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 چنيذه
ٞيب ثيٛزٜ    چينٗ ٚ ایيطاٖ اظ زیطثيبظ ٔيٛضز تٛديٝ ليسض        ،ٞبي اؾالٚ ،ٞٙس ذطاؾبٖ ثعضي حسفبنُ تٕسٖ

دبیٍبٜ غئٛپّنتنه آٖ ٔيي ٌطزیيس.ایٗ ُٔٙميٝ ويٝ      ٔٛدت اضتمبء اؾت.إٞنت اضتجبَي آٖ ثٝ ٚیػٜ ضاٜ اثطیكٓ،
ب ذٛز ٕٞطاٜ زاضز.عسْ زؾتطؾيي  ضٚظي دعئي اظ ایطاٖ ثٛز أطٚظٜ ٘كب٘ٝ ٞبي فطاٚا٘ي اظ تٕسٖ ثعضي ایطا٘ي ضا ث

ٞبي آظاز)ٍٔط اظ َطیك ایطاٖ(،ٔٙبثع يعنف ٚ دغطافنيبي فمنيط ایيٗ ُٔٙميٝ،پؽ اظ فطٚپبقيي قيٛضٚي        ثٝ آة
ؾبثك،زض وٙبض دٕعنت لبثُ تٛدٝ آٖ،ٔٛدت ثطذي ٔكىال  زض وكيٛضٞبي ایيٗ ُٔٙميٝ ٚ ثيٝ تجيع آٖ ثيطاي       

تٟسیيسا  ٚ فطنيتٟبي    ؾي ٘مبٌ لٛ  ٚ ييعف، ٕٞؿبیٍبٖ ٔي ٌطزز.تحّنُ غئٛپّنتنىي ایٗ ٌؿتطٜ،يٕٗ ثطض
ٔٛدٛز،ضاٞىبضٞبیي ضا ثب ٌطایكٟبي غئٛاوٛ٘ٛٔي ٚ غئٛوبِچط اضائٝ ذٛاٞس ٕ٘ٛز.ایٗ ٔمبِٝ ثٝ ز٘جبَ پبؾد ثيٝ ایيٗ   

ٞبي  ؾنبؾت پطؾف اؾت وٝ غئٛپّنتنه ایٗ ُٔٙمٝ چٝ تجعبتي ثط ٔٙبَك قطلي وكٛضٔبٖ زاضز.تٙٛع لٛٔنتي،
ٔٙبثع ٚ تطا٘عیت  ٞبي التهبزي، ٞب ٚ يطٚض  پتب٘ؿنُ فطًٞٙ پنچنسٜ، اي،ٞبي ُٔٙمٝ اي ٚ فطأُٙمٝ  لسض 
ٍٕٞطایي ُٔٙمٝ اي ٚ ٔٛاضزي اظ ایٗ زؾيت ثبیيس ٔيٛضز تٛديٝ ليطاض       ٞبي تٛؾعٝ، پبینٗ ثٛزٖ قبذم ا٘طغي،
ثي تٛدٟي ثٝ ذطاؾبٖ ثعضي عالٜٚ ثط ٔحطْٚ ٔب٘سٖ اظ ٔٙفع فيطاٚاٖ ایيٗ ُٔٙميٝ،دب ضا ثيطاي حًيٛض       ٌنط٘س.

    .ٗ فطاٞٓ ٔي ٕ٘بیس لسضتٕٙستط ؾبیطی
 

  واژگ   مليذی
 تٛؾعٝ أٙنت، ا٘طغي، غئٛوبِچط، غئٛاوٛ٘ٛٔي، غئٛپّنتنه، ذطاؾبٖ ثعضي،

                                                           
 عًٛ ٞنئت عّٕي زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔي ٚاحس عّْٛ تحمنمب  تٟطاٖ   1.
 زا٘كجٛي زوتطاي ترههي دغطافنبي ؾنبؾي، زا٘كىسٜ دغطافنب، زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔي ٚاحس عّْٛ تحمنمب  تٟطاٖ، ایطاٖ  2. 
 زا٘كجٛي زوتطاي ترههي دغطافنبي ؾنبؾي، زا٘كىسٜ دغطافنب، زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔي ٚاحس عّْٛ تحمنمب  تٟطاٖ، ایطاٖ  3.
 

خراسان بزرگ:سال سوم،شماره)6(، بهار1391
Quarterly bulletin of Greater Khorasan:Vol.3, No. 6, spring 2012



 مقذميه:
ٞيبي ضٚؼ،چنٗ،ٞٙيس،ایطاٖ ٚ    ذطاؾبٖ ثعضي ثنٗ تٕسٖ

اؾالْ لطاض زاضز.اظ قٕبَ ثٝ لعالؿتبٖ ٚ ضٚؾنٝ،اظ دٙيٛة  
ثٝ پبوؿتبٖ،اظ قطق ثٝ پبوؿتبٖ ٚچنٗ ٚ اظ غطة ثٝ ایطاٖ 

وكيٛض اظثىؿتبٖ،افغب٘ؿيتبٖ،    6ٔحسٚز ٔي قٛز ٚ قبُٔ 
ایطاٖ، تبدنىؿتبٖ، تطوٕٙؿتبٖ ٚ لطلنعؾتبٖ اؾت)٘مكيٝ  

طاوب  فيطاٚاٖ فطٍٞٙيي ٚ تٕيس٘ي زض وٙيبض     (.اقت1قٕبضٜ 
ٞبي التهبزي چكٓ ا٘ساظ ٘يٛیٙي زض غئٛپّنتنيه    ظطفنت

ُٔٙمٝ فطاٞٓ ٔيي ٕ٘بیيس.ٔجبٚض  آٖ ثيب ضٚؾينٝ،چنٗ ٚ     
ذّيينف فبضؼ،دبیٍييبٜ غئٛپّنتنييه آٖ ضا ًٔييبعف ٕ٘ييٛزٜ 
اؾت.ایطاٖ وّنس غطثيي ٚ دٙيٛثي ُٔٙميٝ ثيٛزٜ تٛا٘يبیي      

ٛضٞبي ایيٗ  ایفبي ٘مف ٔحٛضي زض تٛؾعٝ آٖ زاقتٝ وك
تحّنُ غئٛپّنتنىي ذطاؾبٖ  ُٔٙمٝ ضا ثٝ دٟبٖ پنٛ٘س زٞس.

ثعضي وٕه ٔي وٙس تب يٕٗ ثطضؾي زض تبضید ،فطٞٙيً  
ٚ تٕسٖ آٖ،ثٝ التهبز ٚ أٙنت ایٗ ُٔٙمٝ ٍ٘بٞي زٚثيبضٜ  

ٞبي آٖ ضا ٔٛضز تٛديٝ ليطاض    زاقتٝ ٚ تٟسیسا  ٚ فطنت
ٌنييطز. ثييٝ ٘يييط ٔييي ضؾييس تٛؾييعٝ ٚ أٙنييت زٚ عٙهييط 

ٛزٜ زض نٛض  حطوت زض ایيٗ ٔؿينط قيبٞس    دسا٘كس٘ي ث
ٞبي ٔطثَٛٝ ذٛاٞنٓ ثٛز.زض ایيٗ نيٛض     اضتمبء قبذم

ٞيبي   اؾتبٟ٘بي قيطلي ٔيب ويٝ تيب أيطٚظ اظ ٔحطٚٔنيت      
فطاٚا٘ي ض٘ف ٔي ثط٘يس قيبٞس ضٚ٘يك التهبزي،اقيتغبَ ٚ     
تٛؾعٝ ذٛاٞٙس ثٛز.ٞطچٝ ثط فعبِنتٟبي لب٘ٛ٘ي ٚ ٘يبْ ٔٙس 

ال ثٝ ٚیػٜ تطا٘عیت زض وُ ُٔٙمٝ افعٚزٜ قٛز اظ لبچبق وب
ٔٛاز ٔرسض وبؾتٝ ٔي ٌطزز.ٔطزْ وكٛضٞبي ایٗ ُٔٙميٝ  
اوثطاً زضٌنط فمط ٚ ٔكىال  التهبزي ٞؿتٙس. دٕٟيٛضي  
اؾالٔي ایطاٖ ٔي تٛا٘س ثب اؾتفبزٜ اظ پتب٘ؿينّٟبي ثيبالي   
ذييٛز زض دٟييت اضتمييبء قييطایٍ التهييبزي آ٘ييبٖ تييالـ  
ٕ٘بیييس.ایٗ ٔمبِييٝ زض ٘يييط زاضز تييب يييٕٗ پييطزاذتٗ ثييٝ  

ئٛپّنتنييه ُٔٙمييٝ،تجعب  آٖ ضا ثييط ٔٙييبَك قييطلي     غ
وكٛضٔبٖ ٔٛضز تٛدٝ ليطاض زٞيس.ٍٕٞطایي یيب ٚاٌطایيي،     

ـ    ٞيبي   قٟط٘كنٙي ٚ ٟٔبدط ،اقيتغبَ ٚ تٛؾيعٝ، ٍ٘يط
دطْ ٚ دٙبیت،افعایف یب وبٞف فمط ٚ...اظ ایيٗ   لجنّٝ اي،

ٔمٛال  ٞؿتٙس.ٚ ایٙىٝ ثطاي ٔسیطیت ایٗ ٔكىال  چيٝ  
 ٖ زض پنف ٌطفت؟ثٝ چٝ ٞب ٚ ضاٞىبضٞب ٔي تٛا اؾتطاتػي

 

  ٞبیي پنٛؾت ٚ اظ چٝ ٔٛاضزي پطٞنع وطز؟ ائتالف
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غنط اظ ایطاٖ تٕبْ وكٛضٞبي ُٔٙمٝ ٔحهيٛضزض ذكيىي   
ٞؿتٙس ٚ اظ ٘يط حٛيٝ آثطیع زض حٛيٝ زضیبچٝ آضاَ ليطاض  
زاض٘س. نحطاٞبي عينٓ لطٜ ٚ لعَ لْٛ ثرف ٚؾينعي اظ  
ایٗ ُٔٙمٝ ضا تكيىنُ ٔيي زٞيس.زٚ ضٚزذب٘يٝ آٔٛزضیيب ٚ      
ؾنطزضیب ٔٙبثع انّي آة ایٗ ُٔٙمٝ ٞؿتٙس.تبدنىؿتبٖ ٚ 

ٗ تييئنٗ وٙٙييسٜ ٚ اظثىؿييتبٖ ٚ   لطلنعؾييتبٖ ٟٕٔتييطی 
تطوٕٙؿتبٖ ثعضٌتطیٗ ٔهيطف وٙٙيسٜ آة ٞيبي ُٔٙميٝ     
ٞؿتٙس.ثب ٌؿتطـ پطٚغٜ ٞبي آثنبضي، اؾتفبزٜ اظ آة ظیبز 

بٞف یبفييت وييٝ ثييٝ ييييبچٝ آضاَ ويقييسٜ ٚ ٚضٚزي زضیيي
ٞبي ذبن ٚ پطاوٙف ٕ٘ه ٚ ؾيْٕٛ ٔٙجيط ٔيي     َٛفبٖ
 قٛز. 

ض اظثىؿتبٖ ٚ لطلنعؾتبٖ زاضاي ٔٙبثع َيال ٔيي ثبقيٙس.ز   
ٚالع ثعضٌتطیٗ ٔعسٖ َيالي دٟيبٖ زض اظثىؿيتبٖ ليطاض     

تييٗ َييال تِٛنييس ٔييي     80زاقييتٝ ؾييبال٘ٝ ثيينف اظ   
(.ایٗ ُٔٙمٝ ٔعبزٖ فطاٚاٖ ٚ ثىيطي  1360:25وٙس)ظعنٓ،

زاضز وٝ یىي اظ زالیُ چكٓ زاقت وكٛض ٞبي فطأُٙمٝ 
اي ٚ ُٔٙمٝ اي ثيٝ ایيٗ ُٔٙميٝ ٔيي ثبقس.تطوٕٙؿيتبٖ      

ٜ  زاضاي ٔٙجع عينٓ ا٘طغي اؾت.تب ٞيبي   لجُ اظ وكيف ضا
ٞبي ٞٛایي،ذٍ ٔؿنطثبظضٌب٘ي قيطق ٚ   آثي ٚ تٛؾعٝ ضاٜ

ضاٜ اثطیكٓ ثٛز وٝ اظ ایٗ ُٔٙميٝ ٔيي ٌصقيتٝ ٚ     غطة ،
ٞبیي ثٛز وٝ اظ َطیك لٙسٞبض ثٝ ٞٙيس   ٔحُ عجٛض وبضٚاٖ

(.ديبزٜ  1387،191ٚ اظ ثّد ثٝ چينٗ ٔيي ضفتٙيس)ضٚحب٘ي،   
  ٝ  اثطیكٓ ثي قه اظ ثبضظتطیٗ تٛإ٘ٙسي ٞبي ایيٗ ُٔٙمي
اؾت.ایٗ دبزٜ ثطاي تيطزز وبضٚاٟ٘يبي تجيبضي ٚ اضتجيبٌ     
زٞٙسٜ لبضٜ ٞبي آؾينب،آفطیمب ٚ اضٚپيب ثٛز.ويٝ اظ ؾيٛاحُ     
ٔسیتطا٘ييٝ قييطٚع  ٚثييٝ ؾييٕت قييطق ٔييي ضفت.ثغييساز،  
٘نكييبثٛض،ٔطٚ،ثربضا ٚ ؾييٕطلٙس ضا زض ٔييي ٘ٛضزیييس.پؽ اظ  
ؾٕطلٙس ثٝ زٚلؿٕت تمؿنٓ ٔي قس.قطق ثٝ ؾٕت چنٗ 

ي ضفت.ديبزٜ ٞيبي فطعيي    ٚ قٕبَ ثٝ ؾٕت ذيٛاضظْ ٔي  
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ثؿنبضي ثساٖ ٔتهُ ٔي قس٘س اظ دّٕٝ ديبزٜ اي ويٝ اظ   
وبثييُ ثييٝ ؾييٕت پٙجييبة ٚ قييجٝ دعیييطٜ ٞٙييس ٔييي    

 (.ذطاؾبٖ ثعضي حبِت چٟبضضاٞي  36:2006ضفت)اِجكبیطٜ،

ضا زاضز وييٝ قٕبَ)آؾيينبي ٔطوييعي(ضا ثييٝ دٙٛة)زضیييبي 
عٕييبٖ ٚ ذّيينف فييبضؼ( ٚ قطق)افغب٘ؿييتبٖ ٚ آؾيينبي    

 )تطونٝ،عطاق ٚ اضٚپب( ٔتهُ ٔي وٙس. ٔطوعي( ضا ثٝ غطة
 

 
 :ُٔٙمٝ ذطاؾبٖ ثعضي1٘مكٝ قٕبضٜ 

 Wikipedia.com 

 نگ ه  مختص  به مشو ه ی منطقه  -2-2
 ازبنستي  

ثٛز. زض حبوٕنيت  التهبز ُٔٙمٝ لجالًپطٚضـ ٌٛؾفٙس ٚ ثع 
% ایيٗ  70قٛضٚي ؾبثك پٙجٝ ٚ نيٙبیع ٌؿيتطـ یبفيت.   

% لبثُ وكت اؾت.زاضاي ٔحهيٛال   10وكٛض ثنبثبٖ ٚ 
وكييبٚضظي ٚ ٔعييسٖ ٔييي ثبقييس.اظ لييطٖ قكييٓ لجييُ اظ  

 .ٔنالز،دعئي اظ ایطاٖ ٞربٔٙكي ثٛز
 (. 52: 1382)ٌنتبقٙبؾي،

 

 ت جينستي  
ثب ایٗ  ٞب ٚ زضٜ ٞب اؾت. ؾطظٔنٗ آٖ زض ثط ٌنط٘سٜ وٜٛ ٚ

% ويُ آة ُٔٙميٝ آؾينبي ٔطوعیيبظ ایيٗ      60حبَ حسٚز 
وكٛض تئنٗ ٔي قٛز. تبدنىؿيتبٖ فمنطتيطیٗ دٕٟيٛضي    

% ٘ٛاحي وٛٞؿتب٘ي ٚ 93قٛضٚي ؾبثك ثٝ قٕبض ٔي ضٚز.
٘كيبٖ زٞٙيسٜ آٖ    1992% لبثُ وكت اؾت.آٔبض ؾيبَ  7

% ٔطزْ ظیط ذٍ فمط ظ٘سٌي ٔي وطز٘س.التهيبز  87ثٛز وٝ 
أپيطٚضي ثيٛزٜ زاضاي ٔعيبزٖ    ایٗ وكيٛض وكيبٚضظي ٚ ز  

 (.80ٟٕٔي ٔي ثبقس.زض ذكىي ٔحهٛض اؾت)ٕٞبٖ:
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 : ثطذي اظ ٔكرهب  وّي وكٛضٞبي ُٔٙمٝ ذطاؾبٖ ثعضي 1دسَٚ قٕبضٜ 

 دٕعنت ٘بْ وكٛض
زضنيييييس 
 ٔؿّٕب٘بٖ

 ٔؿبحت
ضتجييييييٝ 

 GDPزض

ضتجيييٝ 
تٛؾيعٝ  
 ا٘ؿب٘ي

ؾييطٔبیٝ 
ٌييعاضي 
 ذبضدي

ضتجييييٝ 
 نبزضا 

زضنييييس 
ظیط ذيٍ  

 فمط

ضتجييٝ 
 فؿبز

 78 133 115 82 447000 % ؾٙي76 27372000 اظثىؿتبٖ
7/18  %
(2008) 

177 

 165 150 172 111 647500 %99 28395000 افغب٘ؿتبٖ
36      %
(2008) 

180 

 33 101 88 26 1648000 %99 75149000 ایطاٖ
7/18  %
(2007) 

120 

 143 151 127 149 143100 % ؾٙي78 7215000 تبدنىؿتبٖ
53      %
(2009) 

152 

 77 108 102 96 448100 % ؾٙي87 5110000 تطوٕٙؿتبٖ
30      %
(2004) 

177 

 5482000 لطلنعؾتبٖ
8/60   %

 ؾٙي
199900 155 126 - 136 

7/33   %
(2011) 

164 

 
 ٔؿبحت ثٝ ونّٛٔتط ٔطثع آٚضزٜ قسٜ اؾت 
  ٌٝعاضي ذبضدي ثط اؾبؼ ٔنّنيٖٛ زالض  ؾطٔبی

 آٔطیىب اؾت.
  ثٝ نفط اؾت ثٙبثطایٗ ضتجٝ  10قبذم فؿبز اظ

ٔعىٛؼ ثٛزٜ ٚ ٞط وكٛض وٝ ضتجٝ اـ ثبالتطثبقيس فؿيبز   
 ثنكتطاؾت.

    ٌٖٛضتجٝ ٚ ٔكرهب  وكٛضٞب اظ ٔٙيبثع ٌٛ٘يب
 التجبؼ ٌطزیسٜ وٝ زض ثرف ٔٙبثع آٚضزٜ قسٜ اؾت.

 
 ت ممنستي  

ضا وٛیط تكىنُ ٔيي زٞيس.ٔطزْ    % ٔؿبحت ایٗ وكٛض80
آٖ اوثطاً ٔؿّٕبٖ ٚ ؾٙي ٔصٞت ٞؿيتٙس.ذٍ آٞيٗ ایيٗ    
وكٛض ٔجٟع ٚ ٕٞچٙنٗ ٔٙبثع عينٓ ٌبظ َجنعي زاضا ٔيي  

% ٔطزْ آٖ ظیيط ذيٍ فميط    78حسٚز  1991ثبقس.زض ؾبَ 
 ظ٘سٌي ٔي وطز٘س.)ٕٞبٖ(

 
 ق قيگستي  

% ٔييطزْ آٖ ظیييط ذييٍ فمييط  75،حييسٚز 1991زض ؾييبَ 
ض ضا اضايي لبثُ وكت تكيىنُ ٔيي   % ایٗ وك10ٛثٛز٘س.

زٞس ٚ فبلس ضاٜ آٞٗ تٛؾعٝ یبفتٝ اؾت.اوثطاًؾٙي ٔيصٞت  
(.ٕٞؿبیٍي لطلنعؾتبٖ ثب ٔؿّٕب٘بٖ 113ٔي ثبقٙس)ٕٞبٖ،

ایبِت ؾنٗ ونبً٘ چنٗ ٔٛدت تٛدٝ چنٗ  ثٝ ایٗ وكٛض 
قسٜ اؾت.تطونٝ ٘نع ثٝ ٔٙيٛض احنبء ٞٛیت تطوي ؾطٔبیٝ 
ٜ ٌييييعاضي فطاٚا٘ييييي ثييييط ایييييٗ ُٔٙمييييٝ ٕ٘ييييٛز 

 (rasekhoon.netاؾت.)
 

 افغي نست  
تٟٙيب وكيٛض ز٘نيب اؾيت ويٝ ضاٜ آٞيٗ ٘ساضز.ٔحهييٛض زض       
ذكىي اؾت.یىي اظ زالیُ عمت ٔب٘سٌنف ضا ديسایي اظ  
ایطاٖ زا٘ؿتٝ ا٘س.دبیٍبٜ غئٛپّنتنىي ٟٕٔي زاقيتٝ أيب اظ   
٘يط التهبز ثنٗ إِّّي ييعنف اؾيت.ایٗ وكيٛض ثنكيتط     

یبٞييبي آظاز، وٛٞؿييتب٘ي اؾييت ٚ ثييٝ عّييت زٚضي اظ زض 
ثبض٘سٌي زض آٖ حسالُ ثٛزٜ  ٚ زٔبي ٞٛا اذتالف ظیيبزي  

 زاضز.
 
 يي فته ه ی تحقيق – 3
 ژئوپليتيل  - 1 – 3

 19ثرف ٞبي عينٕي اظ ٔٙبَك ذطاؾبٖ ثعضي زض لطٖ 
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(. ٔطظثٙسي 18:1387اظ ایطاٖ دسا قسٜ اؾت )ٌنتبقٙبؾي،
ایٗ ٔٙبَك ٔب٘ٙس ثؿنبضي زیٍط اظ ٔٙيبَك آؾينب انيِٛي    
٘نؿت،ا٘ؿبٟ٘ب ٚ ٔٙبثع ٔكيتطن زض زَٚيطف ٔيطظ ٔب٘يسٜ     
ا٘س.زض ایٗ ُٔٙمٝ زض ََٛ تبضید ٕٞٛاضٜ اؾتطاتػي وبضثطز 
ظٚض ٚدٛز زاقتٝ اؾت.زض زٞٝ ٞبي اذنط ثٝ ٚیيػٜ پيؽ اظ   
ضٞبیي اظ اؾتجساز قيطق ٚ ؾٛؾنبِنؿٓ،ٔكيىُ أٙنيت ٚ    

 (.57، 1389تٛؾعٝ،ٕ٘ٛز ضٚقٙتطي یبفتٝ اؾت)حبفظ ٘نب،
قٛضٚي زٚ ٍ٘طا٘ي عٕيسٜ اظ ؾيٛي    پؽ اظ فطٚپبقي

غطة زض ایٗ ُٔٙمٝ ٚدٛز زاقت اَٚ ایٙىٝ اٍِٛي اؾالْ 
ؾنبؾي ایطاٖ ثٝ ایٗ وكٛضٞب ؾطایت ٕ٘ٙبیس ٚ ثعس ایٙىيٝ  

ٔنّنٖٛ ٘فطي ُٔٙمٝ چٝ ثبیيس ويطز. زض ٔيٛضز     50ثب ثبظاض 
اَٚ ٔعّْٛ قس وٝ ایٗ وكٛضٞب تٕبیّي ثيٝ ز٘جيبَ ويطزٖ    

فميٍ ٔؿيئّٝ زْٚ وٕبويبٖ     اٍِٛي ا٘مالثي ایطاٖ ٘ساض٘س ٚ
ثبلي ٔب٘سٜ ٚ آٖ،ثبظاض ٚ التهبز ُٔٙميٝ ثيٝ ٚیيػٜ ٔجحي      

 (.  49: 1379ا٘طغي اؾت)عُبیي،
ؾبذتبضٞبي غئٛپّنتنىي ُٔٙمٝ ضا ٔي تيٛاٖ ثيٝ چٙيس    
ٔحٛض تمؿنٓ ٕ٘ٛز.اثتسا حٛظٜ فطٞٙيً ٚ تٕيسٖ:اظ دّٕيٝ    
تبضید ٚ ٔكبٞنط ٔكتطن،زیٗ ٚ ٔصٞت ٔكيتطن،آزاة ٚ  

ْ.زض حٛظٜ التهيبزي ٔيي تيٛاٖ ثيٝ     ضؾْٛ ٔكتطن ٚ الٛا
ذُيٌٛ اضتجبَي،ا٘طغي،تجييبض )ضاٜ اثطیكيٓ( ٚ ٔب٘ٙييس آٖ   
تٛدٝ ٕ٘ٛز. ٚ زض حٛظٜ ؾنبؾي ٚ ادتٕبعي ٔيي تيٛاٖ ثيٝ    
حىٛٔت ٚ ثجب  ؾنبؾي،ٔكبضوت ٔطزْ،ٔؿبئُ أٙنتي  ٚ 

ٞبي ُٔٙمٝ اي ٚ فطا ُٔٙميٝ اي   زضٟ٘بیت زذبِت لسض 
ٛض زاقيتٝ  پطزاذت.آٔطیىب ٔي ذٛاٞس زض ایٗ ُٔٙمٝ حًي 

ثبقس تب چنٗ،ضٚؾنٝ ٚ ایطاٖ ضا وٙتطَ وٙس.اظ ؾٛي زیٍيط  
ٞط ؾٝ وكٛض فٛق ثب حًٛض آٔطیىب ثطاي ٘فٛش ٚ اؾيتفبزٜ  
اظ ایٗ ُٔٙمٝ ثٝ ٚیػٜ ثطاي زؾتنبثي ثٝ افغب٘ؿتبٖ ٔربِف 

(.چيينٗ زض ایييٗ ُٔٙمييٝ ثييب 37:1389ٞؿييتٙس)یعزاٖ فييبْ،
ثؿنبضي اظ وكٛضٞب زض ذهٛل ا٘يطغي ٕٞىيبضي زاضز ٚ   

ٞبٖ ٘مف ثنكتطي ٘نيع اؾيت.چنٗ ٚ ضٚؾينٝ،ٔربِف    ذٛا
تغننطا  ٚ آٔطیىب ٔٛافك تغننيطا  زض وكيٛضٞبي ُٔٙميٝ    
ٞؿتٙس.أب ٟٔٓ ایٗ اؾت وٝ ٔكرم قٛز تعبزَ لٛا ثيٝ  
٘فع وساْ َيطف اؾيت؟ٞط چٙيس زض اضٚپيب ٚ غطة،ٔحيٛض      
تغننطا  ،ٔجبح  ادتٕبعي ثب ٔحٛضیت التهبزي اؾت أيب  

ٔكىال  عينٓ التهبزي ایٗ ُٔٙمٝ زض عنٗ حبَ وٝ اظ 

ٚ فمساٖ تٛؾعٝ ض٘ف ٔي ثطز ثيب ایيٗ ٚديٛز ٞٙيٛظ ثحي       
زٔٛوطاؾييي ،آظازي ٚ ٔكييبضوت اؾييت.ا٘مالة ٌييُ الِييٝ 

ٕ٘ٛ٘ٝ اي اظ ٔكىال  زاذّيي   2005لطلنعؾتبٖ زض ؾبَ 
 وكٛضٞبي ایٗ ُٔٙمٝ اؾت.

وكٛضٞبي ایٗ ُٔٙمٝ ثٝ ٚیػٜ اظثىؿتبٖ،لطلنعؾيتبٖ  
وٟٛٞبي تينٗ قيبٖ    ٚتبدنىؿتبٖ زض زضٜ فطغب٘ٝ ٚ ضقتٝ

زضٌنطیٟبي اضيي ٔرتهطي زاض٘س.ایٗ زضٌنطي ٞب ثنكتط 
ثٝ زِنُ ٔٙبثع آة ٚ ؾپؽ ا٘طغي ٚ ظٔنٗ ٔيي ثبقيٙس.زض   

ٞب اظ ؾٛي حىٛٔيت   ظٔبٖ حىٛٔت قٛضٚي ایٗ زضٌنطي
ٔطوعي ضفع ٔي ٌطزیس أب پؽ اظ فطٚپبقي قٛضٚي ٕ٘ٛز 
ثنكتطي یبفت.ثطذي اظ ایٗ زض ٌنطیٟب ثيب ٚؾيبَت چينٗ    

 (. 2، 1391ٌطزیسٜ ا٘س)چنصضي،ٔطتفع 
ٔطوعي ثط  اظ ٍ٘بٞي زیٍط زض ٚالع  غئٛپّنتنه آؾنبي

 زٚ پبیٝ اؾتٛاض اؾت.
ٔؿبیُ التهبزي،٘فت ٚ ٌبظ،تطا٘عیت وبال،وكبٚضظي ٚ  -1
... 
ضلبثييت ٞييبي ثيينٗ لييسض  ٞييبي دٟييب٘ي ٚ ُٔٙمييٝ   -2

 1387اي،اؾالْ ٌطایي،تطن ٌطایيي ٚ....)غطایيبق ظ٘يسي،   
:227.) 
 
 جغ افيي ی انس ن   -3-2

ٞيب لٛٔنيت ٔرتّيف ٔيي ثبقيس       ایٗ ُٔٙميٝ قيبُٔ زٜ  
ّٔنت ٚ لٛٔنيت   80آ٘چٙب٘ىٝ فمٍ زض لطلنعؾتبٖ ثنف اظ 

(.أب قيبیس ثتيٛاٖ   96: 1378ظ٘سٌي ٔي وٙٙس)ٌنتبقٙبؾي،
 5ٌفت ليعاق ٞب،اظثىٟب،تبدنىٟيب،تطوٕٗ ٞيب ٚ لطلنعٞيب     

ظ ایطا٘يي ٞيب ٞؿيتٙس. اظ ٘ييط     ٌطٜٚ لٛٔي عٕسٜ ثٝ غنط ا
ٌٛیف ٘نع فبضؾي، تطوٕٙي، اظثىي، تبدنىي، لطلنيعي اظ  
ظثبٟ٘بي ضایف ایٗ ُٔٙمٝ ٞؿتٙس.ظثبٖ،عٙهط ٟٔٓ ٞيٛیتي  
زض ایٗ ُٔٙمٝ اؾت.اوثطیت ٔطزْ ُٔٙمٝ ٔؿّٕبٖ ٚ ؾٙي 
ٞؿتٙس.اِجتٝ عسْ تٛظیيع ٔٙبؾيت دٕعنيت ٔكيىُ ایيٗ      

پيصیطـ  ُٔٙمٝ اؾت أيب  ثيبظاض فيطاٚاٖ  ُٔٙميٝ آٔيبزٜ      
ؾطٔبیٝ ٌعاضي ٞبي ٔرتّف ٔي ثبقس.٘طخ ضقس دٕعنيت  
٘نع ثبال اؾت.پؽ اظ فطٚپبقيي قيٛضٚي اوثيط آٟ٘يب ذيٍ      
ؾنطیّنه ضاوٙبض ٌصاقتٝ ٚ ذٍ ذٛز ضا اؾتفبزٜ ٔي ٕ٘بیٙس.

تحلیلی بر ژئوپلیتیک خراسان بزرگ...



 
 : پطاوٙسٌي ٔٙبَك فبضؾي ظثب2ٖ٘مكٝ قٕبضٜ 

 
 وضعيت اجتمي ع   - 3 – 3

تٕبیُ ٔطزْ ثٝ ٔكبضوت ؾنبؾي ٚ ازاضٜ وكٛضٞب زض ایيٗ  
ُٔٙمٝ يعنف اؾت.اظ زیٍط ٔكىال  ٟٔٓ، ٔنعاٖ ثبالي 
فؿبز ٚ فمط اؾت.یىي اظ زالیُ آٖ ٚاثؿتٍي َٛال٘ي ثيٝ  
اتحبز قٛضٚي ثٛز وٝ ثٝ يعف عٕسٜ آٟ٘يب ا٘جبٔنيس)ظیٗ   

وكييٛضٞب دييعء  (.ثييب آ٘ىييٝ ٕٞييٝ ایيي51:1386ٗاِعبثييسیٗ،
وكٛضٞبي ٔؿّٕبٖ ٞؿتٙس ٚ ٞٛیت اؾالٔي ٚ ّٔي لٛي 
زاض٘س أب ٔصٞت ٘ٝ تٟٙيب ٘مكيي زض ازاضٜ وكيٛضٞب ٘يساضز     
ثّىٝ حتي فعبِنت ٞبي ٔصٞجي زض ثطذي اظ ایٗ وكيٛضٞب  
ٕٔٙٛع اؾت. زض تبدنىؿتبٖ، دٛا٘بٖ لب٘ٛ٘بً حك ضفيتٗ ثيٝ   

 زض ایٗ 19ٔؿجس ضا ٘ساض٘س.زض ٌنطیٟبي لٛٔي وٝ اظ لطٖ 
وكٛض ٔب٘سٜ ٚ ٞٛیت ایٗ وكٛض ضا ثٝ چٙس ثرف تمؿينٓ  
ٕ٘ٛزٜ ،ٞٛیيت ليٛٔي،ٔحّي،زیٙي ،ّٔيي ٚ ٕٞنٙيه ٘نيع      
ا٘ؿبٖ ؾىٛالض وٝ حتي زض لبٖ٘ٛ اؾبؾيي آٖ ٘نيع آٔيسٜ    

(.زض افغب٘ؿييتبٖ ایييطاٖ 41:1379اؾييت)ٔجتٟس قجؿييتطي،
َطفييساضاٖ ظیييبزي زاضز. زالیّييف ضا ٔييي تييٛاٖ زض ؾييٝ  

اظ ٔطزْ زض دطیبٖ تٟيبدٓ  أطدؿتجٛ ٕ٘ٛز:اَٚ پكتنجب٘ي 
قٛضٚي ،زْٚ ، پٙبٜ زازٖ ثٝ آٚاضٌبٖ ٞٓ زض ظٔبٖ اقيغبَ  

قٛضٚي ٚ ٘نع زض ظٔبٖ َبِجبٖ ٚ زض ٟ٘بیت ؾْٛ  ٔكبضوت 
 1390زض ثبظؾبظي ایٗ وكٛض)پنكٍبٞي فيطز ٚ ضحٕيب٘ي،   

% اظ دٕعنييت افغب٘ؿييتبٖ قيينعٝ اؾييت،ظثبٖ ٚ  20(. 140:
زض  فطًٞٙ زٚ وكٛض ٘عزیه ٚ تحهينُ َيالة افغيب٘ي   

ایطاٖ ٘نع ٔعیس ثط عّت اؾت.زض ظٔبٖ َبِجيبٖ ويٝ حتيي    
% ذبن ایٗ وكٛض ضا تهطف وطزٜ ثٛز٘س ایطاٖ زض وٙبض 95

 ٔطزْ افغب٘ؿتبٖ ثٛز.
ؾبیط وكٛضٞبي ُٔٙمٝ ٘نع اٚيبع ادتٕبعي ٔٙبؾيجي  
٘ساض٘يييس.پبینٗ ثيييٛزٖ تِٛنيييس ٘بذيييبِم زاذّي،ٔنيييعاٖ 

ٕٛزٜ اقتغبَ،پؽ ا٘ساظ ٚ تفبٚ  زضآٔسٞب وبض ضا ؾرت تط ٘
بي فطاٚا٘ي ٌطفتٝ ا٘س ٚ ثٟطٜ ٞ اؾت.اوثط ایٗ وكٛضٞب ٚاْ

ٞيبي   ٚأٟبیكبٖ ضٚظ ثيٝ ضٚظ ثنكيتطٔي قيٛز. ؾنبؾيت    
ضؾٕي ثي اعتجبض ٚ تهٕنٕب  ذبضدي غنط قفبفٙس. اغّيت  

زاض ٞؿيتٙس   ظٔبْ ،ضٞجطاٖ ایٗ وكٛض ٞب ثٝ ٔس  َٛال٘ي
یعٙي ٞٓ ٔي زا٘ٙس چٍٛ٘ٝ حىٛٔيت وٙٙيس ٚ ٞيٓ قيجىٝ     

زٜ ٚ پنٛ٘يسٞبي ٚفيبزاضي ٔحىٕيي    ٞبي حٕبیتي ٌؿيتط 
 (.12:  1386زاض٘س)ٔه فبضِنٗ، 
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ثركي اظ ٞالَ َالیي زض ایيٗ ُٔٙميٝ ليطاض زاضز ٚ    
افغب٘ؿتبٖ وكٛض ي اؾت وٝ ٔمبْ اَٚ وكيت ذكيربـ   
زض ز٘نييييب ضا زاضز.اظ تٕييييبْ ٔطظٞييييبي افغب٘ؿييييتبٖ زض 
قٕبَ،دٙٛة،ٔكطق ٚ ٔغطة،ٔٛاز ٔرسض ثٝ ضاحتي لبچبق 

 . (110 :1386،ٔي قٛز)ظیٗ اِعبثسیٗ 
 
 موانع ا تبي ط  - 4 –3

ایٗ ُٔٙمٝ تجسثُ ثٝ یه ٔنيساٖ ثيبظي قيسٜ اؾيت ٚ اظ     
٘مف آفطیٙي ایطاٖ ثٝ زِنُ عسْ ٌؿتطـ ٘فٛش آٖ تٛؾٍ 
لسض  ٞبي فطأُٙمٝ اي دٌّٛنطي ثعُٕ ٔي آیس.غطة ٚ 
ٞٓ پنٕب٘بٖ ُٔٙمٝ اي آٟ٘ب وٛقنسٜ ا٘س تب ثيب ثعضٌٕٙيبیي   
تٟسیس ثٙنبزٌطایي اؾالٔي اظ ؾٛي ایطاٖ ، اٚالً اظ ٞطٌٛ٘ٝ 

ُمٝ اي دٌّٛنطي ثب٘نبً ٘مف آفطیٙي ایيطاٖ ضا زض  اتحبز ٔٙ
ٞيبي ييس    ؾنبؾت ُٔٙمٝ وٕطً٘ ؾبظز.تيونس ثط تكنع،

غطثي،زفبعي ثٛزٖ ؾنبؾت ذبضدي ٚ تٟسیسٞبي أٙنتيي  
٘بقي اظ تٙٛع لٛٔنتي ٘نع ٔعیيس ثيط عّيت اؾيت)ضٕٞٙب ٚ     

 (  166:1389تٛاٍ٘ط،
ٞييبي اؾييطائنُ ،آٔطیىييب ٚ عطثؿييتبٖ  ثييطاي  تييالـ

ایطاٖ زض ایٗ ُٔٙمٝ لبثُ تٛديٝ اؾيت.   دٌّٛنطي اظ ٘فٛش 
ؾطٔبیٝ ٌصاضي ٔكتطن  25، ثنف اظ  1998فمٍ تب ؾبَ 

زض ظٔنٙيٝ   اظ ؾٛي اؾطائنُ ثب وكٛض ٞبي آؾنبي ٔطوعي
ٞيبي وكيبٚضظي، اضتجبَييب ، تجٟنيعا  پعقىي،ٔبقيينٗ    

(.ایيٗ  238: 1387آال  ٚ... نٛض  ٌطفت)غطایبق ظ٘يسي، 
ٔٛديت   ؾطٔبیٝ ٌعاضي ٞيب ٌصقيتٝ اظ ٔٙيبفع التهيبزي    

ثطذٛضزاضي اظ آضاء ایٗ وكٛضٞب زض ؾيبظٔبٖ ّٔيُ ذٛاٞيس    
ٕٞٝ ي فعبِنت ٞب ثٝ ذبَط ٔؿبیُ ؾنبؾي،أٙنتي  ٌطزیس.

 ٚ ؾُّٝ اؾت أب ظبٞط التهبزي زاضز.
ٞبي ٔنّنيبضزي ثيٝ ایيٗ وكيٛضٞب ٔيي       تطونٝ وٕه

ٕ٘بیس ٚ ثب ؾطاٖ اوثط آٟ٘ب ٘كؿت ٞبي زٚ ٚ چٙيس دب٘جيٝ   
ي ثب یىي اظ آٟ٘يب ٔيطظ   تكىنُ زازٜ اؾت زض حبِي وٝ حت

ٔكتطن ٘ساضز.ثالفبنّٝ پؽ اظ فطٚپبقيي قيٛضٚي،دنٕع   
تطونٝ ثبیيس اِٚينٗ   "ثنىط ٚظضي أٛض ذبضدٝ آٔطیىب ٌفت:

وكٛضي ثبقس وٝ زض ایٗ ُٔٙمٝ آؾنبي ٔطويعي ٚ لفميبظ   
فعبِنت وٙس تب ا٘مالثنيٛ٘ي ٔب٘ٙيس ایيطاٖ ٘تٛا٘ٙيس زض آ٘جيب      

ظثييبٖ ٚ  (.اؾييتفبزٜ اظ52: 1379)عُييبیي،"فعبِنييت وٙٙييس

لٛٔنت تطن زض ُٔٙمٝ ٚ حتي ٔٙبَك ٕٞجيٛاض اظ دّٕيٝ   
ٞبي تطونيٝ إٞنتيي    اؾتبٖ ؾنٗ ونبً٘ چنٗ ثٝ تالـ

ٚیػٜ ثركينسٜ اؾيت. عطثؿيتبٖ ٘نيع حًيٛضي ليٛي زض       
ُٔٙمٝ زاضز ثٝ عٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ اوثط ٚظضا زض تطونيت وبثنٙيٝ   

 (. 24، 1389وطظاي،َطفساض عطثؿتبٖ ثٛز٘س)یعزاٖ فبْ،
ایطاٖ اٌط چٝ اظ ٔٙبؾجتطیٗ ضاٜ ا٘تمبَ ا٘طغي ثطذٛضزاض 
اؾت أب ثٝ زِنُ اعٕبَ ؾنبؾت ٞبي آٔطیىب ٕٞيٛاضٜ ثيب   
چبِف ٔٛادٝ ثٛزٜ اؾيت . ثيٝ عٙيٛاٖ ٔثيبَ ذيٍ ِِٛيٝ       
نّح)ایطاٖ،ٞٙس،پبوؿتبٖ( ضاٜ ٔٙبؾجي ثيطاي ا٘تميبَ ٌيبظ    

ٞبي آٔطیىب ثيٝ   ٔٛضز ٘نبظ پبوؿتبٖ ٚ ٞٙس اؾت أب تالـ
ٔتٕبیيُ اؾيت ويٝ اظ     TAPIثب ذٍ ِِٛٝ  دبیٍعیٙي آٖ

تطوٕٙؿتبٖ،افغب٘ؿتبٖ،پبوؿتبٖ ٚ ٞٙس عجيٛض وٙيس. یيب زض    
ٔٛضز ا٘تمبَ ا٘طغي تطوٕٙؿتبٖ، زض ٘ييط اؾيت ويٝ ایيٗ     

( أيب اظ  trans Caspianٔؿنط اظ زضیبي ذعض ثٍيصضز ) 
ایطاٖ عجٛض ٘ىٙس.یب ذٍ ِِٛٝ ٘بثٛوٛ ويٝ تطوٕٙؿيتبٖ ٞيٓ    

ٚ اتهبَ آٖ ثٝ تطونٝ ٚ اظ تمبيبي پنٛؾتٗ ثٝ آٖ ضا زاضز 
ٔجبضؾتبٖ ٚ اتطیف أب ذيبض    آ٘جب ثٝ ثّغبضؾتبٖ،ضٚٔب٘ي،

 ( ٘نع ُٔطح اؾت. 8: 1388اظ ٔطظٞبي ایطاٖ ثبقس)لٙجطِٛ،
ٞبي فطأُٙمٝ اي،ٔكىال   ٌصقتٝ اظ زذبِت لسض 

عٕسٜ اي ٘نع زض ایٗ ُٔٙميٝ ٚديٛز زاض٘يس.ثطذي اظ ایيٗ     
تػیٟبي ٔكييىال  ٘بقييي اظ لٛٔنتٟييب ٚ زضٟ٘بیييت اؾييتطا 

٘يبٔي حىٛٔتٟب اؾت ثٝ عٙٛاٖ ٔثبَ زض ٔٛضز افغب٘ؿيتبٖ  
ثٝ ٘يط ٔي ضؾس ایٗ وكيٛض تٕيبیّي ثيٝ حيُ ٔكيىال       
٘يبٔي ٚ أٙنتي ٚ پطزاذتٗ ثٝ ٔكىال  التهبزي ٔيطزْ  

( ٚ فميساٖ ضاٜ ٞيبي   83: 1389٘ساضز)زٞكنبض ٚ ٔحٕٛزي،
 اضتجبَي ٔٙبؾت ثط ٔكىال  ایٗ وكٛض افعٚزٜ اؾت.

 
  اهني  ه   اهب ده  و - 4

اٌط ٔٙيٛض اظ ضاٞجطز ٚديٛز ضاثُيٝ اي ؾيبٔبٖ ٔٙيس ثينٗ      
(ثبیس پطؾينس  25: 1386اٞساف ٚ ٚؾبیُ اؾت)ٔه فبضِنٗ،

ضاٞجطز ایطاٖ زض ُٔٙمٝ ذطاؾبٖ ثعضي وساْ اؾت؟اٞساف 
ٞب ٞؿتٙس ٚ  ایطاٖ اظ حًٛض ٚ فعبِنت زض ایٗ ُٔٙمٝ وساْ

ٚؾبیُ ٘نُ ثٝ ٞط ٞسف چنؿت؟ثطذي اظ ایٗ ضاٞجطزٞب ضا 
 ٔي تٛاٖ ثٝ نٛض  شیُ ثطقٕطز:

تحلیلی بر ژئوپلیتیک خراسان بزرگ...



ثجب  ؾنبؾي ٚ حُ ٔٙبلكب  ُٔٙمٝ اي ٚ ثيٛٔي زض   – 1
 دٟت تئنٗ أٙنت قٕبَ قطق ٚ قطق وكٛض

 پنكٍنطي اظ ٔٙبلكب  – 2
 تمٛیت ضٚاثٍ التهبزي – 3
تمٛیت ٍٕٞطایي ُٔٙمٝ اي ٚ دّيٌٛنطي اظ زذبِيت    – 4

 وكٛضٞبي ذبض  اظ ُٔٙمٝ  
ت التهبز ٚ ثب تٛدٝ ثٝ ٞط ٌٛ٘ٝ ضاٞىبض ثبیس ثط ٔحٛضی

چٙس ٔٛيٛع ٟٔٓ زض ٘يط ٌطفتٝ قٛز.اِٚنٗ ٔٛيٛع یبفتٗ 
ٔٙبثع دسیس ا٘طغي زض ُٔٙمٝ اؾت ٚ ایٗ ،ٔٛدت تيثنط ثيط  
ضٚاثٍ ذٛاٞس قس.ؾپؽ ٔؿنطٞب ٚ ذٌُٛ ا٘تميبَ ا٘يطغي   
ٔي ثبقٙس.حًٛض آٔطیىب زض ُٔٙمٝ ٚ اؾتطاتػي ٌؿيتطـ  
فع ثييٝ قييطق اظ ؾييٛي ٘بتٛ،زذبِييت ضٚؾيينٝ ٚ چيينٗ ،ٔٙييب

پبوؿتبٖ،تٙٛع لٛٔنتي ٚ ٔؿبئّي اظ ایٗ زؾت ثبیس ٕٞٛاضٜ 
زض تعنيينٗ ضاٞجطزٞييب ٔييٛضز تٛدييٝ لييطاض ٌنط٘ييس.ثطذي اظ  

 ٟٕٔتطیٗ ضاٞجطزٞبي ٕٔىٗ عجبضتٙس اظ:  
 
ممل به توسعه مشو هي ی خ اس    - 1 – 4

 بگ ه
ؾنبؾت ٞبي ثبیس ثٝ ٘حٛي ؾٕت ٚ ؾٛ یبثس تيب ثيٝ ٞيط    

یبثيس. ٞيط وكيٛضي ويٝ     قىُ ٕٔىٗ ایٗ ُٔٙمٝ تٛؾعٝ 
ثتٛا٘س زض تٛؾعٝ ُٔٙمٝ ثنكتط ٕٞىبضي ٕ٘بیس لُعيبً ٘فيٛش   
ثنكتطي ٘نع زض آٖ ذٛاٞيس زاقيت.ثطاي ایجيبض اضتجيبٌ ٚ     
وٕه ثٝ تٛؾعٝ ، ٞطچٙس غئٛوبِچط ظطفنت ٞبي فطاٚا٘يي  
زض ایٗ ُٔٙمٝ زاضز وٝ زضثبضٜ آٖ ثح  ذٛاٞس قس أب اٌط 

قيٛز اقيتجبٜ   اثتسا ٚ نطفبً ثٝ دٙجٝ ٞبي فطٍٞٙيي تٛديٝ   
ٔحى اؾت.وكٛضٞبي اؾالٔي ثب غفّت اظ ٘نبظٞبي اِٚنٝ 
ایٗ وكٛضٞب ثٝ فعبِنتٟبي فطٍٞٙي ٚ ٔصٞجي ضٚي آٚضز٘س 
وٝ ٔٛدت ٘بذكٙٛزي ایٗ وكٛضٞب قسٜ اؾت. ایٗ ُٔٙمٝ 
ثبیس تٛؾعٝ یبثس ٚ اظ ٘يط التهبزي تمٛیت قٛز.ٚظیط أيٛض  
ذبضدٝ لطلنعؾيتبٖ زض پبؾيدا اعتيطاو ؾيفنط دٕٟيٛضي      

ٔي ایطاٖ زض ایٗ وكٛض زض ثطلطاضي ضٚاثٍ ثب اؾطائنُ اؾال
ٌفت:قٕب ٔي زا٘نس وكٛضٞبي زض حيبَ تٛؾيعٝ ٘نيبظ ثيٝ     
ؾطٔبیٝ ٌعاضي ذبضدي زاض٘س.ٔب ثيٝ وكيٛضٞبي ٔؿيّٕبٖ    
ضٚي آٚضزیٓ أب اظ ایٗ وكٛضٞب حتي یه ِمٕٝ ٘بٖ ثيطاي  

ٔييييطزْ ذييييٛز ثييييٝ زؾييييت ٘نبٚضزیٓ.)غطایييييبق    
ٗ  226:1387ظ٘ييسي، ُٔٙمييٝ ،  (.اوثييط وكييٛضٞبي ایيي

 ٔٛافمتٙبٔٝ ٔكبضوت ٚ ٕٞىبضي ثب اتحبزیٝ اضٚپب ضا أًب
وطز٘س.دبِت آ٘ىٝ ایٗ اؾٙبز ٔكيتُٕ ثيط زٟٞيب نيفحٝ      

ُّٔت ٔي ثبقٙس أب اوثيطاً ثيٝ ٔؿيبئُ فٙيي ٚ تجيبزال       
التهبزي ٔطثٌٛ ٞؿتٙس ٚ اٞساف ؾنبؾي ٚ ؾبیط اٞيساف  
وٕتط ٔٛضز تٛدٝ ٔؿتمنٓ ليطاض ٌطفتيٝ ا٘يس)ٔه فيبضِنٗ،     

(. اظ ؾييٛي تطونييٝ ٘نييع پييطٚغٜ ٞييبي ٔتعييسز  20: 1386
عٕطا٘ي،ؾييطٔبیٝ ٌعاضي،ٞنيتٟييبي التهييبزي ٚ...زض ایييٗ 

،یىهس ٚ  1993ُٔٙمٝ ا٘جبْ ٌطفتٝ اؾت.فمٍ تب ظٔؿتبٖ 
چُٟ ٔٛافمتٙبٔٝ ثنٗ تطونٝ ٚ ایٗ وكٛضٞب أًبء قيس.زض  

زا٘كجٛ اظ آؾينبي ٔطوعیجيب ثٛضؾينٝ     10000ٕٞنٗ ؾبَ 
ؼ ٔيي ذٛا٘س٘يس.وب٘بِٟبي   زِٚت تطونٝ زض ایٗ وكيٛض زض 

ؾيبعتٝ   24ٔبٞٛاضٜ اي تطونيٝ ٔرهيٛل ایيٗ ُٔٙميٝ،    
ثط٘بٔٝ پرف ٔيي وٙٙس.ثبظؾيبظي فطٚزٌيبٜ عكيك آثيبز،      
٘نطٌٚبٟٞييبي حطاضتييي،ضاٜ ا٘ييساظي ذُييٌٛ تّفٗ،حٕبیييت 
ثب٘ىٟبي تُطن اظ ؾطٔبیٝ ٌعاضي زضایٗ وكٛض فمٍ ثرف 
اظ ثط٘بٔيييٝ ٞيييبي تطونيييٝ زض ایيييٗ ُٔٙميييٝ ٔيييي     

 (.53: 1379ثبقٙس)عُبیي،
ایٗ زض حبِي اؾت وٝ آثبض ٚ عٛاضو ليٛ  ٚ ييعف   
ایٗ وكٛض ٞب زض زضدٝ اَٚ ٔتٛديٝ ایيطاٖ ذٛاٞيس ثيٛز ٚ     
زِٚت ٞبي يعنف أىبٖ ؾطایت ٘بثؿبٔب٘ي ٞبي ُٔٙميٝ  
ثٝ ایطاٖ ضا ٕٔىٗ ٔي ؾبظ٘س وٝ دٕٟٛضي اؾالٔي ایطاٖ 
ثٝ دبي ٚالع ٍ٘طي زض ایٗ ضاثُٝ تٟٙب ثٝ ٍ٘يبٜ فطٍٞٙيي   

 اوتفب ٕ٘ٛزٜ اؾت.
 
 ه ی م زی اي ا  توسعه استي   - 2 – 4

آثبزا٘ي ایٗ ؾٛي ٔطظ ٔٛدت ٔي ٌيطزز ويٝ تٛؾيعٝ ثيٝ     
فطاتط اظ ٔطظٞب وكنسٜ قٛز.ثٝ ٘يط ٔيي ضؾيس اظ ٔجٕيٛع    
وبضوطزٞبي زفبعي،أٙنتي،اضتجبَي ٚ تجبضي ٚ...ثنكتط ثٝ 
وبضوطز زفبعي ٚ أٙنتي ٔطظ پطزاذتٝ قيسٜ ٚ زض ثٟتيطیٗ   

ٝ قيسٜ اؾيت زض حيبِي ويٝ     قطایٍ ثٝ أٛض فطٍٞٙي تٛد
ضٕٞٙيب ٚ  "وبضوطز تجيبضي ثبیيس زضاِٚٛیيت ليطاض ٌنيطز.      

َي ُٔبِعٝ قٟط ٞبي ٔيطظي ذطاؾيبٖ ضييٛي     "تٛاٍ٘ط
ٔتٛدٝ قس٘س ٞيط چٙيس پيؽ اظ ثبظٌكيبیي ٔيطظ ایيطاٖ ٚ       
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تطوٕٙؿتبٖ تب حسٚزي اظ ٟٔبدط  ضٚؾتبینبٖ وبؾتٝ قسٜ 
 تبئنبٖ ي% ضٚؾ85ثٛز أب زض ٔمُع ظٔب٘ي تحمنك، ثنف اظ 

ثٝ زِنُ ثنىبضي ضٚؾتبي ذٛز ضا تطن ٕ٘ٛزٜ ثٛز٘س.فعبِنت 
قٟطٞب ٚ اؾتبٟ٘بي ٔيطظي زض ؾيٕت ایيطاٖ ويٝ پيؽ اظ      
فطٚپبقي قيٛضٚي ضٚ٘يك ٌطفتيٝ ثيٛز ثيٝ تيسضیف زچيبض        
ؾٛءٔسیطیت قس ٚ وكٛضٞبي ُٔٙمٝ ضاٟٞبي ديبیٍعیٙي  

(. فميط زض  167:1369ضا زض پنف ٌطفتٙس )ضٕٞٙب ٚ تيٛاٍ٘ط، 
بَ ٌؿتطـ ثيٝ ؾيٛي ایيطاٖ ضا    آ٘ؿٛي ٔطظ ٞطچٙس احتٕ

زاضز أب ٔي تٛاٖ اظ ایٗ تٟسیس ثٝ عٙيٛاٖ فطنيتي ثيطاي    
ؾطٔبیٝ ٌصاضي اؾيتفبزٜ ٕ٘يٛز ويٝ ٞيٓ ٔٛديت تٛؾيعٝ       
اؾييتبٟ٘بي ٔييطظي ذييٛز قييسٜ ٚ ٞييٓ ٔٛدييت ٌؿييتطـ  

 ٔجبزال  ثب آٖ ؾٛي ٔطظ ٔي ٌطزز.
 
 ب زا چه هي ی م زی  - 3 – 4

التهبز ٔٙيبَك ٔيطظي ٘ميف ٟٕٔيي زض پنكيطفت ایيٗ       
ٔٙبَك ،ثٟجٛز اؾتب٘ساضزٞبي ظ٘سٌي،ایجبز ضٚاثٍ زٚؾيتب٘ٝ  
ٚ... ذٛاٞس زاقت.  ثبظاضچٝ ٞبي ٔيطظي اظ قيٙبذتٝ قيسٜ    

ٞبي تٛؾعٝ التهبزي ٘ٛاحي ٔيطظي اؾيت ٚ    تطیٗ ضٚـ
یبفتٝ ٞبي تحمنمب  ٔرتّف ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ ایيٗ أيط   

أٙنت زض اثعبز ٔرتّف فيطاٞٓ   ثؿتط الظْ ضا ثطاي افعایف
ٕ٘ييٛزٜ اؾييت.اظ اثييطا  ادتٕييبعي ثبظاضچييٝ ٞييبي ٔييطظي 
حًٛضافطاز غنط ثٛٔي زض ایٗ ٔٙيبَك اؾيت ويٝ ٔٛديت     
آقٙبیي ٚ اضتجبٌ ٘عزیه تط،آقٙبیي ثنكتط ثب آزاة ٚ ضؾْٛ 
ٚ فطًٞٙ ُٔٙمٝ ٚ وبٞف فبنّٝ ٞبي ایجيبز قيسٜ ثيٝ    
 ٖ  ٚاؾُٝ ٔكىال  ُٔٙمٝ اؾت.لبزضي حبدت ٚ ٕٞىيبضا
زض ذهٛل ٘مف ثبظاضچٝ ٞبي ٔطظي زض أٙنت ٚ تٛؾعٝ 
پبیساض ٘ٛاحي ٔطظي، ُٔبِعٝ اي زض اؾتبٖ ذطاؾبٖ ضيٛي 
زاقتٝ ا٘س.٘تبیف حبنيّٝ حيبوي اظ آٖ اؾيت ويٝ پيؽ اظ      

    ٜ ٞيبي   تيؾنؽ ایٗ ثبظاضچٝ ٞيب ٔنيعاٖ ٔٛفمنيت پبؾيٍب
ٔطظي زض حفظ أٙنت ٔطظٞب ٚ أٙنيت عٕيٛٔي افيعایف    

ٞيب ٚ افيعایف    ٟيبدط  چكٍٕنطي زاقتٝ اؾت.وبٞف ٔ
تٕبیُ ثٝ ٔب٘سٖ زض ُٔٙمٝ،افعایف ٔٙيبفع پيِٛي ٚ ٔيبِيا    
پبؾد زٞٙسٌبٖ،افعایف لبثيُ تٛديٝ زض احؿيبؼ أٙنيت     
دب٘ي،ٔييبِي ٚ قييغّي،وبٞف ٘ييبآضأي ٞييبي ُٔٙمييٝ ٚ   

ٔحّي(٘نيع اظ   -دطائٓ،ثٟجٛز ٔكيبضوت زض ا٘تربثيب )ّٔي  

زیٍييط ٘تييبیف ایييٗ تحمنمييب  ثٛز)لييبزضي حبدييت ٚ      
 (.  142: 1389زیٍطاٖ،

 نتي ٚييأٙ -نبؾيييئِٛنٗ ؾييطظي ،ٔؿيثبظاضچٝ ٞبي ٔ
التهييبزي ٕٞجييٛاض ضا ثييٝ ٞييٓ ٘عزیييه ٔييي وٙييس أييب  
ؾنبؾتٟبي حبوٓ ثط ایٗ وكٛضٞب ٚ ٘فيٛش زَٚ ذيبضدي ٚ   
ٔٙبفع آٟ٘ب ٌبٞي ٔب٘ع ٘عزیىي ٞيب ٚ ٔٙجيط ثيٝ تعُنّيي     
ثبظاضچٝ ٞب اؾت.زض حبِي وٝ اٌط ایٗ ثبظاضچيٝ ٞيب ٚديٛز    
٘ساقتٝ ثبقٙسلبچبق ذالء آٖ ضا پط ذٛاٞس وطز، ظیطا ٔيطزْ  

ٝ ٚيعنت التهبزي ٘بُّٔٛة اقيتغبَ  ٔطظ٘كنٗ ثب تٛدٝ ث
زیٍطي ٘رٛاٞٙس زاقت اظ ایيٗ ضٚ أىيبٖ وٙتيطَ ٔي ثط     
ٔطظٞب ٘نع ٚدٛز ٘ساضز ٚ ایٗ ٕٞٝ زض وٙبض ؾٛزدٛیي ٞبي 
ٌطٚٞي لبچبلچي ثٝ تٛؾيعٝ فعبِنيت ٞيبي غنيط ليب٘ٛ٘ي      

 وٕه ٔي ٕ٘بیس.     
پؽ اظ تيؾينؽ ایيٗ ثبظاضچيٝ ٞيب تيطؼ اظ ؾيطٔبیٝ       

%( وييبٞف 58ٚز ظیييبزي)ٌييعاضي زض ایييٗ ُٔٙمييٝ تبحييس
یبفتٝ،أٙنت ادتٕبعي اظ دّٕٝ أٙنت ٔغبظٜ،ذٛزضٚ ٚ ٚديٝ  
٘مس ٘نع افعایف یبفتٝ اؾت.دبِت آ٘ىيٝ ثيب تيؾينؽ ایيٗ     

   ٓ ٞيبي ذيبضدي ٚ    ثبظاضٞب تٕبیُ اٞبِي ثيٝ تٕبقيبي فينّ
ٔٛؾينمي آٖ ؾيٛي ٔيطظ افيعایف یبفتيٝ ويٝ ایٗ،ذييالء       

  ( 132ٔطثَٛٝ ضا زض وكٛض ٘نع ضٚقٗ ٔي ٕ٘بیس.) ٕٞبٖ،
 
 ای  همني  يه ی منطقه – 4 – 4

ٞبي فطاؾٛي ٔطظٞب زض  ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٕٞىبضي ثب لٛٔنت
ذطاؾبٖ ثعضي ،وٕه وٙٙسٜ اؾت، ،ثي تٛدٟي ثيٝ ایيٗ   
أط ٘نع ٔٛدت ثٟطٜ ثطزاضي زقٕٙبٖ ٚ افيعایف زضٌنيطي   
ٞبي لٛٔي ٔي قٛز.ٔب٘ٙس تكىنُ ثّٛچؿيتبٖ ٚاحيس ويٝ    
یىي اظ اٞساف غطثي ٞيب ثيطاي  ُٔٙميٝ دٙيٛة قيطلي      

 ٍ بٞي فييييطز ٚ ایييييطاٖ)ٚ ٘نييييع پبوؿتبٖ(اؾت)پنكيييي
(. اٌط ّٔتٟب ثب ٞٓ ضاثُٝ زاقتٝ ثبقيٙس  237:1390ضحٕب٘ي،

ٞب ثٝ ٞٓ ٘نع ظیبز ٔي قيٛز.اظ ؾيٛي زیٍيط     تٕبیُ زِٚت
ـ  ٞيبي دٟيب٘ي    ثطاي حًٛض ُٔٙمٝ اي ٔٛفك ثبیس ٍ٘يط
ٞبي زاذّي زض  ٘ؿجت ثٝ ایطاٖ انالح قٛز ٚ ٘نع ؾنبؾت

دٟت ٍٕٞطایي ثنكتط ثبقس.ضٚاثٍ عّٕي ٚتجبزَ اؾيتبز ٚ  
ٞيبي   فعبِنيت  ثط٘بٔٝ ٞيبي ٔكيتطن فطٍٞٙيي،   زا٘كجٛ،

ٔكييتطن ظیؿييت ٔحنُي،افييعایف نييبزضا  ٚ ٚاضزا    
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زَٚطفٝ،پطٚغٜ ٞبي چٙس ّٔنتي ثب ثٟطٜ ٌنطي اظ اوِٛٛغي 
بي ذهٛنييي زض يٚ دغطافنييبي ُٔٙمييٝ، حًييٛض ثركٟيي

ٞبي التهبزي ثٝ ٚیيػٜ زضأيٛض حٕيُ ٚ ٘ميُ اظ      فعبِنت
اقىبَ ٔرتّف ایٗ ٕٞىبضي ٞيب ٔيي ثبقيس.ایٗ ُٔٙميٝ     

ضاي ٕٞٝ فبوتٛضٞبي ٍٕٞطایي اؾت ثٙبثطایٗ ٔي تيٛاٖ  زا
ثب اتربش زیپّٕبؾي ٔٙبؾت،ظٔنٙٝ ٞبي ثطلطاضي ٍٕٞطایيي  

 ُٔٙمٝ اي ضا فطاٞٓ ٕ٘ٛز. 
 
 تمذن   -تنيه ب  مشت مي   ف هنگ  - 5 – 4

یٍبٍ٘ي تٕس٘ي زضایٗ ُٔٙمٝ زض عنٗ چٙسٌبٍ٘ي ؾنبؾيي  
يٕٗ حفيظ اؾيتمالَ ؾنبؾيي وكيٛضٞب،تمٛیت تٕيسٖ      

ضا ٔٛدت ذٛاٞس ٌطزیس ٚ ایيٗ ثيب ؾيبثمٝ تيبضیري      ایطا٘ي
ایطاٖ ٘نع ٕٞرٛا٘ي زاضز.ظثبٖ فبضؾيي زض وٕطثٙيسي ويٝ    
أطٚظٜ ٌبٞي ٔٛضز ٞجْٛ لطاض ٌطفتٝ ثبیس تمٛیت قيٛز ٚ  
ایٗ فمٍ ٔطثٌٛ ثٝ وكٛض ایطاٖ ٘نؿت.ٍ٘بٜ ثٝ اؾالْ ثيٝ  
عٙٛاٖ یه تٕسٖ ٘نع عبٔيُ اقيتطان ٟٕٔيي ثينٗ ایيٗ      

الْ ٚ پطٞنع اظ ٔجبح  اذيتالف  وكٛضٞب اؾت. تىنٝ ثط اؾ
ثطاٍ٘نع ٔب٘ٙس قنعٝ ٚ ؾيٙي زض ؾطتبؾيط ُٔٙميٝ ٔٛديت     
افعایف لسض  ٕٞٝ وكٛضٞبي عًٛ ذٛاٞس قس. زض عّيٓ  
ٚ فطًٞٙ افطاز ثؿنبض ٔعطٚفي وٝ اظ ایٗ ُٔٙمٝ ثطذبؾيتٝ  
ا٘ييس ٔب٘ٙييس ثرييبضي،ثنٟمي ،َجييطي، فييبضاثي، اثٛضیحييبٖ  

ثيٝ ٞين    ثنطٚ٘ي،ذٛاضظٔي ٚ...حتي ؾعسي ٚ حبفظ تعّيك  
ٚاحس ؾنبؾي ٔؿتمّي ٘ساض٘س ٚ ٞن  یه اظ وكٛضٞب ٕ٘يي  
تٛا٘ٙس آ٘بٖ ضا ا٘حهبضاً ٔتعّك ثٝ دغطافنبي ؾنبؾيي ذيٛز   
ثسا٘ٙس.پصیطـ تٙٛع لٛٔي ،٘ػازي،ظثب٘ي ٚ فطٍٞٙي زض ایٗ 
حٛظٜ ٘نع ثٝ افعایف لسض  ٔي ا٘جبٔس.ایٗ أط ٘ٝ تٟٙب زض 
 ایٗ ُٔٙمٝ ثعضي أطي ثسیٟي اؾت ثّىٝ حتيي زض یيه  
ٚاحس ؾنبؾي )ٔب٘ٙس ٞط یيه اظ وكيٛضٞبي ُٔٙميٝ( ٘نيع     
تٙٛع ٘ػاز ٚ الٛاْ ٚ...ٚديٛز زاضز.ٞين  ٔيصٞت ٚ لٛٔنيت     
ذٛاٞبٖ ٘بثٛزي لٛٔنت ٚ یب ٔصٞت زیٍط ٘جٛزٜ ٕٞٝ ادعاء 
ایٗ تٕسٖ ٞؿيتٙس.ٔجٕٛعٝ عٙبنيط ؾيبظ٘سٜ ایيٗ عمجيٝ      

ٞبي  ٔكتطن،وٕه فطاٚا٘ي ثطاي اثطثركي ثنكتط تالـ
ثبض تبضیري ٚتٕس٘ي فطاٚا٘ي ٘نع وٝ التهبزي ذٛاٞس ٕ٘ٛز.آ

زض وكٛضٞبي ٔرتّيف ایيٗ ُٔٙميٝ پطاوٙيسٜ ا٘يس تييثنط       
ٞب ذٛاٞس زاقت.ثسیٗ ٔٙييٛض زض   ًٔبعفي ثط ایٗ فعبِنت

اثتسا ثبیس ؾيعي ٕ٘يٛز اظ ٔيٛاضز اذيتالف ثطاٍ٘نيع پطٞنيع       
ٌطایيي ایيٗ ُٔٙميٝ     ٕ٘ٛز.یىي اظ ٔحٛضٞبي ٟٔٓ زض ٞٓ

ت وٝ قيس   تالـ ثطاي وبؾتٗ اظ ؾتنعٞبي ٔصٞجي اؾ
ٚ لسضتي ثنكتط اظ زضٌنطیٟبي لٛٔي زاضز.زض تبدنىؿتبٖ ٚ 
اظثىؿييتبٖ ٕٞعیؿييتي ثنكييتطي ٚدييٛز زاضز. ثٛزائنييبٖ،  
ظضتكتنبٖ، قنعنبٖ، ؾٙي ٞب ٚ...ثب تؿبُٞ ٚ تؿبٔح فطاٚاٖ 
ثب ٞٓ ظ٘سٌي ٔي وٙٙس.اِجتٝ ثطذي ایٗ تؿيبُٞ ضا ثنكيتط   
٘ٙس ٘بقي اظ فطًٞٙ ثٛٔي ٚ ٘ٛعي اُ٘جبق ثب قطایٍ ٔي زا

تب ٘بقي اظ ٔعبضف زیٙي.ثٝ عٙٛاٖ ٔثبَ ذيٛز ضا ٔؿيّٕبٖ   
ٔي زا٘ٙس أب شثح اؾالٔي ٘ساض٘س،یب ذٛز ضا وٕٛ٘نؿت ٔيي  
زا٘ٙس أب ثطاي ٔطزٜ فبتحٝ ٔي ذٛا٘ٙيس. ایٟٙيب ثركيي اظ    

ٞبیي اؾت وٝ زض اضتجيبٌ ثيب وكيٛضٞبي ایيٗ      پنچنسٌي
 ٞب تٛدٝ ٕ٘ٛز. ُٔٙمٝ ثبیس ثساٖ

عيسْ اظزٚا  زذتيطاٖ    ثطذي اظ تعهجب  ٌصقتٝ ٔب٘ٙس
ثب افطازي ذبض  اظ ٔصٞت ٚ لْٛ ثٝ تيسضیف زض حيبَ ويٓ    
ضً٘ قيسٖ ٞؿيتٙس.ثٝ عٙيٛاٖ ٕ٘ٛ٘يٝ ظٖ قينعٝ ٚ ٔيطز       
ؾٙي،یب چٙس فطظ٘س قنعٝ ٚ چٙس فطظ٘يس ؾيٙي ٚ ٔب٘ٙيس آٖ    

(.ایيٗ  7:1388فطاٚاٖ زیسٜ ٔيي قيٛز)ٌعاضـ تحمنميبتي،   
ٞبي ٔرتّف نيٛض  ٔيي ٌنيطز     ٞب وٝ زضلٛٔنت اظزٚا 

ثركس.ظثبٖ ٔكتطن چٝ فبضؾي ٚ  اْ ضا ثٟجٛز ٔيضٚاثٍ الٛ
الٛاْ،ٔكبٞنط ٚ ؾبثمٝ تيبضیري ٔكيتطن،پنٛ٘س    چٝ تطوي،

ٞبي فطٍٞٙي ٚآزاة ٚ ضؾْٛ، تٛدٝ ثيٝ ٟ٘يبز ذيب٘ٛازٜ ٚ    
ثعضٌبٖ الٛاْ ٚأٛضي اظ ایٗ زؾت ثب قيس  ٚ ييعف زض   

تٛاٖ اظ پتب٘ؿنُ فيطاٚاٖ   ٌطزز.ٔي تٕبْ ُٔٙمٝ ٔكبٞسٜ ٔي
زض ایٗ ٔٛضز اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز ٚ ایٗ آؾتبٖ لسؼ ضيٛي ٘نع 

٘نطٚي عينٓ،زض ذسٔت اٞساف ا٘مالة ٚ تٛؾيعٝ ُٔٙميٝ   
ذطاؾبٖ ثعضي لطاض ٌنطز.ایٗ أط ٞٓ ثيٝ زِنيُ أىب٘يب     
ثؿنبض فطاٚا٘ي اؾت وٝ زض ایٗ ٔجٕٛعٝ ٚدٛز زاضز ٚ ٞيٓ  
ثٝ زِنُ اضظـ فطٍٞٙي اؾت وٝ ایٗ ٔىبٖ ٔميسؼ ٘يعز   

 ٕٞٝ ٔطزْ ٚوكٛضٞبي ُٔٙمٝ زاضز.
 
 نتيجه گي ی - 5

ٞييبي آظاز  وكييٛضٞبي ایييٗ ُٔٙمييٝ دييع ایييطاٖ ثييٝ آة 
زؾتطؾي ٘ساض٘س ٚ زاضاي ٔطظٞبي ٔكيتطوي ثيب یىيسیٍط    
ثٛزٜ ٚ زض ٔؿنط تطا٘عیتي لطاض زاض٘س. پنٛ٘سٞبي تيبضیري ٚ  

خراسان بزرگ72



خراسان بزرگ 73

فطٍٞٙي ضیكٝ ٞبیي غضف زاقتٝ ٚيٕٙبً ٔحسٚزیت ٔٙبثع 
آثي ٘نع اظ ٔعًال  ُٔٙمٝ  اؾت. ثب تٛديٝ ثيٝ ٚييعنت    

الٛاْ زض وكٛض ٞبي ٔحسٚزٜ ذطاؾبٖ ثعضي زض ٔٛظائنىي 
ؾنبؾت ٌصاضي ٞب ثبیيس اظ أىيبٖ ضقيس ٔيٛاضز اذيتالف      
ثطاٍ٘نيع پطٞنيع ٕ٘ييٛز. ضاٟٞيبي اضتجيبَي ضا  ثبیييسزضتٕبْ     
ُٔٙمٝ ذطاؾبٖ ثعضي تمٛیت ٕ٘ٛز.ثٝ ٚیيػٜ غئٛاوٛ٘يٛٔي   
افغب٘ؿتبٖ زض ٌطٚ ثٟطٜ ثطزاضي ضیّي ٚ تٛؾيعٝ ديبزٜ اي   

ؿيٍ ضاٜ اثطیكيٓ ٔٛديت تمٛیيت     اؾت. زض ٚالع احنبء ٚ ث
غئٛوبِچط ٚ غئٛاوٛ٘ٛٔي ُٔٙمٝ ٔيي ٌيطزز.زض وٙيبض آٖ اظ    
فٙبٚضي اضتجبَب  ثٟطٜ ثيطزاضي ٕ٘يٛز تيب تٛؾيعٝ ٘بحنيٝ      

ؾطیعتط قٛز.زض تحّنيُ ٟ٘يبیي ثيٝ ٘ييط ٔيي ضؾيس غئيٛ        
اوٛ٘ٛٔي زض ایٗ ُٔٙمٝ ثبیس ثط غئٛوبِچط اِٚٛیت یبثيس تيب   

ت یبفت.ٞط چيٝ  ثتٛاٖ ثٝ ٞط زٚٔمِٛٝ أٙنت ٚ تٛؾعٝ زؾ
ایٗ ُٔٙمٝ تٛؾعٝ یبفتٝ تط ثبقس،ثطلطاضي اضتجبٌ ضاحت تط 
ٚ زض ٟ٘بیت اؾتبٟ٘بي قطلي وكٛضٔبٖ أيٗ تيط ذٛاٞٙيس    
ثٛز.ثبیس تالـ قٛز تب ثٝ افعایف ليسض  ٘بقيي اظ ضقيس    
التهييبزي تٛؾييعٝ زازٜ قييسٜ ٚ اِجتييٝ ثييطاي ٔٛفمنييت زض 
فعبِنتٟيبي ُٔٙميٝ اي ثبیيس اؾيتطاتػیٟبي فطأُٙمييٝ اي     

 اقتٝ زض ٘يط ٌطفتٝ قٛز.      ز
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 فه ست من بع
 

 ،ٔتطدٓ أنط حؿنٗ تٛوّي،ا٘تكبضا  ؾجعاٖ،تٟطاٖ"پس از سقوط،ب زی نه ي  د  جه   تل قطب "،(1386ثطغیٙؿىي،ظثنٍٙنٛ)
 ،ؾبظٔبٖ دغطافنبیي ٘نطٚٞبي ٔؿّح"قلم وخواه  اي ا  و آم ين  د  خ و  مي نه"(،1390ٚ ٔحٕسعّي ضحٕب٘ي) پنكٍبٞي فطز،ظٞطا
 قٟطیٛض www.tebyan.net  ،26،"اختالف   م زی د  آسي ی م مگی"(،1391چنصضي،پطیؿب)

 ،٘كط ا٘تربة،تٟطاٖ"قذ   و من فع مل "(،1389حبفظ ٘نب،ٔحٕس ضيب)
افغ نست  ،ا تب ط  يل ،د آمذی ب  س ز و م   حمل و نقل چنيذ وجهي  بي  همني  ی      –اي ا  "(،1389ذجؿتٝ ٘نب،حؿٗ)

 ، فهّٙبٔٝ ثنٗ إِّّي ضٚاثٍ ذبضدي ،ؾبَ زْٚ قٕبضٜ پٙجٓ،ثٟبض"منطقه ای
فهيّٙبٔٝ  "،( 1002- 1002مالحظ   پ مست   د  ف آينذ مب  زه عليه ت و يسي)  "(،1389زٞكنبض حؿنٗ ٚ ظٞطا ٔحٕٛزي)

 ي ضٚاثٍ ذبضدي ،ؾبَ زْٚ قٕبضٜ پٙجٓ،ثٟبضثنٗ إِّّ
 ،٘كط ٔكعط،تٟطاٖ"آشن ي  ب  مشو ه ی اسالم "(،1387ضٚحب٘ي،حؿٗ)

نقي  شيه ه ی مي زی د  ف آينيذ جهي ن  شيذ  و توسيعه منطقيه ای         "(،1389ضٕٞٙب،ٔحٕس ضحنٓ ٚ ٔعهيٛٔٝ تيٛاٍ٘ط)  
 غئٛپّنتنه،ؾبَ قكٓ،قٕبضٜ ؾْٛ،پبینع،فهّٙبٔٝ "اي ا ،مط لعه مو دی:شه ه ی م زی است   خ اس    ضوی

 ،ا٘تكبضا  ضٚاق،تٟطاٖ"امپ اتو ی شو وی به مج  م   ود"(،1360ظعنٓ ،وٛضـ)
 ضقت ،وتنجٝ ٌنُ،"د آمذی ب  جغ افي ی سي س  پيش فته"(،1386ظیٗ اِعبثسیٗ،یٛؾف)

ضاٞجيطزي، ؾيبَ ؾْٛ،قيٕبضٜ     ،فهيّٙبٔٝ ُٔبِعيب   " ق بت د  منطقه،ب  س  سي سته ی ايي ا  و ت مييه  "(،1379عُبیي،فطٞبز)
 ؾْٛ،پبئنع  

 ،پػٚٞكىسٜ ُٔبِعب  ضاٞجطزي، تٟطاٖ"محيط امنيت  پي امو  جمهو ی اسالم  اي ا "(،1387غطایبق ظ٘سي،زاٚز)
تبيين نق  ب زا چه ه ی م زی د  امنيت و توسعه پ يذا  نواح  پي امو ،مط لعه "(،1389لبزضي حبدت، ٔهُفي ٚ زیٍطاٖ)

 ،فهّٙبٔٝ غئٛپّنتنه،ؾبَ قكٓ،قٕبضٜ ؾْٛ،پبینع "م زی است   خ اس    ضوی مو دی ب زا چه ه ی
 ،پػٚٞكىسٜ ُٔبِعب  ضاٞجطزي،تٟطاٖ"خط لوله ن بومو،ف صته  و موانع پي   وی اي ا "(،1388لٙجطِٛ،عجساهلل)

 اٖ،پػٚٞكىسٜ ُٔبِعب  ضاٞجطزي،تٟط"ن سيون ليس) قوم  و قوميت بلوچ د  اي ا "(،1388ٌعاضـ تحمنمبتي)
 ،ٔٛؾؿٝ ٌنتبقٙبؾي" اهنم ی مشو ه ی مستقل مشت ك المن فع و جمهو يه ی ب لتيل"(،1387ٌنتبقٙبؾي)

،فهّٙبٔٝ ُٔبِعب  ضاٞجطزي، ؾيبَ ؾْٛ،قيٕبضٜ   "ت جينست  ،متحذی ت زه و مه) ب ای ج.ا.ا."(،1379ٔجتٟس قجؿتطي،عّي اقطف)
 ؾْٛ،پبئنع

 ،تطدٕٝ ٘بنط ثّنغ،پػٚٞكىسٜ ُٔبِعب  ضاٞجطزي"سوی يل ن  اهب دقفق ز و آسي ی م مگی به "(،1386ٔه فبضِنٗ ؼ.٘نُ)
 ، پػٚٞكىسٜ ُٔبِعب  ضاٞجطزي"و چش) انذاز آ  د  س ل آينذه 1311ا زي ب  امنيت مل  د  س ل "(،1389یعزاٖ فبْ،ٔحٕٛز)

  
Wikipedia.com 
World factbook of the CIA                               
UN human Development Report  (2011( HDI 
Unaited Nation (2010) GDP  
Corruption Perception Index (2011) CPI 
World Bank Report  (2011)      
www.rasekhoon.net 
http://www.tebyan.net/mobile.aspx /Comment /index.aspx?pid=147933 
 

 ٔىتجٝ اِطقس،٘بقطٖٚ،ضیبو،"جغ افيه الع ل) االسالم "(،2007اِجكبیطٜ،ضاتت ٔحٕٛز)  
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