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بیي عبسهبى ّبی دٍلتی، غیز دٍلتی، تین هحلی ٍ هزدم ؛ در خقَؿ پزٍصُ جذٍل تقغین کبر  -8

 .ّبیی کِ قزار اعت بِ آًْب پزداختِ ؽَد

دعتَرالؼول تذٍیي ٍ اجزای بزخی اس بخؼ ّبیی کِ . ؽبهل بخؼ ّبی هختلفی هی ببؽذعٌذ عالهت اجتوبػی 

 .بر قزار دادُ ؽذُ اعت در عٌذ عالهت اجتوبػی  هی آیذ ، بِ عَر هجشا تْیِ ؽذُ ٍ در اختی

 

 



 

ایي بخؼ ببیذ هحل جغزافیبیی هحلِ، تؼذاد در :  هؾخقبت جغزافیبیی ٍ دهَگزافیک هحلِ  -1

یک تَضیح هختقز ّن . جوؼیت هحلِ ٍ تَسیغ عٌی ٍ جٌغی ٍ احتوبالً قَهیتی آى را بٌَیغین

 .راجغ بِ ٍضؼیت اجتوبػی اقتقبدی هحلِ هی دّین

 .هْوتزیي هفبّین بِ کبر رفتِ در عزح را هی ًَیغیندر ایي قغوت : تؼزیف هفبّین -2

در بزخی اس هحالت ، فبالً بزرعی ّب یب : اعٌبد ببالدعتی ٍ پیؾیٌِ هذاخالت قبلی در هحلِ -3

، ٍسارت (بزای پبیبى ًبهِ ّب)زعبسی ، داًؾگبُ ّبهغبلؼبتی تَعظ اعتبًذاری، ٍسارت راُ ٍ ؽْ

اعت کِ اعالػبت آى هی تَاًذ هَرد اعتفبدُ قزار بْذاؽت، بْشیغتی یب عبیز هزاجغ اًجبم ؽذُ 

اس عزفی در بزخی اس اعتبى ّب یب ؽْزّب . خالفِ ایي گًَِ هغبلؼبت ببیذ در ایي عٌذ بیبیذ. گیزد

عٌذّبیی هزتبظ بب عالهت اجتوبػی ٍ یب آعیب ّبی اجتوبػی در عغَح هختلف اعتبًی یب 

ى اعتفبدُ ًوَد ٍ خالفِ آى در عٌذ ببیذ ؽْزعتبًی  تذٍیي ؽذُ اعت کِ هی تَاى اس ًتبیج آ

 .آٍردُ ؽَد

البتِ . اّذاف عٌذ ، بِ ًَػی ّوبى اّذاف عزح هی ببؽذ : (اّذاف کلی ٍ اختقبفی)اّذاف عٌذ -4

هب هی خَاّین کِ عٌذ تْیِ ؽذُ ، هزٍری گذرا بز توبهی هزاحل عزح اس ابتذا تب تؼییي اٍلَیت ّب 

 . ٍ تقغین کبر هحلِ ای داؽتِ ببؽذ

در ایي بخؼ خالفِ ای اس رٍػ اًجبم کبر بِ ٍیضُ اس ًظز ػولی :  (ًقؾِ راُ)ػ اجزای کبر رٍ -5

هثالً جلغبت هحلی تؾکیل ؽذُ ، ًحَُ تؼییي ٍ تؾکیل کویتِ هحلی ٍ کویتِ . آٍردُ هی ؽَد 

 .راّبزی ٍ اػضبی آى ٍ ًیش اقذاهبت اًجبم ؽذُ بِ دًببل جلغبت فَق ، بیبى هی ؽَد

در ایي قغوت ببیذ : اًجبم ؽذُ در خقَؿ هؾکالت هحلٍِ اٍلَیت بٌذی ًتبیج ًیبسعٌجی  -6

، داؽتِ ّبی هحلی ٍ ػوذُ  خالفِ ای اس ًیبسعٌجی اًجبم ؽذُ ؽبهل رٍػ جوغ آٍری دادُ ّب

 .تزیي ًتبیج ًیبس عٌجی ٍ هَاردی کِ بِ ػٌَاى اٍلَیت هؾخـ ؽذُ اًذ آٍردُ ؽَد

پزٍصُ ّبیی کِ قزار : ار اعت بِ آًْب پزداختِ ؽَدکِ قز(ًیبسّبیی)تؼییي ٍ تؼزیف پزٍصُ ّبیی  -7

البتِ هوکي . اعت اًجبم ؽَد عبسهبى ّب ٍ گزٍُ ّبی هختلفی در اًجبم آى ًقؼ خَاٌّذ داؽت

اعت یک عبسهبى بیؾتزیي ًقؼ را در اًجبم یک پزٍصُ داؽتِ ببؽذ، اهب قبل اس ایٌکِ هؾخـ 



تؼییي کٌین چِ کبرّبیی در آى پزٍصُ السم  کٌین چِ عبسهبى ّبیی در ّز پزٍصُ ًقؼ دارًذ ببیذ

بزای هثبل اگز یکی اس اٍلَیت ّبی هحلِ ، . اعت اًجبم ؽَد ، یؼٌی ببیذ پزٍصُ را تؼزیف کٌین 

خؾًَت بیي فزدی هی ببؽذ ، بزای پیؾگیزی ٍ کٌتزل آى هی تَاى افزاد هحلِ را آهَسػ داد،اس 

ین آهَسؽی اعتفبدُ کزد، اس ّوکبری  ًیزٍی هزبیبى بْذاؽت ٍ هؼلویي هذارط بزای اًتقبل هفبّ

اًتغبهی بْزُ جغت ، اٍقبت فزاغت ًَجَاًبى ٍ جَاًبى را هَرد تَجِ قزار داد ٍ اقذاهبت هتٌَع 

بزای ایي پزٍصُ بخؼ ّبی هختلفی بزاعبط تؼزیفی کِ اس پزٍصُ پظ هالحظِ هی گزدد کِ . دیگز

ایي پزٍصُ ٍ عبیز پزٍصُ ّبی اجتوبع هحَر ، ًکتِ هْن در . هی کٌین هی تَاًٌذ هؾبرکت ًوبیٌذ 

 .تَجِ فزاٍاى ٍ دادى ًقؼ بِ هزدم هحلِ ، کویتِ هحلی ٍ عبسهبى ّبی هزدم ًْبد هحلی هی ببؽذ

قغؼبً هی ببیغت توبهی پزٍصُ ّبیی کِ در اٍلَیت قزار هی گیزًذ هبًٌذ هثبل فَق ، تؼزیف ؽذُ ٍ 

 .آًْب ًیشتذٍیي گزدد در هزحلِ بؼذ، جذٍل تقغین کبر هحلی در هَرد

جذٍل تقغین کبر بیي عبسهبى ّبی دٍلتی، غیز دٍلتی، تین هحلی ٍ هزدم ؛ در خقَؿ پزٍصُ  -8

در آخزیي بخؼ عٌذ ببیذ هغئَلیت ّز یک اس عبسهبى : ّبیی کِ قزار اعت بِ آًْب پزداختِ ؽَد

اجتوبػی ، هبحقل عٌذ ارتقبی عالهت . ّب ٍ گزٍُ ّبیی کِ در پزٍصُ ًقؼ دارًذ هؾخـ گزدد

پزٍصُ ّبیی اعت کِ در جذٍل تقغین کبر بیي بخؾی، ٍظیفِ ّز عبسهبى یب گزٍُ هؾخـ ؽذُ 

 . اعت

 .ایي عٌذ یکی اس هْوتزیي هغتٌذات هزبَط بِ عزح ارتقبی عالهت اجتوبػی هی ببؽذ


