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 چکیده

آن را در المللی درآمده و کارشناسان مسائل اقتصادی  های اقتصادی در سطح بین ترین محرک گردشگری امروزه به یکی از مهم

کنند و گردشگری روستایی یکی از اجزای مهم صنعت  کنار بیمه و بانکداری به عنوان صنایع پویا و مهم قرن حاضر قلمداد می

گردد و با ایجاد فرصتی راهبردی سبب  گردشگری به شمار آمده و نیروی اصلی در زمینه بهبود رشد اقتصادی روستاها محسوب می

. صنعت گردشگری به عنوان رویکردی جدید برای توسعه همزیستی انسان و اجتماع به منظور تنوع اقتصاد محلی شده است

وری اقتصادی امروزه در توسعه مناطق جایگاه چشمگیری یافته است. دهستان سهند به سبب طبیعت زیبا از مزیت نسبی  بهره

و از نظر روش  نوع تحقیق از نظر هدف کاربری د.باش های روستایی کندوان می برخوردار است. هدف این پژوهش ارزیابی و توان

گردشگری حاکی از این واقعیت این   های این دهستان در زمینه روش تحقیق از بررسی توان تحلیلی می باشد. -ماهیت توصیفی

ف های گردشگری کشور را دارا است و ضع روستا به لحاظ موقعیت جغرافیایی خاص خود ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب

سازی وضع  تواند در بهینه گردد و راهکارهای این پژوهش می ها برمی بزرگ درراه رسیدن به این هدف به ضعف در زیرساخت

 موجود و ساماندهی گردشگری در این روستا موثر باشد.

 

 کندوان.، گردشگری پایدار، واژگان کلیدی: توسعه پایدار روستایی
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 هلاسم نایب و همدقم
 داصتقا رد یرگشدرگ ریثات نیرتمهم اریز .دنراد هجوت یرگشدرگ تعنص هب شیب و مک اهروشک زا یرایسب هزورما

 تعنص نیرتگرزب ناونع هب یرگشدرگ دناهدز نیمخت ناسانشراک هک یروط هب تسا ییازلاغتشا و دمآرد داجیا ،یناهج
 6/10 و تسا یناهج صلاخان تالوصحم دصرد 1/10 یوگباوج نازیم نیا و دراد شزرا رالد نویلیرت 4/3 ناهج
 .(41 ص ،1380 ،نارگیدو هداز یشنم) دنکیم نیمات ار ناهج رد ییازلاغتشا هنیزه دصرد
 قطانم داصتقا رد ار یمهم مهس هتبلا هک دهدیم لیکشت ییاتسور یرگشدرگ ار یرگشدرگ زا یکچوک شخب املسم
 یعیبط رظانم تیفیک ،ییایفارغج یاههیامرس هب زیچ ره زا شیب اتسور ره یرگشدرگ لیسناتپ .دنراد هدهعرب ییاتسور
 رب اهنآ لیدبت نینچمه لماوع نیا هب نداهن شزرا و ندیشخب قمع اذل .دراد یگتسب نآ یجوم گنهرف و یخیرات راثآ و
 ،اتسور تسیز طیحم ،اهزادنامشچ ،موسر و بادآ ،اهتنس زا تبقارم و ظفح تسایس جیورت ،هضرع لباق رصانع
 .دروآیم رد یرگشدرگ یعقاو لوصحم کی تروص هب ار اتسور و هدومن نیمضت ار نآ یاهناوت یراگدنام و تیباذج
 یرگشدرگ یاهتیلاعف دعتسم یاهاتسور زا یکی رد ار ییاتسور هعسوت یوگلا نیا ات میدومن یعس رضاح شهوژپ رد
 بولطم یریگهرهب تهج رد نیچمه .مینک ییاسانش ار نآ بولطمان و بولطم تارثا و هداد رارق یبایزرا دروم ناودنک
 .میهد شهاک ناکما دح ات ار اتسور یرگشدرگ شخب یاهشلاچ و اهانگنت ،دوجوم یاهتصرف و اهدنمناوت زا رادیاپ و
 قیقحت ترورض و تیمها
 رادروخرب یصاخ رابتعا کی زا ایند مامت رد ناهج یاپون تعنص نیرتگرزب ناونع هب یرگشدرگ تعنص هب هجوت هزورما
 ناهج یمامت رد تراجت ،ترایز ،جرفت روظنم هب فلتخم یاههزیگنا اب یرگشدرگ یارب لیامت و اضاقت هک یروط هب» تسا
 دیدج یاهشرگن و تارییغت ،تغارف مایا شیازفا ،دمآرد حطس نتفر الاب .دشابیم شیازفا لاح رد یندرکن رواب تعرس هب
 .«دبای هعسوت و شرتسگ تدش هب یرگشدرگ هک دنکیم باجیا یللملانیب یاهسامت یاهترورض و یگدنز میهافم هب
 .(1 ص ،1380 ،یلپراش)
 نینکاس یاهزاین نیمات تهج رد ار همزال ناوت و تیفرظ یلیالد هب هک دنوشیم تفای یرایسب یاهاتسور روشک حطس رد
 هب یرابجا لکش هب یتح ار تیعمج ییاجباج تابجوم نیزگیاج عبانم دوبن تروص رد راچان هب و هتشادن شیوخ
 دشابیم یرگشدرگ یاهتیلاعف نآ زراب هنومن هک یعبانم نینچ دوجو تروص رد اما .دنزاسیم مهارف رگید یطاقن
 اهتیلاعف یزاس عونتم .دیامن ایهم ار نیون یاهعسوت هنیمز و هدوب تیعمج تشادهگن و ءاقب یارب یلیلد دناوتیم
 ،یتکراشم یرگشدرگ یزیرهمانرب دنیآرف ور نیا زا دراد تعنص نیا رادیاپ هعسوت رد یتایح تیمها ییاتسور یرگشدرگ
 رد یرگشدرگ یاهتیلاعف تبثم تاعبت دراد لابند هب ار ییاتسور یطیحم تسیز و یعامتجا -یداصتقا عفانم ظفح
 :درمشرب لیذ حرش هب ناوتیم ار ناریا نامروشک یاهاتسور هلمجنم و ییاتسور عماوج هعسوت ققحت
 .یلحم یاهگنهرف یایحا یداصتقا دیدج عبانم داجیا -1
 .یلغش بسانم یاهتصرف یزاسمهارف و لاغتشا داجیا -2
 .یگنهرف و یعیبط عبانم ظفح یروابدوخ سح شیازفا -3
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 ناگدنراگن :عبنم یقرشناجیابرذآ ناتسا رد وکسا تیعقوم هشقن

 دنهس ناتسهد ییایفارغج تیعقوم
 تسا هدش عقاو وکسا ناتسرهش یزکرم شخب رد هک تسا یقرش ناجیابرذآ ناتسا یاهناتسهد زا یکی دنهس ناتسهد
 .دشابیم ناقمآ ،دورصنع ،ناجدنک ،ونهک ،نادنکسا ،ناجنفسا یاهاتسور لماش
 بونج زا ،زیربت ناتسرهش هب لامش زا ناتسرهش .تسا هدش عقاو زیربت برغ بوج یرتمولیک 34 رد وکسا ناتسرهش
 شخب هعبات یاهناتسهد هب برغ زا و هیمورا هچایرد و یچخلیا هب قرش زا ،هغارم و ریش بیجع ،دنهس ناتسهوک هب
 .تسا دودحم زیربت یزکرم
 نیمه هب یبآرپ هناخدور رانک رد دنهس ریسدرس یاهناتسهوک برغ رد (ناجدنک) ناودنک یخیرات و فورعم یاتسور
 یرتمولیک 50 رد ،لاس 850 زا شیب یتمدق هک دشابیم دنهس ناتسهد یاهاتسور زا یکی ناودنک .تسا هدش عقاو مان

 ،ایرد حطس زا 2300 عافترا رد اتسور نیا ،تسا هدش عقاو دنهس یاه هوم یبرغ یاه هنماد زا یکی رد و زیربت بونج
 عقاو چیونیرگ راهنلا فصن زا یقرش لوط هقیقد 15 و هجرد 46 و ،اوتسا طخ زا یلامش ضرع هقیقد 48 و هجرد 37

 بیش اب یا هنماد رد یناکلپ تروصب ،یقرش – یبرغ یاتسار رد و ناودنک هناخدور دادتما رد ناودنک یاتسور تسا
 (1375 ناریا رامآ زکرم ) تسا یقرش – یبرغ زین هقطنم نیا رد بلاغ داب تهج و هتفرگ رارق دنت

 
 ناگدنراگن :عبنم دنهس ناودنک یاتسور زا ییامن :1 هرامش لکش

 یرظن ینابم

 رادیاپ یرگشدرگ
 دناوتیم هک رادیاپ یرگشدرگ تیفیک :زا دنترابع هک دریگیم رارق دیکات دروم مهم هلئسم هس رادیاپ یرگشدرگ رد
 هتفای دوبهب نابزیم هعماج یگدنز تیفیک هک دوشیم ثعاب نینچ مه دهدب رفاسم ای رگشدرگ هب الاب تیفیک اب یاهبرجت
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 نآ دوجو هیاپ و ساسا هک یعیبط عبانم ماود رادیاپ یرگشدرگ ،ماود و ظفح مود دروم .دوش ظفح زین طیحم تیفیک و
 دروم و دنکیم نیمضت دوشیم نآ هدنزرا تایبرجت ءاشنم هک ار نابزیم هعماج گنهرف ماود و ظفح نینچمه و هدوب

 و لداعت یعون یلح هعماج و تسیز طیحم زا تیامح ،یرگشدرگ تعنص یاهزاین نیب رادیاپ یرگشدرگ ،لداعت موس
 .(325 ص ،1377 ،یاو کاچ) دنکیم رارقرب نزاوت
 فیرعت نینچ ار یرگشدرگ رادیاپ هعسوت یدرگناهج یناهج نامزاس ،رادیاپ یرگشدرگ یلصا نکر هس هب هجوت اب
 هک یوحن هب هدنیآ و ینونک یاهلسن یاهزاین نیمات تهج رد روشک یگنهرف و یعیبط عبانم زا هنیهب هدافتسا» :دنکیم

 روشک نانکاس شیاسآ و هافر ناوتب یداصتقا لداعت و تسیز طیحم یتمالس ،یگنهرف تیوه و یگچراپکی ظفح نمض
 :زا دنترابع یرگشدرگ رادیاپ هعسوت فاده ا هصالخ روط هب و درک نیمات رادیاپ و لداعتم تروص هب ار نانآ نانامهم و
 ،هداز یدهم) تسیز طیحم تیفیک ظفح و نارگشدرگ یارب یفیک براجت نیمات ،نابزیم هعماج یگدنز تیفیک دوبهب

 .(13 ص ،1379
 ییاتسور یرگشدرگ هعسوت فادها اب رادیاپ هعسوت ،ییاتسور هعسوت فادها هسیاقم -1 لودج

 رادیاپ هعسوت فادها یرگشدرگ هعسوت فادها ییاتسور هعسوت فادها
 دشر رد ایحا - یلحم عبانم زا هنیهب هدافتسا - هیذغت ءوس عفر و رقف شهاک -
 دشر تیفیک رییغت - یتسد عیانص و یزرواشک هعسوت هب کمک - یمومع یاهزاین لقادح نیمات -

 (یژرنا ،تشادهب ،بآ ،اذغ لثم) یساسا یاهزاین نیمات - یدمآرد حوطس شیازفا - یلغش یاهتصرف هعسوت -
 یساسا عبانم ظفح - دیدج لاغتشا یاههنیمز داجیا - دمآرد و یروهرهب دوبهب -
 ینیمزرس تیریدم و یژولونکت رد یلوصا یریگتهج - ییاذغ تینما - یزرواشک تادیلوت شیازفا -
 یریگمیمصت رد داصتقا و طیحم بیکرت - یعامتجا تکراشم شیازفا - یلغش و ییاذغ تینما نیمات -

  ییاتسور یاهترجاهم شهاک - ییاتسور قطانم هب یمومع عفانم لاقتنا -
  یعامتجا هافر و یگدنز حطس ءاقترا - یتسیز و یعیبط طیحم ناوت ظفح -
  یمومع گنهرف شرتسگ و تیساسح - دامتعا تیوقت و تکراشم هعسوت -

 6 ص ،3810 یزیرهمانرب -تیریدم و شهوژپ یاههسسوم :عبنم

 هعسوت لباق ییاتسور یاهیرگشدرگ ماسقا

 یدرگتعیبط ای یتسیروتوکا یرگشدرگ
 .دنروآیم مهارف ناودنک یاتسور رد ار یدرگ تعیبط ناکما ،میدرمشرب لبق تاحفص رد هک یعیبط یاههبذاج و اههدیدپ

 هب کینکیپ ،یورهدایپ ،یدرونهرخص ،ییامیپهوک ،یدرونهوک :دننام دنتسه طابترا رد تعیبط اب یعون هک ییاههبذاج
 رامآ قبط .دیامنیم کمک یعیبط یرگشدرگ هعسوت هب زین قطانم نیا رد هدش هدرب مان یگنهرف و یخیرات راثآ هوالع

WTO دوشیم هدوزفا ناهج یاهتسیروتوکا یمسر رامآ هب دصرد 20 ات 10 هلاس ره (1997، WTO). 
  زبس یرگشدرگ یاهتیلاعف
 یهنالوئسم یرگشدرگ رکفت عون و ساسا تعیبط اب یتسود هب هیصوت یرگشدرگ عون نیا رد ناودنک تاقالیی هب هجوت اب
 ،سراک) دننکیم فیصوت یرگشدرگ رادیاپ هعسوت هب درکیور ار رکفت نیا .تسا تسیز طیحم اب یهارمه رب ینتبم

 .(114 ص ،1381
 یگنهرف یرگشدرگ
 یخیرات راثآ زا ندید و یتشیعم یاههویش و یمیدق ننس و گنهرف اب ییانشآ روظنم هب ناودنک یخیرات راثآ هب هجوت اب
 .دشابیم
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 یتاقیقحت یرگشدرگ
 .تسا دیفم رایسب قطانم نیا هب یتاقیقحت ،یهاگشناد ،یملع یاهرفس ناودنک یاهیندید و اتسور هب هجوت اب
 اه هتفای

 ناودنک ییاتسور یرگشدرگ یاههبذاج
 یعیسو فیط اب یرگشدرگ هدمع یاههورگ یارب ددعتم و عونتم یرگشدرگ یاههبذاج و عبانم زا هعلاطم دروم هقطنم
 لمتشم یرگشدرگ یاههبذاج .دزاسیم رسیم ار یرگشدرگ یاهتیلاعف عاونا ناکما هک تسا رادروخرب نارگشدرگ زا
 فیط اههبذاج نیا .تسا ینامرد و یتشادهب ،یعامتجا و یگنهرف ،یحیرفت ،ینامدای و یخیرات ،یعیبط یاههبذاج رب
 یاههبذاج ساسا نیا رب .تسا یگنهرف نارگشدرگ ،ارگتعیبط نارگشدرگ لماش هک دنکیم بلج ار رگشدرگ زا عیسو
 شزرو و یزاب ،یدرگ تعیبط هلمج زا یرگشدرگ یاهتیلاعف عاونا یارب یدنمشزرا عبانم ،هیحان یرگشدرگ
 یتشادهب -ینامرد و یشهوژپ (... و یعمجهتسد ،یگداوناخ) ودرا و کین کیپ ،تحایس و ریس ،(یدرونهوک ،یورهدایپ)
 و یخیرات ،یگنهرف ،یعیبط ،یطیحم یاهیگژیو اب ییایفارغج هدودحم ناونعب هکلب اتسور کی ناونعب هن ناودنک .تسا
 هیال اب نمچ دشرا ریظن یب تعیبطورکب تعیبط و رکب طیحم و مرخ و زبسرس هرد . ددرگیم حرطم یتسیروت نوناک
 اب هک ناجیابرذآ عوبطم رایسب یاوه و بآ ،شناشوج و کنخ یاه همشچ و ناتسبات لوط رد فرب زا یمیخض یاه
 . درادن لیدب ناریا یاج چیه رد تفگ ناوتیم تارج
 یعیبط زادنامشچ و هبذاج

 میلقا
 دوریم رامش هب ناریا یناتسهوک طاقن نیرتابیز و نیرتاوه و بآ شوخ زا یکی ناودنک زبسرس یبونج -یلامش هرد
 هک دنهس هقطنم یاوه لاس زا هام 9 ابیرقت دشابیم زین یندعم بآ یاهمشچ یاراد گرزب اتبسن هناخدور رب هوالع هک
 نیا رد یگدنراب دسریم دوخ یالعا دح هب ناتسمز رد نآ تدورب تدش و تسا درس دراد رارق نآ رد زین ناودنک
 .تسا رثکادح تلاح رد هقطنم
 ثعاب دنهس تاعافترا اما تسا ناسون رد بوطرم همین ات کشخ همین زا و هدوب درس یاوه و بآ یاراد هقطنم نیا الک
 ذخا ریداقم هک دوشیم ثعاب عافترا لماع دوشیم تاعافترا یازا هب شراب ریداقم شیازفا و ترارح هجرد شهاک
 فالتخا ندمآ دوجو هب ثعاب یترارح تفا زور سکعرب بش رد و دشاب رتشیب یناتسهوک قطانم رد هنازور عشعشت

 و زراب یاهتیزم زا یکاح نآ یمیلقا یدنبهنهپ و هیحان ییاوه و بآ تاصخشم .ددرگیم یزورهنابش دایز یترارح
 :تسا ریز رارق هب هیحان یرگشدرگ هبذاج .تسا یرگشدرگ هزوح رد هیحان نیا یمیلقا تیمها
 تاعافترا
 یاج دوخ هنماد رد ار یرایسب یاهاتسور و اهیدابآ هک تسا شوگزب هوک هتشر ،ناودنک هقطنم رد تاعافترا نیرتمهم
 نیرتعفترم .تسا هتفرگ رارق دابآ ناتسب و (ناودنک شخب) هنایم ،بارس یاهناتسرهش نیب شوگزب هوک هتشر .تسا هداد
 رد دوجوم یاههوک نیرتمهم نایم نیا رد .تسا هدش عقاو بارس ناتسدرا رد 3302 عافترا اب شوگزب هوک هتشر هلق
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 یاههوک هلسلس و شوگزب هوک هتشر زا رتم 2560 عافتر ا اب همرگ ناتسهد رد رون لهچ هوک :زا دنترابع زین هقطنم
 .درب مان ... و شاد همکیت ،رالموروچوا ،ینایاباب زا ناوتیم تسا هدرک هطاحا ار هقطنم نیا هک شوگزب
 همشچ و هناخدور

 (یاچوکسا) وکسا هناخدور
 یاچوکسا ای وکسا هناخدور ،دزیریم هیمورا هچایرد هب و هتفرگ همشچرس دنهس یبرغ لامش زا هک ییاهدور هلمج زا
 شخبتایح یاهتشر دننام یاچ ناودنک .دیآیم دوجو هب دورصنع و یاچ ناودنک دور ود دنویپ زا دوخ یاچوکسا .تسا
 .دزاسیم ادج یاهرخص ینوکسم قطانم زا ار یزرواشک یاهنیمز و هتشذگ ناودنک یاتسور نایم زا

 ناودنک یاتسور زکرم رد هک ،تسا رادروخرب ینایاش تیمها زا هک یاه همشچ زا یکی : ناودنک یندعم همشچ
 رد همشچ هناهد شیپ یدنچ ات دراد یهد بآ رتیل 5/0 دودح هیناث ره رد و تسا یمئاد نآ نایرج ،دراد رارق یاهمشچ
 ماجنا ینامیس هدیشوپرس هچضوح هب اکیلوپ هلول هلیسو هب یرتم 100 دودح زا بآ لاقتنا و تشاد رارق نیمز فک
 بیترت نیا هب و تسا هدش هداد لاقتنا اتسور یدورو یکیدزن هب همشچ هناهد هلول نیا نداد همادا اب کنیا اما تفرگیم
  .تسا هدش یریگولج اتسور نادیم رد تیعمج ماحدزا زا
 رادروخرب یویلک یاهیرامیب هژیو هب اهیرامیب یخرب رد یشخبافش تیصاخ زا اتسور مدرم هتفگ هب ناودنک یندعم بآ
 و یکیزیف یاههصخشم و هدش هتشاذگ شیامزآ هب نامرد و تشادهب ترازو فرط زا نونکات مدرم هتفگ نیا .تسا

 .تسا هدیدرگ صخشم همشچ بآ ییایمیش

 
 شهوژپ یاههتفای :عبنم ناودنک یاتسور رد یندعم بآ همشچ زا ییامن :4 هرامش لکش

 یناتساب یاههطوحم و هینبا

 ناودنک یاهرخص یرامعم
 یوریپ هب اهاضف داجیا رد نآ تیصوصخ نیرتمهم هک یاهرخص یرامعم تروص هب ناودنک یمیدق یتسیز یاهاضف
 یامن یاراد .دراد قلعت یمومع دحاو ای و ینوکسم دحاو کی هب لاح روخارف هب تساههرخص مرف و تعیبط زا یرابجا

 .تسا هدیدرگ هیبعت اهنآ رد ریگرون و هرجنپ و هدوب یجراخ
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 رد هک تسا تروص نیدب اهنارک یریگلکش دنوشیم هدیمان نارک ای و (هرخص ینعم هب) هیق لحم حالطصا رد اهاضف
 ندنک ناکما اهگنس عون هک ییاجنآ ات و یتسیز یاهزاین هب تبسن لکش یطورخم یاههرخص نورد رود یاههتشذگ
 .دناهدمآرد یتسیز یاهاضف تروص هب و هدش هدنک هدومنیم باجیا ار

 
 شهوژپ یاههتفای :عبنم ناودنک یاهرخص یاههناخ زا ییامن :5 هرامش لکش

 ناودنک هلال لته
 هنارک 40 یاراد لته نیا .تسا هدش عقاو ناودنک یابیز رایسب و یخیرات یاتسور بلق رد ایند یاهرخص لته نیموس
 یاهرخص لته رد اههنارک .تسا هدش یرادربهرهب هنارک 16 زا لوا زاف رد رضاح لاح رد هک دشابیم یعیبط یگنس قاتا ای

 کچوک هنارک 6 .دشابیم یزوکج اب هارمه کچوک تیئوس 3 و لایور تیئوس 2 ،لایرپما تیئوس لماش ناودنک هلال
 بآ ناودنک هلال لته رد دوجوم هدش یشکهلول بآ .دشابیم شود یاراد لته نیا رگید هنارک 3 و یزوکج لماش زین
 .تسا دیفم یویلک ضارما یارب و دیآیم رامش هب ناریا یندعم بآ نیرتهب زا هک ناودنک یاههوک لد زا یندعم

 
 ناگدنراگن :عبنم ناودنک هلال لته زا ییامن :6 هرامش لکش

 دقرف نب هماسا هربقم
 دنهس هلق نیموس ناونع هب وکسا قرش یرتمولیک30 هلصاف رد و ناودنک یتسیروت هدکهد قرش رد یغاد ناطلس هوک
 تفای هار نآ هب ناوت یم دورصنع و ناودنک ریسم ود زا و . تسا هدش هقاو دراد دوجو دقرف نب هماسا هاگتایز نآ رد هک
 هام رویرهش هعمج و هبنش چنپ نیرخآ رد هژیو هب دننک یم زاین رذن و هتفاتش ترایز هب هقطنم مدرم ناتسبات مایا رد هک
 دوخ هچراپکی و روضح اب .... ریاشع ،راجنفسا ،ناخ هدیفس ،ناودنک ،دورصنع هلمجزا راوجمه یاهاتسور یلاها لاسره
 .دنیامن یم فاوط مالسا یادهش روبق رود هب ناشماشحا و دوخ و دنوش یم لوغشم ترایز هب لسوت یاعد ندناوخ اب
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 بتک رثکا رد .دننام یم نوصم ثداوح و تارطخ یا هراپ زا هدنیآ لاس ات ناشلام و ناج ناشلمع اب هک دنرواب نیا ربو
 هاپس رالاسهپس کیرش هماسا ار ناطلس مان نانجلا تاضور بولقلا ههزن و هدیزگ خیرات هلمج زا ربتعم یاه هرکذت و
 .دنا هنفگ دنهس هوک ار ناشیا هیرش رازم فلوم هس ره و هدرک رکذ ناجیابرذآ رد مالسا
 یریگهجیتن
 مهم و ایوپ تعنص ناونع هب و هدمآرد یللملانیب حطس رد یداصتقا یاهکرحم نیرتمهم زا یکی هب هزورما یرگشدرگ
 یلصا یورین و هدمآ رامش هب یرگشدرگ تعنص مهم یارجا زا یکی ییاتسور یرگشدرگ و ددرگیم دادملق رضاح نرق
 هدش یلحم داصتقا عونت ببس یدربهار یتصرف داجیا اب و ددرگیم بوسحم اهاتسور یداصتقا دشر دوبهب هنیمز رد
 یاههبذاج زا هک ناریا روشک نکل .دراد فلتخم عماوج یاهیزیرهمانرب و اهیراذگتسایس رد ار ییازسب تاریثات و تسا
 یسررب هب اتسار نیا رد رضاح شهوژپ .دراد یتسیروت عفانم و تانایرج رد ار زیچان یمهس تسا رادروخرب ناوارف
 :میروآیم ریز رد ار نآ لصحام هک تخادرپ ناودنک یاتسور یتسیروت یاهتیلباق و اهلیسناتپ
 ،یگنهرف ،یعیبط یاههبذاج دوجو .دراد یناوارف و عونت و دوجو زا یکاح ناودنک یاتسور یتسیروت یاههبذاج یسررب
 صوصخ رد یناوارف یاهناوت و اهتیلباق زا هقطنم نیا هک تسا نآ زا یکاح یرامعم صوصخب و یشزرو ،یرنه
 ا رد مسیروت هعسوت ،یندید یاههبذاج ثیح زا اتسور ناوارف یاهناوت دوجو اب نکیل .تسا رادروخرب یتسیروت هبذاج
 متسیس نوچ ییاههنیمز رد صوصخ هب تسا ییاهتیدودحم عفر ورگ رد روشک قطانم رگید زا یرایسب زین اههقطنم نی

 .دنکیم ادیپ دومن یتسیروت تامدخ و تالیهست هتبلا و یتاغیلبت یتالیکشت ،شریذپ و یتماقا تاسیسات ،لقن و لمح
 ،تاغیلبت هکبش هعسوت هلمج زا تسا ییاهزاین ندروآرب ورگ رد مسیروت هعسوت تهج رد قوف یاهتیدودحم عفر اذل
 هب یتسیروت تامدخ و تالیهست تیعضو دوبهب ،یریذپمسیروت گنهرف جاور ،ییاریذپ و یتماقا تاسیسات هعسوت

 یاههاگتسد هب تعنص نیا هعسوت هنیمز رد یتاداهنشیپ و اهراکهار اتسار نیا رد ینامرد و یتشادهب تامدخ صوصخ
 دنور رد عیرست زاسهنیمز یدایز دح ات دناوتیم اهنآ ندروآرب هک دوشیم هئارا اتسور حطس رد مسیروت اب طبترم ییارجا
 .دشاب هعسوت
 تاداهنشیپ
 هجوت بلاج یرگشدرگ هب نادنمهقالع و تعیبط نارادتسود یارب دناوتیم کی ره هک قوف یاههدیدپ دوجو هب هجوت اب
 بذج تهج مزال یاهتخاسریز ات دریگ رارق لوئسم یاهنامزاس هجوت دروم لیذ تاداهنشیپ دراد یاج دنسر رظن هب
 .دندرگ دنمهرهب نآ عفانم زا زین هعلاطم دروم هقطنم مسیروت تعنص هعسوت اب و دیآ مهارف یجراخ و یلخاد نارگشدرگ
 .اتسور یتخانش موب زادنامشچ و یعیبط طیحم ظفح -1
 تاغیلبت ،دیالسا و ملیف شیامن و عیزوت ،هشقن ،رتسوپ ،سکع اتسور یفرعم تهج رثوم یتاغیلبت هکبش یزادناهار -2
 .هاتوک مایپ قیرط زا

 .ییاتسور یرگشدرگ فلتخم یاهشخب رد یراذگهیامرس هنیمز رد یصوصخ شخب تیلاعف -3
 .نارگشدرگ و ناییاتسور یارب اتسور تفاب رد هژیو یدبلاک تاناکما و تالیهست داجیا -4
 .ون و هنهک دبلاک نایم طابترا یرارقرب -5
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 .یعامتجا و یگنهرف یاهنوناک یایحا و یهدناماس -6
 .(یخیرات تظافح) یخیرات یاهشزرا یرادهگن و تمرم ظفح -7
 .هتفر نیب زا یاهتیلاعف و اهدبلاک مامت یناسر زور هب و ءایحا -8
 .یژرنا یرادیاپ رظن زا یعیبط عبانم ییآراک نتفرگ رظن رد -9

 .میلقا درخ ساسا رب یحارط -10
 .اتسور یتسد عیانص و یرنه راثآ شورف و دیلوت یارب یزکرم یحارط -11
 .اتسور فلتخم طاقن هب ناسآ یبایهار و طیحم رد ناسآ یبایریسم ناکما یزاس مهارف -12
 .لکش یطورخم یاهنارک و اهانبریز دیفم تیفرظ رد شیازفا -13
 .یدیلوت یاههلابز بسانم عفد -14
 .یتوص یاهیگدولآ شهاک -15
 . ... و مه اب ماگمه یزیرهمانرب و یراذگتسایس -16

 عبانم
 .نارهت یناگرزاب رشن و پاچ تکرش ،نارگید و ناییاسراپ یلع ،عماج یزادنامشچ رد یدرگناهج :(1378) -یگ ،یاو کاچ
 .یتشهب دیهش تاراشتنا -ناریا ییاتسور یرامعم تخانش رب یدمآرد :(1378) -رگرز میهاربا یجاح
 .نادرگناریا هیرشن -یقرش ناجیابرذآ یدرگناهج عماج یامنهار :(1376) -ح ،لد هدنز
 .نارگید و هداز یشنم ...ا تمحر -ییاتسور یرگشدرگ :(1380) ایلوج و دراچیر ،یلپراش
 .یتشهب دیهش تاراشتنا ،یتالحم نیدلاحالص ،یرهش یدرگناهج :(1382) -زاوسنارف ،بیتوپ ،ژرژ ،سراک
 .سودرف غاب یگنهرف زکرم -ناودنک نوماریپ یقیقحت :(1370) -غ ،هدازدهتجم
 .شورس تاراشتنا -رصاعم یایند رد یدرگناهج تارثا و تیمها :(1375) -ص ،یتالحم
 .یعسم تاراشتنا -یدرگناهج :(1376) -هلا تمحر ،هداز یشنم
 .ناریا هعسوت یاهزادنامشچ و اهشلاچ شیامه تالاقم هعومجم :(1381) -یزیرهمانرب تیریدم و شهوژپ یلاع هسسوم
 .15 ش ،یرادرهش ،یاهقطنم و یرهش یزیرهمانرب هاگدید زا یرگشدرگ هعسوت :(1379) داوج ،هدازیدهم
 .نارهت هاگشناد تاقیقحت زکرم ،ناجیابرذآ زا نهک یاتسور ناودنک :(1352) ،خ ،نویامه
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