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 كچوک ناساول رهش یرگشدرگ موب
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 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،برغ نارهت دحاو ،یرهش یزیر همانرب دشرا سانشراک یوجشناد

 1دیحو شرآ
  ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،برغ نارهت دحاو ،یزاسرهش هورگ یملع تایه وضع

 هعیش لیعامسا
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،برغ نارهت دحاو ،یزاسرهش هورگ یملع تایه وضع

 90/52/3395 :شریذپ رودص خیرات 35/12/1395:هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
 یی اوسانش هب هلاقم نیا رد .تسا هتفرگ رارق یدج هجوت دروم ایند مامت رد قطانم هعسوت داعبا زا یکی ناونع هب یرگشدرگ موب هزورما
  ،دووش     یوم نآ زا نارگوشدرگ هدافتوسا و دورو ثوعاب هک یلماوع هعسوت و رظن دروم ی هدودیم ینا نا و یعیبط فلتخم یاهدادعتسا
  ناوونع هب دناوت یم ،یرگشدرگ موب هوقلاب یاهناوت نتشاد تهج هب نارهت ناتسا یاه رهش زا یکی كچوک ناساول .تسا هدش هتتادرپ
   یعوس هولاقم نیا رد ایلد نیمه هب .دریگ رارق یسررب و هعلاطم دروم ،ناتسرهش نیا ی هدودیم هعسوت تیفیک ءاقترا یاه هبنج زا یکی
 یحاون یرگشدرگ یاه تیدودیم و اه ای ناتپ تتانش هب ،ینادیم تادهاشم ،یا هناخباتک تاعلاطم و عبانم زا هدافتسا اب ات تسا هدش
 ن ویا ی   اروب .دووش هوتتادرپ كچوک ناساول رهش یرگشدرگ موب بسانم قطانم یبایناکم رد رثوم یاهتتاسریز یسررب اتیاهن و یعیبط
  راروق ی   وسررب و هوعلاطم درووم ،ی    رهوش هدودویم دووجوم عوضو ،یدربراک و یلیلیت -یفیصوت شور اب هعلاطم دروم هدودیم روظنم
 هدش یعیبط قطا وونم زا د وویدزاب ریگموشچ شیازوفا ببوس ،اقن و امح ایاسو زا هدافتسا و یرگشدرگ یدنم هقالع شرت گ .تفرگ
 دیدزاب مغر یوولعهک دوش یووم  و یم ناتسرهش یندید و ابیز قطانم زا یکی  كووچوک ناووساول صوووصخب تاناووساول هووقطنم .تسا
 دنمزاین نارگشدرگ زاین دروم تالیه ت هک اجنآ زا .تسا نارگشدرگ زاین دروم بسانم تالیه ت هنوگره دقاف ،نارگوشدرگ هدرت گ
 GIS ایوویم رد ،یتاعالطا یاووه هیال قیفلت قیرط زا اووه هشقن ور نوویازا.دشاب هتشاد ار ییاراک نیرتشیب هک توووسا یناوووکم رد رارقتسا
 SWOT ایلیت شور اب تاعالطا و اه هداد یروآ عمج زا دعب .دننک یم ییاهن ار یرگشدرگ موب دادعتسا یاراد یاه هزوح نیرتهب

  اوماوع تیعضو زا یفیصوت و هدش هتتادرپ نارگشدرگ و یلیم مدرم هاگدید زا اهدیدهت و اه تصرف ،فعض ،توق طاقن یسررب هب
       مووب بوسانم قطاونم یباویناکم رد رثووم یاوه   تتاوسریز یوسررب یار ووب ییاوهدربهار ،تویاهن رد.دمآ تسد هب رهش یرگشدرگ موب
 .دوش یم هئارا هقطنم رد یرگشدرگ موب ،نآ عبط هب و یرگشدرگ تعنص هعسوت و دشر ،یرگشدرگ
 
 كچوک ناساول ،یرگشدرگ موب ،یبایناکم ،تخاسریز :یدیلک تاملک
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 همدقم

  المادک یا  هدنوگ هب دناوت یم دوخ یداصتقا تاری ات و اه یگژیو هب اکتا اب یرگشدرگ موب درکیور اب یرگشدرگ تعنص
   هعدسوت هدب ت دی اهن رد و ددنک  ادفیا یا هدمع شقن یلطم عماوج یداصتقا فلتخم یاه شخب ییایوپ و کرطت رد ر وم
 ی رگدشدرگ رد ید دی دج مودهفم ،ی رگدشدرگ موب ای یعیبط یرگشدرگ.دنک ممک دشر مک یرهش و ییاتسور یحاون
 ی  رگدشدرگ هدعماج هلی   دسو هدب و ددش هدز یعقاو تعیبط اب هرابود یزاسمه هدیا هلیسو هب ادتبا رد نآ هقرج هک تسا
  هدب ار ی دلطم عماج هافر تیوقت و یعیبط ریطم تظافح هک دش حرطم یعیبط یحاون هب هنالوسم رفس ناونع هب یعیبط
 ی ازدجا نیرتعی ردس زا ی دکی  ناودنع هب هک تسا یعدم بلغا هک تسا یرگشدرگ زا یعون یرگشدرگ موب.دراد هارمه
 و ی  دلطم لاغتدشا دناوت یم دوش تیریدم بسانم تروص هب یتقو یرگشدرگ موب .دوش لیدبت یرگشدرگ یناهج رازاب
  ددشر ،ی  رگدشدرگ مودب ریخا یاه ههد رد.ددرگ یعیبط ریطم ظفح هب رجنم زین و دنک داجیا یموب هعسوت یاه تصرف
 یکیدزن هب هجوت اب تعیبط .تسا هدروآ هارمه هب نابزیم عماوج یارب ار یناوارف یداصتقا یایازم و هتشاد یهجوت لباق
  ددنناوت ی   دم ناتدسبات لدصف رد   صودصخ هدب تالی دطعت مایا رد ناسآ یسرتسد و بسانم میلقا ،یتیعمج یاه نوناک هب
 ا دیهم و یرگشدرگ هنوگ نیا رد یعامتجا تاقبط یفیک  ونت نتفرگ رظن رد .دننک بذج دوخ هب ار یرایسب نارگشدرگ
 .دناسرب ییالاب حطس هب ار یعیبط عبانم یرادرب هرهب دناوت یم طوبرم یطیرفت یاه تیلاعف هنیمز ندومن
  مودب   ددشر هدک  دودش ی  دم بودسطم ی رگدشدرگ  مودب    هعدسوت رودظنم هدب بولطم قطانم نیا زا یکی ،مچوک ناساول
   هدب هدک یند دید ناکم نیا هنافساتم اما ،ددرگ هقطنم نیا یعامتجا و یداصتقا هعسوت و دشر ببس دناوت یم یرگشدرگ
  تدماقا یارب یهافر تالیهست و تاناکما هنوگره دقاف ددرگ یم بوسطم ناتسا یرگشدرگ هنومن قطانم زا یکی ناونع
 .تسا نارگشدرگ زا ییاریذپ و

  هردهب اب مچوک ناساول رهش یرگشدرگ موب بسانم هزوح یبایناکم رد ر وم یاهتخاسریز یسررب هلاقم نیا یلک فده
 :زا دنترابع هلاقم نیا فادها  ومجم رد یلو.دشاب یم gis شور زا یریگ
 یرگشدرگ موب تالیهست و تاناکما شرتسگ
 هقطنم هب دورو ودب رد اهنآ یاه یگژیو تخانش رسوت نارگشدرگ یر کادح بذج
 مچوک ناساول رهش رد یرگشدرگ تامدخ و تازیعجت زا نارگشدرگ یدنم تیاضر نازیم اقترا
 ینوریب یاه تصرف و اه دیدهت و یلخاد یاه توقو اه فعض یبایزرا اب یرگشدرگ موب رادیاپ هعسوت
 .دش دهاوخ هداد خساپ تالاوس نیا هب نآ دادتما رد و
 ؟دنکیم عفترم ار نارگشدرگ زاین مچوک ناساول رهش رد یرگشدرگ موب تالیهست و تاناکما ایآ
 ؟دراد یمیقتسم طابترا دوجوم یاه تیدودطم اب دیدهت و فعض طاقن و تصرف و توق طاقن ایآ
 یرظن ینابم
  (:Eco – Tourism) ؟تسیچ یعیبط ای تعیبط یرگشدرگ ای یرگشدرگ موب

    ندادتفا رود هدب ثدعاب ،یتعنص یاهکرهش و تیعمج رپ و گرزب یاهرهش دایدزا و ناریا و ناهج رد ینیشن رهش دشر
 نینچ .دنیز یم اهرهش رد ناریا نینچمه و ناهج مدرم زا یمین زا شیب هزورما هک ییاج ات .تسا هدش تعیبط زا ناسنا
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  نادسنا ی ودسارف ،ی دنی زگ تدلزع یارب ینادنز هلزنم هب ار اهرهش ،ناهج یعیبط قطانم حطس شهاک هارمه هب یا هدیدپ
  نارفادسم ل دی خ و هدردک اد دی  پ ار تدشهب مدکح ی  ا هدرودخن تدسد و رکب هقطنم ره هجیتن رد .تسا هداهن متسیب نرق
 (1195:35 ،نیدلا نکر ،یراختفا) دنک یم قطانم نیا زیر رس ار یجراخ و یلخاد نارگشدرگ
  مودب   تدقیقح رد .ددش ه دردب راک هب نایروکسال سولابس روتکه رسوت لاس رد راب نیتسخن یرگشدرگ موب حالطصا
 و فلتخم یاه گنهرف و شحو تایح ،رکب تعیبط هعلاطم و هدهاشم فده اب یرگشدرگ زا تسا ترابع یرگشدرگ
     ن دردب تذدل و رفدس یادنعم هب یعیبط یرگشدرگ (1335:15 ،ایلوج ،یلپراش) یعیبط ریطم رد شمارآ هب ندیسر زین
  ببدس  ود ندیا زا می ره هک نآ نودب ،تسا یمدآ گنهرف و یعیبط یگدنز تهج زا زیگنا تفگش قطانم و اه هولجزا
  دودخ تغارف تاقوا نارذگ یارب ار ناهج یعیبط قطانم رادید شطع یرگشدرگ نینچ دوش یرگید هب ندناسر بیسآ
 .دراد

 :دنا هدنام اج رب اپ ریز لیلد هس هب انب ناهج یعیبط قطانم

 .دنا هدنام یقاب روش نآ نادرمتلود رسوت (نیمزرس شیامآ) یا هقطنم هعسوت ماجنا رطاخ هب هک یعیبط قطانم -

 ی     قادب رودشک نآ نادردمتلود ردسوت هددش تظافح قطانم و یلگنج یلم یاهکراپ داجیا رطاخ هب هک یعیبط یقطانم -
   .دنا هدنام

      هدب و دنتدسه دردف هدب ردصطنم ،دوخ یاه هاگتسیز صاخ یروناج و یهایگ یاه هنوگ ی هطساو هب هک یعیبط قطانم -
 (2395 ،10 ،دنو یسوم و یعامش) دنا هدش تظافح الاب لیلد ود ره ای می رطاخ

 .تسا رگشدرگ موب ،ددنب یم رفس راب ،الاب رد هدش دای هقطنم هس ره ای می رادید یارب هک یدرگناهج

   هنالادس هدجدوب مظعا شخب هک تسا ینتفگ .دنک یم رفس نآ هب روشک می یعیبط یاه هولج رطاخ هب یرگشدرگ نینچ
   ،ادیلوج ،یلپرادش)  ددننک  یدم نی مادت یی اده  رگدشدرگ نینچ ار یبونج یاکیرما و یزکرم یاقیرفآ یاهروشک زا یرایسب
1335:95) 

  مودب ی درگنادهج ،ی دسراف تا دی بدا رد .تدسا     هدتخادرپ ردگید فیرادعت لدیمکت هب اتسار نیمه رد زبن یرگید فیرعت
  تدعیبط ا دی ریطم :هک موهفم نادب ،تسا هتفرگ مان (یدرگ تعیبط) هناسانش موب یرگشدرگ راصتخا هب هک یرگشدرگ
      و تدشادرب تدسا نآ رد هدچنآ رده ادب تعی بط.ددننک یم یگدنز نآ رد زین اه ناسنا ریاس هکلب درگناهج می اهنت هن هک
   هدک تدسنآ نی ودن شیار دگ ن دیا زا یلصا فده هدرشف یا هنوگ هب .تسا یبیکرت – یحالطصا ه او نیا نیداینب موهفم
    .ددشاب هتدشاد ددناوت  یدم رگی ددکی  ادب یی  اهدتدس و داد هدچ  تدسیز ری دطم و درگناهج رگید ترابع هب ای یدرگناهج
 (99؛1195 ،رغصا یلع ،یناوضر)

 رد ،د دیآ  یدم ای نددب  تدعیبط رد ی  دمدآ ،ددن رگی ددکی زا یندشان ادج یبیکرت تعیبط و ناسنا ،دراد دوجو هچنآ یانبمرب
   هدک ادجنآ زا ی زوردما  نادسنا .تسا هدنودرگ ن دیا زا یندشانادج ییزج عقاو رد و دریم یم تعیبط رد و دیز یم تعیبط
 می دب یا هدنیآ یمدآ و هدشن لفاغ شیوخ نوماریپ تعیبط زا هدروآ تسدب نوگانوگ یاه هنیمز رد یدایز یاه تفرشیپ
 ،در دیگ   یدم ردب رد ار  تدسیز ری دطم  ظدفح انامه هک هار نیا رد دیاب یناهج یاه نامزاس یمامت ملسم روطب .دراد کان
 .دنشوکب
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  ،شدحو تایح و یلم یاه کراپ ،یعیبط یاهلگنج زا معا (یرگشدرگ) یدرگناهج یاه هطوطم یمامت هب ندومن هجوت
 ،یعیبط یاه همشچ ،مرگبآ یاه همشچ ،اه راشبآ و اهناتسهوک و اهراسهوک هژیو هب و اهنآ نوماریپ تعیبط و اه هناخدور
 ی اههاگتدسی ز ،ادهنآ  نودماریپ ی اده  هدنارک و لحاوس ،اه هچایرد و اهایرد ،یهام دیص و راکش ی هژیو قطانم و اه قالیی
 ن دیا ی   هدرتدسگ نادشنورد رکب تعیبط هژیوب و یعیبط یاهراغ زین و ناگدنزخ ریاس و یموب و رجاهم ناگدنرپ یعیبط
 شیب ،صاخ هقطنم می رد نارگشدرگ موب هزادنا زا شیب هجوت انیقی ،دنز یم مقر ار (یرگشدرگ) یدرگناهج زا شخب
  ترادظن اب رکب یعیبط قطانم هژیوب و یدرگناهج یاه هطوطم زا یرادرب هرهب دیاب سپ.تسا رابنایز ،دشاب دیفم هکنآ زا
   مودهفم نادسنا م دی ی  اردب و تدسا ناسنا می دشاب درگناهج می هکنآ زا شیپ ،رگشدرگ ای درگناهج می .دشاب هژیو
   نآ و ددشاب ادنعم می هب دیاب درب رسب رگید نیمزرس رد هکنآ هچ و دیزب شهاگداز نیمزرس رد هکنآ هچ تسیز ریطم
 هب نارگشدرگ موب زین و اه تلود یهجوت یب ،دوشن هدرب نادب یدربتسد نیرتمک هک تسا یا هنوگ هب ریطم ظفح انامه
 یکی نونکا و هتخیر یپ هزورما یرگشدرگ ،یدرگناهج تعنص رد ار دیدج هدیدپ نیا ساسا هتشذگ رد تسیز ریطم
  ،ددمطم ی  ددهاز ،ماردهب نا دیربجنر) .دراد ز دین ی رامدش یب نارادفرط و تسا یدرگناهج نیون و یلصا یاه شیارگ زا

21 : 1195) 

  عبادنم و  تدسیز ری  دطم هدب تبسن ار یناگمه یهاگآ حطس شیازفا ،یدرگناهج شرتسگ یرگشدرگ موب یاهدمآ یپ
 (1520:90 ،نوسیج ،هکبرو) دراد لابندب یلم و یعیبط

 .تسا دنمناوت و راشرس تعیبط و تسیز ریطم می دنمزاین ملسم روطب زوریپ و اراک یرگشدرگ موب تعنص می
  دورو اادطل زا ا دی ند لوا رودشک هد وزج دناوت یم ناریا ،وکسنوی نامزاس و یرگشدرگ یناهج نامزاس مالعا ساسا رب
 ی رگدشدرگ تعنص زا ناریا زیچان رایسب مهس و رکذلا قوف لماوع دوجو هب هجوت اب نیاربانب.دشاب یللملا نیب رگشدرگ
 ی  دفرعم و رودشک ی دادصتقا هعسوت لماع می ناونع هب ار دوخ شقن تسا هتسناوتن یرگشدرگ تعنص هک میبای یم رد
10نیسح ،یمیحر) .دنک افیا یبوخ هب یگنهرف و یرگشدرگ روشک می ناونع هب ناریا : 5195)   
  هدک رزخ یایرد لحاوس نتشاد اب هزوح نیا رد دناوت یم (هیکرت) هنایمرواخ رد رگشدرگ رترب روشک اب هسیاقم رد ناریا
   بذدج تدهج ی فعادضم ناوت ،دشاب یم هتخانشان نایئاپورا یارب و تسا هنارتیدم هب میدزن ییاوه و بآ رظن زا الماک
 (2220:15 ،دیوید ،لنف) دشاب هتشاد رگشدرگ

 تخاسریز
 .دوش یم لماش ار ییاریاذپ و یتماقا تاسیسات هک زاس ناسنا تاسیسأت
 .تاطابترا و لقنو لمح تازیهجت و تاسیسات
 یدبلاک یاه تخاسریز
     زا ردتهب بدتارم هدب و تدسا هیکرت اب هسیاقم لباق یدایز دح ات لقن و لمح و یزاس هار رظن زا ناریا یاه تخاس ریز
  نودچ یی اهرودشک ف دیدر رد نار دی ا اده ریذپنامهم و اه لته ااطل زا نینچمه .دشاب یم هزوح نیا رد رگید یاهروشک
  هدظحالم لباق هتکن .(9195:00 ،لکیام ،ورادوت) میتسه رت بقع رایسب هیکرت اب هسیاقم رد هک دراد رارق هیروس و قارع
 ار دی ز دودش یمن هصالخ یراذگ هیامرس دعب رد رقف یرگشدرگ موب یاه تخاس ریز هعسوت ییارجا یاهراکهار ،هک نآ



 9999 ...رد رثوم یاه تخاسریز یسررب

  یزدیر     هدمانرب سادسا ردب هعدسوت ایند طاقن رتشیب رد اتسار نیا رد .دشاب یم رگشدرگ تیعمج اب ماگمه هعسوت الومعم
 ،دنمزاین)  .دودب اده  تخادس ر دیز حالصا رظتنم دعب و درک یراذگ هیامرس لوا دوش یمن هک انعم نیدب تسا هداتفین قافتا
 (،51 :1195 ،رایزام

 ه دیارا رد لی هدست نی  دنچمه .تدسا نار دیا ی دگنهرف ریارش ساسا رب نودم یزیر همانرب ییارجا راکهار ،فاصوا نیا اب
    مدجح و ددشاب راذدگ ری  ادت رایسب یجراخ ناراذگ هیامرس بذج رد دناوت یم یللملا نیب بسانم یاه طابترا و دیداور
 مچوک یاه هیامرس زا دیابن هتبلا.دنک رت یعقاو دوجوم عبانم هب هجوت اب ناریا یرگشدرگ تعنص رد ار هیامرس یدورو
 ی      بودخ  وردش نددمآ دودجو هدب ثدعاب یا هقطنم یاه یراکمه اریز دش لفاغ یرگشدرگ تعنص یا هعسوت دنور رد
 و یناریا یاه نادرگروت ییارگمه بجوم و هدش یم هنارتیدم هزوح رد هچ ناریا یرگشدرگ موب تیفرظ شجنس تهج
   یدلک لدماع 9  هدب یلو یعیبط ضراوع و اه هوک لومش دوجواب یدبلاک یاه تخاسریز و.دوش یم هیکرت نوچ یروشک
 :دنوش یم میسقت
  ردب یمی   قتدسم تارد ا بالدضاف دیلوت ااطل هب یبآ یاهیزاب و انش ،یارب بآ یتایح عبانم زا دح زا شیب هدافتسا :بآ-
  .دراد نیریش یاه بآ یگدولآ و دس نامتخاس ،(میلوردیه) یتخانش بآ یاهماظن
 ی اده   هدادج زا جرادخ رد ی رودتوم ه دیلقن لی ادسو زا هدافتسا ،کاخ زا بسانم ان یرادرب هرهب زا یشان شیاسرف :کاخ-
  .دوش یم کاخ نتفر نیب زا بجوم یلصا
 داجیا ،اوه یگدولآ بجوم تاسیسات رگید و اه نامتخاس ندرک درس ای مرگ ،دمآ و تفر زا یشان هدنیالآ بیکرت :اوه-
 (1195:11 ،هژینم ،یلات یدورهق)دوش یم ییایمیشوتف یاه یگدولآ و نیمز ندش مرگ ،یدیسا یاه ناراب

  صخدشم ار ی رگدشدرگ  مودب ای و یخیرات نکاما ندید هب نارگشدرگ یدنم هقالع نازیم رما نیا ققطت رگید یوس زا 
 تی  دساسح ،ادهموب ری  ادس زا ددنرت ری ذدپ بی  دسآ (اده  متدسی س ودکا) ی دعیبط یاه هاگیاج ای و اه موب زا یرایسب .دنک یم
  ناودت  یدم ی ندشور هب نوزامآ دور هزوح رد ال م دوش یم هدرپس یشومارف تسدب تاقوا زا یرایسب یناسنا یاه گنهرف
 د دیدزاب دروم هک سوگاپالاگ ریازج رد ای و اجنآ نامدرم گنهرف و تسیز ریطم رب یدرگناهج هدننک هابت تار ا دهاش
    ودنمم تددشب اجنآ یلها تاناویح و ناگدنرپ اب نتشاد مرگرس ار دوخ ینیناوق داجیا اب دریگ یم رارق نارگشدرگ موب
   نودچ و ،دودش  یدم داهنشیپ نارگشدرگ موب ندروآ رد لرتنک هب ییاه ریطم نینچ یگشیمه تظافح یارب و تسا هدش
   موادقم ر ودم ی  ا هدنوگب درگنادهج ی دوددطم دادعت شریذپ هب تبسن اهنت یریذپ لمطت رظن زا اه ریطم تسیز بلغا
 دنیامن یم مزال و یرورض ار قطانم نیا هب نایاش هجوت ،دوشن شومارف یلصا و یناینب نیناوق هکنآ طرشب مهنآ ،دنتسه
 (9520:10 ،یس رپوک ،رچلف)
  زا سدپ ی  گددنز لودط شی  ازدفا و ددمآ رد شی ازدفا ،ل دیطعت ی ادهزور شی ازدفا ل دی لد هدب هزورما هک تشاد هجوت دیاب
 ن دیا زا و هتفای یدایز هعسوت یدرگناهج ،یناهج تاطابترا و ییامیپاوه تعنص نوزفا زور ی هعسوت زین و یگتسشنزاب
   ادب تادودجوم یطیطم رباور یور رب هعلاطم یسانش موب ملع هک تشاد هراشا دیاب هراب نیا رد ،تفای دهاوخ زین سپ
  ،ددنا    هدردک لاغدشا ار ددحاو تسیز ریطم می هک (هعماج) تادوجوم یاه یگژیو یگلمج و دراد هدهع رب ار رگیدکی
  هتدساوخ ان تروصب یتح یو هک یتاراسخ و تعیبط و ناسنا اب هطبار رد .(11 :1195 ،رسای ،یزابهش) دنک یم یسررب
 :دومن هراشا ریز دراوم هب دیاب دزاس یم دراو نآ هب
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 و ، ادمی پ فردب ی اده نی دشام ی رودتوم ی اده قی ادق دننام یروتوم لیاسو زا هدافتسا و ینارقیاق ،ییامیپ راغ ،یدرون هوک
 ی  اردب دودخ ی   دودخب هدک راومهادن ی اده   هدادج صودصخم ی اده تلکی دسروتوم ،ی ندش لحاوس صوصخم یاه نیشام
 هلیسو هب یریوک ینابایب یعیبط یاه هاگیاج هب تراسخ:زا دنترابع دراوم رگید ،دنتسه کانرطخ یکی ولویب یاهمتسیس
 (0195:0 ،نیسحدمطم ،یدزی یلپاپ)....و هیلقن لیاسو
 م دی   رد نکادس مدردم و  تدسیز ری دطم یارب دیاب نارگشدرگ موب هک مرب یم نایاپ هب هتکن نیا دزشوگ اب ار شخب نیا
  و نادش هب نیهوت عقاو رد تسنآ رد هک هچنآ ره و تعیبط زا یاجب ان ی هدافتسا و دنوش لئاق مارتحا ییایفارغج هقطنم
  ادم ی  همه.ددشاب   یدم هدقطنم می ریطم تسیز یایفارغج رب مکاح هک تسا یگنهرف هب نیهوت نآ لابندب و ناسنا ماقم
    گدنهرف ردب ندادهن شزرا و د دیلاب دوخ رب دیاب رظن نیا زا ،میتوافتم رگیدکی اب تنس یتح و رهاظ رظن زا هک میناد یم
  ود درودخرب ی ههای  دس کرادت رب دیاب ار یگنهرف یاهشخب رگید رد هچ و ریطم تسیز رما رد هچ هقطنم می رب مکاح
  ظدفح ی دملع یا هنوگب ارنآ و میشاب هتشاد رکب و ملاس یطیطم نآ دنیآ یپ رد ات دراد رارق رگیدکی زا توافتم گنهرف
 .(1195 ،995 ،رهچونم ،هداز جرف) میئامن

 

 
 9395:20 ،رایزام ،دنمزاین :عبنم

 

گردشگریزیرساختهای اصلی بوم   

کالبدیزیرساختهای زیرساختهای حمل ونقل و انسان های زیرساخت  

 هتل ها یا متل ها-
 های اسکیپیست-
 ایستگاهه های پلیس-
های مطدوده-

 شده حفاظت
 ی ملیهاپارک-

مرتیر با  ورزشگاه های-
طبیعت مانند کوه 

نوردی،قله نوردی،رودخانه 
نوردی،کوه 

پیمایی،ورزشهای آبی مانند 
 اسکیت آبی، قایقرانی و...

 پدیرایی:تاسیسات -
 رستورانها،فست فودها

ها د خدمات حمام-

 راه آسفالت-

 جایگاه توزیع سوخت-

 معابر پیاده و غیر پیاده-

 راه شوسه-

 ایستگاه های راهداری-

 توقف گاه ها-

 تعمیرگاه ها-

و  حمل و نقل عمومی-
 شبکه ها :تاکسی و انوبوس

 حمل و نقل اختصاصی-

 ایستگاه های مخابراتی-

 آنتن های اینترنتی-

  وایرلس -

- 

 :هاکوهستان•

غارهادقلل آتشفشانی، -
شناسی، اشکال ویژه زمین

کوهستانی،  یهاخچالی
ها، ، صخرههاکوهقلل 

 مناطق ساحلی

 منابع آب:  •

 ها و دریاهادریاچه-

 ها، مردابهاتاالب-

 ها رودخانه-

 آبشارها-

  آب گرمهای چشمه-

  یاهیپوشش گ•
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 هعلاطم دروم هدودحم
 ،نا دیتل هچایرد دننام یعونتم یگنهرف و یعیبط یاه هبذاج ،نارهت ناتسا یاهرهش زا یکی ناونع هب مچوک ناساول رهش
  ناودنع هب ناکم نیا ات تسا هدش بجوم هک دراد هریغ و اه یدابآ ،یناتسهوک یضارا ،دورجاج هناخدور یاه همشچرس
 ن دی ا هدب حی ردفت و دیدزاب یارب یرایسب نارگشدرگ هلاس ره و دوش هتخانش ناتسا یرگشدرگ موب هنومن قطانم زا یکی
   هعدسوت ،هدقطنم ن دیا ی ادهزاین ی ردت یر  وردض لادح نی دع رد و نی ردت یی اددتبا زا ی دکی نیاربانب .دننک هعجارم هقطنم
   هدک تدسا یناکم رد رارقتسا دنمزاین نارگشدرگ زاین دروم تازیهجت و تاسیسات .تسا یرگشدرگ موب یاه تخاسریز
 ی نادکم ی اده  تخادسریز ی اراد لادح نی   دع رد و دروآ مهاردف ار نارگدشدرگ زاین دروم تامدخ هجو نیرتهب هب دناوتب
  رد ز ودم ی اهتخادسری   ز ادت تدسا هددش یعس هلاقم نیا رد نیاربانب .دوش بوسطم یبای ناکم یاهرایعم رظن زا بسانم
 .ددرگ یسررب ،تسا بسانم یرگشدرگ موب رتسب داجیا یارب هک هعلاطم دروم هدودطم رد ناکم نیرتهب باختنا
  ناتدسا ِءتاناریمش ناتسرهش شخب ود زا یکی ،تاناساول شخب زکرم ،یتیریدم و یسایس تامیسقت رظن زا ناساول رهش
  رد ،هددش لی  کدشت اتدسور نیدنچ  ومجم زا هک ناساول ینونک رهش (20 ،9395 ،یزاسرهش و هار ترازو)تسا نارهت
 ی     رهدش هدطقن ناودنع هدب هدک 3195 لاس زا و تسا هدوب یددعتم یاه ینوگرگد و تارییغت شوختسد ،ریخا ههد دنچ
     ،ناردهت ناتدسا رد نادساول رهدش .تسا هدیدرگ تیریدم ،یا همانرب و حرط هنوگچیه نودب دیدم یتدم ات هدش هتخانش
 و تیری    ددم ذادختا موزدل نادساول رهش درفبرصطنم یاهیگژیو .تسا هدش عقاو تاناساول شخب و تاناریمش ناتسرهش
    توادفتم هدمانرب و حردط نی ددنچ ،نونکات 1195 لاس زا هک یوطن هب .تسا هتخاس نشور ار رهش نیا هب هژیو یهاگن
  حردط) 1195    (رهدش عمادج حردط) 1195  (رهدش ی داده    حردط هدلمج زا) هادتوک ینامز لصاوف رد یرهشارف و یرهش
   عدفر رودظنم هب هیهت تسد رد (رهش عماج حرط) 1195 (رهش یلیصفت حرط) 0195 (عماج حرط یرگنزاب بوصمریغ
 .)9395 ،یزاسرهش و هار ترازو) تسا هدش هیهت ،رهش یراج و نیشیپ تالکشم
   هدک تدسا رکذ هب مزال .تسا هدش میسقت هزوح 15 هب ناساول رهش ،2395 لاس رد ناریا رامآ زکرم تامیسقت ساسارب
   لدخاد رد اده  هزودح زا م دی  رده زا یشخب و تسین ناسکی ناساول رهش ینوناق هدودطم زرم اب یرامآ یاه هزوح زرم
115 اب ربارب هزوح 15  ومجم رد ناساول رهش لک تیعمج ،ساسا نیارب .تسا هتفرگ رارق هدودطم   تدسا هدوب رفن 12
 .دنا هدوب نز رفن 1011 و درم رفن 1121 نیب نیا زا هک
  و لامدش زا و ،دراد رارق تاناساول شخب هدودطم رد هک تسا تاناریمش ناتسرهشرهش 9 زا یکی مچوک ناساول رهش
 ره    دش و نارهترهدش هدب بردغ زا و دورهایس رهش هب برغ و بونج زا و لمآ ناتسرهش ناجیهال شخب هب قرش لامش
 31  و هدجرد 51 ادت  هدقیقد 1299 و ه دجرد 51 ییایفارغج لوط نیب مچوک ناساول رهش.دوش یم دودطم مشف و ناشوا
 .دراد رارق یلامش هجرد 19ات هقیقد1211 و هجرد 19 ییایفارغج ضرع و یقرش هقیقد
 رواخ لامش تمس زا ،نارصق یاه هوک رتخاب تمس زا ،هجفا و دنک ،هردغاب ،نیجرو یاه هوک ،لامش زا ار ناساول رهش
   ردب رد هودک ارا و هوکنیز ،مچوق ،ولت یاه هوک بونج زا و دورجاج و گرزب ناساول ،نیمز لیف ،اریا یاه هوک رواخ و
 .(9395 ،یزاسرهش و هار ترازو) دنریگ یم
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 :نآ یاه تخاسریز رب دیکات اب یرگشدرگ موب یارب بسانم یبای ناکم تآوس لودج

 توق طاقن فعض طاق صخاش

 
 یداصتقا
 
 

 دمآرد ندوب نییاپ
 یصوصخ و یتلود سایقم رد مجسنم یزیر همانرب دوجو مدع
 یتشادهب تالیهست دوجو مدع

 راک یورین دوجو -
 یرورپماد و یزرواشک تالوصطم دوجو -
   یموب نینکاس هافر حطس شیازفا - 
 زاین دروم یاه یربراک رد یصوصخ یرادگ هیامرس یگدامآ-

 و یددددددددگنهرف
 یعامتجا

 یرگشدرگ موب یاضاقت هب تبسن یهافر و یتماقا تامدخ دوجو مدع
 نایموب و نارگشدزگ نیب یگنهرف توافت

 نایموب نیب رد یگتسبمه و یراکمه دوجو -
 یلطم موسر و بادآ دوجو - 
 یتنس گنهرف دوجو - 

 یرا زدگرب ی  اردب لوئدسم ی    دادهن مددع نارگدشدرگ ادب دروخرب هوطن رد شزومآ مدع و ییانشآ مدع یداهن
 یزاس گنهرف مدع و یشزومآ یاه هاگراک و اهرانیمس

 هعسوت رما رد یراذگ هیامرس تهج هقطنم ندوب دعتسم

 
 
 
 هناسانش موب

  تعیبط رد اه هلابز ندش هدنکارپ و هلابز لطس دوجو مدع -
 نارگشدرگ رسوت شتآ ندرک نشور -
   ماد یارچ تهج یتسیروت ناکم زا ناییاتسور ندرک هدافتسا -
 نارگشدرگ رسوت هایگ و لگ یروآ عمج -
 هیلقن لیاسو کراپ رب تراظن یاه میت و امنهار یاهولبات و گنیکراپ مدع -
 نییعت یتوص یگدولآ و ررکم ندز قوب و یا هداج میفارت -
 یصوصخ یاه الیو تخاس تهج رد یضارا یربراک رییغت -
 اه هناخدور میرح هب زواجت و اه هلابز هیلخت ر ا رد بآ یگدولآ -

  اده   هدپت اده    هودک دودجو هدرودخن تسد ابیرقت و رکب تعیبط دوجو -
 یدرونهوک روظنم هب

 یارب بولطم یاوه و بآ هارمه هب ادص و رس نودب و مارآ ریطم - 
  باصعا ددمت

 ییایفارغج تیعقوم ااطل هب بسانم یسرتسد -

   هعدسوت تدهج  اده  هدناخ دور هوقلادب ی اده لی دسناتپ زا یر دیگ هرهب - 
 یبآ یاه شزرو

 
 تصرف دیدهت صخاش

 
 
 یداصتقا

 نیمز تمیق شیازفا
  اهنآ ندوبن ای ندوب هفرص هب موقرم و تالیهست و تازیهجت یور رب تار ا و اه هنیزه شیازفا -
 نارگشدرگ زا ضراوع ذخا -
 تامدخ هنیزه شیازفا -

 لاغتشا شیازفا -
 دمآرد و هافر حطس شیازفا -
  یصوصخ شخب هزیگنا شیازفا -
 یراذگ هیامرس و یزیر همانرب هب تلود هجوت -

 
 
 یعامتتجا و یگنهرف

 ینکش راجنه شیازفا -
 یتنس و یلطم گنهرف ندش گنرمک -
 فلتخم یاه نامز رد یرگشدرگ ناکم یغولش و ریطم رد ادص و رس و مکارت شیازفا -
 ترجاهم دنور دیدشت - 

  مدرم نیب رد حیرفت و ترفاسم یارب هزیگنا شیازفا -
  - مدرم رد نواعت و یزاون نامهم هیحور تیوقت -
 

 
 
 
 یداهن

 یتسیروت یحاون یرگشدرگ تاسیسات و تازیهجت تامدخ هعسوت و شرتسگ یارب زوجم هئارا مدع -
   رادیاپ تینما -
 هقطنم تخانش تهج تاغیلبت دوجو مدع -
  دنرادن ار تعیبط هب رفس ناوت هک ریقف مدرم زا تیامح تهج رسناپسا دوجو مدع -
 یتحایس یاهروت یمومع لقن و لمح لیاسو دوجو مدع -

 و نالوئسم هجوت شیازفا - یرگشدرگ رادیاپ هعسوت هنیمز رد رتشیب هجوت -
 ییاز لاغتشا درکیور اب یرگشدرگ زا تیامح
 لقن و لمح یاه تصرف زا هدافتسا ناکما -
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 هناسانش موب

 اه بالیس شیازفا تاغاب  رازم یزرواشک یاه نیمز بیرخت -
 هقطنم یاوه و بآ و کاخ بآ یکیزیف ریطم یگدولآ -
  هقطنم یعیبط یاههاگیاج ندروخ مهرب -
 یتآ لسن یاه نیمز بیرخت و ناساول رهش هیور هب شرتسگ -

  هناسانش موب یاه دادعتسا و عبانم هنیهب ییاسانش -
 هقطنم هناسانش موب یاه ناوت و یرگشدرگ رادیاپ هعسوت یارب یزیر همانرب -
 هناسانش موب یزاسدنمناوت -
 ریطم و ناسنا لباقتم هطبار تیوقت -
  رهدش زا یر دی  گ هردهب و تدغارف تاقوا نارذگ تهج بسانم و زاب یاضف -
 یبآ یاه شزرو شرتسگ یارب ناساول
 یلطم مدرم یعامتجا و یداصتقا تیعضو دوبهب -

 
 یلخاد یجراخ

 S توق O  تصرف
 لاغتشا شیازفا -
 یلطم مدرم دمآرد و هافر حطس شیازفا -
 یصوصخ شخب هزیگنا و شیازفا -
 یراذگ هیامرس و یزیر همانرب هب تلود هجوت-
 مدرم نیب رد حیرفت و ترفاسم یارب هزیگنا شیازفا-
 مدرم نیب رد نواعت و یزاون نامهم هیحور -
 یرگشدرگ موب رادیاپ هعسوت هنیمز رد رتشیب هجوت -
 ییاز لاغتشا درکیور اب یرگشدرگ زا تیامح و نیلوئسم هجوت شیازفا -
 لقن و لمح یاه تصرف زا هدافتسا ناکما -
 هقطنم هناسانش موب یاه دادعتسا و عبانم هنیهب ییاسانش -
 هقطنم هناسانش موب ناوت و یرگشدرگ رادیاپ هعسوت یارب یزیر همانرب -
 هناسانش موب یزاسدنمناوت -
 ریطم و ناسنا نایم هطبار تیوقت -
 تغارف تاقوا ندنارذگ تهج بسانم و زاب یاضف -
 یبآ یاهشزرو یارب دورجاج دور زا یریگ هرهب -
 نآ یموب یعامتجا یداصتقا تیعضو دوبهب -

 هقطنم رد راک یورین دوجو -
 و ی زروادش ک تالودصطم و تاغاب دوجو -
 یرورپماد
 یلطم مدرم هافر و دمآرد حطس شیازفا -
 ی راذدگ هیامرس تهج هقطنم ندوب دعتسم -
 هعسوت رما رد
 نی دب رد ی زاودن  نادمهم ی رادکمه و نواعت -
 یموب مدرم
 یتنس گنهرف و موسر و بادآ دوجو -
 هدروخن تسد و رکب تعیبط دوجو -
 یدرونهوک روظنم هب اه هپت و هوک دوجو -
    هاردمه هدب اددص و رس نودب و مارآ ریطم -
 باصعا ددمت یارب بولطم یاوه و بآ
 تددی عقوم ااددطل هددب بددسانم یددسرتسد -
 ییایفارغج

 W  فعض T دیدهت
 شی ازدفا - ندوبن ای ندوب هفرص هب موقرم و تالیهست و تازیهجت یور رب تار ا و اه هنیزه شیازفا -نیمز تمیق شیازفا-
 تامدخ هنیزه
 تامدخ هنیزه شیازفا- نارگشدرگ زا ضراوع ذخا -ینکش راجنه شیازفا-
 ی اده  نادمز رد  یرگدشذزگ  نادکم یغولش و ریطم رد ادص و رس و مکارت شیازفا -یتنس و یلطم گنهرف ندش گنرمک-
 ترجاهم دنور دیدشت -فلتخم
 رادیاپ تینما -یرگشدرگ یحاون یرگشدرگ تاسیسات و تازیهجت تامدخ هعسوت و شرتسگ یارب زوجم هئارا مدع-
 هقطنم تخانش تهج تاغیلبت دوجو مدع-
   لدقن و لدمح لی   ادسو دودجو مددع-  ددنرادن ار  تدعیبط هب رفس ناوت هک ریقف مدرم زا تیامح تهج یماح دوجو مدع -
 یتحایس یاهروت یمومع
 - هدقطنم یاوه و بآ و کاخ بآ یکیزیف ریطم یگدولآ -اه بالیس شیازفا- تاغاب  رازم یزرواشک یاه نیمز بیرخت-
 یتآ لسن یاه نیمز بیرخت و ناساول رهش هیور یب شرتسگ -هقطنم یرگشدرگ موب ندروخ مهرب

 دمآرد ندوب نییاپ
 
  و یدتلود سایقم رد مجسنم یزیر همانرب دوجو مدع
 یصوصخ
 یتشادهب تالیهست دوجو مدع
       هدب تبدسن یهادفر و یتمادقا تامددخ دودجو مدع
 یرگشدرگ موب یاضاقت
 نایموب و نارگشدزگ نیب یگنهرف توافت
     ادب درودخرب هودطن رد شزودمآ مدع و ییانشآ مدع
 نارگشدرگ
 و اهرانیمددس ی رازدگرب ی ارددب لوئدسم ی داددهن مددع
 یزاس گنهرف مدع و یشزومآ یاه هاگراک
  رد اده  هدلابز ندش هدنکارپ و هلابز لطس دوجو مدع
 تعیبط
 نارگشدرگ رسوت شتآ ندرک نشور
  تدهج یرگشدرگ ناکم زا ناییاتسور ندرک هدافتسا
 ماد یارچ
  گدنیکراپ نارگشدرگ رسوت هایگ و لگ یروآ عمج
 امنهار یاهولبات
 هیلقن لیاسو کراپ رب تراظن یاه میت
 یتوص یگدولآ و ررکم ندز قوب و یا هداج میفارت
 تخاددس تددهج رد یددضارا یربراددک رددییغت نیددیعت
 یصوصخ یاه الیو
 می ردح هب زواجت و اه هلابز هیلخت ر ا رد بآ یگدولآ
 هناخدور
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 SWOT همانرب نیودتو لیلطت
 ینورد لماوع ینوریب لماوع

  اه تسایس
 
 
 
 
 یاددده دردددبهار
 اهتصرف

 یرگنزاب
 

WO 

  اه تسایس
 
 
 
 
  طاددقن یادده درددبهار
 فعض
-یعاددددفد درددددبهار
 یمجاهت
 

SO 

 کرد ق دیرط زا ریطم و ناسنا دنویپ تیوقت یجراخ و یلخاد رگشدرگ بذج تهج یرگشدرگ یاه همانرب هئارا
  هقطنم حطس رد تامدخ ریاس و یتسیروت تامدخ و تالیهست هوطن هب یرگنزاب یسانش موبا
 ق دی  رط زا هدقطنم رد لوئدسم  یدیارجا یاه هاگتسد و اهداهن نیب یگنهامه و یزیر همانرب هوطن و  ون هب یرگنزاب
 زا ی رادردب هرهب روظنم هب ینوکسم و یزرواشک یضارا تاررقم و نیناوق هب یرگنزاب هچراپکی یتیریدم داهن می
 نیمز یزاب سروب زا یریگولج و مومع یارب نآ

 یرگشدرگ موب و یعیبط رگشدرگ رب دیکات
 ی حاودن رد راد دیاپ ی رگدشدرگ  تدهج  یزدیر همانرب 
 دعتسم
   نآ عددفد و هدلابز شهادک هددنی  مز رد گدنهرف ءادقترا 
 ی رگدشدرگ ی اده هبذاج و ناوت هب هجوت و ییاسانش
 هقطنم
 یتحایس یاهروت و یرگشدرگ شرتسگ 
 زا تددیامح تددهج رد یماددح  نتخاددس دددنمناوت 
 رادیاپ یرگشدرگ
  و ددنمفده یریگ هرهب تهج مدرم نیب هزیگنا داجیا 
 هقطنم هناسانش موب ناوت زا هنیهب

 قی ودشت و ی زادس  هدنیمز ی ددبلاک و یطیطم یاه تخاسریز رظن زا هقطنم زیهجت و هعسوت تهج رد یزاس هنیمز
  اه تخاسریز رظن زا یتسیروت یاه ناکم زیهجت و هعسوت تهج رد تکراشم هب مدرم
  اهنآ تیاضر بلج و یتلود یاه تیامح اب یرگشدرگ تازیهجت و تالیهست
 هقطنم یعیبط زادنا مشچ رییغت زا یریگولج و هقطنم یاه هبذاج زا هنیهب هدافتسا روظنم هب هژیو نیناوق نیودت
 تسیز ریطم عبانم ظفح تهج رد نارگشدرگ و مدرم هب یناسر  الطا و شزومآ 
 رادیاپ یرگشدرگ موب یاه صخاش تیوقت و نارگشدرگ همیب 

 

 
 
 
 یاددده دردددبهار
 دیدهت زا زیهرپ
 یعفادت
 

WT 

 هقطنم هناسانش موب ناوت
 تامدددخ و تاددناکما ادده تددیلاعف هددب یددشخب  وددنت
 زا یا  هدرتدسگ ف دیط یریگراک هب روظنم هب یتسیروت
 نارگشدرگ
  هدقطنم یرگشدرگ رتسگ یاهدادعتسا زا یریگ هرهب 
 ناو دت شی    ازدفا لاغتدشا و ددمآرد بدسک نینچمه و
 مدرم یداصتقا
  هدب تیعمج مکارت بولطم دح نییعت یریذپ تیفرظ 
 موب رادیاپ هعسوت یاتسار رد بولطم راذگراب روظنم
 یرگشدرگ

 
 
 
 لقادددح یادده درددبهار
 فعض طاقن ندناسر
  ونت دربهار
 

ST 

 
  :نآ شرتسگ رد نآ ری أت و هعلاطم دروم هقطنم رد یرگشدرگ موب هعسوت رد یتخاسریز یاه تیدودطم
 یی   ادسانش هدلاقم زا ددعب ن دیا دروم رد یددعتم تالکشم ،الاب لوادج زا هدش لیلطت یاه دربهار و اهراکهار یسررب اب
 :درک هراشا ریز دراوم هب ناوت یم هلمج زا هک دیدرگ
   و ناتدسا نالدک تیری ددم فرط زا هنافسأتم :یرگشدرگ دروم رد نیعم یژتارتسا و عماج همانرب می دوجو مدع (فلا
 .تسا هدشن هیهت رهش نیا رد یرگشدرگ موب تعنص شرتسگ یارب عماج یا همانرب نونک ات ناساول رهش نینچمه

 ی اده  نامزادس . ددنیامن  یدم یر دیگ می مدصت یرگشدرگ دروم رد هک ییاه نامزاس نیب یگنهامهان و فیاظو لخادت (ب
     و جدح نامزادس ،نازادبناج و نافعدضتسم داینب ،یگنهرف ثاریم نامزاس یدرگناهج و یدرگناریا نامزاس ریظن یفلتخم
 می مدصت نآ دروم رد و هدوب ربترم یرگشدرگ موب تعنص اب هک اه یرایهد و یرادرهش ،تسیز ریطم نامزاس ،فاقوا
    هدب ماددک رده نوچ و هدوب کرتشم فیاظو هزوح یاراد اه نامزاس نیا دراوم زا یرایسب رد هنافسأتم ،دنیامن یم یریگ
 .دوش یم هدهاشم اه نآ نیب ییاه یگنهامهان ،دنشاب یم دوخ یاه همانرب یارجا ددص رد ییاهنت
  مادجنا ی   دط رد هنافدسأتم ؛تعندص ن دی ا فدلتخم یایازم زا یرگشدرگ اب ربترم یاه نامزاس ناریدم یفاکان  الطا (ج
  هتدشادن یرگشدرگ تعنص زا ینشور روصت اه نامزاس نیا ناریدم بلغا هک دیدرگ دروخرب هلئسم نیا اب ،هلاقم لحارم
 ..دنرادن یفاک  الطا تعنص نیا ناوارف یایازم زا و
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.

 

 
  هدب فعض طاقن و اهتصرف هارمه هب توق طاقن یسرری و تآوس سیرتام یاه یجورخ ساسارب یهدزایتما نمض اتیاهن
     هدشقن و ییادیفارغج تادعالطا متدسیس یارب ییاهن ی هیال دیلوت یامنهار هک ددرگیم جارختسا یلودج ،اهدادهت هارمه
 .ددرگ یم ریز
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  هداد نادشن ،هقطنم رد یرگشدرگ موب شرتسگ دعتسم یاه هزوح ،دشاب یم GIS یجورخ ییاهن ی هیال هک ریز هشقن رد
   .تسا هدش

 
 هجیتن

   رد یدللملا نیدب و یلخاد حوطس یدرگناهج رازاب مهس ندناسر ر کادح رد اه یدنمناوت شهاک ببس عناوم و اهدوبمک
      عدفر یاردب اردجا لدباق و یدق طنم یاده   لدح هار نتفادی لابند هب اتسار نیا رد قیقد همانرب می.تسا هدیدرگ تدمدنلب
 .تسا هدنرادزاب تالکشم و ،عناوم فذح ،اه دربهار یارجا یلصا روطم هک ارچ تسا تالضعم و تالکشم
 :هک میسر یم ریز جیاتن هب اه تخاسریز رد بناوج مامت یسررب اب
  تادناکما و تامد دخ زا اما دنتسه یضار هقطنم یاه ناوت و اه هبذاج و یرگشدرگ موب تیعضو زا هچ رگا نارگشدرگ
     ببدس ندیا هدک ددنیآ    یدم قطادنم ندیا هب یصخش هیلقن هلیسو اب نارگشدرگ موب یگمه ابیرقت .دنتسین دنم هرهب یبوخ
  تدیعمج یوگباوج یفیک و یمک حوطس رد تاناکما و تامدخ نازیم .دنک یم نآ یاه تیفرظ و گنیکراپ زاین شبیازفا
       هداونادخ هاردمه هدب یدگنهرف و یدطیرفت یاده هزیگنا ،نارگشدرگ موب رد هزیگنا نیرتشیب .دهد یمن ار نارگشدرگ موب
 .دشاب یم
 و نالو       ئدسم رتدشیب هدچ رده هدجوت زادین مدچوک ناساول رهش هک دهد یم ناشن تآوس شور قیرط زا هقطنم یبایزرا
  ،تادغیلبت دنمزاین یرگشدرگ موب هعسوت هک دهد یم ناشن هدش هتفای جیاتن.تسا یرگشدرگ موب یاه ناوت زا یریگ هرهب
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 دشاب یم رگشدرگ موب بدج شرتسگ تهج رد هنیمز نیا رد یراذگ هیامرس و ،یتخاسریز تامدخ و تاناکما هعسوت
   رودشک هدفرم رشق لابقتسا و نآ ییایفارغج تیعقوم لیلدب ،مچوک ناساول رهش رد یرهش تامدخ رتشیب هک اجنآ زا و
 تسا وربور یدج لکشم اب نآ رد یزیر همانرب اذل دوش یم هیارا یتلود تروصب ،تسا نادرمتلود زا لکشتم امومع هک
 .دوش یمن هدید نآ رد یرگشدرگ موب یفیک و یمک حطس اقترا رد یخسار تمه و
 دحاو ناریا یمالسا دازآ هاگشناد ،یرامعم و رنه هدکشناد رد هدنراگن دشرا یسانشراک همان نایاپ یاتسار رد هلاقم نیا
 .تسا هدش مهارف ،برغ نارهت
   عبانم
 .11 هرامش ،ییایفارغج تا هلاقم همانلصف ،نارهت ،یسانش رابت و یرگشدرگ ؛0195 ،یدهم ،ییاقس و نیسح دمطم ،یدزی یلپاپ

 راسهوک تاراشتنا ،نارهت ،یداجرف یلعمالغ همجرت ،موس ناهج رد یداصتقا هعسوت ؛9195 ،لکیام ،ورادوت

 .نارهت هاگشناد ،همان تغل ؛1095 ،ربکا یلع ،ادخهد

95 ،یا ،ویلبد یب ،کایانامارکیو و ید ناریه ساید    دادهج ترازو ،ردصان ،د دی رف هدمجرت ،یی   اتدسور هعدسوت یزدیر   هدمانرب هدمان سرد ؛11
 .ییاتسور لئاسم یسررب و تا هلاقم زکرم ،یگدنزاس

 ی اده    هدلاقم ردتفد :ناردهت ،دواد ،یدزیا ،دمطم دیس ،یبارعا :همجرت ،(را آ و اهدربهار ،ینابم) یدرگناهج تیریدم ،1195 ،لیو ساد رجار
 .یگنهرف

 .115-115 هرامش ،یداصتقا و یسایس تاعالطا همانهام2نارهت ،نآ یورملق و یدرگناهج ؛5195 ،نیسح ،یمیحر

 .مود پاچ ،رون مایپ تاراشتنا ،نارهت ،مسیروت تعنص و ایفارغج ؛1195 ،رغصا یلع ،یناوضر

 مشش پاچ ،غاب راهچ تاراشتنا ،نارهت ،یرگشدرگ تخانش ؛1195 ،دمطم ،یدهاز ،مارهب ،نایربجنر

 ی اده    هدلاقم ردتفد ردشن  ،ناردهت ،ی  دبارعا ددمطم دیس و نایئاسراپ یلع همجرت ،عماج یزادنا مشچ رد یدرگناهج ؛1195 ،کاچ ،یگ ،یاو
 نارهت ،یگنهرف

95 ،مسیروتوکا نامزاس  تاعلاطم و تاقیقطتزددددددددکرم مسیروتوکا یطیطمتسیز یدرگناهج ای یدرگتعیبط موهفم هرابرد یراتسج 32
 یدرگناهج و یدرگناریا

  .10-19 ص ،31 هرامش ،تعیبط و راکش هلجم ،نارهت ،مسیروتوکا و شحو تایح ،1195 ،رسای ،یزابهش

 تمس تاراشتنا ،لوا پاچ ،نارهت ،مسیروت یزیرهمانرب رد نآ دربراک و ییایفارغج تاعالطا متسیس ،1195 ،رهچونم ،هداز جرف

  ملعم تیبرت دحاو ،یهاگشنادداهج تاراشتنا ،نارهت ،GISیدعب هس ریطم رد ییایفارغج تاعالطا یاهمتسیس ،1195 ،هژینم ،یلات یدورهق

 ،راددهب ،9هرامددش ،مهدزاود هرود ،نارددهت ،یعامتجا مولع دشر هلجم ،هعسوت تامازلا و میهافم ،فیراعت ،مسیروتوکا ،1195 ،رایزام ،دنمزاین
 20ص

95.نارهت ناتسا یسانشاوه لک هرادا  یسانشاوه یاهشرازگ.31

95 ،ناریا رامآ زکرم   تاناریمش ،نارهت ناتسا نکسم و سوفن یمومع یرامشرس جیاتن رب یرورم ،13

  ،ناردهت   ،مدچوک نادساول ،SWOT زا هدافتسا اب یرگشدرگ هعسوت یاهراکههار ،1195 ،یودهم دوواد و اضرلادبغ ،یراختفا نیدلا نکر
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