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 چکيده

 اص تشخي حتي وٝ جايي تا است آٔذٜ ٔي ضٕاس تٝ تطشي جٛأـ ٞاي دغذغٝ اص يىي فٙٛاٖ تٝ أٙيت ٔسأِٝ دٚس، ٞاي ٌزضتٝ اص

 ص٘ذٌي تٝ دادٖ تٗ ٚ عثيقي حيات ٚ آصادي ٔمِٛٝ اص تطش پٛضي چطٓ داليُ اص يىي ٔقتمذ٘ذ اجتٕافي ٔغاِقات حٛصٜ ا٘ذيطٕٙذاٖ

 ديٍش، فثاست تٝ. است رٞٙي اي ٔمِٛٝ اجتٕافي أٙيت وپٟٙان، ٔىتة سٚيىشد اساس تش. است تٛدٜ اجتٕافي أٙيت ٔسأِٝ جٕقي،

 اجتٕافي أٙيت تشلشاسي دس تٙاتشايٗ. دٞذ ٔي ضىُ سا آٖ تأٔيٗ ٘حٜٛ ٚ أٙيت تقشيف ا٘سا٘ي جأقٝ يه دس حاضش افشاد رٞٙيت

 ٘ؾش تٝ. داس٘ذ ٘مص أٙيت ايٗ دس وٝ وسا٘ي دْٚ ٚ وٙٙذ ٔي استفادٜ اجتٕافي أٙيت اص وٝ وسا٘ي اَٚ است، ٟٔٓ تاصيٍش دٚ رٞٙيت

 تقشيف دس تٛا٘ذ ٔي أٙيت تأٔيٗ ٔجشياٖ ٚ ٔشص٘طيٙاٖ رٞٙيت يقٙي ضذ، لائُ ٞٓ ٔشصي أٙيت دستاسٜ سا ٔسأِٝ ايٗ تتٛاٖ سسذ ٔي

 تش تّٛچستاٖ، ٚ سيستاٖ استاٖ ٚ افغا٘ستاٖ وطٛس تا ٕٞجٛاسي سغٓ تٝ جٙٛتي خشاساٖ استاٖ. تاضذ ٟٔٓ اجتٕافي أٙيت تأٔيٗ ٚ

 ايٗ ٘ٛيسٙذٌاٖ. است تٛدٜ ٔشصي أٙيت ٔسأِٝ دس ٚيژٜ تٝ ٞا استاٖ تشيٗ أٗ جضء ا٘تؾأي، ٘يشٚي ساِيا٘ٝ ٞاي ٌضاسش اساس

 پايذاس أٙيت ٔياٖ ٔقٙاداسي ساتغٝ سسذ ٔي ٘ؾش تٝ وٝ ا٘ذ ٕ٘ٛدٜ ٔغشح ٌٛ٘ٝ ايٗ سا خٛد فشضيٝ ٔسأِٝ، ايٗ چشايي تٝ پاسخ دس پژٚٞص

 دستاسٜ تاصيٍش دٚ ايٗ رٞٙيت ديٍش، فثاست تٝ. تاضذ داضتٝ ٚجٛد استاٖ ٔشصي أٙيت تأٔيٗ ٔجشياٖ ٚ ٔشصي فطايش رٞٙيت ٚ ٔشصي

 .است ٔقٙاداسي ساتغٝ داساي اجتٕافي أٙيت استماي واسٞاي ساٜ ٚ أٙيت ضقف ٘ماط أٙيت، تقشيف

 ٔختّف ٔٙاعك فطايشي آٔاسي جأقٝ اص ،(پشسطٙأٝ )پيٕايطي سٚش تٝ وپٟٙان ٔىتة سٚيىشد اص استفادٜ تا حاضش ٘ٛضتاس

 ٘طاٖ ٞا، دادٜ تحّيُ ٚ تجضيٝ اص حاغُ ٘تايج. است دادٜ لشاس پشسص ٔٛسد ٚ ا٘تخاب سا ٕ٘ٛ٘ٝ حجٓ جٙٛتي، خشاساٖ استاٖ ٔشصي

 أٙيت ٔسأِٝ دس استاٖ أٙيت تأٔيٗ ٔجشياٖ ٚ فطايش رٞٙيت ٔياٖ ٔقٙاداسي ساتغٝ يقٙي است، پژٚٞص فشضيٝ اثثات دٞٙذٜ

 .داسد ٚجٛد اجتٕافي

 .وپٟٙان ٔىتة تٛصاٖ، تاسي اجتٕافي، أٙيت جٙٛتي، خشاساٖ فطايش جٙٛتي، خشاساٖ: کليدي واشگان

 

 

 

                                                           

      ٔسؤَٚ ٘ٛيسٙذٜ تيشجٙذ، دا٘طٍاٜ سياسي فّْٛ ٌشٜٚ فّٕي ٞيأت فضٛ. 
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                                              تيشجٙذ دا٘طٍاٜ سياسي فّْٛ ٌشٜٚ استادياس .2 

               ٔذسس تشتيت دا٘طٍاٜ سياسي فّْٛ اسضذ واسضٙاسي آٔٛختٝ دا٘ص. 

 



 مقدمه

 ٘اأٙي، اص فشاس ٚ أٙيت تأٔيٗ تشاي وٝ تطش. اٚست ص٘ذٌي عَٛ دس ا٘ساٖ ٞاي اٍ٘يضٜ تشيٗ ٟٔٓ اص أٙيت تٝ سسيذٖ تشاي تىاپٛ

 ٚ ٞا ا٘ساٖ سٛي اص تّىٝ عثيقي، فٛأُ ٚ عثيقت سٛي اص تٟٙا ٘ٝ اٚ أٙيت تاس ايٗ وٝ دسيافت صٚدي تٝ تٛد، دادٜ تطىيُ جأقٝ

 تٝ لذٔتي أٙيت، ٔفْٟٛ ديٍش، فثاست تٝ(. 23: 1385 ٘ٛيذ٘يا، )ضٛد ٔي تٟذيذ ٘يض سياسي ٚ التػادي اجتٕافي، ٌٛ٘اٌٖٛ فٛأُ

 اي تاصٜ اتقاد تطشي، جٛأـ تٛسقٝ تا تذسيج تٝ ٔفْٟٛ ايٗ. داسد تمذْ "جأقٝ ٚ اجتٕاؿ" ٔفْٟٛ تش جٟتي اص ٚ تطش تاسيخ ٚسقت

 فٙٛاٖ تا جذيذ، اي ٔمِٛٝ دس أٙيت تأٔيٗ تشاي اٚ ٕٞيطٍي دغذغٝ تشتية، تذيٗ(. 42: 1381 صٍ٘ٙٝ، ٚ آتادي صٍ٘ي )است يافتٝ

 .وٙذ ٔي ؽٟٛس اجتٕافي أٙيت احساس

 سغح وٙٙذٜ تقييٗ افشاد رٞٙيت وٝ اي ٌٛ٘ٝ تٝ داسد، تٍٙاتٍٙي ساتغٝ أٙيتي ٔسائُ ادسان ٘حٜٛ تا أٙيت ٔمِٛٝ دغذغٝ أشٚصٜ

 تقشيف جٙٛتي، خشاساٖ استاٖ دس آيا وٝ است اساس ايٗ تش حاضش پژٚٞص اساسي پشسص. تاضذ ٔي أٙيت اص اجتٕاؿ تشخٛسداسي

 اص تخطي فٙٛاٖ تٝ آٖ فطايش ٚ استاٖ أٙيت وٙٙذٜ تأٔيٗ ٔجشياٖ آيا ديٍش، فثاست تٝ داسد؟ ٚجٛد أٙيت ٔفْٟٛ اص ٔطتشوي

 ٍ٘اٜ اص ٚ است ٘ضديه يىذيٍش تٝ ٔيضاٖ چٝ تاصيٍش دٚ ايٗ رٞٙيت داس٘ذ؟ أٙيت ٔفْٟٛ اص ٔطتشوي تقشيف استاٖ، ٔشصي جٕقيت

 دس تٛا٘ذ ٔي أٙيت ٔجشياٖ ٚ فطايش رٞٙي اضتشاوات آيا ياتذ؟ ؽٟٛس اجتٕاؿ تستش دس تايستي ٞايي ضاخػٝ چٝ تا أٙيت ،يه ٞش

 رٞٙيت ٔياٖ ٔقٙاداسي ساتغٝ وٝ است استٛاس ٔثٙا ايٗ تش حاضش پژٚٞص فشضيٝ تاضذ؟ اثشٌزاس جٙٛتي خشاساٖ اجتٕافي أٙيت

 ضشية افضايص تافث أش ايٗ وٝ داسد ٚجٛد آٖ ٔػاديك ٚ اجتٕافي أٙيت تقشيف خػٛظ دس استاٖ فطايش ٚ وٙٙذٜ تأٔيٗ ٔجشياٖ

 . است ضذٜ استاٖ دس أٙيت

 پيٕايطي ٚ ٔٛسدي ٔغاِقٝ تٝ دست تحميك، فشضيٝ ٚ سؤاالت تٝ پاسخ ٚ تش ٚالقي ٘تايج حػَٛ جٟت دس ٘ٛضتاس ايٗ ٘ٛيسٙذٌاٖ

 اجتٕافي أٙيت اص ٞٓ وٝ تاصيٍشا٘ي فٙٛاٖ تٝ استاٖ ٔشصي فطايش اَٚ ٌشٜٚ ٕ٘ٛد٘ذ، ٔطخع آٔاسي جأقٝ دٚ ٚ صد٘ذ ٔٛضٛؿ

 ٔٛضٛؿ تا ٔشتثظ ٟ٘ادٞاي دس وٝ استاٖ اجشايي ٔسؤِٚيٗ دْٚ ٌشٜٚ. داس٘ذ ٘مص آٖ ٔا٘ذٌاسي ٚ تشلشاسي دس ٞٓ ٚ وٙٙذ ٔي استفادٜ

 استاٖ، تأٔيٗ ضٛساي استا٘ذاسي، اضتغاَ حٛصٜ استا٘ذاسي، اجتٕافي حٛصٜ استا٘ذاسي، أٙيتي سياسي حٛصٜ ٕٞا٘ٙذ اجتٕافي أٙيت

 فٙٛاٖ تٝ ٘ؾأي ٟ٘ادٞاي ٚ فطايشي ٔٙاعك اسالٔي ضٛساي ٔشتثظ، ٞاي تخطذاسي ٔشتثظ، ٞاي فشٔا٘ذاسي استاٖ، فطايشي ساصٔاٖ

 .وٙٙذ ٔي آفشيٙي ٘مص استاٖ أٙيت تأٔيٗ تاصيٍشاٖ

 

 تحقيق پيشينه

 آٟ٘ا تشيٗ ٟٔٓ وٝ است ٌشفتٝ غٛست اجتٕافي أٙيت خػٛظ دس ٔتقذدي ٔغاِقات وٝ دٞذ ٔي ٘طاٖ تحميك پيطيٙٝ تشسسي

 : اص فثاستٙذ

 استاٖ ٔشاوض ضٟشٚ٘ذاٖ تيٗ دس اجتٕافي أٙيت احساس ٔيضاٖ تشسسي »خػٛظ دس 1384 ٚ 1383 ٞاي ساَ دس پيٕايص دٚ

 ٘تايج. است ضذٜ پشداختٝ ضٟشٚ٘ذاٖ أٙيت احساس دس ٔختّف ٞاي ساصٔاٖ ٘مص تشسسي تٝ آٖ دس وٝ ٌشفتٝ ا٘جاْ« وطٛس ٞاي

 وشأتي، )ا٘ذ داضتٝ ضٟشٚ٘ذاٖ أٙيت حفؼ ٚ تأٔيٗ دس سا ٘مص تيطتشيٗ لضائيٝ لٜٛ ٚ ا٘تؾأي ٘يشٚي دٞذ ٔي ٘طاٖ پژٚٞص، ايٗ

1385 :10.) 

 تٝ تضسي تٟشاٖ ٘طيٙاٖ حاضيٝ تيٗ دس أٙيت احساس ٔيضاٖ تشسسي »ٔٙؾٛس تٝ ٘اجا سٛي اص 1383 ساَ دس ٘ؾشسٙجي يه

 سٗ، وٝ دٞذ ٔي ٘طاٖ ٘ؾشسٙجي ايٗ ٘تايج. است ضذٜ ا٘جاْ آ٘اٖ ديذٌاٜ اص ا٘تؾأي ٘يشٚي فّٕىشد تشسسي ٚ« ٔٙاعك تفىيه



 سسذ ٔي ٘ؾش تٝ(. 7-12: 1383 ٘اجا، )است تأثيشٌزاس آ٘اٖ أٙيت احساس تش افشاد دسآٔذ ٚ تحػيالت ٔيضاٖ تأُٞ، ٚضقيت جٙس،

 . است تذيُ تي خٛد ٘ٛؿ دس ٔٛضٛؿ ايٗ ٚ ٘ذاضتٝ پژٚٞص ايٗ ٔٛضٛؿ تٝ ٔستميٕي اضاسٜ ٔزوٛس ٔغاِقات اص وذاْ ٞيچ

 

 جنوبي خراسان استان موقعيت

 ضٛساي ٔجّس ٔػٛتٝ اساس تش استاٖ، ايٗ. است ضذٜ ٚالـ تيشجٙذ ضٟش ٔشوضيت تا ايشاٖ ضشق دس جٙٛتي خشاساٖ استاٖ

 ويّٛٔتش 151193 استاٖ ايٗ ٔساحت. ضذ ايجاد 1383 ساَ دس استاٖ، سٝ تٝ تضسي خشاساٖ استاٖ تمسيٓ اص پس ٚ اسالٔي

 ٔيثاضذ ٘فش 662534 تا تشاتش آٖ جٕقيت ،1390 ساَ سشضٕاسي اساس تش. است ايشاٖ استاٖ سٛٔيٗ ٘ؾش، ايٗ اص وٝ است ٔشتـ

 (.ايشاٖ آٔاس ٔشوض سايت اص تشٌشفتٝ 1390 ٔسىٗ ٚ ٘فٛس فٕٛٔي سشضٕاسي )است وطٛس استاٖ ٞطتٕيٗ ٚ تيست ٘ؾش ايٗ اص ٚ

: 1391 ضاعشي، )تاضذ ٔي ٔتش ٔيّي 150 ٔقادَ تمشيثاً آٖ دس تاس٘ذٌي ٔياٍ٘يٗ ٚ است غحشايي ٘يٕٝ ٞٛاي ٚ آب داساي استاٖ

 ٔشاتـ دسغذ 63/3 تياتا٘ي، دسغذ 22/7 ٔيضاٖ، ايٗ اص وٝ ٔيٍيشد تش دس عثيقي فشغٟٟاي سا استاٖ ايٗ ٚسقت دسغذ 95(. 20

 واٟ٘ٛ٘اي جضء استاٖ، ايٗ ٔساحت اص ٞىتاس 880334. است جٍّٙي دسغذ 6/8 ٚ ٔتٛسظ ٚ خٛب ٔشاتـ دسغذ 7/2 تياتا٘ي،

 ٚ سغح تيطتشيٗ داساي تحشا٘ي، واٟ٘ٛ٘اي ٔساحت ٞىتاس 242472 تا لايٙات ضٟشستاٖ وٝ است تادي فشسايص تحشا٘ي

 اص يىي سا استاٖ ايٗ تٛاٖ ٔي سٚ، ايٗ اص. است تادي فشسايص تحشاٖ واٖ٘ٛ سغح وٕتشيٗ داساي ٞىتاس، 27787 تا سشاياٖ ضٟشستاٖ

 استاٖ تا ضٕاَ اص استاٖ ايٗ. تاضذ ٔي تأثيشٌزاس آٖ ساوٙاٖ ص٘ذٌي تش ٔسأِٝ ايٗ تاِغثـ وٝ دا٘ست وطٛس ٞاي استاٖ تشيٗ خطه

 تّٛچستاٖ ٚ سيستاٖ استاٖ تا جٙٛب اص ٚ افغا٘ستاٖ وطٛس تا ضشق اص سٕٙاٖ، ٚ اغفٟاٖ يضد، ٞاي استاٖ تا غشب اص سضٛي، خشاساٖ

 .است ٔشص ٞٓ وشٔاٖ ٚ

 

 نظري چارچوب

. ضذ ٔغشح اسٚپا دس سشد جًٙ اص پس ٚ أٙيتي جذيذ ٞاي تحّيُ تٛسقٝ پي دس آٖ اص ٘اضي احساس ٚ اجتٕافي أٙيت ٔفْٟٛ

 تٛسقٝ وپٟٙان غّح تحميمات ٔؤسسٝ دس ٔحمماٖ اص ٔستمّي ٌشٜٚ ٚسيّٝ تٝ ٔفٟٛٔي سٚيىشد يه فٙٛاٖ تٝ ٘خست ٔفْٟٛ، ايٗ

 پژٚٞطٍشاٖ تحث ٔٛسد ٔٛضٛؿ ديشتاص اص وٝ أٙيت تأٔيٗ ٘حٜٛ ايٗ اص پيص. () وشد پيذا

: 1378 تٛصاٖ، )تٛد يافتٝ تجّي( ِيثشاِيستي )ايذئاِيستي ٚ سئاِيستي ايذٜ دٚ دس ٔطخع عٛس تٝ تٛدٜ، ساٞثشدي ٔسائُ فشغٝ

16 .) 

 أٙيت تحث دس ٞا سئاِيست وٝ حاِي دس. دا٘ست أٙيت ٔفْٟٛ تٝ ٘سثت ٔزوٛس ديذٌاٜ دٚ ٚاوٙص تٛاٖ ٔي سا وپٟٙان ٔىتة

 چاسچٛب ،ٚالـ دس. دا٘ستٙذ ٔي غّح تٝ دستياتي دس سا أٙيت تأٔيٗ خياِي خٛش تا ٞا ِيثشاَ داد٘ذ، ٔي ٘ؾأي لذست تٝ سا ٔحٛسيت

 وٝ ٔٛضٛفي(. 23-24: 1383 اَ، ٚ تٛصاٖ )است ٌشديذٜ اغالح وپٟٙان ٔىتة دس آ٘اٖ ديذٌاٜ دس أٙيت دأٙٝ ٔحذٚد ٚ تًٙ

 اجتٕافي، ٔسائُ أشٚصٜ تّىٝ ٘ذاسد، تستٍي ٘ؾأي فٛأُ تٝ فمظ ٘اأٙي،- أٙيت اٚالً وٝ تٛد ايٗ ضذ، ٔغشح آ٘جا دس تاس ٘خستيٗ

 دس اي تشجستٝ ٘مص اجتٕافي ٘يشٚٞاي تّىٝ ٘يستٙذ، ٞا دِٚت فمظ أٙيت ٔتػذي ثا٘ياً وٙٙذ؛ ٔي ٘مص ايفاي ٘ؾأي فٛأُ اص فشاتش

 ٔغشح رٞٙي ٚ فيٙي تقذ دٚ دس سا أٙيت وپٟٙان، ٔىتة ٘ؾشاٖ غاحة فالٜٚ، تٝ(. 238: 1383 ٘ػيشي، ٚ افتخاسي )داس٘ذ آٖ
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 رٞٙيت ٔسأِٝ. سٚ ايٗ اص .ا٘ذ تجشتٝ لاتُ ٘يض رٞٙي عٛس تٝ وٝ داس٘ذ ٚجٛد اي دأٙٝ دس أٙيتي تٟذيذٞاي داس٘ذ ٔي اؽٟاس ٚ وٙٙذ ٔي

 ٔي إٞيت حائض سٚيىشد، ايٗ دس ضٟشٚ٘ذاٖ جايٍاٜ دس چٝ ٚ أٙيت تأٔيٗ ٔجشياٖ ٚ دِٚتٕشداٖ ٔماْ دس چٝ اجتٕافي ٘يشٚٞاي

 .تاضذ

 اسائٝ ؽشيفي ٞاي تحّيُ أٙيت، ٔفْٟٛ ٌستشش پي دس ٚي. تاضذ ٔي تٛصاٖ تاسي وپٟٙان ٔىتة تشجستٝ ا٘ذيطٕٙذاٖ جّٕٝ اص

 ٚ فيٙي أشي سا آٖ وٝ أٙيت ٔٛسد دس پيطيٗ سٚيىشدٞاي ديذٌاٜ خالف تش تٛصاٖ. است وشدٜ ٔغشح سا اجتٕافي أٙيت ايذٜ ٚ دادٜ

 اتشاٞيٕي، )تٛد خٛاٞذ تاصيٍشاٖ تػٕيٓ تش ٔثتٙي وٝ "رٞٙي تيٗ است اي ٔسأِٝ أٙيت" وٝ داسد ٔي تياٖ وشد٘ذ، ٔي تػٛس ٚالقي

1386 :446 .) 

 ٔٛضٛفي ٔٛسد دس حتي ٔختّف تاصيٍشاٖ سٛي اص ٔتفاٚتي ٚ ٔختّف أٙيتي ادساوات ٚ تشداضت است ٕٔىٗ تشتية، تذيٗ

 ياتذ؛ ٔي إٞيت تاصيٍش يه تٛسظ ٔٛضٛؿ يه ساختٗ أٙيتي ٔٛسد دس ديٍشاٖ اسصياتي ٚ تشداضت ديٍش، سٛي اص. دٞذ سٚي خاظ،

-137: 1381 خا٘ي، فثذاهلل )تٛد خٛاٞذ تأثيشٌزاس ٞايطاٖ پاسخ ٚ ٌيشي تػٕيٓ ٘حٜٛ تش ٟ٘ايت دس آٟ٘ا اسصياتي ٚ تشداضت ايٗ صيشا

 وٝ ٔقٙا ايٗ تٝ. ياتذ ٔي تقيٗ آٖ اص اجتٕافي فشغٝ تاصيٍشاٖ تقشيف تا ٔتٙاسة ٚ رٞٙي است أشي أٙيت ٔمِٛٝ سٚ، ايٗ اص(. 136

 است ٔتفاٚت تاصيٍشاٖ سايش تا وٝ است خاغي ٞاي ضاخػٝ ضأُ أٙيت اص( اجتٕافي فٛأُ ٚ ٘يشٚٞا )تاصيٍشاٖ اص ٌشٜٚ ٞش تقشيف

 ضىُ سا أٙيت اص آ٘اٖ تقشيف وٝ است اجتٕافي فشغٝ تاصيٍشاٖ ادسان ٘حٜٛ ٚ رٞٙيت ايٗ ِزا(. 65: 1384 ٌٛدسصي، ٚ تشاتي)

 دس أٙيت ٚضقيت آٖ تا ٔغاتك ٚ ٌشدد ٔي جأقٝ دس آٖ فيٙي ٔػاديك د٘ثاَ تٝ رٞٙي ٞايي ضاخػٝ تشضٕشدٖ تٝ تٛجٝ تا ٚ دٞذ ٔي

 .وٙذ ٔي اسصياتي ٚ تطشيح سا جأقٝ

 اتقاد اص يىي تٟٙا ٔفْٟٛ ايٗ. تشد واس تٝ« ٞشاس ٞا، دِٚت ٔشدْ، »وتاب دس سا اجتٕافي أٙيت اغغالح تاس ٘خستيٗ تٛصاٖ تاسي

 صيست ٚ التػادي سياسي، ٘ؾأي، أٙيت: اص فثاستٙذ ٚي سٚيىشد ٞاي تخص ديٍش. تٛد أٙيت ٔمِٛٝ تٝ اٚ تقذي پٙج سٚيىشد

 اص اجتٕافي أٙيت. () ٞستٙذ ّٔي أٙيت اص ٞايي تخص ٍٕٞي اجتٕافي، أٙيت جّٕٝ اص ٚ اتقاد ايٗ تٕاْ. ٔحيغي

 تٝ يا. وٙٙذ ٔي لّٕذاد اجتٕافي ٌشٜٚ يه فضٛ فٙٛاٖ تٝ سا خٛد افشاد آٖ، اساس تش وٝ داسد اضاسٜ ٞايي ٚيژٌي حفؼ تٝ تٛصاٖ ٘ؾش

 (.) دٞٙذ ٔي ضىُ سا اٚ ٌشٚٞي ٞٛيت وٝ وٙذ ٔي پيذا استثاط فشد ص٘ذٌي اص ٞايي جٙثٝ تا فثاستي،

 .است اجتٕافي أٙيت اتقاد اص اجتٕافي تاصيٍشاٖ اص يه ٞش رٞٙيت است، أٙيت ٔمِٛٝ وٙٙذٜ تقييٗ آ٘چٝ ٔياٖ دس

 فٛأُ ٚ فّسفٝ اجتٕافي، أٙيت تٝ تٛصاٖ تاسي ٚيژٜ ٍ٘اٜ ٚ وپٟٙان ٔىتة اص ٌيشي تٟشٜ تا تا وٙذ ٔي تالش حاضش پژٚٞص

 استاٖ فطايش ٚ أٙيت وٙٙذٜ تأٔيٗ ٔجشياٖ رٞٙيت ٕ٘ايذ، تشسسي سا جٙٛتي خشاساٖ استاٖ پايذاس اجتٕافي أٙيت تش اثشٌزاس

 اص تاصيٍش دٚ ايٗ اص يه ٞش تقشيف ٚ دادٜ لشاس ٚاواٚي ٔٛسد سا استاٖ أٙيت تش تأثيشٌزاس اغّي تاصيٍش دٚ فٙٛاٖ تٝ سا جٙٛتي خشاساٖ

 ٔحيغي، صيست التػادي، سياسي، ٘ؾأي، أٙيت )تٛصاٖ تاسي اجتٕافي أٙيت ٌا٘ٝ پٙج اتقاد تٝ تٛجٝ تا سا اجتٕافي أٙيت  ٔمِٛٝ

 أٙيت اص آ٘اٖ ادسان ٘حٜٛ ٚ تاصيٍش دٚ ايٗ رٞٙيت ٘ضديىي ٔيضاٖ اساس، ايٗ تش تا دٞذ، لشاس اسصياتي ٔٛسد سا( اجتٕافي ٚ فشٍٞٙي

 .ضٛد سٙجص ٔشصي ٚ اجتٕافي
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 تحقيق فرايند

 20 پشسطٙأٝ يه تٟيٝ تا ٘ؾش، غاحة افشاد تا ٔػاحثٝ تش فالٜٚ ٔحمك ضذٜ، تذٚيٗ ٞاي فشضيٝ آصٖٔٛ جٟت پژٚٞص ايٗ دس

 ٚ تجضيٝ ٔٛسد سا آٔذٜ دست تٝ ٘تايج آٔاسي الذأات ا٘جاْ ٚ ٞا دادٜ آٚسي جٕـ اص پس آٔاسي، جأقٝ دٚ دس آٖ اجشاي ٚ سؤاِي

 . است دادٜ لشاس تحّيُ

 سىٛ٘ت. ٟ٘ثٙذاٖ سشتيطٝ، دسٔياٖ، صيشوٜٛ، ٔشصي ٞاي ضٟشستاٖ دس وٝ استاٖ فطايش ٘فش 81000 ضأُ  اَٚ، آٔاسي جأقٝ

 .ا٘ذ ٕ٘ٛدٜ پش سا ٔضتٛس پشسطٙأٝ آٟ٘ا( دسغذ 5/1 حذٚد )٘فش 1000 وٝ ضٛد، ٔي داس٘ذ

 دس وٝ است جٙٛتي خشاساٖ استاٖ دس اجتٕافي أٙيت تأٔيٗ تا ٔشتثظ ٔسؤِٚيٗ وُ ٘فش، 2270 ضأُ دْٚ، آٔاسي جأقٝ

 تأٔيٗ ضٛساي استا٘ذاسي، اضتغاَ حٛصٜ استا٘ذاسي، اجتٕافي حٛصٜ استا٘ذاسي، أٙيتي - سياسي حٛصٜ ٕٞا٘ٙذ اجشايي ٞاي دستٍاٜ

 ا٘تؾأي ٘يشٚي ٚ فطايشي ٔٙاعك اسالٔي ضٛساي ٔشتثظ، ٞاي تخطذاسي ٔشتثظ، ٞاي فشٔا٘ذاسي استاٖ، فطايشي ساصٔاٖ استاٖ،

 .ا٘ذ ٕ٘ٛدٜ پش سا ٔزوٛس پشسطٙأٝ( دسغذ 5/1حذٚد )٘فش 30 تقذاد ايٗ اص ٞستٙذ، ضاغُ( ٔشصي ٞاي پاسٍاٜ ٚ ٔشصتا٘ي)

 غٛست تٝ اعالفات ٌشدآٚسي سٚش سادٜ، تػادفي غٛست تٝ ٌيشي ٕ٘ٛ٘ٝ سٚش ٚ ٕٞثستٍي- تٛغيفي پژٚٞص ايٗ ا٘جاْ سٚش

 تٟشٜ تا وٕي سٚش ٘يض اعالفات تحّيُ ٚ تجضيٝ سٚش ٚ ٔيذا٘ي، تحميك ٚ پشسطٙأٝ اسٙادي، ٔغاِقٝ ٘ؾش، غاحة افشاد تا ٔػاحثٝ

 . است ٌشفتٝ غٛست   افضاس ٘شْ وٕه تٝ استٙثاعي ٚ تٛغيفي آٔاس اص ٌيشي

 

 ها داده تحليل

 ٔحيغي صيست ٚ فشٍٞٙي سياسي، التػادي، ٘ؾأي، أٙيت تقذ پٙج دس سؤاالتي تٛصاٖ تاسي اجتٕافي أٙيت اٍِٛي تش تأويذ تا

 سٛي اص ضذٜ اسائٝ ٞاي پاسخ تطشيح تٝ صيش دس. ضذ تٛصيـ استاٖ أٙيت تأٔيٗ ٔجشياٖ ٚ فطايش آٔاسي ٕ٘ٛ٘ٝ جأقٝ ٔياٖ ٚ عشاحي

 .پشداصيٓ ٔي ٞا پشسطٙأٝ دس تاصيٍش دٚ

 

 نظامي بعد 1-

 فطايش، تٝ دِٚت تٛسظ( اسّحٝ )دفافي تجٟيضات ٚاٌزاسي ٔشصي، دسٌيشي پيشأٖٛ سؤاالتي ضأُ اجتٕافي أٙيت اص تقذ ايٗ

 ٔٛاد وطف ٚ تاصسسي ٞاي دستٍاٜ ٔشصي، ساداس سيستٓ ٔشصي، ٞاي پاسٍاٜ )٘ؾأي أىا٘ات افضايص ٚ ٔٙغمٝ دس ٔسّح اضشاس ٚجٛد

 .ضٛد ٔي پشداختٝ وذاْ ٞش تٝ ٔشتٛط ٞاي پاسخ تحّيُ تٝ وٝ ضٛد ٔي ...( ٚ ٔخذس

 

 

 جٙٛتي خشاساٖ استاٖ ٔشصي أٙيت تش ٔشصي دسٌيشي تأثيش 1-1-ٕ٘ٛداس



 

 اص فطايش ٍ٘اٜ دس فأُ ايٗ ٚ داسد أٙيت تأٔيٗ دس سا تأثيش تيطتشيٗ ٔشصي دسٌيشي ٘ثٛد استاٖ، أٙيت تأٔيٗ ٔجشياٖ ٘ؾش اص

 تا فطايش تٝ ٘سثت استاٖ أٙيت تأٔيٗ ٔجشياٖ  تيطتش واسي لشاتت دس سا رٞٙيت ايٗ دِيُ ضايذ. است تشخٛسداس ٔتٛسغي جايٍاٜ

 جايٍاٜ ٔشصي دسٌيشي ِزا داس٘ذ؛ تٛجٝ ٘يض أٙيت ٔسأِٝ دس ديٍش فٛأُ تٝ فطايش وٝ ايٗ تٝ تٛجٝ تا. دا٘ست ٔٙغمٝ دس أٙيت ٔمِٛٝ

 داسد، اجتٕافي أٙيت دس ٟٕٔي ٘مص ٔشصي، دسٌيشي ٘ثٛد وٝ ايٗ تا استثاط دس تاصيٍش دٚ ٞش تٙاتشايٗ. داسد آ٘اٖ رٞٗ دس ٔتٛسغي

 .داس٘ذ ٘ؾش اضتشان  ٔتٛسظ ضاخع دس

 

 

 جٙٛتي خشاساٖ استاٖ ٔشصي أٙيت تأٔيٗ دس فطايش تٝ دفافي تجٟيضات ٚاٌزاسي تأثيش 1-2 -ٕ٘ٛداس

 دس صيادي خيّي تأثيش أٙيت تأٔيٗ ٔجشياٖ ٘ؾش اص ٚ صياد تأثيش فطايش تٝ دِٚت تٛسظ دفافي تجٟيضات ٚاٌزاسي فطايش، ٘ؾش اص

 دٚ جضئي ٘ؾش اختالف داليُ اص يىي ضايذ. داس٘ذ ٘ؾش اضتشان ٔتٛسظ ضاخع دس تاصيٍش دٚ ٞش داسد، استاٖ ٔشصي أٙيت تأٔيٗ

 ديذٌاٜ تاصيٍش دٚ ٞش ٔجٕٛؿ دس. آٟ٘است ٌشٚٞي دسٖٚ ٔٙاصفات دس اسّحٝ استفادٜ أىاٖ اص فطايش ٍ٘شا٘ي ضاخع، ايٗ دس تاصيٍش

 .داس٘ذ ٔسأِٝ ايٗ تٝ ٘سثت ٔطتشوي

 

 جٙٛتي خشاساٖ استاٖ ٔشصي أٙيت واٞص دس  ٔسّح اضشاس ٚجٛد تأثيش 1-3 -ٕ٘ٛداس

  

 ضاخع دس ٘ؾش اضتشان ايٗ داليُ اص يىي. دا٘ٙذ ٔي اثشٌزاس صياد خيّي ٔشصي أٙيت واٞص دس سا ٔسّح اضشاس ٚجٛد تاصيٍش دٚ ٞش

 ٔطتشوي ديذٌاٜ تاصيٍش دٚ ٞش ٔجٕٛؿ دس. است استاٖ ٔشصي أٙيت صدٖ ٞٓ تٝ دس ٔسّح اضشاس ّٕٔٛس ٚ فيٙي تأثيش صياد خيّي

 .داس٘ذ ٔسأِٝ ايٗ تٝ ٘سثت



 

 جٙٛتي خشاساٖ استاٖ ٔشصي أٙيت استماي دس ٘ؾأي أىا٘ات افضايص تأثيش 1-4 -ٕ٘ٛداس

 دٚ ٞش ٘ؾش اضتشان داليُ اص يىي. داسد استاٖ أٙيت استماي دس صيادي خيّي تأثيش تاصيٍش دٚ ٞش ٘ؾش اص ٘ؾأي أىا٘ات افضايص

 . دا٘ٙذ ٔي أٙيت وٙٙذٜ تأٔيٗ اغّي واسٌضاس سا دِٚت تاصيٍش، دٚ ٞش وٝ دا٘ست ٘ىتٝ ايٗ دس تٛاٖ ٔي سا صياد خيّي ضاخع دس تاصيٍش

 

 اقتصادي بعد 2-

 جٛا٘اٖ ٟٔاجشت ضٟشي، ص٘ذٌي ٚ فطايشي ص٘ذٌي دس ضغّي تشاتش ٞاي فشغت واال، لاچاق پيشأٖٛ سؤاالتي ضأُ التػادي تقذ

 ٔشتٛط ٞاي پاسخ تحّيُ تٝ وٝ ضٛد ٔي ٔشصي ٞاي تاصاسچٝ تمٛيت ٚ ايجاد ٚ ضٟشٞا تٝ تٟتش ص٘ذٌي ضشايظ ٚ ضغُ وسة تشاي فطايش

 .ضٛد ٔي پشداختٝ ٞشوذاْ تٝ

 

 جٙٛتي خشاساٖ استاٖ ٔشصي ٘اأٙي تشٚص دس واال لاچاق تأثيش 2-1 -ٕ٘ٛداس

 

 ٔي صياد خيّي تأثيش ايٗ استاٖ، أٙيت تأٔيٗ ٔجشياٖ ٘ؾش اص ٚ داسد ٘اأٙي پذيذٜ تشٚص دس صيادي تأثيش واال لاچاق فطايش، ٘ؾش اص

 تٛدٖ ٘فـ ري آٟ٘ا، جضئي ٘ؾش اختالف داليُ اص يىي ضايذ. ا٘ذ لائُ خاغي إٞيت فأُ ايٗ تشاي تاصيٍش دٚ ٞش ٌفت تٛاٖ ٔي. تاضذ

 تٝ ٘سثت ٔطتشوي ديذٌاٜ تاصيٍش دٚ ٞش ٔجٕٛؿ دس. است ٔسأِٝ ايٗ دس آ٘اٖ ٔطاسوت ٚ واال لاچاق ٔسأِٝ دس فطايش افشاد اص تشخي

 .داس٘ذ ٔسأِٝ ايٗ

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 جٙٛتي خشاساٖ استاٖ ٔشصي ٘اأٙي تشٚص دس اضتغاَ تأثيش 2-2 -ٕ٘ٛداس

 ضغّي ٞاي فشغت ٘ثٛد. تاضذ اثشٌزاس ٔشصي أٙيت ٔسأِٝ دس تٛا٘ذ ٔي غيشٔستميٓ غٛست تٝ وٝ است ٔفاٞيٕي جّٕٝ اص اضتغاَ

 وٝ ٌشدد سىٙٝ اص خاِي ٔٙغمٝ ٚ ياتذ واٞص جٛاٖ جٕقيت ٚيژٜ تٝ ٔشصي، ٔٙاعك جٕقيت تا ضذ خٛاٞذ تافث ٔشصي ٔٙاعك دس

 اص ٚ داسد ٘اأٙي تشٚص دس صيادي تأثيش ٔشصي ٔٙغمٝ اص خاسج دس اضتغاَ ٔسأِٝ فطايش ٘ؾش اص. تٛد خٛاٞذ ٔشصي ٘اأٙي آغاص خٛد ايٗ

 . داس٘ذ ٔطاتٟي ٍ٘اٜ تمشيثاً صياد ضاخع دس تاصيٍش دٚ ٞش. است صياد خيّي ضاخع ايٗ تأثيش أٙيت تأٔيٗ ٔجشياٖ ٍ٘اٜ

 

 جٙٛتي خشاساٖ استاٖ ٔشصي ٘اأٙي تشٚص دس جٛا٘اٖ ٟٔاجشت تأثيش 2-3 -ٕ٘ٛداس

 ٔسأِٝ ايٗ اثشٌزاسي أٙيت، تأٔيٗ ٔجشياٖ ٍ٘اٜ اص ٚ داسد ٘اأٙي پذيذٜ تشٚص دس صيادي تأثيش جٛا٘اٖ ٟٔاجشت فطايش، ٘ؾش اص

 أٙيت تأٔيٗ ٔجشياٖ. است ٟٔاجشت ٔسأِٝ تٝ ضاٖ ٔتفاٚت ٍ٘اٜ تاصيٍش، دٚ ٘ؾش اختالف ٟٔٓ داليُ اص يىي است، صياد خيّي

 جٕقيت تشاي ص٘ذٌي تٟتش ضشايظ ٚ پيطشفت جٟت دس سا آٖ فطايش أا دا٘ٙذ ٔي ٔشصٞا ضذٖ سىٙٝ اص خاِي تافث سا ٟٔاجشت

 .داس٘ذ ٔسأِٝ ايٗ تٝ ٘سثت ٔطتشوي ديذٌاٜ تاصيٍش دٚ ٞش ٔجٕٛؿ، دس. دا٘ٙذ ٔي فطايشي

 

 جٙٛتي خشاساٖ استاٖ ٔشصي أٙيت استماي دس ٔشصي ٞاي تاصاسچٝ استماي تأثيش 2-4 -ٕ٘ٛداس

 أٙيت تش صيادي خيّي تأثيش استاٖ، أٙيت تأٔيٗ ٔجشياٖ ٍ٘اٜ اص ٚ صياد تأثيش ٔشصي ٞاي تاصاسچٝ تمٛيت ٚ ايجاد فطايش، ٘ؾش اص

 ٔٙؾٛس )است استاٖ أٙيت تأٔيٗ ٔجشياٖ ٚالقيات تش ٔثتٙي اجشايي ٍ٘اٜ تاصيٍش، دٚ جضئي ٘ؾش اختالف داليُ اص يىي. داسد ٔٙغمٝ



 دٚ ٞش ٔجٕٛؿ، دس(. است استاٖ أٙيت ٔجشياٖ تٛسظ ٔشصي ٞاي تاصاسچٝ ... ٚ التػادي سياسي،  ٔضاياي تيطتش دسن ٚالقيات، اص

 .داس٘ذ ٔسأِٝ ايٗ تٝ ٘سثت ٔطتشوي ديذٌاٜ تاصيٍش

 

 سياسي بعد 3-

 دستٍاٜ تيٗ اختالف ٔزٞثي، اختالفات افغا٘ستاٖ، دس آٔشيىا حضٛس ٔسأِٝ پيشأٖٛ سؤاالتي ضأُ اجتٕافي أٙيت اص تقذ ايٗ

 تٝ ٔشتٛط ٞاي پاسخ تحّيُ تٝ وٝ ضٛد ٔي افغا٘ستاٖ ٚ ايشاٖ سياسي ٔٙاسثات تٟثٛد ٚ فطايشي- ٔشصي أٛس تا ٔشتثظ اجشايي ٞاي

 .ضٛد ٔي پشداختٝ وذاْ ٞش

 

 جٙٛتي خشاساٖ استاٖ ٔشصي ٘اأٙي تشٚص دس  افغا٘ستاٖ دس أشيىا حضٛس تأثيش  3-1 -ٕ٘ٛداس

 

 اص يىي. داسد ٔشصي ٘اأٙي پذيذٜ تشٚص دس صيادي خيّي تأثيش افغا٘ستاٖ دس آٔشيىا حضٛس أٙيت، تأٔيٗ ٔجشياٖ ٚ فطايش ٘ؾش اص

 ّٔي ٔٙافـ دضٕٗ فٙٛاٖ تٝ آٔشيىا ضٙاسايي ٚ ّٔي ٔٙافـ اص ٔطتشن تقشيف دس تاصيٍش دٚ ٞش ٘ؾش اضتشان ٔسأِٝ، ايٗ ٟٔٓ داليُ

 .داس٘ذ ٔسأِٝ ايٗ تٝ ٘سثت ٔطتشوي ديذٌاٜ تاصيٍش دٚ ٞش ٔجٕٛؿ، دس. است ايشاٖ اسالٔي جٕٟٛسي

 

 جٙٛتي خشاساٖ استاٖ ٔشصي ٘اأٙي تشٚص دس ٔشصي اختالفات تأثيش 3-2 -ٕ٘ٛداس

 دس. است صياد خيّي اثشٌزاسي ايٗ ٔجشياٖ، ٘ؾش اص ٚ داسد ٔشصي ٘اأٙي تش صيادي تأثيش ٔزٞثي اختالفات ٚجٛد فطايش، ٘ؾش اص

 .داس٘ذ ٔسأِٝ ايٗ تٝ ٘سثت ٔطتشوي ديذٌاٜ تاصيٍش دٚ ٞش ٔجٕٛؿ،

 



 

 

 جٙٛتي خشاساٖ استاٖ ٔشصي أٙيت واٞص دس أٙيتي - اجشايي ٞاي دستٍاٜ اختالفات تأثيش 3-3 -ٕ٘ٛداس

 استاٖ أٙيت تأٔيٗ دس وٝ اجشايي ٞاي دستٍاٜ )أٙيتي- اجشايي ٞاي دستٍاٜ ٔياٖ اختالف استاٖ، أٙيت تأٔيٗ ٔجشياٖ ٘ؾش اص

 ٘ؾش اختالف داليُ اص يىي. است صياد تأثيش ايٗ فطايش، ٍ٘اٜ اص ِٚي داسد؛ ٔشصي أٙيت واٞص دس صيادي خيّي تأثيش( داس٘ذ ٘مص

 ديذٌاٜ تاصيٍش دٚ ٞش ٔجٕٛؿ، دس. داس٘ذ تيطتشي استثاط ضغّي ِحاػ تٝ أش ايٗ تا اجشايي ٞاي دستٍاٜ وٝ است ايٗ تاصيٍش دٚ جضئي

 .داس٘ذ ٔسأِٝ ايٗ تٝ ٘سثت ٔطتشوي

 

 جٙٛتي خشاساٖ استاٖ ٔشصي أٙيت استماي دس افغا٘ستاٖ ٚ ايشاٖ ٔٙاسثات تٟثٛد تأثيش 3-4 -ٕ٘ٛداس

 تأٔيٗ دس صيادي خيّي تأثيش أش ايٗ أٙيت، تأٔيٗ ٔجشياٖ ٍ٘اٜ اص ٚ صياد تأثيش افغا٘ستاٖ تا ٔٙاسثات تٟثٛد فطايش، ٍ٘اٜ اص

 ايٗ تٝ أٙيت تأٔيٗ ٔجشياٖ اجشايي ٚ ّٕٔٛس ٍ٘اٜ تاصيٍش دٚ تيٗ جضئي اختالف ايٗ دِيُ سسذ ٔي ٘ؾش تٝ. داسد استاٖ أٙيت

 .داس٘ذ ٔسأِٝ ايٗ تٝ ٘سثت ٔطتشوي ديذٌاٜ تاصيٍش دٚ ٞش ٔجٕٛؿ، دس. است ٔسأِٝ

 اجتماعي- فرهنگي بعد 4-

 ص٘ذٌي سثه تغييش دس آٖ تأثيش ٚ ٔخذس ٔٛاد لاچاق پذيذٜ عٛايف، دسٌيشي پيشأٖٛ سؤاالتي ضأُ اجتٕافي - فشٍٞٙي تقذ

 پٛضص، سثه ٔٛتايُ، )ضٟشي ص٘ذٌي ٕ٘ادٞاي ٚسٚد ،(خا٘ٛادٌي ٞاي ٘اٞٙجاسي ٚ فشٚضي لاچاق افتياد، )ٔٙغمٝ ايٗ فطايش

 جٛا٘اٖ ٞٛيت تمٛيت دس آٖ تأثيش ٚ فطايشي ص٘ذٌي ٕ٘ادٞاي تمٛيت ٚ فطايشي ص٘ذٌي سثه تغييش دس آٖ تأثيش ٚ...(  ٚ تّٛيضيٖٛ

 .ضٛد ٔي پشداختٝ ٞشوذاْ تٝ ٔشتٛط ٞاي پاسخ تحّيُ تٝ وٝ ضٛد ٔي فطايش

 

 جٙٛتي خشاساٖ استاٖ ٔشصي ٘اأٙي تشٚص دس اي عايفٝ ٞاي دسٌيشي تأثيش 4-1 -ٕ٘ٛداس

 ٘ؾش اص ٚ صياد تأثيش ٘اأٙي تشٚص دس عٛايف ٔياٖ دسٌيشي ٚجٛد أٙيت، تأٔيٗ ٔجشياٖ ٘ؾش اص ضٛد ٔي ٔطاٞذٜ وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞاٖ

 دسٌيشي ّٕٔٛس ٚ فيٙي تأثيش صياد، خيّي ضاخع دس تاصيٍش دٚ ٞش ٘ؾش اضتشان ايٗ داليُ اص يىي. داسد صيادي خيّي تأثيش فطايش،

 تٝ ٘سثت آٟ٘ا تيطتش ٍ٘شا٘ي دٞٙذٜ ٘طاٖ فطايش، صياد خيّي ضاخع چٙذ ٞش است، استاٖ ٔشصي أٙيت صدٖ ٞٓ تٝ دس عٛايف

 .داس٘ذ ٔسأِٝ ايٗ تٝ ٘سثت ٔطتشوي ديذٌاٜ تاصيٍش دٚ ٞش ٔجٕٛؿ، دس. تاضذ ٔي ٔسأِٝ ايٗ اص أٙيت تأٔيٗ ٔجشياٖ



 

 جٙٛتي خشاساٖ استاٖ  فطايش ص٘ذٌي سثه تغييش دس ٔخذس ٔٛاد لاچاق تأثيش 4-2 -ٕ٘ٛداس

 

 أٙيت تأٔيٗ ٔجشياٖ ٘ؾش اص. داسد ٔٙغمٝ ايٗ فطايش ص٘ذٌي سثه تغييش دس صيادي تأثيش ٔخذس ٔٛاد لاچاق پذيذٜ فطايش، ٘ؾش اص

 .است صياد ٔسأِٝ ايٗ إٞيت تاصيٍش دٚ ٞش ٘ؾش اص ٌفت تٛاٖ ٔي ٔجٕٛؿ دس. داسد صيادي خيّي تأثيش ٔسأِٝ ايٗ استاٖ،

 

 جٙٛتي خشاساٖ استاٖ  فطايش ص٘ذٌي سثه تغييش دس ضٟشي ص٘ذٌي ٕ٘ادٞاي ٚسٚد تأثيش 4-3 -ٕ٘ٛداس

 

 أٙيت تأٔيٗ ٔجشياٖ ٍ٘اٜ اص ٚ داسد فطايش ص٘ذٌي سثه تغييش دس صيادي تأثيش ضٟشي ص٘ذٌي ٕ٘ادٞاي ٚسٚد فطايش، ٘ؾش اص

 دس ضٟشي ص٘ذٌي سفاٜ ٚسٚد تٝ فطايش تٕايُ تاصيٍش، دٚ جضئي ٘ؾش اختالف ٟٔٓ داليُ اص يىي. است صياد خيّي تأثيش ايٗ استاٖ،

 .داس٘ذ ٔسأِٝ ايٗ تٝ ٘سثت ٔطتشوي ديذٌاٜ تاصيٍش دٚ ٞش ٔجٕٛؿ، دس. است فطايشي ص٘ذٌي ٞاي سختي واٞص جٟت

 

 جٙٛتي خشاساٖ استاٖ فطايش جٛا٘اٖ ٞٛيت تمٛيت دس فطايشي ص٘ذٌي ٕ٘ادٞاي تمٛيت تأثيش 4-4 -ٕ٘ٛداس

 

 ٔي تأثيشٌزاس صياد تسياس فطايش جٛا٘اٖ ٞٛيت تمٛيت دس سا فطايشي ص٘ذٌي ٕ٘ادٞاي تمٛيت فطايش، ٚ أٙيت تأٔيٗ ٔجشياٖ

 دس. است فطايشي ص٘ذٌي سثه ٚ ٞٛيت سفتٗ تيٗ اص دس آٟ٘ا ٔطتشن دغذغٝ تاصيٍش، دٚ ٘ؾش اضتشان ٟٔٓ داليُ اص يىي. دا٘ٙذ

 .داس٘ذ ٔسأِٝ ايٗ تٝ ٘سثت ٔطتشوي ديذٌاٜ تاصيٍش دٚ ٞش ٔجٕٛؿ،

 

 محيطي زيست بعد 5-



 ٞاي دستٍاٜ الذأات داْ، چشاٌاٜ ٚ ٔشاتـ وٕثٛد ٚ تاس٘ذٌي ٔيضاٖ واٞص پيشأٖٛ سؤاالتي ضأُ اجتٕافي أٙيت اص تقذ ايٗ

 ٚ داْ سٙتي ٞاي چشاٌاٜ واٞص ٚ( فٕيك چاٜ حفش )جذيذ وطاٚسصي تٛسقٝ دأي، ٔشاتـ تمٛيت ٚ آتخيضداسي ساستاي دس اجشايي

 .ضٛد ٔي پشداختٝ ٞشوذاْ تٝ ٔشتٛط ٞاي پاسخ تحّيُ تٝ وٝ است فطايش ٟٔاجشت ٚ اخيش ساَ چٙذ ٞاي خطىساِي

 

 جٙٛتي خشاساٖ استاٖ ٘اأٙي پذيذٜ تشٚص دس ٔشاتـ وٕثٛد ٚ تاس٘ذٌي ٔيضاٖ واٞص تأثيش 5-1 -ٕ٘ٛداس

 

 تأٔيٗ ٔجشياٖ ٘ؾش اص وٝ حاِي دس. داسد ٘اأٙي پذيذٜ تشٚص دس صيادي تأثيش ٔشاتـ وٕثٛد ٚ تاس٘ذٌي ٔيضاٖ واٞص فطايش، ٘ؾش اص

 .داس٘ذ ٔسأِٝ ايٗ تٝ ٔطاتٟي ٍ٘اٜ تاصيٍش دٚ ٞش ٔجٕٛؿ، دس. داسد صيادي خيّي تأثيش فأُ ايٗ استاٖ، أٙيت

 

 

 جٙٛتي خشاساٖ استاٖ فطايش ٟٔاجشت واٞص تش آتخيضداسي صٔيٙٝ دس اجشايي ٞاي دستٍاٜ الذأات تأثيش 5-2 -ٕ٘ٛداس

 

 صيادي خيّي تأثيش دأي ٔشاتـ تمٛيت ٚ آتخيضداسي صٔيٙٝ دس اجشايي ٞاي دستٍاٜ الذأات فطايش، ٚ أٙيت تأٔيٗ ٔجشياٖ ٘ؾش اص

. آٟ٘است رٞٗ دس ٔسأِٝ ايٗ إٞيت ٌش ٘طاٖ صياد خيّي ٚ صياد ٞاي ضاخع تش تاصيٍش دٚ ٞش تٕشوض.داسد فطايش ٟٔاجشت واٞص دس

 .داس٘ذ ٔسأِٝ ايٗ تٝ ٘سثت ٔطتشوي ديذٌاٜ تاصيٍش دٚ ٞش ٔجٕٛؿ، دس

 

 جٙٛتي خشاساٖ استاٖ فطايش ٟٔاجشت دس جذيذ وطاٚسصي تٛسقٝ تأثيش 5-3 -ٕ٘ٛداس

 



 دس صيادي تأثيش استاٖ، أٙيت تأٔيٗ ٔجشياٖ ٘ؾش اص ٚ صيادي خيّي تأثيش چشاٌاٜ واٞص ٚ جذيذ وطاٚسصي تٛسقٝ فطايش، ٘ؾش اص

 ٔزوٛس تحشاٖ فيٙي ٚ ّٕٔٛس تجشتٝ دٞٙذ ٔي تيطتشي إٞيت ٔسأِٝ ايٗ تٝ فطايش وٝ ٟٕٔي داليُ اص يىي. داسد فطايش ٟٔاجشت

 .داس٘ذ ٔسأِٝ ايٗ تٝ ٘سثت ٔطتشوي ديذٌاٜ تاصيٍش دٚ ٞش ٔجٕٛؿ، دس. است

 

 

 جٙٛتي خشاساٖ استاٖ ٔشصي أٙيت واٞص دس اخيش ساَ چٙذ ٞاي خطىساِي تأثيش 5-4 -ٕ٘ٛداس

 

 تأثيش استاٖ، أٙيت تأٔيٗ ٔجشياٖ ٍ٘اٜ اص ٚ صياد تأثيش فطايش ٍ٘اٜ اص داْ ٞاي چشاٌاٜ واٞص ٚ اخيش ساَ چٙذ ٞاي خطىساِي

 .داس٘ذ ٔسأِٝ ايٗ تٝ ٔطاتٟي ٍ٘اٜ تاصيٍش دٚ ٞش ٔجٕٛؿ، دس. داسد ٔشصي أٙيت تش صيادي خيّي

 

 اجتماعي امنيت باب در استان امنيت مجريان و عشاير ذهنيت نسديکي ميسان تحليل و سنجش

 جايٍاٜ ٚ ٚصٖ است الصْ اجتٕافي أٙيت تاب دس استاٖ أٙيت ٔجشياٖ ٚ فطايش رٞٙيت ٘ضديىي ٔيضاٖ تحّيُ ٚ سٙجص تشاي

 تأٔيٗ ٔجشياٖ ٍ٘اٜ اص( ٔحيغي صيست ٚ اجتٕافي -فشٍٞٙي التػادي، ٘ؾأي، سياسي، )اجتٕافي أٙيت ٌا٘ٝ پٙج اتقاد اص ٞشوذاْ

 وٓ، وٓ، خيّي تأثيش، تي )پشسطٙأٝ ٞاي ضاخع تا است ٘ياص ٔمػٛد ايٗ تٝ سسيذٖ تشاي. ٌشدد ٔطخع فطايش ٚ استاٖ أٙيت

 : است ضذٜ ا٘جاْ صيش غٛست تٝ وٕي ٌزاسي اسصش تحميك ايٗ دس. ضٛد وٕي ٌزاسي اسصش( صياد خيّي ٚ صياد ٔتٛسظ،

 .5=صياد خيّي ٚ 4=صياد ،3=ٔتٛسظ ،2=وٓ ،1=وٓ خيّي ،0=تأثيش تي

 سياسي، ٘ؾأي، اتقاد أٙيت تأٔيٗ ٔجشياٖ رٞٙيت دس اٚالً وٝ دٞذ ٔي ٘طاٖ ٞا دادٜ تحّيُ ٞا، ضاخع ٌزاسي اسصش تٝ تٛجٝ تا

 ٚ اسصش ايطاٖ، رٞٙيت دس اجتٕافي- فشٍٞٙي تقذ ثا٘ياً. داسد ٟٕٔي ٚ تشجستٝ جايٍاٜ اجتٕافي أٙيت ٔحيغي، صيست ٚ التػادي

 جايٍاٜ اص اجتٕافي- فشٍٞٙي تقذ فطايش رٞٙيت دس وٝ حاِي دس. داسد اجتٕافي أٙيت ديٍش تقذ چٟاس تٝ ٘سثت وٕتشي جايٍاٜ

 پٙج اتقاد اص تاصيٍش دٚ ٞش رٞٙيت ٌفت تٛاٖ ٔي ٔجٕٛؿ، دس. است تشخٛسداس اجتٕافي أٙيت ديٍش تقذ چٟاس تٝ ٘سثت تٟتشي ٘سثتاً

 تيطتشي تٕشوض "صياد خيّي" ٚ "صياد" ٞٓ تٝ ٘ضديه ٞاي ضاخع سٚي آٟ٘ا دٚي ٞش ٚ داس٘ذ ٔطاتٟي تمشيثاً تشداضت أٙيت، ٌا٘ٝ

 .داس٘ذ

 

  نتيجه

 تشيٗ ٘اأٗ اص يىي -افغا٘ستاٖ وطٛس تا ٕٞجٛاسي ٚ ٔطتشن ٔشص داضتٗ سغٓ تٝ ضذ ٌفتٝ وٝ چٙاٖ ٞٓ جٙٛتي خشاساٖ استاٖ

..... ٚ لذستٕٙذ ٔشوضي حىٛٔت ٘ثٛد ٔخذس، ٔٛاد تِٛيذ تشٚسيستي، ٞاي ٌشٜٚ خاسجي، ٘يشٚٞاي حضٛس دِيُ تٝ ٔٙغمٝ وطٛسٞاي

 ٚ ضىٙٙذٜ أٙيت اضشاس، ٔسأِٝ ٚ ٔخذس ٔٛاد لاچاق دِيُ تٝ وٝ -تّٛچستاٖ ٚ سيستاٖ ٚ وشٔاٖ ٞاي استاٖ چٙيٗ ٞٓ  ٚ- است



 استاٖ تاالي أٙيت داليُ وٝ ٕ٘ايذ ٔي ٔغشح سا سؤاَ ايٗ ٔسأِٝ ٕٞيٗ. است وطٛس ٞاي استاٖ تشيٗ أٗ جضء- داس٘ذ پزيشي آسية

  داس٘ذ؟ ٘مص اجتٕافي پايذاس أٙيت ايٗ ٔا٘ايي ٚ ايجاد دس فٛأّي چٝ ٚ چيست جٙٛتي خشاساٖ

 ٔغشح اي فشضيٝ اساس، ٕٞيٗ تش ٚ است رٞٙي اي ٔمِٛٝ أٙيت وٝ سسيذ ٘تيجٝ ايٗ تٝ اِٚيٝ ٔغاِقات ا٘جاْ تا حاضش تحميك

 يقٙي ٟٔٓ، تاصيٍشاٖ ٔطتشن رٞٙيت جٙٛتي خشاساٖ استاٖ دس تاال اجتٕافي أٙيت ٚجٛد فٕذٜ داليُ اص يىي ضايذ وٝ ٕ٘ٛد

 أٙيت ٔا٘ذٌاسي ٚ تشلشاسي تٝ حاَ، فيٗ دس ٚ وٙٙذ ٔي ص٘ذٌي أٙيت ايٗ سايٝ دس وٝ جأقٝ، افشاد ٚ استاٖ أٙيت تأٔيٗ ٔجشياٖ

 ٚ ٔٛسدي ٔغاِقٝ تٝ دست تحميك، ايٗ اص تش ٚالقي ٘تايج آٚسدٖ دست تٝ جٟت دس ٘ٛيسٙذٌاٖ. تاضذ ٔي وٙٙذ، ٔي وٕه ٘يض اجتٕافي

 أٙيت اص ٞٓ وٝ تاصيٍشا٘ي فٙٛاٖ تٝ استاٖ ٔشصي فطايش اَٚ ٌشٜٚ. ٕ٘ٛد٘ذ ٔطخع آٔاسي جأقٝ دٚ ٚ صدٜ ٔٛضٛؿ پيٕايطي

 ٔشتثظ ٟ٘ادٞاي دس وٝ استاٖ اجشايي ٔسؤِٚيٗ دْٚ ٌشٜٚ. داس٘ذ ٘مص آٖ ٔا٘ذٌاسي ٚ تشلشاسي دس ٞٓ ٚ وٙٙذ ٔي استفادٜ اجتٕافي

 ضٛساي استا٘ذاسي، اضتغاَ حٛصٜ استا٘ذاسي، اجتٕافي حٛصٜ استا٘ذاسي، أٙيتي-  سياسي حٛصٜ ٕٞا٘ٙذ اجتٕافي أٙيت ٔٛضٛؿ تا

 ٟ٘ادٞاي ٚ فطايشي ٔٙاعك اسالٔي ضٛساي ٔشتثظ، ٞاي تخطذاسي ٔشتثظ، ٞاي فشٔا٘ذاسي استاٖ، فطايشي ساصٔاٖ استاٖ، تأٔيٗ

 .وٙٙذ ٔي آفشيٙي ٘مص استاٖ أٙيت تأٔيٗ تاصيٍشاٖ فٙٛاٖ تٝ ٘ؾأي

 تأٔيٗ ٔجشياٖ ٚ فطايش ٔياٖ صيادي ٘سثتاً ٔطتشن رٞٙيت جٙٛتي خشاساٖ استاٖ دس وٝ دٞذ ٔي ٘طاٖ تحميك ايٗ ٞاي تشسسي

 پٙج اتقاد تٝ ٘سثت ٔطاتٟي تمشيثاً ديذٌاٜ تاصيٍش، دٚ ٞش ٚ داسد ٚجٛد اجتٕافي أٙيت استماء ساٞىاسٞاي ٚ ٞا آسية تقشيف، دس أٙيت

 اٚالً سا آٖ تٛاٖ ٔي وٝ داسد ٚجٛد تاصيٍش دٚ تيٗ ٘يض جضئي رٞٙي اختالفات ٔسائُ اص تقضي دس چٝ ٌش داس٘ذ، اجتٕافي أٙيت ٌا٘ٝ

 ثا٘ياًٌ ٚ دا٘ست فطايش( جضئي ٞاي دغذغٝ )ٍ٘ش جضئي رٞٗ ٚ استاٖ أٙيت تأٔيٗ ٔجشياٖ( والٖ ٞاي دغذغٝ )ٍ٘ش وّي رٞٗ اص ٘اضي

 غيش ٍ٘اٜ ٔسائُ اص تشخي تٝ ٘سثت دْٚ تاصيٍش أا داسد؛ أٙيتي ٍ٘اٜ ٔسائُ ي ٕٞٝ تٝ ٘سثت اَٚ تاصيٍش وٝ وشد تٛجٝ ٔسأِٝ ايٗ تٝ

 .داسد أٙيتي
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