ٔفوكي ٔي پفؼاقيٓ.

 رٍش تحقيق -2

تطّيّي او  ٚ ثفاي ٌتفؼآٚـي ٚ فتيً    -ـٚي اِّي ايٗ تطميك، ثب تٛخٝ ثٝ ٔبٞي  ٘ػفي ٚ وبـثفؼي آٖ تِٛيفي

اي، اوٙبؼي ٚ ايٙتف٘تي اوتفبؼٜ ٌؽٜ او . ايٗ تطميتك ثتب تٛختٝ ثتٝ ـٚيىتفؼ خغفافيتبي       وتبثػب٘ٝ ثفؼاـي آٖ اق اطالؾبت

ويبوي ؼـ تجييٗ قٔيٙٝ ٞبي ٕٞىبـي اوتبٖ ٔفقي ٌّىتبٖ ثب وٍٛـ ٕٞىبيٝ  -خغفافيبي  -ويبوي آٖ، اِٚيٗ تطميك ؾّٕي

ِّي ايٗ تطميك ؾجبـت او  اق: پتب٘ىيُ ٞب ٚ تفوٕٙىتبٖ ٚ اق طفيك آٖ ثب ٔٙطمٝ آويبي ٔفوكي ثٝ ٌٕبـ ٔي آيؽ. وٛاَ ا

 غففي  ٞبي اوتبٖ ٔفقي ٌّىتبٖ ثفاي ٕٞىبـي ثب وٍٛـٞبي آويبي ٔفوكي اق طفيك وٍٛـ ٕٞىبيٝ تفوٕٙىتبٖ زيى ؟ 

 ادبيات ًظزي تحقيق -3

 : هٌطقِ آسياي هزكشي3-1

ف پتٙح وٍتٛـ تفوٕٙىتتبٖ،    اي اطتالق ٔتي ٌتٛؼ وتٝ ؼـ ضتبَ ضبضت      ثطٛـ وّي ٔٙطمٝ آويبي ٔفوكي ؾٕؽتب ثٝ ٘بضيٝ

تبخيىىتبٖ، اقثىىتبٖ، لفليكوتبٖ ٚ لكالىتبٖ ؼـ آٖ ٚالؽ ٌؽٜ ا٘ؽ. ايٗ ٔٙطمٝ اق غفة ثٝ ؼـيبي غكـ، اق ٌٕبَ ثٝ ـٚويٝ، 

اق ٌفق ثٝ زيٗ ٚ اق خٙٛة ثٝ ايفاٖ ٚ افغب٘ىتبٖ ٔطؽٚؼ ٔي ٌٛؼ. ؼـ ثفغي اق ٔٙبثؽ ٔٙطمٝ آوتيبي ٔفوتكي وٍتٛـٞبي    

تفوٕٙىتبٖ ٚ لفليكوتبٖ ـا ؼـ ثف ٔي ٌيفؼ ٚ لكالىتبٖ غبـج اق ايٗ ٔطؽٚؼٜ ٔطىٛة ٔتي ٌتٛؼ.   اقثىىتبٖ، تبخيىىتبٖ، 

ٕٞسٙيٗ ٌبٞي اٚلبت ٘يك ايٗ ٔٙطمٝ ؼـ ضؽي ٚويؿتف ؼـ ٘ػف ٌففتٝ ٔي ٌٛؼ ثطٛـي وٝ ثػً ٞتبيي اق ٔغِٛىتتبٖ ٚ يتب    

يف ٔٙبطك ٔتٕبيك ٔي وٙؽ ايٗ او  وٝ ثيٍتتف  وٍٛـ افغب٘ىتبٖ ـا ٘يك ؼـ ثف ٔي ٌيفؼ. ٚيمٌي ثبـق ايٗ ٔٙطمٝ وٝ آٖ ـا اق وب

لىٕ  ٞبي آٖ وٛيفي يب وٛٞىتب٘ي او . ؼـ غفة آٖ ؼٚ وتٛيف ثتكـي لفالتْٛ ٚ لتكَ لتْٛ، ثػتً ٞتبي ثكـٌتي اق         

وٙؽ. ؼـ ٌٕبَ، اوتپ ٞبي ٚويؽ لكالىتبٖ ٌبغُ او  ٚ ٘ٛاضي ٌفلي ٚ خٙتٛة  تفوٕٙىتبٖ ٚ اقثىىتبٖ ـا اٌغبَ ٔي

ٞبي تيٗ ٌبٖ ؼـ ثف ٌففتٝ ا٘ؽ. ثٝ ؾّ  ؼٚـي اق ؼـيبٞبي آقاؼ، ايتٗ ٘بضيتٝ   ىتب٘ي ثٝ ٚيمٜ وٌٜٛفلي آٖ ـا ٘يك ٔٙبطك وٛٞ

 ؼاـاي ضؽالُ ثبـ٘ؽٌي او  ٚ ؼٔبي ٞٛا ٘يك اغتالف قيبؼي ـا ؼـ وفاوف ٔٙطمٝ ٍ٘بٖ ٔي ؼٞؽ. 

ٔي ؼٞٙؽ ٚ ؾالٜٚ  لكاق ٞب، لفليكٞب، تفوٕٗ ٞب، اقثه ٞب ٚ تبخيه ٞب پٙح ٌفٜٚ ؾٕؽٜ لٛٔي آويبي ٔفوكي ـا تٍىيُ

ٌفٜٚ ؾٕؽٜ ثٛٔي ٘يك ؼـ ايٗ ٔٙطمٝ وبوٗ ٞىتٙؽ. ؾالٜٚ ثف ٔفؼْ ثٛٔي ايٗ ٔٙطمٝ ٌفٜٚ ٞبي قيتبؼي اق   10ثف آٟ٘ب ضؽالُ 

وٙٙؽ. ثتكـي تتفيٗ ٌتٟف ٔٙطمتٝ ٌتٟف تبٌتىٙؽ پبيتػت  خٕٟتٛـي         ـٚن ٞب، اٚوفايٙي ٞب ٘يك ؼـ ايٗ ٘ٛاضي ق٘ؽٌي ٔي

 اقثىىتبٖ او . 



 دومیه همایش بازوگری روابط ایران و کشورهای آسیای مرکسی  مقاالت مجموعه                          
 ـ داوشگاه فردوسی مشهد 9831آبان  5و  4 

 

ـٚي ق٘ؽٌي ٔفؼْ ايٗ ٘ٛاضي ثيٍتف ثّٛـت زبؼـٍ٘يٙي ٚ ِطفاٌفؼي طي ٔي ٌؽ ٚ ثٝ ٕٞيٗ تب لجُ اق ضبوٕي  ٌٛ

وجت التّبؼ آٖ ٘يك ٔتىي ثف پفٚـي ؼاْ، ٚ ثٝ ٚيمٜ ٌٛوفٙؽ ٚ ثك ثٛؼ. ؼـ ؼٚـاٖ ٌٛـٚي ثب اوىبٖ اخجبـي ِطفاٍ٘يٙبٖ، 

ُ ٌؽ. ِٙبيؽ ٘يك ثٝ ٚيمٜ ؼـ ٔٙتبطمي  ايٗ وفقٔيٗ ثٝ تؽـيح ثٝ ٔفوك وٍ  ثفغي ٔطّٛتت قيف ثٙبيي اق خّٕٝ پٙجٝ تجؽي

 وٝ ـٚن ٞب ٚ اٚوفايٙي ٞب ضرٛـ ؼاٌتٙؽ تمٛي  ٌفؼيؽ.

آويبي ٔفوكي اق ضؽٚؼ لفٖ وْٛ پيً اق ٔيالؼ ٔطُ تاللي ـاٜ ٞبي تدبـي زيٗ ثب آويبي غفثي ٚ اـٚپب ثٛؼ. ختبؼٜ  

ضي ؾجتٛـ ٔتي وتفؼ. وتغؽيبٖ وتٝ غتٛؼ اق       اثفيٍٓ وٝ قٔب٘ي اق اؾتجبـ ٚ إٞي  فٛق اِؿبؼٜ اي ثفغٛـؼاـ ثٛؼ، اق ايٗ ٘ٛا

ايفا٘يبٖ ٔطىٛة ٔي ٌٛ٘ؽ، اِٚيٗ وبوٙبٖ آٖ ثٝ ٌٕبـ ٔي ـٚ٘ؽ. اق ضؽٚؼ لفٖٚ ٞفتٓ ٚ ٍٞتٓ ٔيالؼي ثب ٞدْٛ تفوبٖ ثتٝ  

ايٗ ٘ٛاضي ٚ اوثفي  يبفتٗ آ٘بٖ، وفاوف ٔٙطمٝ ثٝ تفوىتتبٖ ٍٔتٟٛـ ٌتؽ. اِتطالش ٔتبٚـاِٟٙف وتٝ اق خب٘تت ايفا٘يتبٖ ٚ         

ٔي ـف ، ٌبُٔ ٘ٛاضي ٟٕٔي اق آويبي ٔفوكي ثٝ ٚيمٜ ٘تٛاضي ٌتفق ٚ ٌتٕبَ ٌتفلي ـٚؼ آٔٛؼـيتب يتب       ٔىّٕب٘بٖ ثىبـ 

خيطٖٛ ثٛؼ. ؼـ ايٗ ؼٚـٜ ٌٟفٞبي ثكـٌي زٖٛ ثػبـا، وٕفلٙؽ، ٔفٚ، غيٜٛ، غدٙؽ ٚ تبٌىٙؽ إٞيت  يبفتٙتؽ ٚ وّىتّٝ    

يكؼٞٓ ٔيالؼي آويبي ٔفوكي ثٝ تّفف ٞبي زٙؽي اق تفوبٖ ثٝ ثىط ٘فٛؾ غٛؼ ؼـ ايٗ ٘ٛاضي پفؼاغتٙؽ. ؼـ اٚايُ لفٖ و

زٍٙيكغبٖ ؼـ آٔؽ په اق تدكيٝ أپفاتٛـي ٔغَٛ ٚ ضّٕٝ تيٕٛـ، ايٗ ٔٙطمٝ ثٝ غبٖ ٍ٘يٗ ٞبي ٔتؿؽؼي تدكيتٝ ٌتؽ وتٝ    

ٔؿفٚفتفيٗ آٟ٘ب غب٘بت ثػبـا، غيٜٛ ٚ غب٘بت غٛلٙؽ ثٛؼ. وپه ـٚويٝ ثٝ ايتٗ ٘تٛاضي ٞدتْٛ آٚـؼ ٚ ثتٝ تتؽـيح تٕتبْ       

پته اق ففٚپبٌتي ٌتٛـٚي ثتٝ      1991لفٖ ٘ٛقؼٞٓ ٔتّفف ٌؽ. ؼـ ٟ٘بيت  ايتٗ ٔٙطمتٝ ؼـ وتبَ      ٘ٛاضي آٖ ـا تب اٚاغف

ـ  پتٙح  ٔفوتكي  آوتيبي  ٔٙطمٝ ؼـ ؼـ ايٗ وبَ(. 49-50: 1378ٚاضؽٞبي ويبوي ٔىتمّي تجؽيُ ٌؽ )ٌيتبٌٙبوي،   وٍتٛ

 آويبي ٞبي خٕٟٛـي ؼاغُ ؼـ ؼو  يبفتٙؽ. اوتمالَ ثٝ اقثىىتبٖ ٚ تفوٕٙىتبٖ تبخيىىتبٖ، لفليكوتبٖ، لكاوتبٖ، خؽيؽ

ٛ  ٞتبي  او . خٕٟتٛـي  ثٛؼٜ ٔٙفي ٚ ٔثج  خّٜٛ ؼٚ ثفاي وٍٛٞبي تبقٜ تأويه ؼاـاي ففٚپبٌي ايٗ ثبقتبة ٔفوكي،  ٘ت

 ٌؽ٘ؽ ـٚ ـٚثٝ ّٔبئت ٚ ٍٔىالت اق ؾػيٕي ويُ ثب ؼيٍف وٛي اق ٚ زٍيؽ٘ؽ ـا اوتمالَ ٌيفيٗ طؿٓ وٛيي اق اوتمالَ

 تطت   ٌؽت ثٝ اوتمالَ آغبق ؼـ ٔفوكي آويبي ٞبي خٕٟٛـي ٔفؼْ ثٛؼ٘ؽ. ٌفيجبٖ ثٝ ؼو  آٖ ثب ٔتٕبؼي ٞبي وبَ وٝ

ٝ  ٚ اوتتيال  ٌؿٌتٝ ٞبي ؼٚـٜ ؼـ آٟ٘ب ٍٔىُ تٟٙب وٝ وفؼ٘ؽٔي ٌٕبٖ ٚ ثٛؼ٘ؽ غٛاٞي اوتمالَ ـٚضيٝ تأثيف ٝ  وتّط  ـٚوتي

 ايٗ ثٝ ٚ ؼاـ٘ؽ ـٚي پيً ـؼٌٛا ـاٞي وٝ ؼـيبفتٙؽ ٔٙطمٝ ٘ػجٍبٖ قٔبٖ، ٌؿٌ  ثب او . ثٛؼٜ ٞب خٕٟٛـي ايٗ ثف ٔفوكي

 ـويؽٖ ثفاي ـا ففاٚا٘ي اِؿجٛـ ِؿت ٞبي خبؼٜ ٚ ٘يى  ٔؿٙب تٕبْ ثٝ اوتمالَ ا٘ؽ آٚـؼٜ ؼو  ثٝ آ٘سٝ وٝ ـويؽ٘ؽ ٘ىتٝ

 اوتتفبؼٜ  ٔٛـؼِ ضفٚـي الالْ ثفغي ٌؽٖ ٘بيبة يب ٚ وٓ ليٕ  ٞب، اٍ٘يك اؾدبة وٙٙؽ. افكايً طي ثبيؽ وبُٔ اوتمالَ ثٝ

ٝ  اختٕتبؾي  غؽٔبت اق ثىيبـي ٌؽٖ ٔتٛل  ٌؽ، ٔي اـائٝ ثبيؽ ؼِٚ  خب٘ت اق وٝ ـفبٞي بتأىب٘ وبًٞ ٔفؼْ، ُ  ثت  ؼِيت

 ثب ٔفوكي آويبي ٞبي خٕٟٛـي وٝ او  ٔىبيّي خٛأؽ، ؼـ افكٖٚ ـٚق ٘بأٙي ٚ فىبؼ ٚ ففٚپبٌي اق په ؼِٚ  ضؿ 

ً  ويبوتي  َاوتتمال  اق ٌيتفي  ثٟتفٜ  ثب ٞب خٕٟٛـي ايٗ ضبَ ٞف ثٝ .ثٛؼ٘ؽ ٌفيجبٖ ثٝ ؼو  ٞب آٖ ٝ  غتٛي  ـاٜ وتفؾ   ثت

 ٞتبي  وٕته  ٚ ؼاغّتي  أىب٘بت ٕٞٝ خؿة ٚ ٌيفي وبـ ثٝ ؼـِؽؼ ٚ ٌففتٙؽ پيً ؼـ ـا التّبؼي ثبقوبقي  ٚ پيٍفف 

ؼـ ٘مٍٝ قيف ٔٙطمٝ آويبي ٔفوكي ثب ـً٘ وجك ٍ٘بٖ ؼاؼٜ ٌتؽٜ  (. 91: 1384آٔؽ٘ؽ )ٌفيجب٘ي،  ثف ٔٙػٛـ ايٗ ثفاي غبـخي

 ٔٙطمٝ ثٝ تٟٙبيي يب ثٝ ِٛـت ٍٔتفن غٛؼ ؾرٛ ٔٙطمٝ اي ؼيٍف ٘يك ٔي ٌٛ٘ؽ.او . ٞف يه اق وٍٛـٞبي ايٗ 
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 : تزكوٌستاى3-2

ويّتتٛٔتف  488100 ؼاـاي ٚوؿتي ثفاثف ثتب   وٍٛـ تفوٕٙىتبٖ

او . ايتٗ وٍتٛـ ؼـ ٔٙتٟتي اِيتٝ     ثف ٌففتٝ  او  وٝ زٟبـ پٙدٓ ٔىبض  ايٗ وٍٛـ ـا ِطفاي لفٜ لتْٛ ؼـ  ٔفثؽ 

خٙٛة غفثي آويبي ٔفوكي يب ضبٌيٝ خٙٛثي ٌٛـٚي وبثك لفاـ ؼاـؼ. ايٗ وٍٛـ اق غفة ؼـ ٔدبٚـت ثتب ؼـيتبي غتكـ    

او  ٚ تٟٙب ثٙؽـ ٔٙبوت وٛاضُ غفثي ؼـ ايٗ ؼـيبزٝ ثٝ ٘بْ وفاوفٛؼٚوه ؼـ غبن ايٗ خٕٟٛـي لفاـ ؼاـؼ. تفوٕٙىتبٖ 

ويّٛٔتف ٔفق غتبوي ثتب خٕٟتٛـي اوتالٔي ايتفاٖ       992غفة ثٝ ؼـيبي غكـ ٚ اق خٙٛة ثب  اق ٌٕبَ ٌفق ثب اقثىىتبٖ اق

)اوتبٖ ٌّىتبٖ ٚ غفاوبٖ(، اق خٙٛة ٌفق ثب افغب٘ىتبٖ اق ٌٕبَ غفة ثب لكالىتبٖ ٔٙتٟتي ٔتي ٌتٛؼ. ٕٞسٙتيٗ ٚختٛؼ      

اق غتفة ثتٝ ٌتفق ايتٗ     ٔفقٞبي آثي ثب ؼـيبيي غكـ إٞي  ايٗ وٍٛـ ـا ؼٚ زٙؽاٖ وفؼٜ او . طَٛ وٍٛـ تفوٕٙىتبٖ 

ؼـخٝ ٌفلي لفاـ ٌففتٝ  60ؼـخٝ ٌٕبِي ٚ  40ويّٛٔتف ان ٚ ؼـ ٔؽاـ  650ويّٛٔتف ٚ اق ٌٕبَ تب خٙٛة آٖ  1200وٍٛـ 

٘فتف ثتٛؼٜ اوت  ٚ     4884887ثبِغ ثف   2009(. خٕؿي  ايٗ وٍٛـ ثف اوبن آٔبـ وبَ 117-118: 1387او  )ِبِص ٘يب، 

 ٛـ ثٝ ِٛـت قيف ٔي ثبٌؽ:ؼـِؽ ٌفٜٚ ٞبي لٛٔي ٔٛخٛؼ ؼـ ايٗ وٍ
 

 

 

 

 
 

 : استاى گلستاى3-3

اوتبٖ  . ٔٛلؿي  خغفافيبيي ايٗاو  ويّٛٔتف ٔفثؽ ٞكاـ 22اوتبٖ ٌّىتبٖ ثٝ ٔفوكي  ٌٟف ٌفٌبٖ ٚ ثب ٚوؿ  ضؽٚؼ 

ٖ  -تفوٕٙىتبٖ اق ٌٕبَ ثٝ خٕٟٛـي ٌّىتبٖاوتبٖ  ٔي ثبٌؽ.ؼـ ٌٕبَ ٌفلي وٍٛـ ايفاٖ  ٖ  اق غفة ثٝ اوتتب  ٚ ٔبق٘تؽـا

ٖ  ثٝ ٘تبْ ٞتبي   وتبٖٔٙتٟي ٔي ٌٛؼ. ايٗ اوتبٖ ؼاـاي ٞف  ٌٟف وٕٙبٖ اق خٙٛة ثٝ اوتبٖ -ي غكـبؼـي ثٙتؽـ   - ٌفٌتب

ؼٞىتبٖ ٔتي   45ثػً ٚ  16ٌٟف ٚ  16ٚ ؼاـاي  ٔيٙٛ ؼٌ  ٚ ٌٙجؽ وبٚٚن - وفؼوٛي -ؾّي آثبؼ - ثٙؽـ ٌك -تفوٕٗ

 ؼيٍف ـٚوي اقثه تفوٕٗ ٌفٜٚ ٘ماؼي

ؼـِؽ 85 ؼـِؽ ؼـِؽ5  ؼـِؽ 4  ؼـِؽ 6    

Source: www.CIA.gov 

 

Source: 

mapsof.net/uploads/staticmaps/the_caucasus_and_central_asia__political_m

ap.jpg 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.cia.gov/
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ق٘ؽٌي ٔتي   ويىتب٘ي ٚ ٔبق٘ؽـا٘ي -فبـن  -ٚ لكاق  ثّٛذ - تفوٕٗ - ثبٌؽ. ؼـ ايٗ اوتبٖ الٛاْ ٔػتّفي ٕٞسٖٛ تفن

 .وٙٙؽ

 يافتِ ّاي تحقيق -4

 : ّوجَاري جغزافيايي4-1

ّّٕي، وٍٛـٞب ثٝ تٟٙبيي لبؼـ ثٝ ؼـ ؼ٘يبي ٔؿبِف، ثؽِيُ ايٙىٝ ؼـ پفتٛ ٌىتفي ٚ پيسيؽٌي ـٚق افكٖٚ تؿبٔالت ثيٗ اِ

اي ضُ ٔىبئُ ٚ ٍٔىالت غٛؼ ٘يىتٙؽ، ٚخٛؼ ٕٞىبـي ٞبي ٍٔتفن ٔيبٖ وٍٛـٞب ٚ ايدبؼ وبقٔبٖ ٞبي تػّّي ٔٙطمٝ

(. ؼـ ايٗ ـاوتب، 5: 1380ٚ ثيٗ إِّّي ثفاي ٟ٘بؼيٙٝ وبغتٗ ايٗ ٕٞىبـي ٞب ؼـ ضُ ٍٔىالت ضفٚـي او  )ٞفٔيؽان، 

ب ـاٞىبـي ثفاي اوتفبؼٜ اق آٖ ـا ٔٙطمٝ ٌفايي ثؽا٘يٓ، ؼـ آٖ ِٛـت ثبيؽ ٌف  وٝ ايتفاٖ ؼـ  اٌف لىٕتي اق خٟب٘ي ٌؽٖ ي

يه ٔٙطمٝ ضىبن خٟبٖ لفاـ ٌففتٝ او . ايفاٖ ؼـ ٔٙطمٝ اتّبَ ٚ ٕٞدٛاـ ثٝ ِطبظ خغفافيبيي ثب زٙؽيٗ ٔٙطمٝ ٟٔٓ ؼـ 

ٙؽ ٚ آويبي ِغيف( وتٝ ٞتف وتؽاْ اق ايتٗ     وطص خٟب٘ي لفاـ ٌففتٝ او  )آويبي ٔفوكي، لفمبق، غّيح فبـن، ٌجٝ لبـٜ ٞ

ٔٙبطك غففي  ٞب ٚ پتب٘ىيُ ٞبي ثبتيي ثٝ ِطبظ لئٛپّيتيىي ٚ لئٛاوتفاتميىي ؼـ اغتيبـ ايفاٖ لتفاـ ؼاؼٜ ا٘تؽ )ؾيٛضتي،    

(. ؼـ ايٗ ثيٗ، ٕٞدٛاـي خغفافيبيي ثالفُّ وٍٛـ ايفاٖ ثب ٔٙطمٝ آويبي ٔفوكي وٝ ؼاـاي خبيٍبٜ ثفخىتٝ اي 71: 1383

يٝ ٞب ٚ ـٚاثط خٟب٘ي ٔي ثبٌؽ اق طفيك وٍٛـ تفوٕٙىتبٖ ثفلفاـ ٌؽٜ او . ثٝ طٛـي وٝ تفوٕٙىتبٖ ثٝ ؾٙٛاٖ تٟٙب ؼـ ٘ػف

وٍٛـ آويبي ٔفوكي وٝ ثب ايفاٖ ؼاـاي ٔفقٞبي طٛت٘ي او ، اق أتيبقات ٚيمٜ اي ثفغٛـؼاـ اوت . قيتفا زٟتبـ وٍتٛـ     

ٚ ٘ىجتب ؾمت ٔب٘ؽٜ زيٗ ثب خٟبٖ غبـج اق ـٚوتيٝ ؼـ تٕتبن   ؼيٍف آويبي ٔفوكي تٟٙب اق طفيك افغب٘ىتبٖ ٚ ثػً غفثي 

ٞىتٙؽ ٚ ؼاٌتٗ اـتجبط اق طفيك تفوٕٙىتبٖ ثب ايفاٖ خٟ  ؼوتفوي ثٝ غّتيح فتبـن، پبوىتتبٖ، تفويتٝ ٚ غبٚـٔيب٘تٝ اق      

اِكأبت آٖ وٍٛـٞبو . تفوٕٙىتبٖ ثٝ ـغٓ ثفغي ضؿ  ٞبي خٕؿيتي ٚ ففٍٞٙي اق ايٗ أتيبق ثٟفٜ ٔٙبوتجي ؼـ خٟت    

يفبي ٘مً ٔٛثف ؼـ آويبي ٔفوكي ٔي ثفؼ. اق وٛي ؼيٍف ايٗ ٚيمٌي خغفافيبيي، تفوٕٙىتبٖ ـا ثٝ ؾٙٛاٖ پٙدتفٜ آوتيبي   ا

ٔفوكي ٌٙبوب٘ؽٜ ٔي ٌٛؼ ٚ تٟٙب ـاٜ ٔٙبوت ؼوتفوي ؼيٍفاٖ ثٝ ايٗ وٍٛـٞب، ثب تٛخٝ ثٝ ٍٔىالت ويبوي افغب٘ىتتبٖ ٚ  

ثتف ايتٗ اوتبن، خٕٟتٛـي     (. 118: 1387ي ثبٌتؽ )ِتبِص ٘يتب،    تفوٕٙىتبٖ ٔ –ٚيمٌي وفقٔيٗ غفة زيٗ، اق ـاٜ ايفاٖ 

اوالٔي ايفاٖ ثفاي ثفلفاـي اـتجبط ثب وٍٛـٞبي ٔٙطمٝ آويبي ٔفوكي ٚ ٘فٛؾ ٚ ٌىتفي لؽـت غٛؼ ؼـ ايٗ ٔٙطمٝ ثبيتؽ  

   ٛ اـي اق غففي  ٞبي ثبتيي وٝ ايٗ ٕٞدٛاـي خغفافيبيي ؼـ اغتيبـ ايفاٖ لفاـ ؼاؼٜ او  ٟ٘بي  اوتتفبؼٜ ـا ثىٙتؽ. ٕٞدت

ويّٛٔتف ٔفق ٍٔتفن ثيٗ ؼٚ وٍٛـ ا٘دبْ ٔي ٌتٛؼ وتٝ ؼـ ايتٗ ثتيٗ      1200خغفافيبيي ايفاٖ ثب وٍٛـ تفوٕٙىتبٖ اق طفيك 

اوتبٖ ٌّىتبٖ ثػً ٞبيي اق ايٗ ٔفق ٍٔتفن ـا ثػٛؼ اغتّبَ ؼاؼٜ او . ؼـ ايٗ ـاوتب، اوتبٖ ٔفقي ٌّىتبٖ تٛا٘بيي ٚ 

ػتّ  ويبوي، ففٍٞٙي، التّبؼي ثب وٍٛـ تفوٕٙىتبٖ ٚ اق طفيك آٖ ثب غففي  ٞبي ثبتيي ـا ؼـ خٟ  ثفلفاـي ـٚاثط ٔ

 وبيف وٍٛـٞبي ٔٙطمٝ آويبي ٔفوكي ؼاـاو .

 : اضتزاكات طبيعي ٍ تٌگٌاّاي جغزافيايي4-2

ٕٞدٛاـي وٍٛـ تفوٕٙىتبٖ ثب ايفاٖ ؼـ طي ٔفق ثيٗ ؼٚ وٍٛـ وجت ٌىُ ٌيفي اٌتفاوبت ٚ ٍٔبثٟ  ٞتبي طجيؿتي   

دٛاـ آٟ٘ب ٌؽٜ او . اق خّٕٝ اٌتفاوبت ثيٗ ؼٚ وٍٛـ ؼـ أتؽاؼ ٔفق ؼـ اوتبٖ ٌّىتبٖ ٔتي ثبٌتؽ.   ثىيبـي ثيٗ ٔٙبطك ٕٞ
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ٔٙبطك ٔفقي اوتبٖ ٌّىتبٖ ثٝ ٚيمٜ ؼـ ٔطؽٚؼٜ ٘كؼيه ثٝ ؼـيبي غكـ ثٝ ِطبظ طجيؿي ٚ خغفافيبيي ؼاـاي پيٛوتتٍي ٞتب   

ٍف ٞىتٙؽ ٕٞسٙتيٗ ثتيٗ ٔٙتبطك ٔتفقي وٍتٛـ      ففاٚا٘ي ثب يىؽيٍف ا٘ؽ وٝ اق ٘ػفٞبي ٔػتّ  تىٕيُ وٙٙؽٜ ٘يبقٞبي يىؽي

 تفوٕٙىتبٖ ٚ اوتبٖ ٌّىتبٖ ٍٔبثٟ  ٞبي ففاٚاٖ ثٝ ٚيمٜ ؼـ ٘ٛاضي ثٙؽـتفوٕٗ ٚ ... ٚخٛؼ ؼاـؼ. 

 ٕٞسٙيٗ وٝ ٚيمٌي وّي ؼيٍف ٘يك ؼـ تفوٕٙىتبٖ ثفاي ثفلفاـ ـاثطٝ ثب ايفاٖ ٚخٛؼ ؼاـؼ وٝ ؾجبـتٙؽ اق:

 تٍٙٙبٞبي خغفافيبيي؛  -1

 تّبؼي؛تٛوؿٝ ٘يبفتٍي ال  -2

 تفوٕٙىتبٖ ثٙب ثٝ ٔالضػبت لئٛپّيتيىي. -ٔىُٕ ثٛؼٖ ايفاٖ  -3

ايٗ ؾٛأُ ثٝ ٕٞفاٜ ؾٛأُ ثبت قٔيٙٝ ٞبي پبيؽاـ، اوتٛاـ ٚ تمفيجب تغييف ٘بپؿيفي ـا ثفاي ثفلفاـ اـتجبط ثيٗ ؼٚ وٍٛـ ـا 

ٚ فكايٙؽٜ اي ثتفاي ثفلتفاـ   ففاٞٓ آٚـؼٜ او . ايٗ أف وجت ٌؽٜ او  وٝ تفوٕٙىتبٖ ؼـ خىتدٛي ؼوتيبثي ٌبْ ثٝ ٌبْ 

(. ايٗ اٌتفاوبت ٚ ٍٔبثٟ  ٞبي طجيؿي ٚ خغفافيبيي ٚ ٕٞسٙتيٗ  124: 1379پٛـ، ـاثطٝ اوتفاتميه ثب ايفاٖ ثبٌؽ )وفيٕي

ٔىُٕ ثٛؼٖ ؼٚ وٍٛـ ثٝ ٚيمٜ ؼـ ثيٗ ٔٙبطك ٔفقي وٍٛـ تفوٕٙىتبٖ ٚ اوتبٖ ٌّىتبٖ ٚخٛؼ ؼاـؼ ثٝ ِٛـت ٞبي ٔػتّ  

٘ىجتب ثبتيي ثفاي ايدبؼ ٚ ثفلفاـي ـٚاثط ثيٗ ؼٚ وٍٛـ ؼـ اغتيبـ ضىٛٔ  ٞبي ؼٚ طفف لفاـ  غففي  ٞب ٚ پتب٘ىيُ ٞبي

 ٔي ؼٞؽ. 

 : پيًَذّاي قَهيتي 4-3

يىي اق ٔتغييف ٞبي تأثيفٌؿاـ ؼـ ـٚاثط ؼٚ وٍٛـ، ضرٛـ ؾؽٜ اي اق تفوٕٗ ٞب، ؼـ ٔٙبطك ٔفقي ٌٕبَ ايتفاٖ اوت .   

فوٕٗ او  وٝ ثيٍتف آٟ٘ب ؼـ طَٛ ٔفق ثيٗ وٍٛـ ايفاٖ ٚ تفوٕٙىتبٖ ثتٛؼٜ ٚ  وٍٛـ ايفاٖ ؼاـاي تمفيجب ؼٚ ؼـِؽ لٛٔي  ت

ؼـِؽ اق  5ٚ ؼـ اوتبٖ غفاوبٖ ٌٕبِي  1375ؼـِؽ خٕؿي  ايٗ اوتبٖ ـا ؼـ وبَ  36.3ثٝ ٚيمٜ اوتبٖ ٌّىتبٖ وٝ ضؽٚؼ 

ؼٚ وٍٛـ ثّتٛـت   (. ٚخٛؼ ايٗ ٌفٜٚ لٛٔي تفوٕٗ ؼـ ٔفق ثي62ٗ: 1379وُ خٕؿي  ـا تٍىيُ ٔي ؼٞٙؽ )وفيٕي پٛـ، 

ٞبي ٔػتّ  وجت ايدبؼ پيٛ٘ؽٞبي ٔػتّ  ثيٗ وٍٛـ تفوٕٙىتبٖ ٚ ايفاٖ ٌؽٜ اوت . ضرتٛـ ٌتفٜٚ لتٛٔي تتفوٕٗ ؼـ      

وٍٛـ ايفاٖ وجت ٘ٛؾي ٍٕٞفايي ٚ ٘كؼيىي ؼـ ويبو  ٞب ثيٗ ؼٚ وٍٛـ ٌؽٜ او . ؼـ ايٗ ثيٗ اوتبٖ ٔفقي ٌّىتبٖ اق 

تفوٕٗ ٔي ثبٌؽ ثفاي ثفلفاـي اـتجبط ٚ ٕٞىبـي ثب وٍٛـ تفوٕٙىتبٖ آ٘دب وٝ ؼاـاي ثيٍتفيٗ تؿؽاؼ خٕؿي  ٌفٜٚ لٛٔي 

 ؼاـاي غففي  ٞبي غٛثي او .

ٞف زٙؽ أتؽاؼ الٛاْ تفوٕٗ ؼـ ؼٚوٛي ٔفق، ٔي تٛا٘ؽ ؼـ ِٛـت ضؿ  ؼِٚ  ٔفوكي ايفاٖ، ثبؾث اوتفبؼٜ اضتٕبِي  

يٝ ٌٛؼ. أب ؼوت  ايتفاٖ ؼـ ايتٗ قٔيٙتٝ     تفوٕٙىتبٖ  ؼـ ايدبؼ تيفٌي، تًٙ ٚ ضتي ثطفاٖ ضبؼ ؼـ ـٚاثط ؼٚ وٍٛـ ٕٞىب

آ٘سٙبٖ وٝ ثفغي اق تطّيُ ٌفاٖ ٔىبيُ اوتفاتميه ٔطفش وفؼٜ ا٘ؽ، زٙؽاٖ وٛتبٜ ٘ى  ٚ ؼـ ٔٛضؽ ا٘فؿبِي ٔطت  لتفاـ   

(. اق خّٕٝ ايٗ غففي  ٞب ٔي تٛاٖ ثٝ لبثّي  ٞبي ٌفؼٌٍفي ؼٌ  تفوٕٗ ٚ اوتبٖ ٞبي ٌٕبِي 197: 1372٘ؽاـؼ )فِٛف، 

آق »ـ ٌففتٗ ٔمجفٜ ٌبؾف ٚ لٟفٔبٖ اوطٛـٜ اي ثكـي تفوٕٗ ٞبي خٟبٖ ٔػتْٛ لّي ففاغتي ؼـ ـٚوتتبي   وٍٛـ ثٛيمٜ لفا

ٔي تٛا٘ؽ ثبؾث تمٛي  ٚ ٌىتفي ـٚاثط ففٍٞٙي ثيٗ وٍٛـ تفوٕٙىتبٖ ٚ ايفاٖ ٚ ثتٛيمٜ ثتب اوتتبٖ ٌّىتتبٖ ٌتٛؼ      « تٛتٝ

كـي تفوٕٗ وبِيب٘ٝ اففاؼ ٚ ثكـٌبٖ قيبؼي ـا (. تقْ ثٝ ؾوف او  وٝ ؼـ ضبَ ضبضف ٔمجفٜ ايٗ ٌبؾف ث75: 1383)اضٕؽي، 
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اق وٍٛـ تفوٕٙىتبٖ، اق خّٕٝ ـئيه خٕٟٛـ ايٗ وٍٛـ، ثٝ غٛؼ خّت ٔي وٙؽ ٚ ٔفاوتٓ ٔػتّفتي ٘يتك ؼـ وٍتٛـ ايتفاٖ      

ثفٌكاـ ٔي ٌٛؼ. ثف ايٗ اوبن، پيٛ٘ؽٞبي لٛٔيتي ثيٗ ؼٚ وٍٛـ ثٝ ٚيمٜ ؼـ ٔٙبطك ٚ اوتتبٖ ٞتبي ٔتفقي غففيت  ٞتب ٚ      

تيي ـا ثفاي ايدبؼ ـاثطٝ ٚ ٕٞىبـي ثيٗ ايفاٖ ٚ تفوٕٙىتبٖ ؼـ اغتيبـ ضىٛٔ  ٞب لفاـ ؼاؼٜ او  وتٝ ؼـ  پتب٘ىيُ ٞبي ثب

 ايٗ ثيٗ اوتبٖ ٔفقي ٌّىتبٖ ؼاـاي خبيٍبٜ ثفخىتٝ اي ٔي ثبٌؽ. 

 : پيًَذّاي تاريخي ٍ فزٌّگي 4-4

 ٞبي ؼٚـٜ طي ٚ ٌؿٌتٝ تبـيػي ٚاـاؼ ؼـ او ، ثفغٛـؼاـ وبِٝ ٞكاـ اق ثيً ٍٔتفن ثىتف اق وٍٛـ ؼٚ تبـيػي وبثمٝ

ٗ  تتبـيػي  ٔفاوك او . ثٛؼٜ پٟٙبٚـ ايفاٖ ٔدٕٛؾٝ ضىٛٔتي قيف اق ثػٍي تفوٕٙىتبٖ ضىٛٔتي، ٔػتّ  ٝ   ايت  ٔٙطمتٝ، وت

 ضىٛٔت   يته  تط  ٚ او  ثٛؼٜ ايفاٖ خكء وٕفلٙؽ ...( ثػبـا، ٔفٚ، ا٘ؽ )ٔب٘ٙؽ ثٛؼٜ ثفغٛـؼاـ خٟب٘ي إٞي  اق قٔب٘ي

 ٕٞىتبـي  ٚ ٕٞجىتٍي ٕٞؽيٍف ثب ٔٙبطك ايٗ ٔفؼْ ا٘ؽ ٘جٛؼٜ ٚاضؽ ضىٛٔ  تط  وٝ ٞٓ قٔب٘ي .ا٘ؽ ٌؽٜ ٔي اؼاـٜ ٚاضؽ

 ؼـ اوالْ ٘مبط ؼيٍف ثب ٔفوكي آويبي ٍ٘يٗ ٔىّٕبٖ ٔٙبطك ٔتٕبؼي لفٖٚ طَٛ ؼـ. ا٘ؽ ؼاٌتٝ تدبـي ٚ التّبؼي ففٍٞٙي،

ٚ  ٞب وٕٛ٘يى  تىّط وبَ 70 ؾّ  ثٝ زٝ فاٌ او . ٌؽٜ تفوٕٙىتبٖ ٚاـؼ ايفاٖ طفيك اق اوالْ ا٘ؽ. ثٛؼٜ ففٍٞٙي تؿبُٔ

ٝ  ٚ ثتٛؼٜ  غتٛؼ  ؼيٙي ففاي  ثٝ پبيجٙؽ ٔفؼْ ِٚي ٘ؽاـؼ، ؼـ وٍٛـ تفوٕٙىتبٖ ٚخٛؼ لٛي ٔؿٞجي تٕبيالت آٟ٘ب تجّيغبت  ثت

 خفيبٖ ٔفؼْ ق٘ؽٌي وطص ؼـ وٝ ٞبيي وٙ  ٔدٕٛؾٝ اق او  ؾجبـت ؼاـ٘ؽ اوالْ اق وٍٛـ ايٗ ٔفؼْ وٝ ثفؼاٌتي لِٛي

 ٔفؼْ ق٘ؽٌي وفاوف ؼـ ايفا٘ي ٚ اوالٔي ففًٞٙ ٚ ؼا٘ىتٝ غٛؼ ّٔي ٞٛي  اق ثػٍي ـا ثٛؼٖ ٔىّٕبٖ ضبَ، ايٗ ثب ؼاـؼ.

(. ؼـ 127: 1387ٌٛؼ )وفيٕي،  ٔي ٌففتٝ خٍٗ وٍٛـ ايٗ ؼـ ٘ٛـٚق ؾيؽ ٔؿٞجي، اؾيبؼ ثف ؼاـؼ. ؾالٜٚ ـوٛظ تفوٕٙىتبٖ

أىبٖ ثيفٖٚ آٔتؽٖ وٍتٛـٞبي آوتيبي ٔفوتكي اق     ثب ففٚپبٌي ٌٛـٚي، ـاوتبي ٚخٛؼ ايٗ پيٛ٘ؽٞبي تبـيػي ٚ ففٍٞٙي 

ا٘كٚاي ففٍٞٙي ٚ تبـيػي ففاٞٓ ٌؽ ٚ ثؽيٗ تفتيت ايفاٖ ففِتي ثفاي اضيبي ـٚاثط تبـيػي ٚ ففٍٞٙي ثب ايٗ ٔٙطمٝ ثتٝ  

ؼو  آٚـؼ. ثٝ طٛـي وٝ ايفاٖ اق اِٚيٗ وٍٛـٞبيي ثٛؼ وٝ اوتمالَ وٍٛـٞبي آويبي ٔفوكي ـا ثٝ ـوتٕي  ٌتٙبغ  ٚ   

جبؼَ ٞيأت ٞبي ؼيپّٕبتيه غٛؼ ثب آٖ وٍٛـٞب وفؼ. خٕٟٛـي اوالٔي ايفاٖ فؿبِي  ٞبي ففٍٞٙتي غتٛؼ ـا ثتٝ    الؽاْ ثٝ ت

ٔٛاقات تٛوؿٝ ٚ ثىط ـٚاثط ويبوي ثف اوبن اوتفبؼٜ اق ففِ  ٞبي پؽيؽ آٔؽٜ ـٚقٞبي آغبقيٗ اوتمالَ ايٗ وٍتٛـٞب  

  (.76: 1387)وٙدبيي ٚ ويفي،  آغبق ٕ٘ٛؼ

تٕؽ٘ي ؼـ اتػبؾ ويبو  غبـخي خٕٟٛـي اوالٔي ايتفاٖ ؼـ آوتيبي ٔفوتكي     -بٖ ففٍٞٙيثب ٚخٛؼ إٞيتي وٝ ٌفتٕ

ؼاـؼ ٌىتفي فؿبِي  ٞب ٚ ثٟىبقي ـٚاثط ففٍٞٙي، قٔيٙٝ وبق ٔٛثفي ؼـ ثٟجٛؼ ـٚاثط ويبوي وٍٛـٞب او  أب ٔتأوفب٘ٝ 

ويبي ٔفوكي اغتّبَ ؼاؼٜ ؼـ طي وبَ ٞبي اغيف ثٝ ؼِيُ تٕفوك، وٟٓ وٕتفي ثٝ ٔٛضٛؼ ـٚاثط ففٍٞٙي ثب وٍٛـٞبي آ

ٌؽٜ او . ؾّي ـغٓ ٚخٛؼ پيٛ٘ؽٞبي ٍٔتفن ٚ ؾٕيمي وٝ ثيٗ ايفا٘يبٖ ٚ ٔفؼْ آويبي ٔفوكي ٚ ٘يتك ثتب ٚختٛؼ أرتبي     

تٛافمٙبٔٝ ٞبي ٔتؿؽؼ ففٍٞٙي ثيٗ طففيٗ؛ وطص تؿبُٔ ففٍٞٙي خٕٟٛـي اوالٔي ايتفاٖ ثتب وٍتٛـٞبي آوتيبي ٔفوتكي      

تٕؽ٘ي ٔٛخت ٔتي ٌتفؼؼ    –(. ايٗ ؾؽْ تٛخٝ ثٝ ٌفتٕبٖ ففٍٞٙي 178: 1375، زٙؽاٖ لبثُ ٔالضػٝ ٘جٛؼٜ او  )ٞفتكيً

وٝ ايفاٖ ففِ  ٞبي طاليي ـا ؼـ ٔٙطمٝ اق ؼو  ؼٞؽ ٚ اق ٔيكاٖ ٔٛفمي  ايفاٖ ثتب ضرتٛـ لتؽـت ٞتبي ٔٙطمتٝ اي ٚ      

ـيػي ٚ ؼـ ايتٗ ثتيٗ پيٛ٘تؽٞبي تتب     (.77: 1387ففأٙطمٝ اي ؼـ ٔٙطمٝ آويبي ٔفوكي وبوتٝ ٌتٛؼ )وتٙدبيي ٚ وتيفي،    
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ففٍٞٙي وٍٛـ تفوٕٙىتبٖ ثب خٕٟٛـي اوالٔي ايفاٖ، ثٝ ٚيمٜ اوتبٖ ٞبي ٞٓ ٔفق ثب ايٗ وٍٛـ ثفخىتٝ تف اق وتبيف ٘متبط   

وٍٛـ ٔي ثبٌؽ. اوتبٖ ٌّىتبٖ ٘يك ثٝ ؾٙٛاٖ اوتب٘ي وٝ ٞٓ ٔفق ثب وٍٛـ تفوٕٙىتبٖ او  ٚ ٕٞسٙيٗ ؼاـاي ثيٍتفيٗ تؿؽاؼ 

٘يك ثب وٍٛـ تفوٕٙىتبٖ ؼاـاي ٍٔبثٟ  ٞبي ففاٚا٘ي ثٛؼٜ ٚ پيٛ٘ؽٞبي تبـيػي  لٛٔي  تفوٕٗ ٔي ثبٌؽ ٚ ثٝ ِطبظ ٔؿٞجي

 ٚ ففٍٞٙي ثيٍتفي ثب تفوٕٙىتبٖ ؼاـؼ وٝ ايٗ پيٛ٘ؽٞب قٔيٙٝ ٞب ٚ غففي  ٞبي ٕٞىبـي ثيٗ ؼٚ وٍٛـ ـا ثبت ٔي ثفؼ.  

 : ٍابستگي تزكوٌستاى بزاي دستزسي بِ آبْاي آساد4-5

ؼـ غٍىي او  وٝ ثفاي ؼوتيبثي ثٝ ؼـيبٞبي آقاؼ ٚ اـتجبط ثب وٍٛـٞبي ؼيٍف وٍٛـ تفوٕٙىتبٖ يه وٍٛـ ٔطّٛـ 

ٚاثىتٝ ثٝ ٕٞىبيٍبٖ غٛؼ ٔي ثبٌؽ. ؼـ ثيٗ ٕٞىبيٍبٖ وٍٛـ تفوٕٙىتبٖ ايفاٖ خبيٍبٜ ثفخىتٝ اي ـا ثٝ غٛؼ اغتّتبَ  

. ؼـ ايٗ ثيٗ  اق آ٘دب وٝ ؼاؼٜ او ، قيفا ٘كؼيه تفيٗ ٚ وٓ ٞكيٙٝ تفيٗ ٔىيف ؼوتفوي ايٗ وٍٛـ ثٝ ؼـيبي آقاؼ ٔي ثبٌؽ

ويّٛٔتف ٔفق ٍٔتفن ثب خٕٟٛـي اوالٔي ايفاٖ ثٛؼٜ ٚ اـتجبط ـيّي ثيٗ ؼٚ وٍتٛـ ثفلتفاـ    1200وٍٛـ تفوٕٙىتبٖ ؼاـاي 

ٔي ثبٌؽ، ؼيٍف وٍٛـٞبي آويبي ٔفوكي لبؼـ ٞىتٙؽ اق طفيك تفوٕٙىتبٖ ثٝ آثٟبي آقاؼ غّتيح فتبـن ؼوتفوتي ؼاٌتتٝ     

ي ٞبي ؼيٍف ثيٗ ؼٚ وٍٛـ ِؽٚـ ٌبق اق وٍٛـ تفوٕٙىتبٖ ٔي ثبٌتؽ وتٝ ايتفاٖ ٔتي تٛا٘تؽ      ثبٌٙؽ. اق خّٕٝ ؼيٍف ٚاثىتٍ

ثٟتفيٗ ٔىيف ثفاي ايٗ ا٘تمبَ ثبٌؽ. ٕٞسٙيٗ ايفاٖ يىي اق ثبقاـٞبي وٍٛـ تفوٕٙىتبٖ ثفاي ِؽٚـ ٌبق ٔتي ثبٌتؽ وتٝ اق    

ثيٗ ـٚوبي خٕٟٛـ ٚل  ؼٚ  1991ويّٛٔتف او  وٝ ثف اوبن تٛافك وبَ 190وفؼوٛي ثٝ طَٛ  -غط ِِٛٝ وفثسٝطفيك 

 ايتٗ غتط  (. 59-25: 1387)وفيٕي، ِفف ٔفاؼ ٘يبقاف( وبغتٝ ٌؽٜ او   -وٍٛـ ايفاٖ ٚ تفوٕٙىتبٖ )ٞبٌٕي ـفىٙدب٘ي

ِِٛٝ وٝ ٌبق ـا اق وٍٛـ تفوٕٙىتبٖ ثٝ اوتبٖ ٌّىتبٖ ٚ اق آ٘دب ثٝ وبيف ٘مبط وٍٛـ ٔتي ـوتب٘ؽ ٚ ٕٞسٙتيٗ ٘يتبق وٍتٛـ      

 فوي ثٝ آثٟبي آقاؼ ٔي تٛا٘ؽ قٔيٙٝ ٞبي ٕٞىبـي ثيٗ ؼٚ وٍٛـ ـا ففاٞٓ آٚـؼ.تفوٕٙىتبٖ ثٝ ايفاٖ ثفاي ؼوت

 : ًياسّاي اقتصادي ٍ صٌعتي تزكوٌستاى4-6

التّبؼ تفوٕٙىتبٖ ٚاثىتٍي قيبؼي ثٝ تِٛيؽ ٚ خفيبٖ تجؽيُ ٔٙبثؽ ا٘فلي ٚ پٙجٝ ؼاـؼ. ايٗ وٍٛـ ثب ايٗ وٝ اق ٘ػتف ؼاـا  

ٕبـ ٔي ـٚؼ ؼاـاي ؾغبيف ؾػيٓ يؽ، وِٛفبت وؽيٓ ٚ ٔؿبؼٖ طال ٚ پالتتيٗ ٔتي   ثٛؼٖ ٔٙبثؽ طجيؿي، وٍٛـي ثفٚتٕٙؽ ثٝ ٌ

ثبٌؽ، ِٚي ؾٕؽتب ايٗ وٍٛـ ٔجبؼـت ثٝ ِؽٚـ ٌبق ٚ وبتٞبي وجه ٚ ثػَّٛ ٘ع ٚ پٙجٝ ٔي ٕ٘بيؽ؛ ثٝ طٛـيىٝ ثيً اق 

تٛوتط ٔٙتبثؽ   ؼـِؽ ضدٓ ِبؼـات تفوٕٙىتبٖ ـا ٘ف  ٚ ٌبق تٍىيُ ٔي ؼٞؽ. ثف اوبن ثفآٚـؼٞبي ِٛـت ٌففتتٝ   75

ٔيّيٖٛ ثٍىٝ ٘ف  ثبث  ٌؽٜ او ، ِٚي پيً ثيٙتي ٔتي ٌتفؼؼ ؾغتبيف      546ايٗ وٍٛـ ؼاـاي  2002ثيٗ إِّّي ؼـ وبَ 

، ايتٗ وٍتٛـ يىتي اق ثتكـي تتفيٗ      2002ٔيّيبـؼ ثٍىٝ ثبٌؽ. ثٝ ٔٛختت آٔتبـ وتبَ      1.7أىبٖ پؿيف ايٗ وٍٛـ ضؽٚؼ 

-99: 1384)ٌتفيجب٘ي،   تفيّيٖٛ فٛت ٔىؿت ٌتبق طجيؿتي ؼاـؼ   101وٍٛـٞبي ؼاـ٘ؽٜ ؾغبيف ٌبق طجيؿي ؼـ خٟبٖ ضؽٚؼ 

ٕٞبٖ طٛـ وٝ ؼـ ثبت ٌفتٝ ٌؽ التّبؼ وٍٛـ تفوٕٙىتبٖ ثيٍتف ثٝ ٔٙبثؽ اِٚيٝ ٚاثىتٝ او  ٚ ثٝ ِطبظ تىِٙٛٛليىي ٚ  (.98

ويفيت   ؼِٚ  ايفاٖ ٔي تٛا٘ؽ ثب وٕه تىِٙٛٛلي ثفتف ٚ ِٙؿ  غٛؼ ٚ  افتكايً   ِٙؿتي ؾمت افتبؼٜ او  اق ايٗ ِطبظ

وبتٞبي ؼاغّي ثفاي ِبؼـات، ٍٔبـو  خؽي ٚ ايفبي ٘مً ٔٛثفي ؼـ ِٙؿ  ٚ غؽٔبت وٍٛـ تفوٕٙىتتبٖ ايفتب وٙتؽ.    

ايفاٖ ٔي تٛاٖ اق تدفثٝ وٍٛـٞبي ؼيٍف ٔب٘ٙؽ ٔٙبطك ٔفقي ثيٗ ؼٚ وٍٛـ ايبتت ٔتطتؽٜ أفيىتب ٚ ٔىكيته ؼـ ـاوتتبي     
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-ثٟفٜ ثفؼٜ ٚ ثب تأويه وبـغب٘دبت ٚ ِٙبيؽ ؼيٍف ؼـ اوتبٖ ـويؽٖ ثٝ اٞؽاف ٚ وىت خبيٍبٜ ثفتف ؼـ وٍٛـ تفوٕٙىتبٖ

 ٞبي ٞٓ ٔفق ثب ايٗ وٍٛـ اق خّٕٝ اوتبٖ ٌّىتبٖ قٔيٙٝ ٞبي ٕٞىبـي ٚ اـتجبط ثيٗ ؼٚ وٍٛـ ـا ٌىتفي ثؽٞؽ. 

 تجشيِ ٍ تحليل ٍ ًتيجِ گيزي -5

ثؿتؽ اق ففٚپبٌتي ٌتٛـٚي    ٔٙطمٝ آويبي ٔفوكي يىي اق ٔٙبطك ٕٞدٛاـ وٍٛـ خٕٟٛـي اوالٔي ايفاٖ ٔي ثبٌؽ وتٝ  

وٍتٛـ لكالىتتبٖ،    5خبيٍبٜ ثفخىتٝ اي ثٝ ِطبظ لئٛپّيتيىي ٚ لئٛاوتفاتميىي ثٝ ؼو  آٚـؼٜ او . ايٗ ٔٙطمٝ وٝ ٌبُٔ 

ثتب تٛختٝ ثتٝ    اقثىىتبٖ، لفليكوتبٖ، تفوٕٙىتبٖ ٚ تبخيىىتبٖ ٔي ٌٛؼ ؼاـاي پيٛ٘ؽٞبي قيبؼي ثب ايفاٖ او . ايٗ ٔٙطمتٝ  

ثبٌؽ ٘فف ٔي 60435141ٛخٛؼ ؼـ وٍٛـٞبي ٔٙطمٝ آويبي ٔفوكي ؼاـاي خٕؿيتي ثبِغ ثف خٕؿي  ٚ ؼـِؽ لٛٔي  ٞبي ٔ

 ٞبي ٔٛخٛؼ ؼـ ايٗ ٔٙطمٝ ثٝ ِٛـت قيف او :ٚ ؼـِؽ لٛٔي 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

ٔٙطمٝ آويبي ٔفوكي ثب تٛخٝ ثٝ ايٗ ؼـِؽ لٛٔي  ٞبي ٔٛخٛؼ ؼـ ٔٙطمٝ ٚ ٕٞسٙتيٗ غففيت  ٞتب ٚ پتب٘ىتيُ ٞتبي      

ؿؽ٘ي ٚ ٔٙبثؽ ٘ف  ٚ ٌبق تٛا٘ىتٝ ثٝ ِٛـت ٔٙطمٝ اي ثفخىتٝ ٚ ٔتٕبيك اق ٔٙبطك ٕٞدتٛاـ ٌتٛؼ.   ثبتيي ثٝ ِطبظ ٔٙبثؽ ٔ

ؼـ ايٗ ـاوتب، وٍٛـ ايفاٖ ثب ايدبؼ اـتجبط ثب ايٗ وٍٛـٞب ٔي تٛا٘ؽ ٘مً ٚ خبيٍبٜ ثفخىتٝ اي ـا ؼـ ٘متً آففيٙتي ٞتبي    

اي خٟ  ايدبؼ ائتتالف  ٛؼ ـويؽٖ ثٝ اٞؽاف ٔٙطمٝثيٗ إِّّي ٚ ٘يك وىت اؾتجبـ ثيٗ إِّّي ثفاي وٍٛـ ايفاٖ ٚ ؼـ ٔدٕ

ٚ اتطبؼ وٍٛـٞبي اوالٔي وٕه ٕ٘بيؽ. ؼـ ايٗ ثيٗ ثفاي ٘يُ ثٝ ايٗ ٞؽف، وٍٛـ ايفاٖ اق طفيك وٍٛـ تفوٕٙىتتبٖ ٔتي   

ٚ تٛا٘ؽ ثٝ ِٛـت ثالفُّ ثب وٍٛـٞبي ٔٙطمٝ اـتجبط ثفلفاـ وٙؽ. اِجتٝ ـاٟٞبي ؼيٍفي ٘يك ثفاي ثفلفاـ اـتجبط ثيٗ ايتفاٖ  

ايٗ وٍٛـٞب ٚخٛؼ ؼاـؼ ٔثال اق طفيك وٍٛـ افغب٘ىتبٖ يب اق طفيك ؾجٛـ اق ؼـيبي غكـ ثب لكالىتبٖ ِٚي ثٝ ؾّت  وتػتي   

ؾجٛـ اق ؼـيب ٚ ضرٛـ ٘يفٚٞبي ٘ػبٔي ٘بتٛ ؼـ افغب٘ىتبٖ وٝ ٍٔػُ ٘يى  تب زٝ ٔؽتي ضرٛـٌبٖ اؼأٝ پيؽا ٔي وٙؽ ٚ 

 تجبط ثب وٍٛـٞبي آويبي ٔفوكي وٍٛـ تفوٕٙىتبٖ ٔي ثبٌؽ.وبيف ٔىبئُ ثٟتفيٗ ٌكيٙٝ ثفاي ٘فٛؾ ٚ ايدبؼ اـ

ثف ايٗ اوبن ؼـ ٘ػف ٌففتٗ غففي  ٞب ٚ پتب٘ىيُ ٞبي اوتبٖ ٞبي ٔفقي ثٝ ؾٙٛاٖ يىي اق ـاٜ ٞبي ؼوتيبثي ٚ پيٍيفي 

مي ٞبي اوتبٟ٘بي ٔفقي ثب وٍٛـٞبي ٕٞىبيٝ ٚ اوتتفات اٞؽاف ٚ ٔٙبفؽ ّٔي ؼـ ـاوتبي اخفاي اوتفاتمي تٛوؿٝ ٕٞىبـي

٘فٛؾ ؼـ ٔٙطمٝ آويبي ٔفوكي ثبيؽ اوتفبؼٜ ثٟيٙٝ ثٍٛؼ. ؼـ ايٗ ثيٗ، ثٟتفيٗ ٌكيٙٝ ثفاي پيٍيفي ايٗ اوتفاتمي ٞتب تٛوتؿٝ   

درصد قومیت ها در منطقه آسیای مرکزی
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ٞبي ٔفقي ثب وٍتٛـٞبي ٕٞىتبيٝ ٚ ٘فتٛؾ ٚ ٌىتتفي تؿتبٔالت ثتب وٍتٛـٞبي آوتيبي ٔفوتكي وٍتٛـ           ٕٞىبـي اوتبٖ

 تفوٕٙىتبٖ ٔي ثبٌؽ؛ قيفا:

 ٝ ثب ايفاٖ ؼاـاي ٔفق ٍٔتفن غٍىي او ؛تٟٙب وٍٛـ آويبي ٔفوكي او  و -

 ٚاثىتٍي ٞبي ؼٚخب٘جٝ اي ؼـ ؼٚ وٍٛـ ثفاي اـتجبط ثب يىؽيٍف ٚخٛؼ ؼاـؼ؛ -

 ايفاٖ ٚ تفوٕٙىتبٖ ؼاـاي اٌتفاوبت ففٍٞٙي، تبـيػي ٚ غيفٜ ثب يىؽيٍف ا٘ؽ؛ -

 تٟٙب وٍٛـ آويبي ٔفوكي او  وٝ تؿبٔالت وٕتفي ثب وٍٛـٞب ٚ لؽـت ٞتبي ـليتت ايتفاٖ ؼاـا ٔتي     -

 ثبٌؽ؛

ٔفقٞبي ايٗ وٍٛـ ثب ايفاٖ خكٚ يىي اق ٔفقٞبي ؼاـاي ثجبت ٚ أٙي  ٔي ثبٌؽ وتٝ ايتٗ غتٛؼ قٔيٙتٝ      -

 تؿبُٔ ـا ثبت ثفؼٜ ٚ ؼغؽغٝ ٞبي ؼيٍف ـا وبوتٝ او ؛

لٛٔي  ٞبي تفوٕٗ ثيٗ ؼٚ وٍٛـ ؼـ ٔٙبطك ٕٞدٛاـ ٔفقي قٔيٙٝ ٕٞىبـي ثيٗ ؼٚ وٍٛـ ـا ثتبت ٔتي    -

 ثفؼ؛

اق اـتجبط ٔىتميٓ اق طفيك آة ثب وٍٛـٞبي ٔٙطمٝ آويبي ٔفوتكي )ؼـيتبي    ثب تٛخٝ ثٝ ٍٔىالت ٘بٌي -

 غكـ ثب لكالىتبٖ( تٟٙب ـاٜ ٔىتميٓ اـتجبطي ثفاي خٕٟٛـي اوالٔي ايفاٖ وٍٛـ تفوٕٙىتبٖ ٔي ثبٌؽ؛

٘فٛؾ ٚ ويطفٜ ٘بتٛ ٚ آٔفيىب ؼـ وٍٛـ افغب٘ىتبٖ ؼـ وبَ ٞبي اغيف ٚ ايٙىٝ ٔؽت ضرٛـ ايتٗ ٘يفٚٞتب    -

ٍٛـ ٍٔػُ ٘يى  ايفاٖ ٕ٘ي تٛا٘ؽ اق آ٘دب ثفاي ٘فٛؾ ثيٍتتف ٚ ثٟتتف ؼـ ٔٙطمتٝ آوتيبي ٔفوتكي      ٘يك ؼـ ايٗ و

 اوتفبؼٜ وٙؽ ٚ ثف٘بٔٝ ٞبي غٛؼ، ضؽالُ ثف٘بٔٝ ٞبي وٛتبٜ ٔؽتً ـا ثف اوبن ٘فٛؾ اق طفيك افغب٘ىتبٖ لفاـ ؼٞؽ؛ 

 ـٚؼغب٘ٝ ٞبي ٔفقي ٍٔتفن ٚ ٕٞىبـي ؼـ وؽوبقي ثب يىؽيٍف؛ -

-  . ... ٚ 
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