
 97     رو و الزامات تحقق آن در آینده پیش فارس خلیج ی سنجی همگرایی اقتصادی در منطقه امکان

 هاای کاین    ییاری  رفتاری ريیدن ب  هاارایی اقتصادی را در تصاایم  باید الزامات 
بایرندم روش تح یا  ایان     چنین روی رد يیاي  صارجی صود در پی  ی و همملّ

نیاا  ایان    بر،سا  ای ايا   ال تا     صان  پژوه  ا  نوع کیفی م تنی بر ايناد کتاب
ايا م در ایان م الا  ناارناد       شد  یرفت پژوه  ا  روش کای و آماری نیز بهر  

 فاارس  یجصلا هاارایای در   ی های م تلا  با  مسا ل     يعی بر آن دارد تا ا   اوی 
 ،لای جاامع جها      ی را  بپردا د و با ايتفاد  ا  متغیرهای یونایون، ب  دن ال ارائا  

 مباشدایدار در این منط   پ ی برقراری دلا، امنی  و تويع 
در صصوص ادبیات پژوه  باید یف  ک  ديتیابی با  هاارایای اقتصاادی در    

بسایاری ا  مح  اان روابا      ی موضوعی اي  کا  دغدغا    فارس یجصاورمیان  و صل
بود  اي م برصی ا  آ ار علای موجود در این  مین  ب   بان فاريی ع اارت   الالل ینب

شااورای ها اااری  ی یرایاای اقتصااادی در ،ااو   و منط اا  شاادن یجهاااناياا  ا   
علاای پژوهشای    ی ناما   )فصال  ی رضا اک ریان و محسن ش ری نوشت  فارس، یجصل

 محاادعلی اماامی   فاارس  یجداصلی در صلا  یری ار(، عوامل تث 1395يیاي  جهانی، 
صااارجی در  یریاا ار(، عواماال تث 1385 الاللاای ین)دفتاار مطالعااات يیاياای و باا  

(، 1389 الاللای  ین)دفتر مطالعات يیايای و با   ی محادعلی امامی نوشت  فارس، یجصل
ی  نوشات   ،ا  منظار ئئوپلتیا    فاارس  یجموانع هاارایای در شاورای ها ااری صلا    

(، 1391ناما  يیايا  صاارجی     )فصل محادجعفر جوادی ارجاند و ،سن ا،ادی
 ی بهاادر  ارعای   نوشات   فاارس،  یجای در صل های هاارایی منط   ها و چال  فرد 

 ی هاا و مواناع هاارایای در منط ا      ( و مؤلفا  1393 های جغرافیای انساانی  )پژوه 
باا مارور    (م1377)مطالعاات صاورمیانا     ی قدیر نصیری مش ینی نوشت  فارس، یجصل

هاا   ی پاژوه   بارد کا  عااد     توان ب  این مس ل  پی ادبیات پژوه  در این  مین ، می
کا  در   یاا ایان   ،اناد  ب  تودی  وضعی  منط   پرداصت فاريی یا  صصوص در  بان   ب

 یدنای ب  چرایی و علل عدم موف ی  کشورهای منط ا  درريا   بحث هاارایی منط  
ينیی هاارایی اقتصاادی در   اندم تارکز این پژوه  بر ام ان کرد  ب  هاارایی اشار 

)شامل ایران، عربساتان ياعودی، عارا،، قطار، اماارات متحاد         فارس یجصل ی منط  
ايااس، ناارناد     عربی، عاان، کوی  و بحرین( و الزامات ديتیابی ب  آن اي م براین


