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چکیده
ارزیاتی تَاى اکَلَشیکی سرزهیي سرآغاز تالش ترای ترًاهِریسی تا ّذف جلَگیری از پیاهذّای ًاهطلَب گردضگری
رٍستایی ٍ دستیاتی تِ تَسعِ پایذار است .ایي پصٍّص تِ ارزیاتی تَاى اکَلَشیکی رٍستاّای پیراضْری لٌگرٍد تِ هٌظَر
ترًاهِریسی گردضگری پرداختِ ٍ در ایي زهیٌِ از ًقطِّای  1:25000تَپَگرافی ٍ ًقطِ  1:100000زهیي ضٌاسی ،عکسّای
َّایی ،پَضصگیاّیً ،یورخّای تَپَگرافیً ،قطِّای اقلیوی ٍ سایر اطالعات دیگر در هحیط ًرم افسار  ،ArcGisتا
استفادُ از رٍش کیفی قیاسی تعییي اٍلَیت هخذٍم تْرُ تردُاست .ایي تحقیق از ًظر ّذف« ،کارتردی» ٍ رٍش علوی
تِکارگرفتِ ضذُ در آى از ًَع «تَصیفی ـ تحلیلی» ٍ رٍش گردآٍری اطالعات ،هیذاًی ٍ اسٌادی تا استفادُ از هطاّذُ ٍ
هصاحثِ تَدُ استً .تایج تِ دست آهذُ ًطاى داد کِ در زهیٌِ تَاى اکَلَشیک تَریسن هتورکس  14/84درصذ از ٍسعت ایي
هحذٍدُ در طثقِ  1هٌاسة23/63 ،درصذ در طثقِ  2هٌاسة ٍ  60/51درصذ ًیس در هحذٍدُ ًاهٌاسة تَریسن هتورکس قرار
دارًذّ .وچٌیي ًتایج ارزیاتی تَاى اکَلَشیک تَریسن گستردُ ًطاى داد کِ  39/65درصذ از ٍسعت ایي هحذٍدُ در طثقِ 1
هٌاسة 5/96 ،درصذ در طثقِ  2هٌاسة ٍ  54/22درصذ ًیس در هحذٍدُ ًاهٌاسة تَریسن گستردُ قرار دارًذ .در ّویي راستا
هَقعیت رٍستاّای پیراضْری از لحاظ تَاى اکَلَشیک تَریسن گستردُ ٍ هتورکس ًیس در طثقات هختلف آى ًطاى دادُ ضذُ-
است.
کلیدواشگان :ارزیابی ،توان اکولوشیکی ،گردشگری ،گسترده ،متمرکس ،روستاهای پیراشهری ،لنگرود.
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مقدمه
گطزقگطی فؼبلیتی اؾت کِ ثِ یکی اظ اٍلَیتّبی هطزم زض خْبى اهطٍظ تجسیل قسُ اؾت .فؼبلیتی کِ ضموي تَؾمؼِ
اقتهبزی ،هوکي اؾت پیبهسّبی ظیؿتهحیغی هرطثی ضا ثطای خبهؼِ هیعثبى ثِ ّوطاُ زاقتِ ثبقس .ثٌمبثطایي گؿمتطـ
ایي نٌؼت زض هٌبعق هرتلف اگط ثسٍى ثطًبهِضیعی ٍ ثِ زٍض اظ هسیطیت ذطزهٌساًِ نَضت گیمطزً ،مِ تٌْمب هٌیؼتمی
ًرَاّس زاقت ،ثلکِ ذؿبضات خجطاىًبپصیطی ثِ هحیظّبی عجیؼی ٍ اًؿبًی ٍاضز ذَاّس کطز .ثْمطُ ثمطزاضی ثْیٌمِ ٍ
انَلی اظ هٌبثغ عجیؼی ؾطظهیي ٍ ؾبهبى زّی کبضثطی اضاضی ثط اؾبؼ تَاى عجیؼی(اکَلَغیکی) آىً ،قمف هْومی زض
هسیطیت ٍ خلَگیطی اظ ترطیت هحیظ زض ضاؾتبی تَؾؼِ ی پبیمساض زاضز(هَؾمَی ٍ ّوکمبضاى .)91 :1400،ثٌمبثطایي
تَؾؼِ گطزقگطی زض فضبّبی ضٍؾتبیی ،ثبیس زض ؾبیِ ضػبیت انَل تَؾؼِ پبیساض نمَضت گیمطز تمب ضموي اضتقمبی
ؾغح ظًسگی ضٍؾتبییبى ،کیییت هحیظ ظًسگی آًبى ضا ًیع افعایف زّس .ثِ ایي هٌظَض ،ثطآٍضز تمَاى هحیغمی اضاضمی،
انلیتطیي فؼبلیت زض ضًٍس ّطگًَِ ثطًبهِضیعی ثِ قوبض هیضٍز .اّویت ایي فؼبلیت زض حسی اؾت کِ اؾبؾمب ثمسٍى
زاقتي اعالػبت کییی ٍ کوّی ٍ قٌبذت اهکبًبت ثبلقَُ ٍ ثبلیؼل اظ هدوَػمِ هحیغمی ،تمسٍیي ثطًبهمِ ّمبی تَؾمؼِ
خٌجِ غیط ٍاقؼی یبفتِ ٍ انَال عطحضیعی ؾطظهیي ثسٍى تؼییي ٍ اضظیبثی تَاى اکَلَغیک ٍ ظیؿتهحیغی غیمطهوکي
اؾت(ؾطٍض .)106 :1395،اضظیبثی تَاى ّبی هحیغی اهطٍظُ ثِ ػٌمَاى یکمی اظ هجبحم

پبیمِ ای ثطًبهمِ ضیمعی ّمبی

اقتهبزی ،اختوبػی ،عطح ّبی قْطی ٍ ضٍؾمتبیی هغمطح اؾمت(عمَافی ظازُ ٍ هْمسٍی .)1 :1393 ،زض ایمي ظهیٌمِ
ضٍؾتبّبی پیطاقْطی اظ خبیگبُ ٍیػُای ثطذَضزاضًس ،ظیطا ثب تَخِ ثِ هَقؼیت خغطافیبیی کِ زض آى قطاض گطفتمِاًمس ،زض
هؼطو ثیكتطیي ثطذَضزّب ثیي خطیبىّبی قْطی ٍ ضٍؾتبیی قطاض زاقتِ ٍ ایي اهط هوکي اؾت آًْب ضا ثب آؾمیتّمبی
ظیؿتهحیغی ٍ اختوبػی -فطٌّگی هَاخِ ؾبظز .اضاضی کكبٍضظی کِ زض ضٍؾتبّبی پیطاقْطی قمطاض زاضًمس ،هوکمي
اؾت ثِ هٌظَض کبضثطیّبی خسیس هَضز اؾتیبزُ قطاض گطفتِ ٍ چكمناًمساظّبی ضٍؾمتبیی ضا تحمتتمثییط قمطاض زٌّمس.
ضٍؾتبّبی پیطاقْطی لٌگمطٍز اظ رطفیمت ثمبالیی ثمطای گؿمتطـ نمٌؼت گطزقمگطی ٍ افمعایف خمصة تَضیؿمت
ثطذَضزاضًسٍ .خَز هٌبرط عجیؼی ظیجب ،ضٍزذبًِ ،کَُ ٍ خٌگل ،اضاضی کكبٍضظی ٍ ثبغبت چمبی ٍ هطکجمبت اظ خولمِ
اهتیبظاتی اؾت کِ گطزقگطاى ظیبزی ضا ثِ ایي ضٍؾتبّب خصة کطزُ ٍ تب حسٍزی ؾجت پَیبیی اقتهمبز ضٍؾمتبیی همی
قَز .اهب ًکتِ حبئع اّویت ایي اؾت کِ اضتقبی ؾغح ظًسگی ضٍؾتبییبى ثبیس زض کٌمبض حیمم هَخَزیمت ٍ هغلَثیمت
ضٍؾتب نَضت گیطز تب اًسیكِّبی تَؾؼِ پبیساض ػولی گطزز .زض ایي ضاؾتب ،اضظیبثی تَاى اکَلَغیکی ایمي ضٍؾمتبّب ٍ
ثطًبهِضیعی ثْیٌِ ثطای اؾتیبزُ اظ ظهیي ضاُگكب ذَاّس ثَز .ضٍـ کییی قیبؾی تؼییي اٍلَیت ،یکی اظ ضٍـّبی هَضز
اؾتیبزُ زض اضظیبثی تَاى اکَلَغیکی ؾطظهیي اؾت کِ ثب اؾتیبزُ اظ اعالػبت اقتهبزی -اختوبػی یک ًبحیمِ نمَضت
گطفتِ ٍ اظ تلییق ایي زازُّب ثب ًقكِّبی گًَبگَى ًبحیِ هغبلؼبتی زؾت ثِ ًتیدِگیطی ٍ اؾترطاج ًتیدِ ًْمبیی همی-
ظًس .زض ایي ضٍـ ،اظ قف پیففطو اؾتیبزُ قسُ ٍ ضوي تَخِ ثِ کبضثطیّبی فؼلی هَخمَز زض ًبحیمِ هغبلؼمبتی،
اٍلَیتثٌسی کبضثطیّب ضا ثب تَخمِ ثمِ عجقمِ تمَاى ًبحیمِ ثمطای کمبضثطیّمبی خسیمس هكمرم همیکٌمس(خَظی ٍ
ّوکبضاى .) 138 :1394،ؾَال انلی پػٍّف آى اؾت کِ کمسام ضٍؾمتبّبی ًبحیمِ پیطاقمْطی لٌگمطٍز ثمطای تَؾمؼِ
گطزقگطی گؿتطزُ ٍ کسام ضٍؾتبّب ثطای تَؾؼِ گطزقگطی هتوطکع هٌبؾت اؾت؟
زض پػٍّف حبضط ثِ هٌظَض اضظیبثی تَاى اکَلَغیکی ثطای تَضیؿن زض ضٍؾمتبّبی پیطاقمْطی لٌگمطٍز ٍ ًیمع آهمبیف
ّطیک اظ ًقبط ضٍؾتبیی اظ ًقكِّبی قیت تَپمَگطافی  1:100000 ٍ 1:25000ظهمیي قٌبؾمی ،ػکمؽّمبی ّمَایی،
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پَقف گیبّی ،قجکِ ظّکكیً ،یوطخّبی تَپَگطافی ٍ ًقكِّبی اقلیوی اؾتیبزُ قسُ ٍ ؾبیط اعالػبت زض هحیظ ًطم
افعاض  ArcGisثسؾت آهسُ اؾت کِ قبهل هطاحل شیل اؾت:
هطحلِ اٍل :تؼطیف هؼیبضّب  ،گطزآٍضی ٍ شذیطُ زازُ ّبی ّمط یمک اظ اّمسام آهبیكمی(تؼییي هؼیبضّمبی اضظیمبثی ٍ
ضقَهیؾبظی زازُّب ٍ اعالػبت زض هحیظ ) ArcGis؛ هطحلِ زٍم :ؾبذت تَپَلَغی ٍ عطاحی پبیگمبُ زازُ زض ؾمبهبًِ
اعالػبت خغطافیبیی؛ هطحلِ ؾَم :ؾبذت ًقكِّبی هؼیبض؛ هطحلِ چْبضم :تجسیل هقیبؼ ٍ اؾتبًساضز ؾبظی ًقكِ ّمبی
هؼیبض؛ هطحلِ پٌدن :تحلیل تٌبؾت ٍ اضظیبثی چٌسهؼیبضُ کییی؛ هطحلِ قكن :تٌبؾت ظهیي ثِ هٌظَض آهمبیف ثمِ ضٍـ
ذغی ٍظىزاض ٍ ضٍیْنگصاضی الیِّب؛ هطحلِ ّیتن :ؾبذت ٍ تَلیس ًقكِ ًْمبیی ثمب ّمسم اضظیمبثی تمَاى اکَلَغیمک
گطزقگطی گؿتطزُ ٍ هتوطکع زض ضٍؾتبّبی پیطاقْطی لٌگطٍز.
مبانی نظری
اضظیبثی تَاى هحیظ ظیؿت ػجبضت اظ ثطآٍضز اؾتیبزُ هوکي اظ ؾطظهیي ثطای کبضثطیّبی کكبٍضظی ،هطتؼساضی،
خٌگلساضی ،پبضکساضی (حیبرت ،تَضیؿن) ،تَؾؼِ قْطی ،نٌؼتی ٍ ضٍؾتبیی ٍ ...زض چبضچَة اؾتیبزُ ّبی
کكبٍضظی ،نٌؼت ،ذسهبت ٍ ثبظضگبًی اؾت(هرسٍم .)25 :1393،اؾتیبزُ اظ هٌبثغ ظهیي زض عَل تبضید هَضز تَخِ
اً ؿبى ثَزُ ٍ تب آًدب کِ ثب تَاى ًبحیِ زض تضبز ًجَزُ ثبقس ،هكکل ؾبظ ًجَزُ اؾت .اهب اهطٍظُ ٍضؼیت ثِ گًَِای
اؾت کِ اؾتیبزُ اظ ظهیي ثبیس ثب زقت ،ثطًبهِ ضیعی ٍ ثِ کبضگیطی انَل آهبیكی اًدبم قَز .زض ٍاقغ ،اضظیبثی تَاى
اکَلَغیک اضظـگصاضی ّط یک اظ لکِّبی یکٌَاذت ٍ ّوگي ؾطظهیي ثطای اًَاع کبضثطیّبی هرتلف
اؾت( .)Sante-Riveira et al , 2008: 263ثٌبثطایي خْت اؾتیبزُ ثْیٌِ ٍ نحیح اظ هٌبثغ عجیؼی زض خْت
گؿتطـ تَضیؿن عجیؼی ٍ اکَتَضیؿن اضظیبثی تَاًوٌسی ضطٍضت هی یبثس ٍ الظهِ ثطًبهِ ضیعی نحیح ٍ کبضآهس ضا
قکل هیسّس؛ ثِ گًَِ ای کِ قٌبؾبیی ٍ اضظیبثی ٍیػگیْبی گطزقگطی ّط هٌغقِ  ،ضاٌّوبیی ثطای تحقق تَؾؼِ
ّوگبم ثب عجیؼت اؾت ٍ ثِ ایي تطتیت عجیؼت ذَز ،ظهیٌِ ٍ رطفیت تَؾؼِ ی قبثل قجَل ضا هكرم هی ًوبیس
(انغطی ؾطاؾکبًطٍز .)164 :1394 ،اّویت اضظیبثی تَاى اکَلَغیک ؾطظهیي تب ثِ آًدب اؾت کِ ثبیس زض آى ثِ
حساقل ضؾبًسى تثییطات هٌیی ثط هحیظ ظیؿت ،آگبّی ،احتطام ثِ فطٌّگ خبهؼِ گطزقگط ٍ هیعثبى هسًظط قطاض
گیطز(ً .) Das and Chatterjee,2015: 6تیدِ آًکِ هحیظ ظیؿت عجیؼی خْبى تَاى اکَلَغیکی هحسٍزی زاضز ٍ
ایي ثساى هؼٌبؾت کِ پیف اظ ثطًبهِضیعی ثطای اؾتیبزُ اظ آى ،ثبیس ثِ اضظیبثی تَاى اکَلَغیکی آى
پطزاذت(هرسٍم .) 14 :1393،اًَاع تیطج هؼوَل زض ایطاى یب خْبى اظ ًظط هیعاى تَؾؼِ هَضز ًظط ثطای اخطای تیطج
زض هحیظ ظیؿت /ؾطظهیي ثبظ ثِ زٍ زؾتِ گطٍُثٌسی هی گطزًس:
 -1تیطج هتوطکع قبهل آى زؾتِ اظ تیطجّبؾت کِ ًیبظ ثِ تَؾؼِ زاضز هبًٌس قٌب ،اؾکی ،ذَضگكت ،اضزٍ ظزى،
زٍچطذِضاًی ٍ ...
 -2تیطج گؿتطزُ قبهل آى زؾتِ اظ تیطج ّبؾت کِ ًیبظ ثِ تَؾؼِ ًساضز ،هبًٌس کٌََّضزی ٍ قکبض ،یب ثِ تَؾؼِ اًسک
ًیبظ زاضًس ،هبًٌس هبّیگیطی ،نحطاگطزی ،اؾت ؾَاضی ٍ توبقبی خبًَاضى زض عجیؼت(هرسٍم .)200 :1393 ،زض ایي
پػٍّف اظ هسل اکَلَغیکی هرسٍم ثطای تَؾؼِ گطزقگطی هتوطکع ٍ گؿتطزُ اؾتیبزُ قسُ اؾت.
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ثطای اضظیبثی تَاى اکَلَغیکی یک هٌغقِ ثب ّسم ایدبز کمبضثطی تَضیؿمن هتوطکمع ٍ گؿمتطزُ هغبلؼمبت ذمبضخی ٍ
زاذلی فطاٍاًی ثب اؾتیبزُ اظ ضٍـّب ٍ هسلّبی هتٌَع اًدبم قسُ اؾمت .قمی ٍ ّوکمبضاى ( )2004زض هٌمبعق حَهمِ
قْط قبًگْبی زض کكَض چیي ًقبط قَت ٍ ضؼف ؾٌبضیَّبی تَؾؼِ گطزقگطی هٌغقِ ضا ثِ کوک هسلّبی هجتٌی ثط
ضٍـّبی چٌس هؼیبضُ هکبًی ثب ثِ کبضگیطی ؾبهبًِ اعالػبت خغطافیبیی تدعیِ ٍ تحلیل ٍ اضظیبثی ًوَزًمسAmino .

( )2007ثب ثِکبضگیطی ضٍـ اضظیبثی چٌس هؼیبضُ هکبًی زض ؾیؿتن اعالػبت خغطافیبیی ثِ هکبىیمبثی ًمَاحی هٌبؾمت
ثطای تَؾؼِ گطزقگطی ٍ حیبرت زض تبالةّبی کكَض هبلعی پطزاذت Wong ٍ Fung .زض ؾمبل ( )2007ثمِ عمطح
ضیعی گطزقگطی هتکی ثِ عجیؼت زض پبضک زضیبیی یبى چَ تٌگ زض ٌّگ کٌگ پطزاذتٌس ٍ ایي کمبض ضا ثمب اؾمتیبزُ اظ
اضظیبثی چٌس هؼیبضُ ٍ ثِ کوک ؾیؿتن اعالػبت خغطافیبیی اًدمبم زازًمس .یَؾمف ٍ ّوکمبضاى( )2011ثمب اؾمتیبزُ اظ
ؾبهبًِ اعالػبت خغطافیبیی هکبىّبی هٌبؾت ثطای تَؾؼِ قْطی ٍ گطزقگطی ضا زض کكمَض ههمط قٌبؾمبیی کطزًمس.
ؾیگسم ٍ ّوکبضاى ( )2020زض هغبلؼبت ذَز زض یکی اظ ضٍؾتبّبی تطکیِ ثب اؾتیبزُ اظ ضٍـ الکتطُ ،تٌبؾت کمبضثطی
اضاضی ثب فؼبلیت ّبی گطزقگطی ضا هَضز تدعیِ ٍ تحلیل قطاض زازُ ٍ ؾپؽ ثمب اؾمتیبزُ اظ ضتجمِ ثٌمسی ثرمف ّمبی
هرتلف ،ثطای هٌغقِ اٍل کبضثطی کٌََّضزی ٍ ثطای هٌغقِ زٍم کبضثطی پیمبزُ ضٍی ٍ هكمبّسُ حیَاًمبت ٍحكمی ضا
هٌبؾت زاًؿتٌس .هرسٍم ( )1370اضظیبثی تَاى اکَلَغیکی هٌغقِ گیالى ٍ هبظًسضاى ثطای تَضیؿن ضا ثب ضٍـ تدعیمِ ٍ
تحلیل ؾیؿتوی زض چْبض گبم قٌبؾبیی هٌبثغ ،تدعیِ ٍ تحلیل ٍ خوغ ثٌسی زازُّب ،کسگصاضی اکَؾیؿتن ّب ٍ اضظیبثی
تَاى هحیظ اًدبم زاز .ؾلرَضی ( )1382هٌغقِ پلٌگزضُ ضا ثطای تَؾؼِ اکَتَضیؿن ثب اؾمتیبزُ اظ تحلیمل ؾیؿمتوی ٍ
هسل اکَلَغیکی هرسٍم اضظیبثی کطز ٍ ًكبى زاز کِ ثِ زلیل آؾیتپصیطی ظیبز ٍ ػوق کن ذبک ایي هٌغقِ ثطای تیطج
هتوطکع تَاى ًساضز .تطاثی ( )1384هٌغقِ حیبرتقسُ اقتطاًکَُ ضا ثب اؾتیبزُ اظ هسل اکَلَغیکی هرسٍم ٍ ثْطُگیمطی
اظ  GISاضظیبثی کطز .ایطخی ( )1387ثب ثْطُ گیطی اظ فطآیٌس تحلیل ؾلؿلِ هطاتجی ٍ ضٍیْنگصاضی الیِّمبی اعالػمبتی
زض هحیظ  GISهٌبؾجتطیي هٌغقِ تیطج گؿتطزُ ٍ هتوطکع ضا زض هٌغقِ حیبرتقسُ ػجبؼآثمبز ثطضؾمی کمطزُ ٍ ًبحیمِ
قوبل غطة هٌغقِ ضا ثطای ایي کبضثطی هٌبؾت زاًؿت .ضیبئی ٍ ّوکبضاى ( )1390ثب اؾتیبزُ اظ  ٍ GISثب اؾمتیبزُ اظ
هسل ثَم قٌبذتی اکَتَضیؿن ،پٌِّْبی هؿتؼس اکَتَضیؿن هتوطکمع ٍ گؿمتطزُ ضا زض قْطؾمتبى هیٌَزقمت قٌبؾمبیی
کطزًس .خَظی ٍ ّوکبضاى ( )1391اضظیبثی تَاى هٌغقِ حیبرت قسُ ٍضخیي ضا ثطای کبضثطی گطزقگطی ثب اؾمتیبزُ اظ
ضٍـ اضظیبثی چٌس هؼیبضُ هکبًی اًدبم زازًس .زض ًقكِ ًْبیی ،ثطای کبضثطی تیطج گؿتطزُ حمسٍز  17زضنمس ٍ تیمطج
هتوطکع حسٍز  7زضنس اظ ٍؾؼت پبضک ایسُ آل تكریم زازُقس .فیطٍظی ٍ ّوکبضاى ( )1392پػٍّف ذَز ضا ثطای
اضظیبثی تَاى اکَلَغیک هٌغقِ ًوًَِ گطزقگطی ؾس قْیس ػجبؾپَض ثب اؾتیبزُ اظ ؾمبهبًِ اعالػمبت خغطافیمبیی اًدمبم
زازًس .یبفتِ ّبی ایي هغبلؼِ ًكبى زاز کِ ؾطهبیِگصاضی اقتهبزی زض گطزقگطی هتوطکع ثب تَخِ ثِ قیت ظیمبز هقمطٍى
ثِ نطفِ ًیؿت ٍلی تیطج گؿتطزُ ثْتطیي ًَع کبضثطی تَضیؿتی زض ایي هٌغقِ اؾت .هیکمبئیلی ٍ زظیمبًی ( )1393ثمب
ّسم اضظیبثی هٌبثغ ؾطظهیي ثطای تَؾؼِ گطزقگطی زض حَظُ آثریع ظیبضت گطگبى پمؽ اظ قمٌبذت ٍضمغ هَخمَز،
ًقكِّبی هطثَط ضا زض ؾیؿتن اعالػبت خغطافیبیی تْیِ کطزُ ٍ ثطای ٍظىزّی ثِ ًقكمِّمب اظ ؾیؿمتن فطآیٌمس آًمبلیع
ؾلؿلِ هطاتجی اؾتیبزُ کطزًس .ثط اؾبؼ ًتبیح ثرف اػظن ایي هٌغقِ ثطای گطزقگطی گؿتطزُ هٌبؾت ثَز .ایلمسضهی ٍ
ّوکبضاى ( )1395ثب ّسم قٌبذت پتبًؿیل ّبی اکَلَغیکی هٌغقِ حیبرت قسُ لكگط زض قْطؾتبى هالیط ثمب اؾمتیبزُ
اظ هسل اکَلَغیکی هرسٍم زض قبلت الیِ ّبی اعالػبتی زض ًطم افعاض ً GISتیدِ گطفتٌس ایي هٌغقِ ثطای تَؾؼِ تیمطج
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گؿتطزُ ٍ هتوطکع اظ تَاى ثبالیی ثطذَضزاض ثَزُ ٍ اکثط ضٍؾتبّب تَاًوٌمسی الظم ثمطای تَؾمؼِ گطزقمگطی ضا زاضًمس.
قسیوی ٍ ّوکبضاى ( )1395ثب ّسم تؼییي تَاى هٌغقِ حیبرت قمسُ قطذمَز ثمطای گطزقمگطی گؿمتطزُ ٍ هتوطکمع
پػٍّكی ضا اًدبم زازُ ٍ اظ ضٍـ اضظیبثی چٌس هؼیبضُ اؾتیبزُ ًوَزًسً .تبیح ًكبى زاز کِ  11زضنس اظ ٍؾمؼت هٌغقمِ
ثطای تَؾؼِ کبضثطی تیطج هتوطکع ٍ  8زضنس ثطای تیطج گؿتطزُ هٌبؾت اؾت .ایومبًی ٍ ّوکمبضاى ( )1398قبثلیمت
تیطج قْطؾتبى ًویي ضا ثب اؾتیبزُ اظ ؾبهبًِ اعالػبت خغطافیبیی  GISثطضؾمی ًوَزًمسً .تیدمِ ثطضؾمیّمب ًكمبى زاز
هٌغقِ هَضز هغبلؼِ رطفیت ثبالیی ثطای تَؾؼِ گطزقگطی هرهَنب تیطج ثبظ زاضز .تیبٍت پػٍّف حبضمط ثمب ؾمبیط
پػٍّف ّب زض ایي اؾت کِ اظ ضٍـ کییی قیبؾی تؼییي اٍلَیت ثِ ػٌَاى یکی اظ ضٍـّبی اضظیبثی تَاى اکَلمَغیکی
ؾطظهیي اؾتیبزُ قسُ ٍ ثب اؾتیبزُ اظ اعالػبت اقتهبزی -اختوبػی ًبحیِ هَضز هغبلؼِ ٍ اظ تلییق ایي زازُّب ثب ًقكمِ-
ّبی ًبحیِ هغبلؼبتی زؾت ثِ ًتیدِگیطی ٍ اؾترطاج ًتیدِ ًْبیی هیظًس.
محدوده مورد مطالعه
لٌگطٍز زض عَل  50زضخِ ٍ  10زقیقِ قطقی ٍ ػطو خغطافیبیی  37زضخِ ٍ  11زقیقِ قوبلی ٍ زض اضتیبع  21هتط اظ
ؾغح زضیبی ذعض قطاض زاضز .ایي قْطؾتبى ثط ضٍی خلگِای ؾطؾجع ٍاقغ قسُ ٍ  10کیلَهتط ثب زضیبی ذعض فبنلِ
زاضز؛ زض قؿوتّبی خٌَثی آى کَّپبیِّبی خٌگلی زیسُ هیقَز .هحسٍزُ هَضز هغبلؼِ ایي تحقیق ضٍؾتبّبی
پیطاقْطی لٌگطٍز اؾت کِ قبهل  20ضٍؾتبی لیالکَُ ،گبلف کالم لیالکَُ ،زیَقل ٍ زیَقل پكتِ زض خْت خٌَة-
غطثی؛ خساًَکط ،حبجاثطاّین زُ ،لَکالیِ ،ؾیبّکلسُ ،کَقبلكبز زض خْت غطة ٍ قوبل غطثی؛ هَثٌساى ،ثبظاضزُ گلجبؽ،
ذبلکیبؾط ٍ پلظکلِ زض خْت قوبل ٍ قوبلقطقی؛ کلیسثط ٍ زضیبؾط زض خْت خٌَةقطقی ٍ ؾبلکَیِ ثبال ٍ پبییي،
هالط ،اؾوبػیلؾطا زض خْت خٌَة هٌغقِ قْطی لٌگطٍز هیقَز کِ ثب اؾتیبزُ اظ هسل تحلیل خطیبىّب اًتربة
قسُاًس .ایي ضٍؾتبّب ػالٍُ ثط خبشثِّبی عجیؼی اظ خبشثِ ّبی فطٌّگی ٍ اختوبػی هٌحهطثِ فطزی ثطذَضزاضًس ٍ
ّویي ػبهل ثبػ

خصة گطزقگطاى ثِ ایي ًبحیِ هی قَز .زض قکل قوبضُ  1هَقؼیت خغطافیبیی قْطؾتبى لٌگطٍز ٍ

ضٍؾتبّبی پیطاقْطی ًكبى زازُقسُاؾت.

قکل ً .1قكِ تَظیغ پطاکٌسگی ضٍؾتبّبی پیطاقْطی لٌگطٍز
هٌجغ :یبفتِ ّبی پػٍّف1397 ،

یافتههای پصوهش
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هٌبعق قْطی تحت تثییط ػَاهل زضًٍی ٍ ثیطًٍی ثِ ؾَی ًَاحی پیطاهًَی گؿتطـ یبفتِ ٍ تغییطاتی ضا زض آًْب ایدبز
هی کٌٌس .پیطاقْط ،فضبیی زض پیطاهَى ًَاحی قْطی اؾت کِ ثب چكناًساظّبی ضٍؾتبیی زضّن آهیرتِاؾت(قوؽپَیب
ٍ ّوکبضاى .) 133 :1397 ،ضٍؾتبّبی پیطاقْطی ثب تَخِ ثِ هَقؼیت خغطافیبیی حؿبؼ ذَز زض هؼطو ثیكتطیي
ثطذَضزّب ثیي خطیبىّبی قْطی ٍ ضٍؾتبیی قطاض زاقتِ ٍ ایي اهط هوکياؾت آًْب ضا ثب آؾیتّبی ظیؿتهحیغی ٍ
اختوبػی -فطٌّگی هَاخِ ؾبظز .اظ آًدب کِ ضٍؾتبّبی پیطاقْطی لٌگطٍز اظ رطفیت ثبالیی ثطای گؿتطـ نٌؼت
گطزقگطی ٍ افعایف خصة تَضیؿت ثطذَضزاضًس الظم اؾت ثطًبهِضیعی تَؾؼِ تَضیؿن ثِ قکلی ثبقس کِ اظ یک
عطم ؾجت پَیبیی اقتهبز ضٍؾتبیی قسُ ٍ اظ عطم زیگط ثِ حیم هحیظ ظیؿت ضٍؾتب ثیٌدبهس .زض ایي ضاؾتب هسل
اکَلَغیکی تَضیؿن ثطای تیطج هتوطکع ٍ گؿتطزُ ثطاؾبؼ هؼیبضّبی ظیط اضائِ هیگطزز:
جدول  .1طبقه بندی معیارهای مدل اکولوشیک گردشگری متمرکس و گسترده
زازُ ّبی ثَم قٌبذتی

گطزقگطی گؿتطزُ

گطزقگطی هتوطکع
ًبهٌبؾت

عجقِ 1

عجقِ 2

هٌبؾت

هٌبؾت

قیت (زضنس)

5-0

15-5

>15

خْت قیت

قطقی-خٌَثی

قوبلی -

خٌَثی

غطثی

ٍغطثی-

ثبفت ذبک

لَهی

عجقِ 1

عجقِ 2

هٌبؾت

هٌبؾت

25-0
-

ًبهٌبؾت

50-25

>50

-

-

قطقی ٍ
قوبلی
قٌی ،قٌی

ضؾی ؾٌگیي

لَهی

لَهی ضؾی

قٌی ،قٌی

-

لَهی ضؾی

تطاکن زضذتبى

80-40

40-20

>80

-

-

-

آة ( لیتط زض ضٍظ

150-40

40-12

<5

12-5

5

-

ثطای ّط ًیط)
هیبًگیي زهب(ؾبًتی

25-21

30-21

>30

25-21

30-21

>30

گطاز)
تؼساز ضٍظّبی آفتبثی

>15

15-7

-

>15

15-7

-

(زض هبُ)
هٌجغ :هرسٍم1393 ،

ًکتِ قبثل تَخِ زض اضظیبثی تَاى اکَلَغیکی هحیظ ظیؿت ثطای تَضیؿن ،آى اؾت کِ توبهی پبضاهتطّبی یبزقسُ ّن
ٍظى ًجَزُ ٍ اٍلَیت آًْب ثِ تطتیت اّویت ػجبضت اؾت اظ -1 :قیت -2 ،ؾٌگ ٍ ذبک -3 ،خْت خغطافیبیی-4 ،
آة -5 ،گیبُ -6 ،اقلین ٍ آة ٍ َّا.
ثٌبثطایي اگط قیت ٍاحس ظیؿت هحیغی ثطای تیطج هٌبؾت ًجَز اظ هقبیؿِ ؾبیط پبضاهتطّب ذَززاضی کطزُ ،انَال
اضظیبثی هتَقف هی قَز ٍ  . ...ایي قبػسُ زض هَضز  4پبضاهتط کلیسی اٍل ثیكتط نبزق اؾت.
زض ایي تحقیق ،اعالػبت پبیِ ثب اؾتیبزُ اظ ًقكِ ّبی هَخَز هٌغقِ زض ؾبظهبى هسیطیت ٍ ثطًبهِ ضیعی اؾتبى گیالى،
زازُ ّبی آهبضی ؾبل ّبی  1395 ٍ 1390هطکع آهبض ایطاى ٍ ّوچٌیي زازُّبی َّاقٌبؾی قْطؾتبى الّیدبى ٍ ؾبیط
هٌبثغ ثِ زؾت آهس .ؾپؽ الیِّبی اعالػبتی ثِ ٍؾیلِ ًطم افعاض  ArcGISتْیِ قس.
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شکل .2شیب

شکل .3جهت شیب

شکل  .4شکل زمین

هٌجغ :یبفتِ ّبی پػٍّف1397 ،

ًقكِ ّبی قیت ،خْت قیت ،اضتیبع ،ذبک ،ظهیي قٌبؾی ٍ زهب اظ الیِ ّبی  DEMاؾترطاج گطزیس ٍ ثب اعالػبت
ثطگطفتِ اظ َّاقٌبؾی تلییق قس .زض ازاهِ ،اثتسا اظ ضٍیْنگصاضی الیِّبی قیت ٍ خْت قیتً ،قكِ قکل ظهیي
اؾترطاج گطزیس .زض هطحلِ ثؼس اظ ضٍیْنگصاضی ؾبیط الیِّبی اعالػبتی ثط ضٍی الیِ قکل ظهیيً ،قكِ ًَاحی
هٌبؾت ثطای گؿتطـ تَضیؿن هتوطکع ٍ پطاکٌسُ ثطاؾبؼ اضظیبثی تَاى اکَلَغیکی ضٍؾتبّبی ًبحیِ هغبلؼبتی
اؾترطاج قس.

قکل .5ظهیي قٌبؾی

قکل .6پَقف گیبّی

قکل .7کبضثطی اضاضی

قکل .8هیبًگیي زهب
هٌجغ :یبفتِ ّبی پػٍّف1397 ،

اظ ضٍیْنگصاضی الیِّبی اعالػبتی ٍ تلییق آى ثب زازُّبی َّاقٌبؾی اظ قجیل تؼساز ضٍظّبی آفتبثی ٍ زازُّبی هطثَط
ثِ هیعاى آة زض ًبحیِ هغبلؼبتیً ،قكِ ًَاحی هؿتؼس تَضیؿن هتوطکع اؾترطاج گطزیس.
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قکل  . 9پٌِْ ثٌسی ًَاحی هؿتؼس تَضیؿن هتوطکع زض ضٍؾتبّبی پیطاقْطی لٌگطٍز
هٌجغ :یبفتِ ّبی پػٍّف1397 ،

ثط ایي اؾبؼ هحسٍزُّبی هؿتؼس تَاى گطزقگطی هتوطکع هكرم گطزیس .ثِ عَضی کِ  14/84زضنس هؼبزل 8/46
کیلَهتطهطثغ اظ کل ایي هحسٍزُ زض عجقِ  1هٌبؾت قطاض گطفتِاًس کِ قبهل ضٍؾتبّبی ثبظاضزُ گلجبؽ ،هَثٌساى ٍ
لَکالیِ اؾتّ .وچٌیي  23/63زضنس هؼبزل  14/04کیلَهتطهطثغ اظ ایي هحسٍزُ زض عجقِ  2هٌبؾت ٍاقغ قسُاًس کِ
قبهل ضٍؾتبّبی پلظکلِ ،ذبلکیبؾط ،زضیبؾط ،ثبالؾبلکَیِ ،پبییي ؾبلکَیِ ،لیالکَُ ،زیَقل ٍ کَقبلكبز اؾت ٍ زض
ًْبیت  60/51زضنس اظ ایي ًبحیِ هؼبزل  34/49کیلَهتطهطثغ قبهل ضٍؾتبّبی کلیسثط ،ؾیبّگلسُ ،زیَقلپكتِ،
اؾوبػیلؾطا ،گبلكکالم ،خساًَکط ،لَکالیِ ٍ حبجاثطاّینزُ زض هحسٍزُ ًبهٌبؾت تَضیؿن هتوطکع قطاض زاضًس.
زض ازاهِ ثب تَخِ ثِ فبکتَضّبی هؼطفی قسُ ثطای اضظیبثی تَاى اکَلَغیکی تَضیؿن گؿتطزًُ ،قكِ ًَاحی هؿتؼس ثطای
ایي کبضثطی اؾترطاج گطزیس.

قکل .10پٌِْثٌسی ًَاحی هؿتؼس تَضیؿن گؿتطزُ زض ضٍؾتبّبی پیطاقْطی لٌگطٍز
هٌجغ :یبفتِ ّبی پػٍّف1397 ،

ارزیابی تواى اکولوشیکی روستاهای پیراشهری9 ...

ًتبیح ایي اضظیبثی ًكبى زاز کِ  39/65زضنس اظ کل ایي هحسٍزُ هؼبزل  22/6کیلَهتطهطثغ قبهل ضٍؾتبّبی پلظ کلِ،
زضیبؾط ،پبییي ؾبلکَیِ ،ثبال ؾبلکَیِ ،هالط ،لیالکَُ ،زیَقل ٍ گبلكکالم زض عجقِ  1هٌبؾت  5/96 ،زضنس اظ ایي
هحسٍزُ هؼبزل  3/4کیلَهتطهطثغ قبهل ضٍؾتبّبی زیَقل پكتِ ٍ لَکالیِ زض عجقِ  2هٌبؾت ٍ  54/22زضنس ،هؼبزل
 30/9کیلَهتطهطثغ قبهل ضٍؾتبّبی کَقبلكبز ،حبجاثطاّینزُ ،ذطاطهحلِ ،کلیسثط ،خساًَکط ،هَثٌساى ،ذبلکیبؾط،
ؾیبّکلسُ ٍ ثبظاضزُگلجبؽ زض هحسٍزُ ًبهٌبؾت ثطای تَضیؿن گؿتطزُ قطاض زاضًس.
نتیجهگیری و دستاورد علمی پصوهشی
زض ؾبل ّبی اذیط قْطؾتبى لٌگطٍز ٍ ثِ ذهَل ًقبط ضٍؾتبیی آى ثب زاضا ثَزى اهتیبظات عجیؼی ٍ فطٌّگی زض ظهیٌِ
خصة تَضیؿت ثؿیبض هَفق ثَزُ ٍ تَاًؿتِاًس ثب تَخِ ثِ قبثلیتّبی ذَز زض ایي ظهیٌِ ًقف هؤیطی اییب ًوبیٌس .اهب
آًچِ ثبیس هَضز تَخِ قطاض ثگیطز ،آى اؾت کِ فؼبلیتّبی تَضیؿتی ثبیس زض پٌِّْبیی تَؾؼِ یبثٌس کِ تَاى
اکَلَغیکی کبفی ثطای ایي کبضثطی ٍخَز زاقتِ ٍ پیبهسّبی ظیؿتهحیغی ًبهغلَة ضا ثِ ّوطاُ ًساقتِ ثبقس .ثطای
ایي هٌظَض اض ظیبثی تَاى اکَلَغیکی ًبحیِ ثطای تَؾؼِ گطزقگطی ثؿیبض هییس ٍ هؤیط ثَزُ ٍ ثب ثطًبهِضیعی زض یک
چبضچَة هكرم ٍ هتٌبؾت اهکبى تَؾؼِ انَلی فطاّن هیقَز.
ضٍؾتبّبی پیطاقْطی لٌگطٍز ثِ نَضت شاتی اظ قبثلیت گطزقگطی ثطذَضزاضًس کِ ثب خْتزّی زضؾت آى هیتَاى
ًتبیح هثجتی ضا ضقن ظزً .تبیح حبنل اظ هغبلؼبت ًكبى زاز کِ زض ثؼضی اظ ایي ًقبط ضٍؾتبیی تَاى الظم ثطای تَؾؼِ
تَضیؿن هتوطکع ٍخَز زاضز .ثب زقت ثِ هَقؼیت قطاضگیطی ایي ضٍؾتبّب ًؿجت ثِ قْط لٌگطٍز ٍ ّوچٌیي زازُّبی
خغطافیبی عجیؼی ٍ اًؿبًی ّط ضٍؾتب ،هتَخِ هیقَین کِ هیعاى تَضیؿتپصیطی آًْب هتغیط اؾت .ثطاؾبؼ ًتبیح ثِ
زؾت آهسُ اظ ًقكِ قوبضُ  ٍ 13خسٍل قوبضُ ، 2زضنس کوتطی اظ ًبحیِ هغبلؼبتی ثطای گؿتطـ تَضیؿن هتوطکع
زاضای تَاى هٌبؾت ّؿتٌس ٍ ثرف اػظن ایي ًبحیِ زض حسٍز  60/51زضنس زض عجقِ ًبهٌبؾت تَضیؿن هتوطکع قطاض
گطفتِاًس .ایي اهط ثیكتط ًبقی اظ گؿتطـ فؼبلیتّبی کكبٍضظی زض ایي ضٍؾتبّب ثَزُ کِ زض اٍلَیت اقتهبز ضٍؾتبیی
قطاض زاقتِ ٍ اظ آًدب کِ قطایظ الظم ثطای ایي فؼبلیت ٍخَز زاضز ٍ ایي ًبحیِ زاضای تَاى زضخِ  2 ٍ 1ثطای فؼبلیت
ّبی کكبٍضظی اؾت ،زض تؼییي اٍلَیت کبضثطیّب ثِ ضٍـ کییی قیبؾی ،ازاهِ فؼبیتّبی کكبٍضظی ثط ؾبیط
کبضثطیّب اٍلَیت زاقتِ ،زض ًتیدِ تَؾؼِ تَضیؿن هتوطکع زض اٍلَیتّبی ثؼسی قطاض هی گیطز .ضٍؾتبّبی ثبظاضزُ ٍ
لَکالیِ ثب تَخِ ثِ ًعزیکی ثِ قْط ٍ هَقؼیت اضتجبعی هٌبؾت هیتَاًٌس زض ظهیٌِ اًَاع فؼبلیتّبی گطزقگطی
هتوطکع ًقف اییب کٌٌس .اظ خولِ اًَاع هؿبثقبت ٍضظقی کِ ایي هَضَع زض ضٍؾتبی لَکالیِ ثِ قست هَضز تَخِ ثَزُ
ٍ ّطؾبلِ زض تبضید ّبی ذبنی ،هؿبثقبت ٍضظقی هرتلف ثب ؾغح ثبالیی اظ کیییت اخطا قسُ ٍ ػالقوٌساى ظیبزی ضا
اظ قْطؾتبى لٌگطٍز ٍ الّیدبى خصة هی ًوبیس .ضٍؾتبی هَثٌساى ًیع ثب زاضا ثَزى هَقؼیت هصّجی ،زض ایبم ذبل
پصیطای گطزقگطاى هصّجی اؾت .زض ؾبیط ضٍؾتبّب ًیع فؼبلیتّبیی هبًٌس ثطگعاضی اًَاع خكي ّب اظ قجیل خكي
ذطهي ،خكي ثْبض ًبضًح ٍ ...اًدبم هیقَز.
ًتبیح هغبلؼبت زض ظهیٌِ اضظیبثی تَاى اکَلَغیکی ًبحیِ هغبلؼبتی ثِ هٌظَض تَؾؼِ تَضیؿن گؿتطزُ ًكبى هی زّس کِ
 45/61زضنس ایي ًبحیِ اظ تَاى زضخِ  2 ٍ 1ثطای تَضیؿن گؿتطزُ ثطذَضزاض اؾت .ضٍؾتبی ّسم گطزقگطی
لیالکَُ ثب ثطذَضزاضی اظ خبشثِ ّبی عجیؼی ٍ اًؿبًی اظ پطثبظزیستطیي ضٍؾتبّبی پیطاقْطی لٌگطٍز اؾت .ضٍؾتبی
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کَّؿتبًی آثچبلکی ثب هٌبرط عجیؼی ثیًظیط زض ٍاقغ ث بم قْطؾتبى لٌگطٍز ثَزُ ٍ ثب افعایف ظیطؾبذتّبی هٌبؾت زض
آیٌسُ ثِ یکی اظ پطعطفساضتطیي ًقبط گطزقگطی ًبحیِ هغبلؼبتی تجسیل ذَاّس قس .ضٍؾتبّبی هالط ،زیَقل ،ؾبلکَیِ
ثب زاقتي آثگیطّبی عجیؼی ظیجب ٍ عجیؼت ثکط اظ یک عطم ٍ ثطذَضزاضی اظ خبشثِّبی فطٌّگی اظ قجیل ثقبع هتجطکِ ٍ
ػطضِ اًَاع هحهَالت کكبٍضظی ٍ زاهی ٍ ّوچٌیي ًبىّبی هحلی زض نَضت هؼطفی زض ضؾبًِّب ٍ افعایف
ظیطؾبذتّب هَقؼیت هوتبظی ذَاٌّس زاقتّ .وچٌیي ًتبیح ًكبى هیزّس ضٍؾتبّبیی کِ زض زاهٌِ کَّْب ٍاقغ قسُ-
اًس زض هقبیؿِ ثب ضٍؾتبّبی خلگِ ای ًبحیِ هغبلؼبتی تَاى ثبالتطی ثطای تَؾؼِ تَضیؿن ثِ ٍیػُ تَضیؿن گؿتطزُ
زاضًس .زض ًْبیت ،حیم هَخَزیت ٍ هغلَثیت ضٍؾتبّبی پیطاقْطی لٌگطٍز ،زض کٌبض گؿتطـ انَلی فؼبلیتّبی
گطزقگطی ثِ ایدبز ضٍؾتبّبی پبیساض ٍ تَؾؼِ پبیساض ضٍؾتبیی هٌدط قسُ کِ غبیت انلی ایي پػٍّف اؾت.
منابع
انغطی ؾطاؾکبًطٍز ،نیبز ،تقیلَ ،ػلی اکجط ،ظیٌبلی ،ثتَل ( .)1394اضظیبثی تغجیقی تَاى گطزقگطی هٌغقِ ای ثب تثکیس ثط
غئَتَضیؿن (هغبلؼِ ی هَضزیّ :یت چكوِ ًقسُ ،زضُ ی قبؾولَ ٍ ثٌس اضٍهیِ) ،ثطًبهِ ضیعی هٌغقِ ای ،زٍضُ ی  ،5قوبضُ ی
 ،17نم .178-163
ایطخی ،فطیسا( .)1387اضظیبثی پتبًؿیل ّبی گطزقگطی عجیؼی هٌبعق حیبرت قسُ اؾتبى انیْبى ٍ هکبى یبثی هحل ّبی
هٌبؾت خْت تیطج زض یکی اظ ایي هٌبعق ،پبیبى ًبهِ کبضقٌبؾی اضقس ،زاًكکسُ هٌبثغ عجیؼی ،زاًكگبُ نٌؼتی انیْبى.
ایلسضهی ،ػلیطضب؛ زالل اٍغلی ،ػلی؛ قطثبًی ،هحوس( .)1395اضظیبثی تَاى اکَلَغیکی ٍاکَتَضیؿوی هٌغقِ حیبرت قسُ
لكگطزض قْطؾتبى هالیط ،فهلٌبهِ ی ػلوی-پػٍّكی فضبی خغطافیبیی ،ؾبل قبًعزّن ،قوبضُ ی .347-325 ،54
ایوبًی ،ضحوت؛ حؿي آثبزی ،زاٍز؛ ثطًب ،ضضب( .)1398تجییي هسل ؾبظی ٍ قبثلیت تیطج قْطؾتبى ًویي (هغبلؼِ هَضزی
تیطخگبُ فٌسقلَ) ،فهلٌبهِ خغطافیب( ثطًبهِضیعی هٌغقِای).403-389 ،)3(9 ،
تطاثیًَ ،قیي( .)1384ثطًبهِ ضیعی تَؾؼِ گطزقگطی هٌغقِ حیبرت قسُ اقتطاًکَُ ثب کوک ضٍـ تحلیل ؾلؿلِ هطاتجی
ثب اؾتیبزُ اظ  GIS ٍ RSپبیبى ًبهِ کبضقٌبؾی اضقس ،زاًكکسُ هحیظ ظیؿت ،زاًكگبُ تْطاى.
خَظی ،ؾیسػلی؛ ایطاًرَاّی ،هْسی؛ کبرویهقسم،فبعوِ؛ پَضانغطؾٌگبچیي ،فطظام( .)1394ضٍـ ّب ٍ تکٌیک ّبی
آهبیف ؾطظهیي ٍ ثطًبهِ ضیعی هٌغقِ ای ،تْطاى ،اًتكبضات ػلن کكبٍضظی ایطاى.
خَظی ،ػلی؛ ضضبئیبى ،ؾحط؛ آقبهیطی ،کبٍُ( .)1391اضظیبثی تَاى هحیظ ظیؿتی هٌغقِ حیبرت قسُ ٍضخیي ثِ
هٌظَضاؾتقطاض کبضثطی گطزقگطی ثب اؾتیبزُ اظ ضٍـ اضظیبثی چٌس هؼیبضُ هکبًی ( ،)SMCEMفهلٌبهِ ػلَم ٍ تکٌَلَغی
هحیظ ظیؿت  ،زٍضُ  ،14قوبضُ .96-83 ،1
ؾطٍض ،ضحین( .)1395خغطافیبی کبضثطزی ٍ آهبیف ؾطظهیي ،تْطاى ،ؾبظهبى هغبلؼِ ٍ تسٍیي کتت ػلَم اًؿبًی
زاًكگبّْب(ؾوت).
ؾلرَضی غیبیًَس ،ؾیبٍـ( .)1382ثطضؾی تَاى اکَلَغیکی هٌغقِ پلٌگ زضُ قن خْت کبضثطی اکَتَضیؿن ،پبیبى ًبهِ
کبضقٌبؾی اضقس ،ضقتِ هحیظ ظیؿت ،زاًكگبُ آظاز ٍاحس ػلَم تحقیقبت تْطاى.
قوؽپَیب ،هحوسکبرن؛ تَکلیًیب ،خویلِ؛ نطافی ،هظیط(.)1397تَؾؼِپبیساض پیطاقْطی ،اًتكبضات اهیطکجیط ،تْطاى.
عَافی ظازُ ،ایطج ،هْسٍی ،هؿؼَز ( .)1393اضظیبثی تَاى ّبی هحیغی (ثِ ٍیػُ گطزقگطی) ثرف ؾطآؾیبة یَؾیی،
فهلٌبهِ ی خغطافیبیی ؾطظهیي ،ؾبل یبظزّن ،قوبضُ ی  ، 41نم .15-1
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 اضظیبثی تَاى اکَلَغیکی ٍ اٍلَیت ثٌسی پٌِْ ّبی هؿتؼس.)1390( هحوس، ؾٌْس؛ قطییی کیب، هحوَز؛ ثٌی کوبلی،ضیبئی
،4 ُ قوبض،15 ُ زٍض، ثطًبهِ ضیعی ٍ آهبیف فضب- فهلٌبهِ هسضؼ ػلَم اًؿبًی، قْطؾتبى هیٌَزقت:اکَتَضیؿن هغبلؼِ هَضزی
.128-10
 اضظیبثی تَاى اکَلَغیک هٌغقِ ًوًَِ گطزقگطی ؾس قْیس.)1392( ضضب، هدیس؛ ظاضػی، هحوسػلی؛ گَزضظی،فیطٍظی
.176-153 ،28 ُ قوبض، ًكطیِ تحقیقبت کبضثطزی ػلَم خغطافیبیی ؾبل ؾیعزّن،ػجبؾپَض ثب تثکیس ثط تَؾؼِ پبیساض گطزقگطی
 اضظیبثی تَاى هٌغقِ حیبرت قسُ قطذَز ثطای گطزقگطی.)1395(ػلیطضب، هٌهَضُ؛ ؾییبًیبى، هدتجی؛ هلکیبى،قسیوی
.68-53 ،18ُ قوبض، هٌغقِ ای- فهلٌبهِ خغطافیب ٍ آهبیف قْطی،گؿتطزُ ٍ هتوطکع
ٍ  ضٍؾتبیی، نٌؼتی، اضظیبثی تَاى اکَلَغیکی هٌغقِ گیالى ٍ هبظًسضاى ثطای تَؾؼِ قْطی.)1370( هدیس،هرسٍم
.)16(16 ، هحیظ قٌبؾی.تَضیؿن
. تْطاى، اًتكبضات زاًكگبُ تْطاى، قبلَزُ آهبیف ؾطظهیي.)1393(  هدیس،هرسٍم
ِ ثطآٍضز رطفیت پصیطـ ٍ اضظیبثی تَاى اکَلَغیکی ث.)1400(ِ فبعو، ؾتبیف،ِ نسیق، کیبًی ؾلوی، ؾیسحدت،هَؾَی
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