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  کرونا و کولبری موضوعیت با کشور غرب مرزنشینی های چالش  بررسی
 

 2، مرید قادرپور1ثریا رمضانی

 سوٌاى ًَر پیام داًطگاُ -الولل تیي حمَق ارضذ وارضٌاس 9

 پاٍُ ًَر پیام داًطگاُ – ضْزی آهایص گزایص ضْزی ریشی تزًاهِ جغزافیا ارضذ وارضٌاس 2

 

 چکیده

تالمَُ در تَلیذ الذام اضتغال ًاظز تَدى درآهذ ٍ عذم  ّای ًاتَاًیٍ استزاتژیه وطَر تَدُ ٍ  هٌاطك هزسی اس ًماط حساس

 ّایی ًاتساهاًیهطخصِ التصادی اجتواعی هٌاطك است وِ سهیٌِ را تزای هعضالت ٍ  تزیي عوذُدستزسی تِ ًیاسّای اٍلیِ  

تاس سدى وزًٍا ّن تزس اس  است ٍ ّوزاُ تا آى تا  سز چَى هْاجزت لاچاق واال ضَرش ٍ ًااهٌی در ایي هٌاطك فزاّن آٍردُ

ٍالعیت ایي است وِ هزسًطیٌی ٍ هطىالت تَسعِ یافتٌی هٌاطك وزدًطیي ٍضعیتی را  خالی اضافِ ضذ. ّای سفزُتیواری ٍ ّن 

یا هْاجزیي رٍستایی تزای گذراى رٍسی دست تِ ضغل  رٍستاًطیٌاى خصَظ تِخلك وزدُ است وِ تخص وثیزی اس ساوٌاى آى 

ّای هزسی را وِ طثك تعزیف دٍلت هزوشی لاچاق  خطزًان ٍ ون درآهذ تِ ًام وَلثزی تشًٌذ وَلثزاى واالی هَرد ًظز تاسارچِ

ٌّذ هحسَب هی ضَد ٍ رٍی پس تحول وزدُ اس هٌاطك صعة العثَر هزسی تِ داخل ضْزّا ٍ رٍستاّای هزسی اًتمال هی د

ضٌاخت سیست جْاى ایي گزٍُ اجتواعی ٍ چالطْای هَجَد  در التصاد غیزرسوی هزسّا واروزدّا ٍ فزایٌذّای اجتواعی ٍ 

دّذ ٍ تِ لحاظ رٍضی تا تَجِ تِ اهٌیتی تَدى  فزٌّگی هٌحصز تِ فزدی دارد وِ صزفاً در چٌیي تافت فزٌّگی اجتواعی رخ هی

رسذ در  ّای اطالعاتی دلیك تز استفادُ اس رٍش ویفی هٌاسة تز تِ ًظز هی ٍ دادُ هزسّا ٍ ًگزاًی وٌطگزاى در فضای تحمیك

هیاى ٍ رٍضْای ویفی ٍ اتٌَگزافی وِ تز اساس هطاّذُ گفتگَ هصاحثِ عویك آساد ٍ گزٍّی ٍ ًیش تجزتِ هستمین وٌطگزاى تا 

 ًگاُ اًتمادی هحمك درتارُ ٍضع هَجَد است.

 

 وزًٍا، هزس ًطیٌیوَلثز، لاچاق، های کلیدی:  واژه
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