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  اسمما    در   ا  منطقم    توسمه     شمیی، قفل   بمر   حماا؛   ها  قانونینمی    و   سما واارها   (. 1398)   فراممر    رسممی،،   و   هاشم؛    پور، داداش 
        . 109-138 (، 3) 11 ، انسانی  علوم   در  ای رشته میان   مطالعات  . خو سما  

 شاپا: 2008-4641   

یسنییا  / دسمرس، ب  ممن اامل مقال  براساس قوا   ©  (  آ اد است.     یو اامانز نین اریم نو

 ایمنطقه شدگی توسعۀ های حاکم بر قفلسازوکارها و قانونمندی
 در استان خوزستان

 

 2، فرامرز رستمی 1پورهاشم داداش 
 27/06/1398پذیرش:     ؛13/11/1397دریافت: 

 

 چکیده
رد؛  ها  جمی  اومور بمود  اسمت  امما بم  ریز  برا  رسیی  ب  آ  هیموار  ا  ددیدم  یافمگ، و برنام  توسه  
مسئل   مقال  حاضر این است ا  چرا    است. ی   شیی، هیرا  ش ا  با قفل یرفم ، توسه   منطق  ها  صورت تالش 

حال، ا  منابع و ظرفیت بسیار باال  توسمه  را در خمود   رو است در منطق  خو سما  با مهضالت دیرین، روب  
ی بمر اسماس یمد ایمی  برسماخم  شمی   داراست؟ برا  پاسخ ب  این مسئل  میل، ا  مکانیس؛  اسمت،  ها  مولمد

  طریق مورد انمظار عیل اننی، دلیل رخمیادها و چرایم، شمرایو موجمود  اشنی و ب طور  ا  ایر آنها موجود ب ب  
ااو  اسمفاد  ارد  است و  منطق  را تبیین خواهنی ارد. این مقال  در قالب پارادای؛ رئالیس؛ انمقاد  ا  منطق پس 

  ید هسم   قیق دارا عالو  بر تبیین، نگاه، انمقاد  ب  موضوع مورد بررس، دارد. میل تبیین، حاصل ا  این تح 
)مفهوم اسمخراج( است ا  ب  دنبال خود پنج مفهوم دیگر را ایجاد امرد  اسمت:  هکوم، ا  منظمر محیطم،   
یر اخمیممار بمم  پیرامممو  ا  منظممر سیاسمم،    انحصممارخواه، ا  منظممر اقمصمماد   تسمملو مراممز در عممین تفممو

،  ا  در مجیموع  یربنمای،  ظر فرهنگ سا   ا  من سرنوشم، با جیع جبر  صفر ا  منظر اجمیاع، و وابسم  ه؛ 
ریز  منطق  ب  مثاب   یمد یفمیما   انی و دلب  این تفکر بر برنام  سا  در تحوالت منطق  را شکل داد  نافذ و سبب 

اننمی  توسمه  در  ها  قفل ا واارها و قانونینی  ا  ط، چنیده  یذشم ، سبب حاا؛ شی  برخ، س رشم  میا  
ریز  یکپارچ  و تغییمر تفکمر اسممخراج، در  سئل ، لزوم توج  ب  برنام  با این م منطق  شی  است. برا  مواجه   

 ا  و مل، ضرور  است. ریز  و مییریت منطق  یذار ، برنام  شیو   سیاست 
ی، خو سما  ا ، اسمخراج، رئالیس؛ انمقاد ، مکانیس؛ ریز  منطق  برنام   : ها کلیدواژه   ها  مولد

م  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 

یسنی  ایرا  تهرا ، میرس، تربیت دانوگا  مهیار ، و هنر دانوکی  ا ،منطق  و شهر   ریز برنام   دانویار .1  مسئول(  )نو
 

 ایرا  تهرا ، میرس، تربیت دانوگا   مهیار ، و هنر دانوکی   دامر ، دانوجو  .2
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 مقدمه.  1
 ها  اواور   های، چو  منابع سرشار برا  فهالیت ر  ا  ظرفیت برخوردا   رد؛ اسما  خو سما  ب  

 فضای،  برخوردار  ا  منممابع م ها  اقمصاد ، سکونم، و االبی  و ایجاد بسمرها  مناسب فهالیت 
همما  همما  حاصممل ا  فهالیتافزود عظممی؛ نفممت و یمما  و برخمموردار  ا  بخومم، ا  ار ش 

همما  صممنایع ها  نفت و یمما   بزریمممرین مجمیعفرآورد اسمخراج، پاالیش، انمقال و تولیی 
شیییای، و پمروشیی،، پاالیوگاه، و صنایع بزرگ فمموالد و ...  برخمموردار  ا  یکمم، ا  دو 

ریز  اسمممان،  سممال  نهمماد برناممم مباد  مه؛ ورود  و خروج، ااال در اوور  سابق  چهل
ب، خلیج فا وردار  ا  هیجمموار  و رس و برخ نزدیک، ب  با ار بزرگ فرامل، در سواحل جنو
ها  فرهنگمم،، دینمم، و مممذهب، بمما مر   مینمم، بممرا  توسممه   صممادرات و وجممود موممابهت

ها  اوورها  هیسای  در جنوب اوور با مهضالت، چممو  عممیم تهممادل حاصممل ا   مینمم 
اقمصاد ، اجمیاع، و االبی   پایین بممود  بمما ده، المم، اقمصمماد اسممما   پممایین بممود  نممر   

شی  منابع آب، خمما ،  نر  اشمغال اسما  نسبت ب  میانگین اوور  آلود   قمصاد  و موارات ا 
یذار   ها و سایر مناطق حفاظم،  پایین بود  سه؛ سممرمای  هوا، و در مخاطر  قرار یرفمن تاالب 

بردار  ناااف، ا  امکانات بالقو  توسه  صممنهم، و  ها  پیورو اقمصاد اسما   بهر  مل، در بخش 
اریممیور بممود  محممور  تك  خیمات، با با ارها  فرامر   در منطق ، و م   ر  مرد  تجا ارتباطات یس 

ا   اامل نبود  اخمیارات »مییریت توسه   اسما « برا  ایجمماد هیمماهنگ، و  نقل جاد  و حیل 
پیوبرد امممر توسممه  اسممما  و وجممود برخمم، مسممائل فرهنگمم، و اجمیمماع، در جهممت امماهش  

   (. 1393یش اسما  خو سما ، لهات آما هیبسمگ، در اسما ، مواج  است )مطا 
رو اسممت درحممال، امم  مسئل   مقال  این است ا  چرا این منطق  با این مهضممالت روبمم  

باشی؟ در واقممع تضمماد  در رونممی ها  بسیار باال  توسه  را در خود دارا م،منابع و ظرفیت
بممرا  ش بیومممر اسممت و تممالها  یذشم  بیومر شی توسه  این منطق  وجود دارد و ط، سال

 ها  مخملف در منطق ، بر این مهضالت افزود  است. توسه  بر مبنا  تهریف پروژ 
مثابمم   ابممزار  بممرا  ها  اسمممخراج، ب شود ا  فهالیتاهییت موضوع  مان، بیومر م،

ریز  منطقمم  )و توسممه  ( بممر برناممم 131، 2018، 1اقمصاد  )پلگرینمم،متوسممه   اجمیاع،
م  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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رو شممود. توسممه  ا  ایممن نمموع، در ییر در آ  نیز با موانه، روبمم اشی و تغاوور( حاا؛ شی  ب
شانسمم، در اوممورها  آمی  ا  طریممق خوش دسممتواقع، فریب، اسممت امم  ناشمم، ا  رفمما   ب 

توانی با اسمممخراج توسه  م،ها  میر ، ا شود  فریب، ا  طریق روایتخیز ساخم  م،نفت
، 2018  پلگرینمم،، 2،2011  نیکسو 9219، 1سک،ور شود )ااپوچینروشن و شهل  منابع،

( و نمایج چنین تفکر ، اانو  در منطق   خو سما  بهی ا  یذشت تقریبًا ید قر  قابممل 138
 مواهی  است. 

الی  ا  واقهیت موجود منطق ، برساخمن مممیل، ا  هیف این مقال  بر مبنا  شناخت الی 
ا  بممر پایمم  ریز  توسممه  منطقمم ر برناممم ها  سبب، براساس این ایی  است ا  تفکمکانیس؛

وجود آمی  سا واارها   یربنای، شی  ا  منجر مفهوم اسمخراج بنا شی  و این خود سبب ب 
یافمگ، منطق  شی  است. شیی، توسه  و مانه، در رونی توسه ب  قفل

 
 . پیشینه پژوهش2

اع، باشی، دانو،   و اجمیمهنیس، و یا حم، اقمصادوا  دانو، فن،ریز  پیش ا  آ برنام 
عنوا  پایمم   اصممل، توسممه  اسممت ا  بممرا  تحقممق حکیروایمم، فضممای، بمم رشممم میا 

(. بسممیار  ا  مطالهممات 1396نیمما، و دشممم،،  بوچان،، صراف،، توال،1391)ایرانیوست،
ها  رسیی  بمم  توسممه  یمما موممکالت طور مسمقی؛ یا دیرمسمقی؛، درییر روش ریز  ب برنام 

ریز  انممی. تحقیقممات انجممام شممی  در حممو    برناممم مممی  در ایممن را  بود وجود آ موجود یا ب
و با منطممق اسمممقرای، و  3یرای،خواه،، بیومر در پارادای؛ اثباتا  و پیامیها  توسه منطق 

یکردها، اوممف الیمم عقل ها  پنهمما  و تبیممین یرای، انمقاد  صورت یرفم  است. در این رو
یهساخمارها و مکانیس؛ ا  مممورد توجمم  نبممود  و تیراممز ریز  و توسه  منطقمم برنام  ا  مولد

ها در فضا  جغرافیای،، فممارا ا  پیامممیها  یرفم  بیومر بر تهیین نابرابر  مطالهات صورت 
هممای، در اسممت. اخیممرًا پ وهشتاریخ،، اقمصاد ، اجمیاع، و مییریم، و... اسممموار بممود  

ل مطممرش شممی  امم  بیومممر بممر مبنمما  اقمصمماد تهادعیمجهت پاسخ ب  چرای، این نابرابر  و 
م  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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  1392لنمم ،  رهنیممای، و وثق،1389دارابخممان،، اابر ، و فرج،سیاس، )رهنیای،، عل،
پور، اارشک، و رفیهیمما ، ( یا تأثیر نوع ساخمار فضای، )داداش1393شبان، و اابر ،دهقا 
  1391مالئممم،،   یویمممار و فرج،1394شمممهییر  و روشمممناس،  لطفممم،، شهاب،1395
انممی امم  البممم  وجمم  ( مسممئل  را برررسمم، ارد 1389پور، آتوسا و رفیهیمما ،پور، آفاقداداش

همما بممود  و صممرفًا بممر مبنمما  مقایسمم  بمم  مومرک هی   آنها مبنا  تو یه، در سمماخمار تحلیل
انی. اما اینک  ماهیت هر ایام ا  مناطق چیست و چگون  بممود  اسممت و آیمما قضاوت پرداخم 

ییر  در این سطح ا  توسه  هست یا خیر مغفول مانی  است. در مطالهات، همم؛ وار قرارسزا 
ی ی، ی   در جممذب، تولیممی و ها  درون، منطقمم  ا  جیلمم  نمماتوان، نظممام ادار  بمم ا  ب  و و

شهر  )پوراحیممی، م(، روابو روسما1394موهی ،ها )ایرانلو و خیاپرستمییریت سرمای 
( 1390پور،ها  مکان، )داداش( یا مزیت1392الی،،مو فرج،فرهود ،  یار ، سلییان، 

پرداخم  شی ، مواهی   آنها در قیمماس بمما وضممهیت مطلمموب و »بایممیها« بممود  و نبممود آنهمما، 
ا  آنها تحلیل انی اما چرای، وجود  و علل  مین ا  یکییگر را توییی ارد صورت  نجیر  ب 

ل، و مهلول، بین عوامل مؤثر، ب  شناسممای، روابو ع نوی  است و یا با نگا  ب  آینی  و بررس،
انممی )پریممزاد ، ا  پرداخم ها  مممؤثر بممر توسممه  منطقمم عوامممل الیممی  و پیوممرا 

   المم، و 1395طوسمم،، ادیا  و نیای،  شممریف1396محیین اد،صاحب و شمما مصطفو 
و ابممو علمم، ( دافممل ا  اینکمم  ایممن رو1393  بزا  اد ، داداشپور و مطوف،1395پور، مان،

ی مکانیس؛ ها   یربنممای، موجممود هسمممنی. البممم  در ایممن میمما  مطالهممات مهلول، خود ممولد
پور انی )داداشییر  ساخمارها  فضای، پرداخم ها  مؤثر بر شکلمهیود  ب  اوف  مین 

ها  (. هرچنی این مطالهات بمما اوممف الیمم 1396   ال، و سجاد  اصل،1396و آراسم ، 
ی ا  در واقهیممت در   فضای، سرواار دارنی اما ب  مکانیس؛هاجریا پنها  روابو و  ها  مولد

اننی. یک، ا  موکالت این مطالهات آدرس نادرسم، اسممت حال اار هسمنی ورود پییا نی،
ها  دیگر  هسمممنی. ا  آنها خود مهلول علتشود درحال،عنوا  علت مسائل داد  م،ا  ب 

یکردها  اسممت ها تولیی شی   توسه  ا  در سایر فرهن مخملف ب برخ، ا  مطالهات نیز رو
انممی )ظرفیممت نهمماد : را مبنای، بممرا  سممنجش وضممهیت موجممود منمماطق اوممور قممرار داد 

راد، ااظییمما  و   فرجمم،1392الممیین افمخممار  و پورطمماهر ،راد، رانااظییمما ، فرجمم،
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یکممرد نومنطقمم 1392الیین افمخممار ،،ران هیمما  ( و 1393یرای،: صممراف، و نجممات،،  رو
یکردها را بممرا  توسممه  منطقمم شاخص انممی. در ایممن ا  پیوممنهاد داد ها  موجود در این رو

یکردها، دانش ما ب  واقهیت شممود ولمم، هممای، امم  خممارج ا  تجربمم  ممما بممود  آشممکار م،رو
ها، دربرییرنی  و مهادل مکانیس؛  یربنای، این جامه  نیست و در چنممی دهمم  یذشممم  حلرا 

یکردها  اار یرفم  شی  ول، در عیل حاصل، نیاشم  است. ارای  و ب    مخملف،رو
 

 . روش 3
است. رئالیس؛ انمقمماد  بمما توجمم  بمم  این مقال  در قالب پارادای؛ رئالیس؛ انمقاد  انجام شی 

ی   خود م،شناس، و مهرفتهسم، الیمم  ب ها  الی پیچیممیی، توانممی بممرا  تحلیمملشناس، و
ی یمم، ایممن پممارادای؛ امم  قرابممت بسممیار  بمما ریز  را تأثیریذار بر برنام  هگومما باشممی. سمم  و

ا  بممود  و چنممیوجه، رشممم است  بیناار یرفم  شی ریز  دارد و در این مقال  نیز ب برنام 
مومماهی  ها و ساخمارها  سبب،  واقهیت قابلها   یرین، مکانیس؛دیی  وقایع، انکاش الی 

لیس؛ انمقاد ، جامهمم  یممد سیسممم؛ بمما  اسممت امم  . در رئاو نگا  انمقاد  ب  رخیادها است
ییاد  پذیر نیست و این در شممرایط، ب  این سادی، در آ  امکا  آنگا   روابو خط، بین رو

ییادها و اتفاقات م، تواننی هیپوشان، یا اثریذار  ممقابل بر ه؛ داشممم  باشممنی و است ا  رو
ییممرد )بممروو ، یجمماد اننممی  صممورت م،تغییر ا تواننی یاد بگیرنی ویا در حالم، ا  مردم م،

بسن و اارلسو 2002، 1فلیموود و رابرتز رو، (. ا  ایممن2002، 2  دانرمارک، ااسمروم، جکو
(. 70، 2002هاست و نمم  قمموانین )دانرمممارک و هیکممارا ، نگا  رئالیس؛ انمقاد  بر یرایش

شناسمم، هسم،(. در 851، 2017، 4شممود )فلمچممرنامیممی  م، 3قوانینهممای، امم  شممب یرایش
ا  ا  ، امم  حممو  5شود. اول، سطح تجرب،رئالیس؛ انمقاد ، واقهیت ب  س  سطح تقسی؛ م،

ییادهاست ا  ما آنها را تجرب  م، طور مسمقی؛ یمما دیرمسمممقی؛(. در ایممن سممطح انی؛ )ب رو
ییادها یا موضوعات م، طور تجربمم، و ادلممب ا  طریممق فهمم؛ تواننی سممنجش شممی  و بمم رو

م  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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ییادها هییو  ا  طریممق فیلمممر تجربمم  و تفسممیر انسمما   قابل ت  1مومرک  وضیح باشنی، اما این رو
ییرنی و چیزهای، امم  در جهمما  وجممود دارد عممین آ  چیممز  نیسممت امم   مورد میاخل  قرار م، 

ها  اجمیاع،، مهممان،،  جای، ا  ایی  مم  شود. این سطح، انمقال، ا  واقهیت است مواهی  م، 
، تر ا  هی ، آنهمما م، اما، مه؛ مم  دهنی م، ها ر  تصیییات و انش  باشممنی. سممطح   2تواننممی علممد

است. در این سطح، فیلمر تجرب   انسممان، وجممود نممیارد. رویممیادها    3میان، شامل حو   بالفهل 
دهنی چ  ما آنها را تجرب  یا تفسیر انی؛ و یمما نکنممی؛، و ایممن رخممیادها  واقهمم، ادلممب  ر  م، 

شممونی. در نهایممت، سممطح سمموم  رب، مومماهی  م، ر سطح تج ممفاوت ا  چیزهای، هسمنی ا  د 
ها  سممبب، وجممود  است. در این سممطح، سمماخمارها  سممبب، یمما مکانیسمم؛   4یهن، حو    واقه، 

دارنی. خواص ذات، در ید اب   یا ساخمار وجود دارد ا  ب  عنمموا  نیروهمما   سممبب،  بمم  وجممود  
ییادها )یهن، چیزها  ظاهر شی  در سطح تجرب،(      1978ننی )باسممکار، ا عیل م، آورنی  رو

ها  سبب،، تولیممیات اجمیمماع،  ( و این مکانیس؛ 2017  فلمچر،  2002دانرمارک و هیکارا ،  
 (. 2017پذیرد )فلمچر، ها صورت م، هسمنی ا  درک آنها در ارتباط با سایر فهالیت 

بنای، الی هیچنین توج  ب  الی  و ها منی  سطوش مخملف هسم، و ارتباط  یربنای، و رو
اننی. سممطوش  یربنممای،، سبت ب  یکییگر، ماهیت ید پییی  و موضوع را ایجاد م،سطوش ن

بنممای، تهیین بنای، و سطوش رو اننممی  فهالیممت و نحممو   عیممل سممطوش  مین   خلق سطوش رو
شونی. هر الی  ید سطح ظهوریافم  و حو   بررس، ید رشم   علیمم،  یربنای، محسوب م،

طلبممی )باسممکار، فرانممد، جممرج ا  را م،رشم ر  میا رورت  ااها ضباشی و ارتباط الی م،
یر، َنس و پارار پرسممت، و نوعقیصممر ، باقر   اد ، ب  نقل ا  پمموراریی،، صادق5،2010هو

بممرد  بمم  حقیقممت (. نقش دیگر رئالیس؛ انمقاد ، ایجاد  مین  بممرا  پ،1393مهرمحیی ،
دهبمماد،، ضممردام،، ) ارع، آنهمما اسممتپنها  در  یرساخمارها و تالش برا  نقی و اصالش 

 (.  1396پرست،نوعقائی  و باقر  
م  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 

 
 
 
 
 



 

 

 ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان 

115 
 سازوکارها  

 های  و قانونمندی 
 ...   شدگی حاکم بر قفل 

ااو  اسمفاد  اممرد   شناس، این تحقیق نیز نگاه، انمقاد  ب  موضوع دارد. ا  منطق پس روش 
سا   اار شممی   است. در رسیی  ب  مفهوم تحقیق در سنت حساس و با هیف تبیین، انجام یرفم   

ها  انمزاع، است ا   ها و ساخمارها ا  نوع توصیف یس؛ یین مکان شی  برا  تب است. میل برساخم  
کمما شممی  و ایممن شممواهی نیممز ا  طریممق   در فراینی اثبات وجود آنها، ب  اسمیالل بر مبنا  شممواهی اتد

دست آمی  است. برا  پاسخ ب  چرای، مسئل ، در س  الی  ب  اوف، فه؛ و تبیین  ها  ایف، ب  داد  
بررس، الی  اول )حو   تجرب،( پییا اممرد  درامم، اسممت امم   هیف ا     است. مسئل  پرداخم  شی   

ی و  انی. در واقع، بممرا  اوممف مکانیسمم؛  مین   برساخمن ایی  را فراه؛ م،  ها و سمماخمارها  مولممد
ها  مواهی  شی   موجود، نیا  ب  داشمن یممد ایممی   ساخمن ید میل ا  آنها برا  تبیین قانونینی  

هل( با بسو مفاهی؛ منوهب ا  ایی  سه، خواهی شی ب  برخ،  و   بالف وجود دارد. در الی  دوم )ح 
ا  امم   شود. با  مین  پرداخم   مم    چ  ما آنها را مواهی  انی؛ یا نکنی؛ مم    ا  روییادهای، ا  وجود دارنی 

ی در منطق  و  است با ورود ب  الی  سوم )حو   واقه،( ب  اوف مکانیس؛ اانو  فراه؛ شی   ها  مولد
اش در ذهن شکل یرفممت  رداخم  خواهی شی  در نهایت میل، ا  ا  لحظ   ایی  ت آنها پ سپس اثبا 

اننی  واقهیت تبییل شی. و تا پایا  تحقیق، تغییر و پردا ش شی و ب  میل نهای، تبیین 
ها  مسمخرج شامل منابع دست دوم صورت ایف، بود  و داد شناس، این مقال  ب روش 
ها و یها  رسممی، ماننممی اسممناد توسممه   اسممما ، مقالمم امل مسمممنانی. این منابع شممن، بود 

ها  منموممر  در ها، نظرهمما و مصمماحب ها  منمور  دربار  اسما  خو سما ، یزارش نام پایا 
ها  ایف،، تنمموع منظور افزایش اعمیادپذیر  نسبت ب  داد انی. ب ها  رسی، بود خبریزار 

اارشناسممان ، نظممرات نخبگمما  و و تحلیممل ممممو  )رسممی، و دیررسممی،، علیمم،، مسمممنی 
مسئولین(، تنوع مرجع تولیی ممن )دولم،، عیوم،، دانوگاه، و نهادها  مسمقل( و همم؛ ا  
نظر با     مان، ا  سه، شی  چنی ده   یذشم  را پوشش دهی  مممینظر بممود  اسممت. ا  میمما  

ی  و صحت برداشت شصورت خام ها  مرتبو با مسئل   مقال  ب شی ، یزار ها  بررس،ممن
همما بررسمم، شممی  و بمما اییممذار  بمما  و سممپس این یزار  و عیم تناقر آنهمما بمما سممایر یزار 

عنوا  پاسخ هممر انی و ا  آنها ب اییذار  محور  و درنهایت اییذار  انمخاب، تحلیل شی 
جو و اییذار  تا اشباع نظممر  اداممم  وبخش ا  مقال  اسمفاد  شی  است. سپس این جست

 رین پاسخ برا  اثبات مسائل مطرش در تحقیق داد  شی  باشی.   تا بهمیافم
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 ها. نتایج و بحث یافته4
 . برساختن ایده  1-4

ییرد ول، در ید ها  ممفاوت، شکل ممفاوت، ب  خود م،خواست  توسه  در برخورد با  مین 
الف   چنمما  امم پایین و ممکمم، بمم  درآمممیها  نفممم،، یمماب ییر  ممیراز، ا  باالنظام تصیی؛

افزایممی. سردریی، ر  م، دهی ا  تالش بیومر برا  حل موکالت، درعیل ب  موکالت م،
ا  جممامع اسممت امم  انکاش درخصوص چرایمم، ایممن واقهیممت نیا منممی دسمممیاب، بمم  ایممی 

ها   یرین آ  باشی و ب  نوع، در تیام اتفاقات منطق  ها  پنها  در الی دهنی  ریو توضیح
فذ و مسمیر داشم  و در یذر  ما  تبییل ب  ید باور و الزام برا  حضور  ناو سطوش باالتر، 

 ا  خود ضیتوسه  است. دسمیاب، ب  توسه  شی  باشی درحال،
 . دخالت دولت و متکی کردن منطقه به تفکر دولتی 1-1-4

طور اامممل در  ها  اقمصاد  و اجمیاع، در اسما  خو سما  ب  در ط، چنی ده   یذشم ، فهالیت 
ن اد و فرهممود ،  ، پوراحیی، حمماتی، 1ت و عوامل دولم، بود  است )خاوریا  یرامویر نمرل دول ا 

ارد   اننی   قیرت دولت مراز  است. میزا ، یسمردی، و هزینمم  ( و ب  نوع، منبع تأمین 2018
تصیییات دولت مبن، بر عرض ، هیوار  وابسم  ب  میزا  اسمخراج ا  این منطق  بممود  و ممقمماباًل  

، فوار بر ایممن منطقمم  نیممز افممزایش یافممم  اسممت. دسمممور ا   ریمر و ممیرازتر شی  دولت بز  هرچ  
باال با حضور یسمرد  عوامل ناممناسممب بمما بسمممر طبیهمم،،  ب  پایین و اجرا  محر ا  پایین باالب  

اقمصاد  و اجمیاع، منطق  و دریب  با شرایو بوم، و عیم هیزیسم، نخبگمما  دولممم، بمما مممردم  
دانش و تجرب  بین افراد بوم، و دیربوم،، سبب عیم شکوفای، بسممیار  ا   م تهامل محل، و عی 

 است. ها  انسان، در  مین   مییریم،، فن، و تخصص، در منطق  شی  ظرفیت 
 . انحصار در داشتن منابع طبیعی بزرگ و حیاتی 2-1-4

 و اراضمم، منابع خام ا  فقو نیا  ب  اسمخراج داشم  و مصرف ملمم، دارد )مثممل نفممت و یمما 
ی    جغرافیای، و ارتباطات بین الیلل، امم  حاصلخیز اواور  (، و برخوردار  ا  موقهیت و

بیومر در خیمت رشی مل، بود   تا  مان، ا  انحصار  بود ، نوممر و با تولیممی  در منطقمم  
ها  جییممی ایممن  ها ب  سبب اقمصاد سیاس، و اامومماف نیاشم  است و اانو  ا  در سایر اسما  

م  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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ریز  اسمان، را نیممز بمم   است، سبب ااهش توج  ب  این منطق  شی  و برنام    ایمر شی  انحصار 
 ها اوانی  است. شی  و فوار بیومر برا  اسمخراج منابع در رقابت با سایر اسما  سیت رقابم، 

 شدن بیشتر رفاه در منطقه. بیشتر شدن اتکای اقتصاد ملی به نفت و نحیف3-1-4

بع خام هیوار  وجود داشممم  ولمم، درعیممل افممزایش نیا همما در  ا ب  منا ا  نیت ااهش اتک درحال، 
فروش، ب  دلیل ضهف صنهت، فنمماور  و نگمما  مممییرا  و  داخل اوور بر اثر رشی مصرف، خام 

رشی بخش خیمات، و سودایر  در اقمصاد و مبنا قرار یرفمن یردش و انباشت سممرمای  بممر ایممن  
برا   هکو، و برداشت منابع، بیو  توجمم     طق  محل، ه؛ من   نوع تأمین سرمای  و ... سبب شی  

منی  ا  رفا  ممناسممب و نوممر توسممه  باشممی و در  ب  بسمر محل، رشی ارد  و ه؛ سبب عیم بهر  
محیط، و تحییل موکالت ناش، ا  این نوع توسه  شی   ها   یست نمیج  منطق  آماج تخریب 

 افزایش یابی.    ق  نیز نط م  مسائل محیط،، حج؛ و با ایمر شی  ظرفیت محیود  یست 
ریز  )توسه ( در توا  مطرش ارد ا  در خو سما  تفکر برنام طورال،، این ایی  را م،ب 

چنی ده   یذشم  بر پای   »اسمخراج« شکل یرفم  است. در واقع بر همم؛ افممماد  دو موضمموع، 
ایممی یک، ذات پیچیی   منطق  و دیگممر  نمموع تفکممر توسممه  در ا ، سممبب شممی  بیومممرین تأ

ریز  بر مفهوم اسمخراج اسموار باشی. برا  ورود بمم  الیمم   دوم واقهیممت، ایممن ایممی  در  برنام
تا ب  مفاهی؛ ممناظر مممرتبو بمما ایممن ایممی  دسممت یممابی؛. ابهمماد  ابهاد مخملف بسو داد  شی 

مخملف این ایی  در مطالهات یونایون، امم  در  مینمم  توسممه   اوممور و اسممما  انجممام شممی  
( آمممی  اسممت. بمما توجمم  بمم  ارتبمماط و 1ن مطالهات در جیول شیار  )است. ایبررس، شی  

ریز  و مییریم، اسما  بمما سممطح ملمم، دارد تأثیرپذیر  مسمقی؛ و شییی  ا  ساخمار برنام 
 ها  بررس، شی  در سطح مل،، قابل تهیی؛ ب  سطح منطق  است. بسیار  ا  یزار 

 
 مختلف آن در مطالعات انجام شده در زمینٔه توسعههای  نبه(. بسط مفهوم استخراج از ج 1جدول شماره )

 متناظر مفهوم تحقیق متونجنبه
 محیط، جنب 

 
 نفممع بمم  توسه  امواج شی قطب، خاص، مرااز  در خیمات و منابع انباشت

 مواهممب ا  اسمممفاد  ( 1391، حصممار  و رشممیی  )سممرور، مراممز شهرها 
ی،رانت هیف با طبیه،  )میرعیمماد ، فرصمم  جبممر   عجیمم  با   منطق با جو
 امکانممات و خممیمات جیهیممت، شممییی مکش با منطق  ید توسه ( 1391

ی ب، ها بردار بهر  ( 1395 احیی ، و )مراد  مناطق سایر ا  مخملف  رو
 (.1389 ن اد،اسیهیل و ثان،اسکنیر   اد ،)ابراهی؛

 منابع  هکو،
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 متناظر مفهوم تحقیق متونجنبه
اقمصاد  جنب 

 
 محلمم، و ا منطق  با ارها  ه   توس عیم و مل، با ار ساخمار  تثبیت و تسلو

 )رنممان،، دولممت دسممما  در نفت درآمی انحصار ( 1392وثوق،، و )رهنیای،
 طرفمم ید رابطمم  ( 1389 )رنممان،، دیررقممابم، با ارهمما  وجممود ( 1389
 نسب، مزیت بخویی  ( 1391 تو یه،)میرعیاد ، طبیهت با جامه مدولت

 خممیمت در بمما ار ( 9213وثمموق،، و )رهنیممای، خمماص منمماطق، ب  برتر   و
یان رانت اهیاف  ( 1392 وثمموق،، و )رهنیممای، دولت عیوم، عیلکرد و جو

 بخممش رانممی  ( 1396 هیکممارا ، و )بوچان، پای  رانت اقمصادسیاس،   تیاوم 
 همما فهالیت عرصمم  اممرد  محممیود و پایین سطح ها فهالیت ب  خصوص،

 (1388 )رهنیای،، دولت در مه؛ اقمصاد

 در انحصمممممممار
 منافع ب  ب،ادسمی

 جنب 
 مییریم،مسیاس،

 

 امممور ادار  بممر دولممت سیطر    ( 1388 )رهنیای،، دولت اارفرمای، حااییت
 عناصممر میاخلمم  امکمما  رفمممن بممین ا  ( 1396 هیکارا ، و )بوچان، محل،
،  راد)فرج، محل، محیط، یست و اجمیاع، اقمصاد ، ها عرص  در محلد

 ها تصممیی؛ مهممیود در ملمم، سممطح ییشممی یذار اثر ( 1392 هیکارا ، و
 (.1392 هیکارا ، و راد)فرج، ا محل،/منطق  سطح در شی  انجام

 در مراممز تسمملو
یر عمممین  تفمممو

 بممم  اخمیمممارات
 دیرمراز

اجمیاع، جنب 
 

 تسمملو ( 1389 )رنان،، تولیی نظام ا  پومیبان، در حقوق، نظام توانای، عیم
 ییر  تصممیی؛ مصممیر بممر نممترا  اسب و تو یع محوریت با اجمیاع، ابرنهاد

 پیونممی و موجود ها ظرفیت ا  اسمفاد  در توانای، عیم ( 1391 )میرعیاد ،
 عممیم ( 1392هیکممارا ، و رادباه؛)فرج، مخملف ها بخش ظرفیت داد 
،/منطق  ها توا  ا  ییر  بهر   داوطلممب، همما یرو   نظممر ا  ویمم    ب  ا محلد

، عوامل  رو افزو ضهف محل،  دیردولم، ها سا ما   عوامممل دلب  و محلد
(.1392هیکارا ، و رادباالدست)فرج،

 بمما سرنوشممم،ه؛
 جبمممر   جیمممع

 صفر

 فرهنگ، جنب 
 
 

ین  ( 1392وثمموق،، و )رهنیممای، دولممت بمم  اتکمما بمما ا  نجیممر  شممبک  تکممو
 هیجمموار  بممرا  شممییی رقممابم، تالش  و دولت )درآمی( ب  جامه  وابسمگ،
 تفکیممد عممیم ( 1391 )میرعیمماد ، ولممتد با فم،مهر و سا مان، ارتباط،،

 ب  وابسم  ها سا ما  در مییریم، ساخمار ارد  ممیراز و محل، ا  مل، امور
  مینمم  در عیممی  موممکالت وجممود ( 1396هیکممارا ، و )بوچممان، دولممت

، ابمکارات  وابسممم  ( 1392هیکارا ، و راد)فرج، سر مین توسه  برا  محلد
 دولممت اقمصمماد   واارها سمما بمم  دممممر ا  انبمموه، مهیوممت اممرد 

 ( 1388)رهنیای،،

 سا  وابسم 
 

 . واکاوی مفاهیم مرتبط با ایدٔه استخراج در بستر منطقه2-4

ریز  و سیاسمممگذار  ریز ، بودجمم های، در نحممو  تفکممر برناممم این مفاهی؛ هیچو  پایمم 
ییادها  حقیق،، این ایی  را پومیبان، م،هسمنی ا  ب  مربمموط بمم  ایممن  ی. موارد اننعنوا  رو

ین آ  موممارات  مفاهی؛ در منطق ، در اسناد توسه   اسما  ا  مسممئولین محلمم، نیممز در تممیو
 (.  2است )جیول شیار  انی بررس، شی داشم 
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ریق بررسی اسناد توسعه استان 2جدول شماره )  (. تحلیل مفاهیم منشعب از مفهوم استخراج از ط

 هاگزاره مفاهیم

 منظممر ا  ) منممابع  هکومم،
 محیط،(

  آ  شی  هیرا  و اوور  سطح در مل،  دیییا  ا   اسما  ها مأموریت  اساس، و  الیی  نقش 
یای، بر انیک  تأثیر و اسما   یست محیو بر  یاد فوار شی  وارد با  اسما   توسه  پو
 در جییی ها آور فن توسه  برا  اعمبار و طرش پروژ ، تخصیص و نقش تهیین در ضهف 

 مراز   مقامات طرف  ا  خو سما 
 و درصممی( 93 ا  )بممیش بممزرگ  بسممیار همما ااریا  در اسما  صنهم، یذار سرمای  تیراز 

 مهین،  فهالیت
 آنها  تخریب و طبیه، ها توا  سایر و خاک آب، منابع ا  اصول، اسمفاد  عیم 

 بمم  دسمممیاب، در انحصممار
 اقمصاد ( منظر )ا   منافع

 سممایر بممزرگ، قطب ید ب  اسما  تبییل و اساس، نایعص احیاث ا  ده  چنیین یذشت با 
 انی نیاشم  پیورفم، صنایع

 صنهت  بخش با اسما  اقمصاد  خیمات ها بخش توسه  تناسب عیم 
 اوور  دیرنفم، ناخالص تولیی ا  منطق  سه؛ نزول، رونی 
  دیگر اد د قرار عالوها تحت و مل، دیییا  ا  طبیه،  یا  و  خام نفت اسمخراج بخش تفوق 

 منطق   ها فهالیت
 آور فن انبو ، سرمای  دارا  صنهت( و اوت و فوالد یا ، و )نفت صنایع ا  انیا، تهیاد 

 ایممن عکممس خصوصمم، سممرمای  با صنایع سایر و هسمنی ممخصص انسان، نیرو  و پیورفم 
  دارنی  را  وضهیت

یر درعین مراز تسلو  تفو
 )ا  مراممز دیممر ب  اخمیارات

 مییریم،( و ،سیاس نظرم 

  ییر  تصیی؛ نظام ساخمار محور در دولت اراد  و خواست بود  پیورا 
 در بنممادر سممه؛ و نقممش دربممار  مل، ممیراز ییر  تصیی؛ دلیل ب  خو سما  بنادر تضهیف 

 خارج،  تجارت
 دیردولم،  مین، نهادها  فهالیت فضا  با ارد  در عیوم، بخش ییر  سخت 
 در مممییریم،-سیاسمم، قممیرت مرااممز بمم  نزدیکمم، و دور  عامممل سزا  ب  و ی؛مسمق تأثیر 

 فضاها  نیافمگ،توسه  یا یافمگ،توسه 
  صنایع  پیورفم ( و )سنم، ممفاوت ساخمار دو آمی  وجود ب 
 یافم   توسه  نقاط مجاورت در مانی  عقب و نیافم  توسه  نقاط وجود 
 سممایر بمم  نسممبت اجمیمماع،-د اقمصا ا هفهالیت در خصوص، بخش ضهیف موارات 

اوور  ها اسما 

 جیممع بمما سرنوشممم، همم؛
 عوامممممل صممممفر جبممممر  
 )ا  ا منطق  با ا فرامنطق 

 اجمیاع،( منظر

 خصوص،  و عیوم، بخش اجمیاع، و اقمصاد  خیمات یافمن بسو عیم 
 ،رفمممن دسممت ا  اسممما ، اقمصمماد بینمم  ا  صممنهم، الیممی  و پیوممرو همما بخش جممیای 

 رفمممن دسممت ا  ا ،منطقمم  و الیللمم،بین فنمم، ها هیکار  و خارج، ارتتج ها تفرص 
 اجمیاع،  ها ناهنجار  توییی و ادام  تولیی، اشمغال، فرصت

 است  نسب، مزیت دارا  ا  های، مین  در اسما  مانیی،عقب 
 همما اانو  در ساان جیهیت سکونت و مهیوت تکلیف تهیین خصوص در انگار سهل 
 و اوت بزرگ، )سیها  ساخت دست در مل، بزرگ  ها طرش اجرا   حیود م  در سم، ی 

...(  ها،صنهت
  و...  خاک آب، هوا، ها آلودی، انواع خطر بود  جی 
 بمم  قطبمم، نگرش  و جیهیت فرهنگ،مقوم، ساخمار و اجمیاع، خصوصیات ب  توجه،ا؛ 

 توسه   امر
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 هاگزاره مفاهیم

 منظممر )ا  سمما   وابسممم 
 فرهنگ،(

 ها چالش رفع برا  مانی  مل، سطح در ییر  تصیی؛ منمظر و ن منفهال ملتها 
  پمروشیی،    و   شیییای،   بزرگ   صنایع   هیایت   و   مییریت   در   اسما «   توسه    »مییریت   نقش   بود    پایین 
 ،مراز   دولت مسمیر ها اید ب  اسما  پیش ا  پیش وابسمگ
  روسمای، و شهر   اقمصاد در خصوص، بخش نسب، سه؛ شی  ااسم  
 عممیم و سممطوش الیمم  در پ وهو، و آمو ش، ها فهالیت و امکانات نا ل  ایفیت و اییت 

 اسما   توسه  در پ وهو، و آمو ش، ها فهالیت محور  و اساس، نقش ب  نسبت باور

  نوب ج شیال، مراز ، ا  ناحی  جامع طرش  1385درب، جنوب  منطق  االبی  طرش  1393 اسما ، توسه  آمایش مطالهات  ماخذ:
 1384 خو سما ، اسما  توسه  مل، سنی  1387 درب، جنوب  و شرق 

 
 شدگی توسعٔه منطقه . کشف و فهم سازوکارهای قفل3-4

بهی ا  فه؛ و توریح مفاهیی، ا  موجب شناخت بیومر الی   بالفهممل واقهیممت منطقمم  بممود، 
ی در برنام  ت منطق  پرداخممم  و مییری  ریز برا  تکییل میل تبیین، ب  فه؛ سا واارها  مولد

نوع، ورود ب  الی  سوم واقهیت یهن، حو   واقه، است. در رونممی ایجمماد ایممن شود ا  ب م،
خممورد  ایممن رونممیها بمما یان  بین آنها اثریذار  ممقممابل، وجممود دارد امم  در یر  مفاهی؛ پنج

 . 1شونییکییگر، سا واارهای، دخیل هسمنی ا  در ادام  تحلیل م،
 روند زهکشی منابعـطی منظر محی. از 1-3-4

همما  محیطمم، یممد شود ا  چگونمم  اسمممفاد  ا  ظرفیتدر اینجا ب  این سؤال پاسخ داد  م،
همما  عیرانمم، و شود؟ در واقع چگون  فهالیتمنطق  در درا میت ب   هکو، منابع خم؛ م،

قممم، در ییممرد  وها  مل، صممورت م،ریز  و ضرورت ا  ا  مهیواًل بر اساس برنام توسه 
خممورد سممبب بممرو  چنممین ها  مخملف یممر  م،ا  جنب  مسائلهید ، اجرا و نظارت با سایر ت

 شونی. رونی  م،
م  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 

 بمما ارتبمماط در رسی، ها خبریزار  در 1396 سال ط، ا  بود  نظرات، محموا  تحلیل اثبات، این برا  شی  بکاریرفم  روش .1
 افممراد ا  یممرو   شممش شممامل بود ، منطق  درخصوص افراد ددید  ا  ناش، بیومر ا  نظرها این است.شی  انجام خو سما  اسما 

 اسممالم، شممورا  مجلممس نیاینممییا  ، محلمم، سطح در دولم، مسئولین ، مل، سطح در دولم، ولینمسئ است. بود 
 بخممش ، دانوممگا  اسمماتیی ، ... و شممهر اسممالم، شممورا  و شهردار  مثل عیوم، ها بخش مسئولین ، اسما 

 یافم  ادام  ساخمارها اثبات برا  نظر   اشباع تا جووجست این و است. بود   صیادار شهرونیا  و ها و خصوص،
 در صممیاب، افممراد صممیا  شنیی  و ها داد  ا  اسمفاد  ا  حال، در استشی  اامفا تریبو  دارا  افراد ب  تنها تحقیق این در است.

 اسما  توسه  اسناد ا  یق،تحق اعمبار ارتقاء و هایزار  اعمبارسنج، برا  هیچنین است. مؤثر موضوع  تر ا ریو  و بهمر توخیص
 جممامع طممرش ( 1385،) ،دربجنمموب منطقمم  االبممی  طممرش ( 1393،) اسما ، توسه  آمایش مطالهات شامل:
است. شی  (اسمفاد 1384،) خو سما  اسما  توسه  مل، سنی ( 1387،) ا ،ناحی 
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ریتی ـسیاسی  مسائلخوردن با الف( گره »اسما  خو سما  برا  دولت بسممیار مهمم؛  .مدی
ولمم، ایممن  انممی« ها  اممال  ایفمما م،است و نقش مل، بمما اهییممم، را در برناممم 

ها  محل، و صممنایع امموچکمر ارتبمماط مناسممب، انی با برنام صنایع بزرگ نموانسم  ها وام برن
(. »قطع امیی ا  بودج  دولم، برا  توسه  اسما  و امیی بسمممن بمم  1387،داشم  باشنی )

نوا  دهنی  رابط  ید طرف  دولممت بمما منطقمم  اسممت. هرچنممی  بخش خصوص،«
فت یر  خورد  و توسه  نفممت همم؛ بمم  رشممی خو سممما  ما  با نشود »توسه  خو س عنوا  م،

افزود  خیمات و صنایع پیورفم  در سطح شممهر و ول، وقم، ار ش  وابسم  است«
الینممیی، توسممو شممرات 1387،شهرسما  با یوم، نیاشم  و جذب نوود ) ( و »حممق آ

یت و خواست محل، نیز تنها در را نفت پرداخت نوود« ایش خیمت سما  افز  هو
ییممرد. در ایممن  مینمم ، ا  و اراد  توسه  دولت مراز  مورد توج  قممرار م،ب  سطح فرامنطق 

 پذیر « است. شیی، توسه  اسما  »انمقال ا  پایین ب  باال بیو  بریوتسا واار قفل
بردار  ا  محیو بیو  توج  بمم  اعیال فوار در بهر   .اقتصادی مسائلخوردن با ب( گره

،  عامل، است ا  سممبب شممی  ها  فیتظر »در یذشممم  بوم، و صرفًا با توجی  ضرورت ملد
، برا  اسما  تهریف شود و این امر موجممب شممی  سمماخمار فهلمم، در تنها مأموریت ها  ملد

طور مثال در موضوع نیوکر یا ینیم، تنها ب  دلیممل اسمممرات ید اقمصاد اسما  ب  وجود آیی. ب 
ب  اینک  آیا ایممن الگممو  اوممت بممرا  اومماور ا  اسممما  و  توج  بود  این محصوالت و بی

و ایممن نمموع ( ، 1395، 01اقمصاد  است یا خیر، توسه  بسیار  انجام شی  اسممت« )
ها  طبیه،، اسمفاد  مناسب، نوود توسه  سبب شی  است، ا  منابع آب و خاک و سایر توا 

مرین صیمات ب  محممیو یر، بزری سال اخ40(. بر اساس هیین منطق »در طول 1387،)
ها  یذشم  میممزا  در مقایس  با سالو  یست اسما ، توسو خود ما انجام شود«

(. در ایممن  مینمم ، سمما واار 1385،ها در حممال افممزایش باشممی )آلودی، در هی   مین 
 شیی، توسه  اسما  »عیم اارای، و رشی ناممناسب با شرایو منطق « است. قفل

»حق اسما  خو سممما  ایممن بممود امم  پممس ا  جنمم   .اجتماعی  مسائلبا  وردنخرهج( گ
یافممت اممما ایممن امممر محقممق نوممی و در ایممن  ممما  تحییل، ب  ید توسه  مموا   دسممت م،

همما  بردار . بهر  محیط، نیز مواجه  شی  اسممت« ممأسفان  با موکالت  یست
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، نیممز بممود ، در نهایممت در بلنیمممیت اارشناسمم  ها انجام شی  در اسما  ا  هیرا  با توجی 
طورمثال »بحممرا  اممارو  ا  را برا  منطق  ایجاد اممرد  اسممت. بمم بین، نوی موکالت پیش

و در اممل  ها  دلو مییریت منابع آب در سممطح ملمم، اسممت« ناش، ا  سیاست
 اننممی ینتمموجه، پیوممنهاددهنییا ، طراحمما ، مجریمما  و نهادهمما  تأمانگار  و ب،سممهل

( سبب شممی  1387،ها )محیط، پروژ ها  بزرگ مل، ب  ار یاب،  یستاعمبارات پروژ 
نوی  آ  باشی ا  جبرا ها  اجمیاع، بردار  هیرا  با ایجاد هزین است حج؛ یسمرد   بهر  

ناش، ا  دیی مهنیس، ب  منطق  و بیو  در نظر یرفمن مردم آ  است. ا  سو  دیگممر »سممه؛ 
شممود، اننی  نفت را ب  خو سما ، ا  نفت ا  آ  اسمممخراج م،ها  تبییلا زود  اسمافار ش 

شیی، توسممه  اسممما  »عبممور . در این  مین ، سا واار قفلدهنی« اخمصاص نی،
 است.  بردار  ا  مر  منصفان  و عادالن «بهر  

طبیهممت، رابطمم     دلبمم  بممر   بردار  ا  منابع بمما نگمما  در بهر   . فرهنگی  مسائل خوردن با د( گره 
ییرد. »نگا  و ارت نفت ب  اسممما   بردار با محیو محل، ه؛ حالم، برتر  طلبان  ب  خود م، بهر  

. »شرات نفت خود را ا  بسیار  ا  مراجع بمماالتر  ا  است«  خو سما  ید نگا  وظیف  
یممز بمما چممالش  اسما  ن   . در ادام  »در دانی و ب  خاطر هیین خود را پاسخگو نیست«  م، 

ی؛  ها و ادارات ال مواج  م، پیرخوانیی، در برخ، حو    ا  برا   ا  در نمیج  اراد    شو
دلیل حمماا؛ بممود   ها بمم  آیی. در توخیص ضممرورت سپرد  امور ب  مقامات محل، ب  وجود نی، 

 مینمم     شممود. در ایممن ییر  ایمر، ب  نقش و خواست محلمم، توجمم  م، دولت مراز  بر تصیی؛ 
 است.   طلبان  با محیو محل،« شیی، توسه  اسما  »رابط  برتر  ا واار قفل س 

 روند تسلط مرکز بر پیرامونـ. از منظر  سیاسی 2-3-4

مراتب  شممود در سلسممل هممای، امم  در سممطح یممد منطقمم  انجممام م،اینکمم  چگونمم  فهالیت
توانممی مممی  م،انجام، شی  برا  ادار  اوور ب  تسلو دولت مراز  بر چنین مناطق،تهریف

ی ی، شکل یرفممم   مسائلخورد  این پییی  با سایر ها  ذات، منطق  و هیچنین یر  ب  دلیل و
 باشی. در منطق  
مییریت محل، در شرایط، است امم  مممثاًل »بمما وجممود  .محیطی  مسائلخوردن با الف( گره

 همما  جممار  اوممور هسممت« سمموم آبها  پرآب در خو سما  امم  یدرودخان 
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رد؛ . بمم »برخ، ا  موکالت اسما  نظیر آب، وضهیت بحران، پییا ارد  است« 
ی   منطق  و تولیی، ورود، انمقال، صیور انواع مخملف ااال، سممرمای  و  موقهیت جغرافیای،  و

همما  داخلمم، و محورهمما  ارتبمماط، بمما ها و شممبک  را انرژ ، ول، »ضهف و نااارای، پایان 
پیونممی  و رشممی ( سبب عممیم ه؛1394،ر و اسمانیارد نبود  آنها« )ا  هیجواهاسما 

ا  رقابم، یا هیکاران  با پیرامو  شی  است. در مجیوع، نمیج  تیاخل عیلکردها  فرامنطق 
تحرامم، در بینمم   مممییریت ( سبب نمموع، ب،1387،ا  )با عیلکردها  محل، و ناحی 

شممیی، شممی  اسممت. در ایممن  مینمم ، سمما واار قفل و تولیی محل، برا  ورود ب  فراینی تغییر
 است.  توسه  اسما  »عیم ورود مییریت محل، ب  فراینی تغییر و تولیی ایجاد شی «

درصی اشمغال در بخش خصوص، اسما  نسبت بمم  . اقتصادی مسائلب( گره خوردن با 
شیی، فت، پمرو(. »نیوکر، ن1387،ال اوور ا  میزا  بسیار ایمر  برخوردار است )

انی« و در ایممن شممرایو شممی  اقمصمماد خو سممما  شممی و فمموالد هممر اممیام باعمم  دولم،
مانی  نیز وجود دارد. »مییرا  و چسپنیی، و عیم تالش برا  نور توسه  ب  مناطق عقبعیم

، و نبود هیمماهنگ، آینی«اارمنیا  پروا   بسیار  برا  اار ب  اسما  خو سما  م،
شود ایممن ( سبب م،1387،، محل، و منطق  ا  موغول فهالیت )ها  مل،بین سا ما 

بورواراس، سنگین و انی تیایل، ب  واانش سریع و ب  هنگام در برابر موکالت، تغییممرات و 
یذارا  ب  دلیل ساخمار ادار  خاص اسما  و انمظارات نیاشم  باشی و در اسما  »فرار سرمای 

ب  وجود آیممی. »بخممش خصوصمم، در اتخمماذ  اننی «بورواراس، پیچیی  و مایوس 
رنگ، داشم  باشی« »ا  ناش، ا ضهف بخش دولممم، در ها  مه؛ اقمصاد  نقش ا؛تصیی؛
همما  یر  دولممم، در فهالیتو یسمرش تصممی  ده، ب  بخش خصوص،« جهت

ا  وسممه  اسمممشممیی، ت( است. در این  مین ، سمما واار قفل1387،تولیی  و خیمات، )
 است.  ها  اقمصاد «»تسلو دولت مراز  بر یردش سرمای  و انواع فهالیت

»وضهیت فهل، موجود در اسما  خو سما  خروج، . اجتماعی  مسائلخوردن با ج( گره
یر  پایین و عیم حضور و »قیرت مطالب  اار نهادها  سیاس، و اقمصاد  است« 

سبب شممی   ها« خان پیکر  و ارت    اوور ونیروها  خو سمان، در توکیالت اال
خواهی اجرا شود، وظایف ب  تأخیر افممماد  مسممئوال  اعمم؛ ا  ها ا  اانو  م،»هی  این پروژ 
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 30ها، نیاینییا  مردم در مجلس و مسئوال  دولم، مسمقر در منطق  باشی امم  پممس ا  شورا 
ها    حضممور بمم  امم؛ قممیرت تسلو اجاو در این  سال ب  مرحل  اجرا رسیی  است« 

ا  برخ، مرااز جیهیم، ب  دلیل شرایو خمماص قمموم،، فرهنگمم، و و   طور داد  نوود. ب 
انممی انممیک تأثیریممذار   فهالیممت آنهمما در اقمصمماد، امکمما  توسممه  فضممای، ایمممر  یافم 

شممیی، توسممه  اسممما  »تسمملو مراممز در نبممود در این  مینمم ، سمما واار قفل(. 1387،)
 است.  ا «  منطق یرطالب م

شود حراممت  نفوذ وابسمگ، ب  تصیییات مراز  سبب م، .  فرهنگی   مسائل خوردن با  د( گره 
و خالقیت مسئولین محل، در واانش ب  اتفاقات پیرامو  خود حالم، منفهالن  داشم  باشی و این  

یممذار  همما همم؛ اثر »وابسمممگ، بمم  دولممت بممر تفکممرات، نمموع تهامممل، فرهنمم  عیمموم، و فهالیت 
دهنممی و تمما  ا  برا  توسه  ارائ  نی، ا  در این ساخمار »مییرا  برنام  طور  . ب  ی« باش 

 ن، و دیپلیاس، آنها بر مبنا  منممافع جیهمم، مممردم نباشممی، را  بمم  جممای،   مان، ا  قیرت چان  
  ریز  نوممود. شود حل موکالت با ددید  محل، پایمم  و این سبب م، نخواهی رسیی«  

انی؛ بایممی اسمم، ا  بیممرو   »موکل بزرگ خو سما ، فرهنگ، است  هییو  فکر م،  درحقیقت 
شممیی، توسممه  اسممما   . در این  مین ، سا واار قفل برا  حل موکالت اسما  بیایی« 

 ریز   حل  موکالت« است. ریز  برنام  »دخالت نیاد  ددید  محل، در پای  
 در دستیابی به منافع انحصار  روندـ. از منظر  اقتصادی3-3-4

رونق تولیی اقمصاد  منافه، را برا  منطق  و سطح مل، در بر دارد ول، با ایی  اسمممخراج در 
انممی امم  در ترایممب بمما یذر  ما  رونی  انحصار  بر دسمیاب، ب  منافع در منطق  ایجاد م،

 ییرد. سایر رونیها حالم، مانییار و افزاینی  ب  خود م،
سال اخیر با نفممت عجممین    100»اقمصاد خو سما  ط،  .  محیطی   مسائل وردن با  خ الف( گره 

و »سای  سنگین نفممت بممر اقمصمماد اسممما  خو سممما  موجممب شممی  بسممیار  ا     بود « 
. تنها بخش پای  اسما  )ب  مهنا  صادرات،( هیا  بخش  ها، توسه  پییا نکنی« بخش 

(  1385، ی، و صنایع فلزات اساس، است ) یع شیییا اسمخراج نفت خام و یا  طبیه،، صنا 
میت و انحصاریرایان  است ا  اجا     اتکای، ا  نیا   ب  توسه  رفاه، نیارد و نمیج  تفکر اوتا  

توانممی انحصارشممکن  ها  تولیی منافع امم  م، رشی چنیمحصول، و تیراز بر سایر منابع و روش 
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همما  پیوممرفم   ت و صممنهت، روش حیها  اومم دهی. در بخش اواور   ب  جز وا باشی را نی، 
(. »خو سما  دژ بسیار مسمحک؛ ایرا ، مراز  1387، ییرد ) اواور   مورد اسمفاد  قرار نی، 

حال »موکل اسما  آب شرب  در عین   صنهت، انرژ ، آب و اواور   ایرا  است«  
بحممرا  در    ایجمماد  است و »امکا   ، »بیکار  و محیو  یست«  و فاضالب«  

ها و نیممز عممیم نوسمما   و   ما  وقوع حوادث و اتفاقات بسیار  یمماد بمم  دلیممل عممیم  یرسمماخت 
شممیی، توسممه   . در این  مین ، سا واار قفل ها  ال م در اسما  وجود دارد«  با سا   

 است.   اسما  »رخوت ناش، ا  اتکا بر منابع طبیه، و خام فروش،« 
ریتی ـسیاسی  ائلمسخوردن با ب( گره »با آنکمم  عیممی  نفممت اوممور در خو سممما  . مدی

شممود اممما سممه؛ خو سممما  در پمماالیش نفممم، ممنمماظر بمما سممه؛ تولیممی آ  نیسممت« تولیی م،
. سممه؛ اسممما  ا  تولیممی ناخممالص اوممور ایمممر ا  سممه؛ جیهیممم، آ  اسممت 

ی  اسممت و نممی نومم (. مییریت محل، ممناسب با حج؛ اقمصاد   منطق  توانی1385،)
ها  ترین شممرات ن، ال م برا  حل موکالت یا جلوییر  ا  آنها را نیارد. »عیی توا  چان 

ولمم،  دهنی در این اسما  فهال هسمنی« اننی  ا  ب  اقمصاد اوور جهت م،تولیی
ی، »مراز تولیی نفت اوور ب  دلیل سطح پایین رفا   نیی، مردم مانممییار  و ایسمممای، بمماال

ها و »موممکالت در ذهممن خو سمممان، ارد و مهاجرت را ب  دنبال داشم  است« نی
شممیی، توسممه  . در این  مین ، سا واار قفلشکل، تاریخ، ب  خود یرفم  است« 

 است.  یذار  در جهت بیومر ارد  مکش منابع خاص«اسما  »سرمای 
بیومر بر انمقال منابع ا  منطق  تیراممز ا ا  رشی برونز. اجتماعی  مسائلخوردن با ج( گره

شود و هرچ  سممطح انمظممار بممرا  برخمموردار  مانیی، در منطق  م،ارد  است سبب عقب
یردد. با د  آبیار  ایمر باشی دسمیاب، ب  منابع انحصار شی  بیومر و دردسر انمقال ایمر م،
ن، قممرار دارد پممایی و تولیممی محصمموالت اسمممرات ید بمم  دالیممل فنمم، و اجمیمماع، در سممطح

تربیممت وهمما  مهمم؛ در بهممی اقمصمماد ، در تهلی؛رد؛ قابلیت(. »این اسما  ب 1387،)
سواد  را در اوور دارد« . »اانو  اسما  خو سما  رتب  سوم ب،دارد«  حلق  مفقود 

ا   آمو   در حو   اواور  ، صنهت و نفت ضهیف است« . »مهارت 
سواد  در اسما  تولیممی و شی  و درال »ب، شمن مهارت نیروها  بوم،«»نیا  سبب
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شممیی، توسممه  اسممما  »عقممب . در ایممن  مینمم ، سمما واار قفلشممود«با تولیی م،
 است.  مانیی، در ایفیت و پایین بود  سطح انمظارات ا  توسه «

خو سممما  نیاشمممن ضممالت »یکمم، ا  دالیممل مهمم؛ مه .فرهنگی  مسائلخوردن با د( گره
ها و تاسیسممات  یربنممای، در . ضممهف  یرسمماختها  مناسب است« یرساخت

همما  ویمم   اسممما  در  مینمم  توسممه  ( و ا  موقهیت و قابلیت1387،منطق  وجود دارد )
(. »این اسما  نسبت ب  برخ، 1394،با ریان، خارج، اسمفاد  اارآمی  نوی  است )

. »ممأسفان   مین  صادرات و واردات ه؛ عقب مانی  است« چد درها  اواسما 
، »افراد با ریان، ا  انی«ها  مر   سود  برا  مردم منطق  نیاشم تاانو  با ارچ 

و »صممنایع، ا  صادرات محصوالت را انجام بیهنممی  نیسممت«فراینی چنی مرحل 
. ضین آنک  شرابو اننی«ا  خرییار  نی،  اسمتیاراات و خیمات خود را ا  درو

ذهن، داخل، و خارج، نسبت ب  موقهیت اقمصاد  و امکانات تحول، آ  دچار تزلزل جی  
شیی، توسه  اسما  »عیم رشی تفکر (. در این  مین ، سا واار قفل1387،شی  است )

 ت. اس« ،تجارت محور منطق  و ا  رونق افماد  با ار و با ریان، محل
 . از منظر  اجتماعی ـ روند مسئولیت ناپذیری4-3-4

ییرد ا  های، شکل م،روابو و مناسبات اجمیاع، حاا؛ بر منطق  بر اساس انش و واانش
ا  ب  آنهمما وجممود دارد و در پیونممی بمما سممایر مناسممبات در ا  و نگا  فرامنطق بین امور منطق 

ییرنی.    خود م،یار بها  دیگر، شکل، خاص و تا حیود  پایحو  
ا  ا  نقش راهبرد  در اوور دارد،  »خو سما  ب  انیا     . محیطی   مسائل خوردن با  الف( گره 

. »آسممیا  خو سممما  ا   نیا  است تا ب  هیا  انیا   ب  موکالت آ  نیممز توجمم  شممود« 
ب  دلیل   خملف، ها  م فهالیت فلزها  نفم، مسیوم شی  و شهرونیا  با ایمرین بارش ب  بییار  

، »مومممقات نفممم، بمم  تأسیسممات آبرسممان، وارد  شممونی« آلممودی، موجممود مبمممال م، 
ا  ا  مردم ا  آ  مصرف ممم،  ها  صنهم، در اارو ، رودخان  ، »فاضالب شونی« م، 

اننممی  منطقمم ، صممنهت نفممت و  . ا  مهیمممرین صممنایع آلود  شممود« اننممی، تخلیمم  م، 
ها هسمنی ا  باع  آلودی،  نگین فلز  و ذوب، نیرویا  ها، اوت و صنهت ایع س پمروشیی،، صن 

شونی و اثرات  یست محیط، مخرب، بر  یسمگا  حیات وحش  ها  شور و شیرین م، هوا و آب 
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ها   رسی ا  »شاهی فروش ار ش ( و اار ب  جای، م، 1387، یذارنی ) و پوشش ییاه، م، 
شممیی، توسممه  اسممما  »عممیم   مینمم ، سمما واار قفل این  . در محیط، باشی؛«  یست 

 است.   ها و عیم احمرام ب  محیو طبیه، و انسان، منطق « رعایت تهادل در بهر  بردار  
داننممی امم  خو سممما  مهیمممرین،  »هیمم  م، .  مدیریتی ـ سیاسی   مســائل خــوردن بــا  ب( گره 

مانیی، است پسار وا ول، دچ ترین اسما  اوور است« و اسمرات ید ترین اصل، 
ها  (. »منابع بسیار عظی؛ مال، وجو  انباشم  شممی  منممابع مممال، پمروشممیی،1385،)

. »خو سما  ا  نظر جابجای، شود« ها  خارج ا  اسما  ذخیر  م،اسما  در باند
 همما، مسافر رتب  سوم، ا  بابت محل حیل ااال و بار، رتب  اول و دوم، اما ب  لحممام میممزا  را 

همما تممن بممار در (. »در سممطح ملمم، سمماالن  میلیو هفم؛ اوممور  را دارد«) جایگا 
ها دچممار شود و با توج  ب  این جایگا  اسما ، در مقایس  با سایر اسممما خو سما  جابجا م،

راسممما شیی، توسه  اسممما  »ه؛(. در این  مین  سا واار قفلمانیی، است«)عقب
است.  ا  با منطق «ییرا  منطق ساسیت تصیی؛  و حنبود   ددید

»اسما  خو سما  دومممین اسممما  در اقمصمماد اوممور  .اقتصادی مسائلخوردن با ج( گره
شممیت یریبممانگیر ایممن ها  مراز آمار ایرا (، اممما مهضممل بیکممار  ب است )مورد تأییی داد 

اسممت  اوممور . نممر  بیکممار  اسممما  بمماالتر ا  میممانگین اسممما  اسممت«
اسممت )سممایت مراممز چهارمین اسما  در نر  بیکار  بود  1397( و در سال 1385،)

ها  پایین دسم، و باالدسم، در حو   نفت و عممیم (. »عیم تناسب فهالیت1397آمار ایرا ،
ها  بخش نفممت است نموا  ا  ظرفیتتوکیل اامل  نجیر  ار ش افزود  نفت موجب شی 

و ا  سممو  دیگممر وجممود بممردار  ال م انجممام شممود بهر   در رفع مهضالت اسما 
نوین،، بیمسکن،، اعمیاد و...  وضممهیت نابسمماما  سممطح مهضالت اجمیاع، نظیر حاشی 

مومماهی اسممت بهیاشت و ضهف خیمات و تو یع فضای، نامناسب ا  ابهمماد مخملممف قابل
پذیر  ا عممیم مسممئولیتامم  بمم  (. این، نابرابر ، فقر و عیم توا ن، ایجاد اممرد 1387،)

شممیی، توسممه  اسممما  »عممیم حالم، پاییار ب  خود یرفم  است. در این  مین ، سا واار قفل
 است.  ها  ایجاد شی «توجه، ب  شکافشراات منطق  در دسمیاب، ب  منافع و ب،

خویرفمن ب  شرایو موجممود و پممذیرش آ  سممبب شممی   .فرهنگی  مسائلخوردن با د( گره
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ها   ا  خروج ا  این وضممهیت نوممود. »صممنهت نفممت بمم  مسممئل  مسممئولیت ن، بر چنیا تالش 
ها، سیسا   و  . »یرد و خاک ناش، ا  خود شی  تاالب پردا د« اجمیاع، خود نی، 

. منطق  در شرایط، قرار یرفم  ا  حم،  انمقال آب، و صنایع دود ا را نیز بایی اضاف  ارد« 
الی  . ردبممت و  ا  ا  سممواحل اممرد« توا  هیچ بهممر  ا نی، ه نی  »ب  خاطر این فلزات و آ

(. در این  1387، ها  خارج، نیز وجود نیارد ) ها  ال م برا  جلب سرمای  یذار  مووق 
 است.   شیی، توسه  اسما  »خو یرفمن ب  شرایو موجود و پذیرش آ «  مین ، سا واار قفل 

 یسازروند وابستهـ. از منظر فرهنگی 5-3-4

ی ی،ریز  و مییریت منطقمم  م،  اسمخراج، در برنام نگا همما  بمموم،، تمماریخ، و توانممی و
فرهنگ، منطق  را تغییر داد  و روحی  خاص، را در مردم و مسئولین منطق  ایجاد انی ا  ایممن 

 شود. ها  دیگر، سبب درون، شی  نگا  اسمخراج، م،ها در حو  تغییر در انار سایر اتفاق
»هممر شمموا، امم  بمم  دولممت و درآمممیها  آ  وارد شممود،   . محیطـی  مسائل با وردن خ الف( گره 

.  شممود« صممورت مسمممقی؛ و بممیش ا  اممل اوممور بممر اقمصمماد اسممما  تأثیریممذار م، ب  
ی   اواور   دارد اما ممأسممفان   ها  مخملف تولیی  و ب  »خو سما  ظرفیت فراوان، در بخش  و

. »در صنایع تبییل، و تکییل، در خو سما   «  انی   ها مورد دفلت قرار یرفم این ظرفیت 
اننی   ها  ال م برا  صنایع تأمین رو، »فراینی و  مین  . ا  این خوب عیل نوی  است«  

. در واقع، تولییات محل،  خیمات، تجهیزات و قطهات در اسما  فراه؛ نوی  است«  
تر  را   ای، پاک ها  بوم، و اشمغال رشی توانای، و مهارت وانی ت ا  ا  م، منطق  ها  بین و تبادل 

طور  ا  منطق  در تیارک  بردار  مل، ا  منابع منطق  قرار یرفم  است. ب  ایجاد انی در سای  بهر  
اسممت. در ایممن  مینمم  سمما واار  نیا ها  اولی  و تولیی محصوالت بوم، نیز وابسم  ب  مراممز شی  

 است.   ا « منطق  ها  بین ی  قرار یرفمن تولییات محل، و تبادل در سا شیی، توسه  اسما  » قفل 
نحو  اسممت  »موقهیت جغرافیای، خو سما  بمم  . مدیریتی ـ سیاسی  مسائل خوردن با ب( گره 

ول، »موانع  یاد  پممیش   ها  بسیار ممهید اقمصاد  را رق؛ بزنی« توانی فهالیت ا  م، 
و »ب  دلیل    ا  آ  فراه؛ نوی  است«  م بر رو  بخش خصوص، است و  یرساخت ال 

ها  محیودیت منابع مال،، بین دولت و بخش خصوص، رقابم، برا  دریافت تسهیالت ا  باند 
بمم  رو  امماهش و اعمبممارات بمم  جمما  تولیممی در  ب  وجود آمی  و قممیرت بخممش خصوصمم، رو  
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ر ا  بمما ار سممرمای   بزریممم و »در اسممما  بمما ار پممول  شممود« همما  دیگممر ارائمم  م، حو   
ها  خو سما  ا  نظممر دریافممت سممپرد ، مقممام پممنج؛ اوممور و ا  نظممر  . »باند است« 

همما   . در واقع روحیمم   ضممی رقممابم، ادار  اوور را دارنی«    29پرداخت تسهیالت رتب   
ر بود   ثریذا ها  خصوص، و تهاون، نیز ا دولم، با توج  ب  تسلو شییی بر منطق ، بر سایر بخش 

همما را بمم   اعمیاد  ب  یردش سرمای  جهت رونممق توسممه  محلمم،، وابسمممگ، ایممن بخش و با ب، 
شممیی، توسممه  اسممما   انممی. در ایممن  مینمم ، سمما واار قفل ها  دولممم، مراممز  بیومممر م، ادار  

 است.   ها« ها  دولم، بر سایر بخش »اثریذار  روحی  ضیرقابم، ادار  
»تمماانو  خو سممما  را بمما اقمصمماد، نفممت، فمموالد، . ادیاقتـص  مسـائلخوردن با ج( گره

شناسممنی اممما تمموا  فرهنگمم، و هنممر  خو سممما ، صنهت، اواور   و اخیرا بمما ریزیممرد م،
ها  نهفم   بسیار  دارنی ا  تاانو  عرض  نوی  اسممت«. »بسممیار  ا  موممکالت در قابلیت

ها . »ا  فرصممتیممردد«ها  فرهنگ، و اجمیمماع، بممر م،اسما  خو سما  ب  حو  
ب، اسمفاد  نی،ب  شود، هیچ اجا تک  م،ییرد و منابع تک نگر  صورت م،شود، بخو،خو

ها  عظممی؛ علت سممرمای و »بمم  و  ییرد« اصالش و بهبود  صورت نی،
اسممت« ها  انسممان، ا  نظرهمما دور مانممی  و بمم  فراموشمم، سممپرد  شی خممیاداد ، سممرمای 

»اعمبارات االن، ا  وارد اسما  شی  برا  توانینیسا   نیممرو  انسممان، خممالق . 
در  و با »ریزش و خروج نیممرو  انسممان، خممالق«  هزین  نوی  است«

شیی، توسه  اسممما  »دفلممت ا  پممرورش اسما  مواجه  هسمی؛. در این  مین ، سا واار قفل
است.  رهنگ، توسه «هاد فتوجه، ب  ابنیرو  انسان، و ب،

ی »تلقین نیاشم  .اجتماعی  مسائلخوردن با د( گره ها در روحیمم  و ذهممن نیروهمما  مولممد
. »ممأسممفان  شممود«ها  اسممما  خو سممما  م،تأثیر یذاشم  و باع  خروج نخبمم 

. »ا  نواقص مییریم، شود« صورت موقم، پیگیر  م،بسیار  ا  مسائل اسما  ب 
. »در حممال، امم  در بینمم، و پیوممگیر  اسممت«توجه، ب  بخش پیشما  ب،در اس

بات سماد خوکسال، بمما مقابل چو؛ هیگا ، شرات ها  توسه   نیوکر بیو  رعایت مصو
برداشت حیااثر  ا  رودخان  اارو  باع  نرسیی  آب ب  پائین دست و خوکییی، هزارا  

یرفمن حیود س  میلیو  اصممل  نخممل در آبممادا  و  قرار هزار نخل و پاجوش و در آسمان  مرگ 
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. اننممی«ها  نیوکر  حیایت م،انی، مییرا  اسمانیار  ا  شراتخرموهر شی 
ی   مردم آبممادا  و خرموممهر بهممی ا   سممال هنممو  یرفمممار جنگنممی«  30»مردم خو سما  ب  و

نممو  جبممرا  نوممی  حیمم  هپممذیر  ناو تأثیر محیوداننی  جن  بر ظرفیت جیهیت 
شممیی، توسممه  اسممما  »وجممود شممکاف و (. در این  مین ، سا واار قفل1387،است )

 است.  سا ا  رونی تولیی منافع«بردارا  ا  منافع و هزین فاصل  بین بهر  
 

 گیری . نتیجه5
ها   یممرین در مومماهی  بمما ارجمماع بمم  مکانیسمم؛ها  قابلهیف ا  این مقال  تببممین پییممی 

ریز  توسه   حاا؛ بر منطق  خو سما  بود  است. ا این رو سه، شممی بمما اوممف ایممن نام بر
ها در قالب ید میل بر اساس ید ایی  و سپس اثبات وجود چنین میل،، ب  تبیین مکانیس؛

 دالیل رخیادها و چرای، شرایو موجود در پارادای؛ رئالیس؛ انمقاد  پرداخم  شود.  
شممیی، در توسممه   ها  حاا؛ بممر قفل ا واارها و قانونینی  ین، س قبل ا  پرداخمن ب  میل تبی 

باشی، اشار   ا  اسما  خو سما ، ب  چنی تحقیق ا  تأییی اننی  رونی تببین، این پ وهش م، منطق  
دهی اسما  خو سما  در طول برنام    ( نوا  م، 1392نسب ) شود: تحقیق اطاعت و شجاع، م، 

یافمگ، رونی  نزول، داشممم  و ا   ها  توسه  شاخص     نظر ( ا 1388تا    1383چهارم توسه  )ا   
دهی  ( نوا  م، 1389 اد  و هیکارا ، نزول ارد  است. تحقیق )ابراهی؛   21ب     19نظر رتب  نیز ا   

همما  توسممه ع وضممهیم، نممامطلوب دارد.  ها  اوور در ااثر عامل اسما  خو سما  در بین اسما  
تمما   1373ها  ها  اوور طمم، سممال   اسما  واور  یافمگ، بخش ا نمیج  بررس، درج   توسه  

نیافم   یافم  ب  توسه  دهی اسما  خو سما  ا  سطح ایمر توسه  ( نوا  م، 1387)موالی،،  1383
یافمگ، اسما  خو سما  در بین  (، رتب  توسه  1386است. بر اساس تحقیق )موالی،،  نزول ارد  

بمم     1383بود  امم  در سممال    15ابر  بر   1373ها در بخش خیمات و رفا  اجمیاع، در سال  اسما  
ها  ایرا   یافمگ، نقاط شهر  اسما  تنزل یافم  است. اسما  خو سما  در تهیین درج   توسه   20

(.  1390قرار یرفم  است )قنبممر ،   23ها  مخملف، در رتب   شاخص در بخش   54با اسمفاد  ا   
ا  تأیییاننی  میل ارای  شممی   دارد  در واقع نمایج این تحقیقات نوا  ا  بیترشی  وضهیت منطق   

 (. 1باشی )شکل شیار   در این تحقیق م، 
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یافمگ،  هیگممان،  این میل شامل ید هسم  تفکرسا  است ا  ا  ید سو  خواهمما  توسممه  
یافمگ،  هیگممان، قممرار یرفممم  اسممت یمما در اجممرا مممورد  است ول، ا  سو  دیگر در برابر توسممه  

  آنجا ا  ما با واقهیممت چنیبهممی  در شممرایو موجممود  رد. ا یی سوءاسمفاد  برخ، عوامل قرار م، 
مواجه  هسمی؛ این هسم  نیز در ابهاد مخملف  یست سر مین، )محیط،، اقمصمماد ، سیاسمم،،  

ی دیگممر  م،  شممود امم   فرهنگ، و اجمیاع،(، ب  وجود آورنی  و پومیبا  مفاهی؛ ساخمارمنی مولد
اننممی   انممی، حاا؛ ین چرخمم  ایجمماد م، ا  ا   اننی. فضای، طور ممقابل هیییگر را حیایت م، ب  

یافمگ،  شممیی، توسممه  و مممانه، بممر سممر توسممه  سا واارها و قانونینیهای، است ا  سبب قفل 
شود. هرایام ا  این سا واارها ناش، ا  ابهاد مخملف  یست سر مین، هسمنی امم   ا  م، منطق  

ا؛ دارنی. ا  اینرو، هریون   ا  حا عالو  بر توکیل ید  نجیر ، ارتباط ممقابل، ه؛ با چرخ  تفکرس 
ریز   توسه  یا تالش بیو  پوموان  فکر  و مردممم، بممرا  رفممع  بهی  در برنام  تغییر یا رشی تد 

یت این چرخ  م،   شود. مهضالت در مییریت  توسه ، سبب تقو

 
 تان خوزستان در اسای شدگی توسعه منطقههای حاکم بر قفل (. مدل تبیینی سازوکارها و قانونمندی 1شکل شماره ) 



 

 علوم انسانی   در   ای رشته مطالعات میان 
 132 

 3،  شماره  11دوره 
    1398 تابستان  

   43پیاپی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی یمم، دارد امم  بایممی مممورد  این میل برخواسم  ا  واقهیت چنیالی  منطق  است و چنممی و
 ریزا  و مییرا  منطق  و اوور قرار بگیرد:یذارا ، برنام توج  سیاست

ا  است و میام ب  شکل، منهطممف در ا  با ساخمار ژل ب  اصطالش پییی  ( این چرخ 1
مومماهی  ها  بمماالی، یمما قابلست امم  در واقهیممت تجربمم،  الیمم خود احال تولیی و با تولیی 

ها  ماننی »میلدهنی  نیسمنی )با توج  ب  نوع نگا  ما( یا در ظواهر  دیگر  خود را نوا  م،
ها  اسمخراج، ابزار رسممیی  پذیر است و فهالیتدهنی توسه  امکا ا  ا  نوا  م،توسه 

ها  عل، در منطق  ر نحو  مواجه  با این مکانیس؛(. د139، 2018ب  آ  هسمنی«)پلگرین،،
ریز  و مممییریت بایی هسم  این میل را هیف قرار داد و نگمما  اسمممخراج، را ا  نگمما  برناممم 

نمیج  و سبب ها  آ  عیال ب،منطق  جیا ارد ویرن  هر یون  تالش برا  برخورد با مکانیس؛
 است(. نو  انجام شی   تاا شود )روال اار  ابیتر شی  وضهیت منطق  م،

ها توانممای، فراوانمم، در ( باسکار بر اساس رئالیس؛ انمقاد  خممود مهمقممی اسممت انسمما 2
اقمصاد  محیوداننممی  قممرار مها  اجمیاع،ها در موقهیتخالقیت و سا یار  دارنی. انسا 

ییرنممی )فرهینممی، همما  موجممود بمم  خممیمت م،دارنی و یکییگر را براساس توجیمم  موقهیت
تر و دهی و میام قممو ( و این چرخ  نیز در هیین شرایو ب  حیات خود ادام  م،76 ،1394
یاه،تر م،سخت انی. ب  طور مثال، یاب، و توانینی  محل، را نیز مسیود م،شود و اجا   آ

ها  محلمم، توا  در مطالب نوممری عیم حضور نهادها  محل، در رونی توسه  اسما  را م،
درصممی ا  6/2دهی تنها ( نوا  م،1392ررس، فرقان، و موسو  )رد. بخو سما  مواهی  ا

مطالب نوریات در حو   توسه  بود  و عیی  مطالب نوریات تحت تأثیر و پوشممش دهنممی  
ییادها  سراسر  بود  و بیومر مبلغ برنام  انی. این ا  دولت بود ها  توسه ها و سیاسترو

ا  را بمم  درو  خممود   دیرمنسج؛ و دیریکپارچ ریزاار و برنام چرخ  قادر است هرنوع را 
 ثیر، ناقص، اسمحال  یا منحرف انی. اوانی  و ب،

( در فراتحلیل، بممر تحقیقممات انجممام 1391( در تأییی نمایج تحقیق نقی  و حصار  )3
نیافمگ،، عوامممل داخلمم، را نیافمگ، ایرا ، اصل، پای  و مالک توسه شی  در ارتباط با توسه 

م  شی  است  در اسما  خو سما  نیز این شرایو حاا؛ است. بخومم، ا  آنهمما دانس مفروض 
ی تاریخ، است امم  سمماخمار ایممیئولوژید ویمم   در واقع »مکانیس؛ ا  را بمم  وجممود ها  مولد
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همما  دیگممر مربمموط بمم  ( و بخش2017  فلمچممر،1،2010  آرچممر1979انی«)باسکار،آورد 
نگران  و تبهیت ا  نظام نابرابر، بخومم،، زئ،و،، جالگو  توسه  اسما  در راسما  تفکر بخ

ها  بخو، خود در ید ا  دولت در راسما  تصیی؛طور بهی  است، ب عامل، و تدتد
همما ا  محرومیممت ا  مناطق در سممایر بخشیذار  پرداخم  درحال،بخش خاص ب  سرمای 

عممیم تهممادل ما ، شی  اانو  در الگو  توسممه  اسممما  خو سمم برنی و سبب شییی  رنج م،
تمموا  در ایممن (. دلیل ایممن ممموارد را م،1395شییی  وجود داشم  باشی )مراد  و احیی ، 

ییر  تضمماد ناشمم، ا  وفممور منممابع جست ا  »ایی  توسه  ا  طریق اسمخراج مرتبو با شکل
طبیهممم، اسمممت اممم  ادلمممب بممما عیلکمممرد اقمصممماد  ضمممهیف و شمممکننی  هیمممرا  

  ادعا ارد اس، اطالع، ا  این سا واارها نیارد توا،(. نی139، 2018شود«)پلگرین،،م،
یاه، ا  این شرایو و قوت و ضهفول، ب  ها  منطقمم ، شممرایو منطقمم  رو بمم  بهبممود رد؛ آ

نیست.  یرا اساس تفکر و  یربنا  انجام امور، یکپارچگ، ال م را نممیارد و تمما وقممم، چنممین 
م  باشممی تمموفیق، بممرا  منطقمم  د داشا  وجوا  و چنین نوع مواجه ا  با چنین هسم چرخ 

 آیی هرچنی میکن است برخ، ا  این شرایو منفهت ببرنی. دست نی،ب 
( پنج عامل نهاد ، رهبر ، اارآفرین، و نوآور ، موهبممت منممابع و تناسممب بمما ار امم  4

اننممی ا  ارائمم  م،منظور توسممه  درونممزا  منطقمم ( ب 1395پوراصل ) ادیا  و ملدشریف
ها  موجود در منطقمم  را تهممییل یمما تغییممر دهممی و بمما اسمممفاد  ا  مکانیس؛ توانینوع، م،ب 

منظور ( بمم 1396های، ا  در قانو  اساس، اوور در تحقیممق )بوچممان، و هیکممارا ،ظرفیت
شیی، توسه  در توا  ب  رهای، و خروج ا  قفلاست  م،حکیروای، شایسم  شناسای، شی  

منطق  هیت ییاشت. 
(  ایممن تبیممین 1979ها ا  واقهیت جایزالخطاست« )باسممکار، تبیین»هی    ( ا  آنجا ا 5

یت توانی با عوامل و سا واارها  دیگر یا با ایی نیز م، ها  دیگر  جایگزین، اصالش یا تقو
ا  خم؛ شی  است ا  برا  رهممای، ا  آ  اننی شود. درمجیوع این میل ب  سا واارها  قفل

ای ریز  یکپارچ بایی بر برنام  ی ارد و مفهوم، دیگر جایگزین مفهوم اسمممخراج در نگمما  تأ
 ریزا  و سیاسمگذارا  و مییرا  شود تا ب  اهیاف، ا  مینظر آنهاست دست یافت. برنام 

م  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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تمموا  مفهمموم، را جممایگزین مفهمموم اسمممخراج در بینمم  تفکممر  اینک  ب  چ  شکل، م،
ها و توا  بمما ایممن مکانیسمم؛  م،چگون  ریز  ارد ا  پیامی آ  پیورفت پاییار باشی و یابرنام 

یافم  مواج  شی و آنها را تغییر داد و اینک  در واقهیت این موارد خممود را بمم  ساخمارها  شکل
 توانی در تحقیقات آینی  مورد انکاش قرار ییرد. دهنی، م،های، نوا  م،چ  شکل
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 منابع

(. اماربرد تحلیمل عمامل، در تبیمین 1389ن اد، مرتض، )ثان،، محیی و اسیهیل اد ، عیس،  اسکنیر ابراهی؛
. 28-7(، 17)8، جغرافیاا   ووعاعها  در ایمرا . منطق مالگو  فضای، توسه  و توسمه  نیمافمگ، شهر 

ها  اومور یافمگ، در اسمما ها  توسه (. سنجش شاخص1392نسب، عبیالرضا )اطاعت، جواد و شجاع،
.11-20(، 12)3. ایریزی منطقهبرنامه. 1388تا  1383ها  ط، سال

ریز  شمهر . ا  جغرافیما  شمهر  و برنامم رشمم ت میا ماهیم  (. درآممی  بمر1391ایرانیوست، ایومرث )
. 1-14(،3)4، ای در علوم انسانیرشتهمطالعات میان

ا . چالش اسمرات ید توسه  منطقم  دار :(. ضهف نظام ا 1394موهی ، مهی  )ایرانلو، قاس؛  و خیاپرست
.1-31(،1)19. ریزی   آمایش فضابرنامه

(. بررس، و تحلیل عوامل الیی  مؤثر بر توسمه  1393پور، هاش؛  و مطوف، شریف )بزا  اد ، مهی   داداش
یکرد آینی  نگار  ممنطق  .79-104(، 2)4. ریزی فضایی )جغرافیا(برنامها . نطق ا  با رو

(. تحلیل ساخمار  حااییمت 1396نیا، جییل   و دشم،، عل، )بوچان،، محییحسین  صراف،، مظفر  توال،
یکمرد حکیروایم، شایسمم   ا  درمل، و مییریت محل، در قانو  اساس، جیهمور  اسمالم، ایمر پرتمو رو

. 211-236(، 2)9، ای در علوم انسانیرشتهمطالعات میانشهر . 

نظام سمکونمگاه، در نگر  (. آینی 1396محیین اد، سیی  )صاحب، سورا   و شا پریزاد ، طاهر  مصطفو 
. 81-110(، 1)9، آماایش عاریمی ا . ریز  و آممایش منطقم ریز  سناریومبنا  بهبود برنامم برنام 

 (1392مالیم،، اممین )سلییان،، محیمی  و فرج، ال  ال    یار ، ارامتپوراحیی، احیی  فرهود ، رحیت
ایی بر روابو شهر و روسما. بررس، الگو  توسه  ممهادل منطق  .53-77(، 39)11، جغرافیاا ، با تأ

(. 1393و مهرمحیمی ، محیمود ) خسرو پرست، نوعقیصر ، علیرضا  باقر  اد پوراریی،، مجمب،  صادق
ا . رشمم هما  آ  بمر پم وهش میا شناسم، رئالیسم؛ انمقماد  باسمکار و داللتتبیین مفروضمات هسم،

. 137-171(،3)6، ای در علوم انسانیرشتهمطالعات میان

هما  مکمان، در منطقم  االنومهر  تهمرا : اننمی  مزیت(. تحلیل، بر عواممل تهیین1390پور، هاش؛ )داداش
.91-115(، 14)4، یایی آمایش محیطجغرافشواهی تجرب، ا  چهار بخش صنهم،. 

ب، ایرا  و حو1396پور، هاش؛  و آراسم ، مجمب، )داداش   پسکران  ها  (. واااو  روابو فضای، در بنادر جنو
ریزی   برناماها : مطاله  ممورد  مثلم  فضمای، شمیرا ، بنمیرعباس و بوشمهر. آ   ارائ  ید نظری   مین 

.145-187(، 3)21، آمایش فضا
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یاب، فضای، سیسم؛ شهرها  نواح،  بر سا ما    حلیل، (. ت 1389پور، آتوسا و رفیهیا ، مجمب، ) پور، هاش؛  آفاق داداش 
.  97-131(،  14) 8،  ای جغرافیا   ووععه ناحیه ساحل، جنوب ایرا .  

ب   و رفیهیما ، مداداش (. تحلیمل نقمش اریمیورها  ارتبماط، بمر 1395)جمبم، پور، هاش؛  اارشک،، محبو
.61-90(، 4)20، ریزی   آمایش فضابرنامهساخمار فضای، جیهیت و فهالیت در اسما  خراسا  رضو . 

ا  در ایمرا . ناهیگون، جیهیت بر رشی منطقم أثیر (. تحلیل ت1393الل  )شبان،،  هرا  و اابر ، نهیتدهقا 
.97-116(، 2)14، های اقتصادیپژ هش

)چاپ بایار یا نابایار؟ بررعی موانع نهادی کارایی نظام اقتصادی بایار در اقتصاد ایران (. 1389رنان،، محسن )
ریز  اوور.ا : انموارات سا ما  مییریت و برنام . تهرسوم(

(. دولت و شهرنوین، در ایرا  )مبان، و اصول ال، نظری  توسه  شهر و شهرنوین، 1388رهنیای،، محییتق، )
.143-165 (،0)1، های بوم شناعی شهریپژ هشی پژ هشدر ایرا (. 

(. ساخمارشناس، اقمصادشهر  1389دارابخان،، محیی )اابر ، اسیاعیل  و فرج،رهنیای،، محییتق،  عل،
ایی بر نقش دولت.  .47-67(، 24)8، جغرافیاایرا  با تأ

ا  ایرا  ا  منظر اقمصاد سیاس،. (. تحلیل، بر توسه  منطق 1392لن ، شهرو  )رهنیای،، محییتق،  و وثوق،
 .33-51(، 39)11، جغرافیا

(. اهممیاف 1396پرسممت، خسممرو )نوعئممی ، یحیمم،  و باقر ی  قادهبمماد،، افسممان   ضممردام،، سممهی ارع،
مطالعاات ا . رشمم پ وه، در علوم اجمیماع، بما نظمر بم  دیمییا  رئالیسم؛ انمقماد   نگماه، میا دانش
. 67-91(، 3)9، ای در علوم انسانیرشتهمیان

ریز  سا   ید میل جییی برا  سناریوسا   در برنامم (. ارای  و پیاد 1395پور، مسهود ) ال،، نادر  و  مان،
. 1-24(، 18)6، ایمنطقهاجغرافیا   آمایش شهریا . منطق 

ا . نیافمگ، منطقمم (. شناسمای، عوامممل الیمی  ممؤثر بمر توسمه 1396اصمل، علم، )لم،، نمادر  و سجاد  ا 
.25-40(، 26)7، ایریزی منطقهبرنامه

یار، پروان   و فرج، جغرافیاا و تهادل شمبک  شمهر  در ایمرا .  ا ق ریز  منط(. برنام 1391مالئ،، امین ) یو
.177-193(، 2)2، ای(ریزی منطقه)برنامه

یافمگ، سمماخمارها  (. سممنجش میممزا  توسممه 1391سممرور، رحممی؛  رشممیی ، اصممغر  و حصممار ، ابممراهی؛ )
.57-82(، 35)10، جغرافیاسما  آذربایجا  شرق،. ها  ا اجمیاع، شهرماقمصاد 

ا  در  ا  منطق درو  (. چارچوب یکپارچ   توسه 1395پوراصل، بهزاد ) ادیا ، محییحسین  و ملدشریف
. 137-174(، 1)51، وحقیقات اقتصادیایرا . 
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ها  موفقیمت (. سنجش مناسبت ب  اارییر  مؤلف 1395طوس،، سحر ) ادیا ، محییحسین  و نیای،شریف
 .105-123(، 1)48، هااای جغرافیااای انسااانیپژ هشا  در ایممرا . منطقمم   پممذیر  توسممهرقابت

یکرد نومنطق 1393صراف،، مظفر  و نجات،، ناصر ) فضای،   یرای، در راسما  ارتقا  نظام مییریت توسه(. رو
. 857-874(، 4)46، های جغرافیای انسانیپژ هشایرا . 

: سما ما  مسمکن و وویعاتان. شارقی وویعاتانطرح جاامع ناحیاه جنو  (. 1387مهنیسین مواور پلویر )
 شهرسا  .

سا ما  مسمکن : تانوویع درب خو سما . (. طرش جامع ناحی  جنوب 1387مهنیسین مواور طرش و آمایش )
و شهرسا  .

: سما ما  مسمکن و وویعاتان(. طرش جمامع ناحیم  شمیال خو سمما . 1387مهنیسین مواور ایرا  آمایش )
شهرسا  .

ی  مراز  خو سما .  خو سما : سا ما  مسمکن ع ناح(. طرش جام1387مهنیسین مواور پ وهش و عیرا ،  )
و شهرسا  .

درب،. خو سمما : (. طرش االبی  منطق  جنوب 1385مراز مطالهات و تحقیقات شهرسا   و مهیار  ایرا  )
سا ما  مسکن و شهرسا  .

(. طمرش مطالهمات آممایش اسمما  خو سمما . 1393ز مطالهات و تحقیقات شهرسا   و مهیار  ایمرا  )مرا
خو سما : سا ما  مسکن و شهرسا  .

هما  تسیاسم  شناسم،(. آسیب1392الیین افمخار ، عبیالرضا )راد، خیر  ااظییا ، دالمرضا  و رانفرج،
یکرد نهاد . توسه  منطق  .27-58(، 2)26، فرایند مدیریت   ووععها  در ایرا  ا  دیییا  رو

ا  و توسمه  در نگار  حرفم (. بررسم، جایگما  رو نامم 1392فرقان،، محییمهی   و موسو ، نورالیهی  )
. 189-228(، 60)20، لوم اجتماعیعل،. مطبوعات مح

.65-80(، 2)5، علم هفلسف(. ا  رئالیس؛ علی، التور تا رئالیس؛ انمقاد  باسکار. 1394فرهینی، مهنا  )

یت برنامم یافمگ، و پیش(. تهیین درج  توسه 1390قنبر ، ابوالفضل ) ریز  و توسمه  نقماط شمهر  بین، اولو
.165-179(، 29)9. جغرافیاها  ایرا . اسما 

 (. رابطم   1392الیین افمخار ، عبیالرضما  و پورطماهر ، مهمی  )راد، خیر  رانمرضا  فرج،، دالااظییا 
.153-173(، 38)11ا . جغرافیا. پاییار منطق  ظرفیت نهاد  و توسه   

(. بررس، ارتباط بمین سماخمار فضمای، و 1394ناس، ساسا  )و روششهییر ، مجمب،  لطف،، صییق   شهاب،
.15-29(، 21)6، مطالعات جغرافیایی مناطق وشکها  اوور. ا  در اسما ها  منطق نابرابر 
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ها  اسما  خو سما  افمگ، در شهرسما یسه مراتب تو(. بررس، سلسل 1395مراد ، یهقوب و احیی ،رضا )
ایی بر نظری  توسه  پاییار. مطالهات مییریت شهر .  .91-109(، 27)8با تأ

 ا  طم،ها  ایمریافمگ، بخش خیمات و رفما  اجمیماع، اسمما (. مقایس  درج  توسه 1386موالی،، محیی )
.241-258(، 24)6. فصلنام  رفا  اجمیاع،. 1383و  1373ها  سال

ها  ها  ایمرا  طم، سمالیافمگ، بخمش اوماور   اسمما (. بررس، و مقایس  توسمه 1387موالی،، محیی )
  .71-88(، 63)16. هاقتصاد کشا ریی   ووعع. 1383و  1373

عیاعات علام   نیافمگ، و تأثیر آنها بر نظام مل، نوآور  در ایرا . (. میارها  توسه 1391میرعیاد ، طاهر  )
. 17-30(، 1)5. فنا ری

، شاناوتی ایارانمطالعاات جامعهنیافمگ، ایرا . (. علل توسه 1391نقی ، اسیالل   و حصار ، محییجواد )
2(4 ،)23-1.
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