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 دهیچک

ی فرهنگ تنوع آن تبع به وی قوم وی میاقل تنوع نیهمچن. یفرهنگ وی اسیس ،ياقتصاد ،ینظام ابعاد در رانیا خیدرتار النیگ استان
 ازاتیـ امتي دارای کیتیلپوژئو نظر زا استان نیا که شده موجب هایژگیو نیهم و است بوده فرد منحصربه و توجه مورد ربازید از

 طیمح و منطقهی اسیس وی اجتماع اوضاع دري ا دهیعد تحوالت و راتییتغ واجد ربازید از رو نیا از و  باشدی م فرد به منحصر
 و مطلـوب  و سـته یشای طـ یمح سـت ین قـادر  اقتصاد نوبد ییتنها به استیس واقع در دهیگرد آشکار اکنون.  است بوده رامونشیپ

ی اجتمـاع  نظـام  پود تارو و اجزای همگ اقتصاد و استیس واقع در.  سازد فراهم انسانهاي براي ریدرگ و خشونت ازي عاری انجه
 درك به تنها و برنداشته دری منطق جهینتي گرید متقابل راتیتأث گرفتن نظر در بدون کیهر به پرداختن که دهندی م لیتشک را

 خـواه  اقتصاد، بخش در خواه کشور دری اساسي ها چالش و مهم مباحث ازي اریبس.  ددگری م منجر جهان ازی واقع ریغ مجرد
ي ا منطقـه  منازعـات  ازي اریبسـ . داردی کیمنـو کوژئوا وی کیپلیتژئـو یی بـو  و رنگ ، تیامن چه ، توسعه نهیزم در چه استیس در

ي مادي بخشها درون در نهفتهي کارها و ساز و جامعه اقتصاد و استیس بهی توجهی ب در شهیر ، های طلب استقالل زین وی وجهان
 ، رفتـار  ، مـنش  ،ی مـذهب ي باورهـا  ،ی اجتماعي وخو درخلقي جاري ها نظام مطالعه که است رو نیا از هم ، داردي ماد ریغ و

ی تـوجه  نیچنـ  جـه ینت ، ابـد ی یمـ  خـاص  تیـ اهم ، جامعـه  دهنده لیتشک افرادی زندگ نحوه و رسوم و آداب ، عادات ، سلوك
.  داردی مهمـ  اریبسـ  نقـش  اقتصـاد  و اسـت یس آنهـا  در که بودهی جهان کیژئواکونوم و کیتیژئوپل چوني هایتئور شدن داریدپ

 گـر، ید پژوهشـگران  شـناخت  بـه  توجـه  بـا  سـازد ی مـ  فـراهم  رای جهان نقل و حمل ازی بخش شناختي ها نهیزم حاضر پژوهش
تحلیلی به گرداوري اطالعات پرداختـه و  -ه بااستفاده از روش توصیفیدر پایان نامه فوق نگارند. شودی آتي پژوهشهاي رهگشا

ي انـداز  اهر دري اقتصـاد  وی اسـ یس مناسبات نقش تیتقو ایآ:ضمن تجزیه وتحلیل جهت پاسخ گویی به سوال زیر برامده است 
؟ به منظور پاسخ باشندی مي ذارگ ریتأث اند گرفته قرار دوریکر نیا ریمس از کهیی شهرها توسعه تاًینها وی مواصالتي دورهایکر

 .به سوال فوق دو فرضیه زیرمورد ارزیابی قرار گرفته اند
 باشندی م گذار ریتأث اند گرفتن قرار دوریکر نیا ریمس در کهیی شهرها توسعه دری مواصالتي دورهایکري انداز راه -1
   یالملل نیبي دورهایکر توسعه دري اقتصاد وی اسیس مناسبات نقش -2

:  باشدی م لیذ شرح به پایان نامه نیا در نظر مد و شده میترس افاهد
 استان توسعه در آن نقش وی الملل نیبي دورهایکر نقش و تیاهم خصوص دري نظر مطالعه -1
 اهیسي ایدر و خزري ایدر موزهي کشورهای اسیس مناسباتی بررس -2
  جنوب – الشمی الملل نیب دوریکر به مربوط مشکالت و موانعی بررس -3

 النیگ ،ی مل تیامن ، کیژئواکونوم ک،یتیژئوپل:  يدیکل واژگان
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