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چکیذٌ
أطٚظٌ ٜطزقٍطی ث ٝنٗٙتی ٔ ٚ ٟٓزضآٔسظا زض رٟبٖ تجسَ قس ٜاؾت و ٝتٛر ٝاغّت وكٛضٞب ضا ثٖٛٙ ٝاٖ یىی اظ ٕٟٔتطیٗ
ظٔیٞ ٝٙبی وؿت  ٚوبض ث ٝذٛز رّت وطز ٜاؾت؛ثب ایٗ حبَ زض ایطاٖ و ٝثِ ٝحبِ پتب٘ؿیُ ٞب  ٚربشثٞ ٝبی ٌطزقٍطی اظ وكٛضٞبی
ثؿیبض ٔٙبؾت تٛؾٌٗ ٚ ٝؿتطـ ایٗ نٗٙت ٔی ثبقس ٔ,تأؾفب٘ ٝأىبٖ ثٟط ٜثطزاضی ٔٙبؾت اظ ایٗ پتب٘ؿیُ ٞب ٛٙٞظ ثَٛ ٝض وبُٔ تحمك
پیسا ٘ىطز ٜاؾت.زض ایٗ ٔمبِ ٝتالـ قس ٜتب يٕٗ ضٚیىطزی ثٚ ٝيٗیت ٘بٔٙبؾت ٌطزقٍطی,اثٗبز  ٚپتب٘ؿیُ ٞبی ٌطزقٍطی ضٚؾتبیی
زض ایطاٖ ـ ثٖٛٙ ٝاٖ یىی اظ ٔٙبثٕ زضآٔس ٌطزقٍطی زض ؾبِیبٖ اذیطـ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت ٚ ٝثب اضایٔ ٝجب٘ی ٘ٓطی  ٚتئٛضیه زض ظٔیٝٙ
پػٞٚف ,ضاٞجطزٞب  ٚضاٞىبضٞبی ضؾیسٖ ث ٝتٛؾٗ ٝپبیساض زض ظٔیٌ ٝٙطزقٍطی ضٚؾتبیی تجییٗ ق٘ٛس.

کلمات کلیذی ٌ:طزقٍطیٌ ،طزقٍطی ضٚؾتبیی ،ایطاٖ  ،تٛؾٗ ٝپبیساض
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1ـ مقذمٍ
زض وكٛضٔب إٞیت زازٖ ث ٝتٛضیؿیٓ ثٖٛٙ ٝاٖ ٔٙجٕ زضآٔس ّٔی ثَٛ ٝض ضؾٕی اظ ؾبَ  1314قٕؿی ٔٛضز تٛر ٝلطاض
ٌطفت  ٚؾبظٔبٖ ٞبیی ٕٞچ ٖٛازاض ٜأٛض رٟبٍ٘طزی  ٚقٛضای ٖبِی رٟبٍ٘طزی ظیط ٘ٓط ٚظاضت وكٛض  ٚپؽ اظ آٖ ؾبظٔبٖ
رّت ؾیبحبٖ ،ضؾیسٌی ث ٝأٛض رٟبٍ٘طزی ضا ٖٟس ٜزاض قس٘س.
٘ىت ٝای و ٝاظ ِحبِ ثط٘بٔ ٝضیعی  ٚضٚیىطزٞبی ٔسیطیتی ٌطزقٍطی زض ایطاٖ لبثُ شوط ٔی ثبقس ایٗ اؾت و ٝثَٛ ٝض
وّی رٟت ٌیطی ٞبی تٛؾٗ ٝتٛضیؿٓ زض ؾبَ ٞبی لجُ اظ ا٘مالة  ،تٛؾٗ ٝتٛضیؿٓ ذبضری  ٚتحهیُ زضآٔس اضظی ثیكتط
ثٛز ثطای ٕ٘ ٝ٘ٛزض ثط٘بٔ ٝچٟبضْ ٖٕطا٘ی ٞ #1347-51$سف انّی تٛؾٗ ٝتٛضیؿٓ ،افعایف رٟبٍ٘طزاٖ اظٞ 298عاض ٘فط ثٝ
ٞ 525عاض ٘فط زض ؾبَ َٛ ٚ 51ال٘ی تط وطزٖ ٔتٛؾٍ ٔست البٔت آٟ٘ب ثٔ ٝیعاٖ حسالُ  8ضٚظ ثٛز أب ثٗس اظ ا٘مالة اؾالٔی
ایطاٖ زض وٙبض وؿت زضآٔس اضظی ث ٝظٔیٞ ٝٙبی فطٍٙٞی  ٚارتٕبٖی تٛضیؿٓ  ٓٞتٛر ٝقس ٜاؾت ٞ ٚسف اظ تٛؾٗ ٝتٛضیؿٓ
رسا اظ ٔٙبثٕ التهبزی  ،قٙبؾب٘سٖ فط ٚ ًٙٞتٕسٖ ایطاٖ اؾالٔی ث ٝرٟب٘یبٖ  ،ایزبز ظٔیٞ ٝٙبی ٔٙبؾت ثطای نسٚض ٔٗٛٙی
ا٘مالة  ،قٙبؾبیی ٘مبٌ َجیٗی  ٚزیس٘ی زض ؾطاؾط وكٛض  ٚتطغیت ٔطزْ ث ٝثبظزیس اظ ایٗ ٘مبٌ زض اٚلبت فطاغت ثٛٓٙٔ ٝض
آقٙبیی ثب یىسیٍط  ٚتحىیٓ ٚحست ثیٗ ٔطزْ وكٛض  ٚؾبیط ٔٛاضز فطٍٙٞی ثٛز ٜاؾت .ثٙبثطایٗ أطٚظ ٜؾبحت ٞب  ٚاٞساف
تٛؾٗ ٝتٛضیؿٓ زض ایطاٖ  -ٚحتی ؾبیط ُّٔ -ث٘ ٝؿجت ٔمبنس  ٚاٞساف ٌصقت ٝزاضای اثٗبز ٌؿتطز ٜتط  ٚاٍ٘یعٞ ٜبی ٔتٔٛٙ
تط  ٚثًٗبً ٕٟٔتطی قس ٜاؾت .ثب پیطٚظی ا٘مالة اؾالٔی  ٚزٌطٌ٘ٛی ٙٔ ٚمّت قسٖ ثٙیبٖ ٞبی ؾبذتبضی  ،تكىیالتی ،
ٔسیطیتی ٖ ،میستی  ٚایسئِٛٛغیىی زض وكٛض  ،پطزاذتٗ ثٔ ٝمٌ ِٝٛطزقٍطی  ٚتٛؾٗ ٝتٛضیؿٓ ٔطاحُ ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛرتّفی ضا ثٝ
ذٛز زیس ٔ ٚی تٛاٖ اقبض ٜوطز و ٝزض آغبظ ا٘مالة ٖ٘ٛی تٛضیؿت ؾتیعی ٘بقی اظ پیكی ٝٙشٙٞی اظ تٛضیؿت ثب تٛر ٝثٝ
ؾبذتبض ؾیبؾی ٚ ٚاثؿتٍی قسیس فطٍٙٞی ث ٝغطة  ٚثطذی افىبض اثتسایی ا٘مالة زض تّمی ربؾٛؼ یب ٖیبـ ثٛزٖ ٔؿبفطاٖ
ذبضری ثٚ ٝرٛز آٔس وٛٔ ٝرت ضوٛز قسیس  ٚافت تٗساز ٌطزقٍطاٖ ٚاضز قس ٜث ٝایطاٖ ٌطزیس  ٚزض حبِی وٌ ٝصض اظ ایٗ
زٚض ٜزض قطف ا٘زبْ ثٛز ٔتبؾفب٘ ٝثّٖ ٝت تحٕیُ قسٖ ر٘ ًٙبذٛاؾت ٚ ٝثٕجبضاٖ قٟطٞب ٘ ٚجٛز أٙیت  ،ایٗ ثبض ٔٛرت ثطٚظ
تٛضیؿت ٌطیعی  ٚضوٛز قسیس ایٗ نٗٙت ٌطزیس ثب پبیبٖ ر ٚ ًٙاضتمبء يطیت أٙیت ٘ ٚیع ضٚیىطزٞبی رسیس ٔسیطیتی زض
وكٛض ایٗ ثبض ؾیبؾت  ٚثط٘بٔ ٝتٛضیؿت پصیطی زض ؾطِٛح ٝثط٘بٔٞ ٝبی تٛؾٗ ٝایٗ فٗبِیت لطاض ٌطفت وٛٔ ٝرت افعایف
ؾبال٘ ٝآٔبض ٌطزقٍطاٖ زض وكٛض قس .
ّٖیطغٓ افعایف ٔحؿٛؼ آٔبض رٟبٍ٘طزاٖ زض ایطاٖ ٛٙٞظ ؾ ٟٓایطاٖ اظ ایٗ ِحبِ ثؿیبض ٘بچیع ٔی ثبقس  ٚآٍ٘ ٝ٘ٛوٝ
پتب٘ؿیُ ٞب ْ ٚطفیت ٞبی ثبِم ٜٛوكٛضٔبٖ ایزبة ٔی وٙس وؿت زضآٔس اضظی حبنُ اظ تٛضیؿٓ ثؿیبض وٕتط اظ ٔمساضی اؾت
و ٝزض ایطاٖ ثب تٛر ٝث ٝایٗ ؾطٔبیٞ ٝبی ثبِم ٜٛزض ظٔی ٝٙرصة ٌطزقٍط ثبیس ثسؾت آٚضز  .ثط اؾبؼ ٌعاضـ ؾبظٔبٖ رٟب٘ی
رٟبٍ٘طزی  ،ایطاٖ ضتج ٝز ٓٞربشثٞ ٝبی ثبؾتب٘ی  ٚتبضیری  ٚضتج ٝپٙزٓ ربشثٞ ٝبی َجیٗی ضا زض رٟبٖ زاضاؾت  ٚیىی اظ
أٗ تطیٗ وكٛضٞبی ُٔٙم ٚ ٝرٟبٖ اظ ِحبِ أٙیت ثطای ٌطزقٍطاٖ ذبضری اؾت ثب ایٗ حبَ السأبت ظیطؾبذتی ثطای ایٗ
حٛظ ٜاٍ٘بض ٛٙٞظ ثٔ ٝیعا٘ی ٘یؿت وٚ ٝاغٌ ٜطزقٍطی ثطای ایطاٖ ث ٝتٛؾٗ ٝای و ٝقبیؿت ٝآٖ اؾت زؾت یبثس ٔ ٚعیٗ ث٘ ٝبْ
نٗٙت ٌطزقٍطی قٛز ظیطا ٛٙٞظ ٚ ٓٞلتی وكٛضٔبٖ ضا ثب ؾبیط وكٛضٞبی ُٔٙم ٝو ٝثیكتطیٗ زضآٔس ضا اظ ٔحُ رصة
ٌطزقٍط زاض٘س ٔمبیؿٔ ٝی وٙیٓ ٔتٛر ٝاذتالف فبحف زض وؿت زضآٔسٞبی ایطاٖ اظ ٔحُ ٚضٚز تٛضیؿت ث ٝوكٛضٔبٖ ٔی
قٛیٓ  ٚایٗ زض حبِی اؾت و ٝوكٛضٞبی ُٔٙم ٝثٞ ٝیچ ٚر ٝنبحت ربشثٞ ٝبی تبضیری َ ٚجیٗی زض حس ٔب ٘یؿتٙس.
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ثط َجك آٔبض ٌ ٚعاضـ ٞب ؾ ٟٓایطاٖ اظ تٛضیؿت رٟبٖ ثؿیبض ٘بچیع ثٛز ٚ ٜضتج 57 ٝزض ٔیبٖ وكٛضٞبی رٟبٍ٘طزپصیط
انالً ذٛقبیٙس ٘یؿت حتی زض ٔیبٖ وكٛضٞبی اؾالٔی ُٔٙم٘ ٝیع  ٚثب ٚرٛز ٔٛاٞت ثی قٕبض زض ظٔیٌ ٝٙطزقٍطی  ٚربشثٝ
ٞبی تبضیری  ،فطٍٙٞی َ ،جیٗی ٘ ٚیع ٔصٞجی ٔب٘ٙس ٔكٟس  ٚلٓ ٛٙٞظ ٘تٛا٘ؿت ٝایٓ ث ٝتطاظ رصة ٌطزقٍط زض وكٛضٞبیی
اؾالٔی چٔ ٖٛبِعی  ،تطویٖ ، ٝطثؿتبٖ ٔ ٚهط ثطؾیٓ  ،آٔبض ٘كبٖ ٔی زٞس و 15 ٝزضنس تٛضیؿت ٞبی ز٘یب ٔتّٗك ثٝ
ٌطزقٍطاٖ وكٛضٞبی اؾالٔی اؾت و 6/4 ٝزضنس اظ وُ ٌطزقٍطاٖ ز٘یب ٔتّٗك ث ٝایٗ چٟبض وكٛض اقبض ٜقس 3/6 ٚ ٜزضنس
٘یع ٔطث ٌٛث ٝؾبیط وكٛضٞبی اؾالٔی اؾت و ٝاظ ایٗ ٔمساض ٔب٘س٘ ٜیع ؾ ٟٓثؿیبض وٕی ٖبیس وكٛضٔبٖ قس ٜاؾت
$پبن,آضظٚ؛.#497: 1389
ثٓ٘ ٝط وبضقٙبؾبٖ وٕجٛز أىب٘بت ٔبِی ثطای تٛؾٗ ٝتزٟیعات ٔٛضز٘یبظ زض نٗٙت تٛضیؿٓ  ٚقجى ٝضاٟٞب  ٚحُٕ ٘ ٚمُ
ٛٔ ٚاضزی زیٍط ٔٛرت قس ٜتب ٔب اظ ثطوبت  ٚفٛایس ایٗ نٗٙت تب حس ظیبزی ٔحط ْٚثٕب٘یٓ  ٚتب ظٔب٘ی وٌ ٝؿتطـ ایٗ نفت
ثٖٛٙ ٝاٖ یه يطٚضت زض وكٛض اظ رٟت وؿت ٔٙجٕ زضآٔس ٘ ٚیُ ث ٝاٞسافی ّٔی  ٚفطأّی زض ٖطنٞ ٝبی ارتٕبٖی ،
فطٍٙٞی  ٚؾیبؾی تّمی ٘كٛز  ٚفط ًٙٞؾبظی ٔٙبؾت زض ایٗ ظٔی ٝٙنٛضت ٍ٘یطز ٌطزقٍطی ٔب ثب ٚرٛز ایٗ  ٕٝٞپتب٘ؿیُ
ٔتٗسز ض٘ٚك پیسا ٕ٘ی وٙس  .إٞیت ٔؿبِٚ ٝلتی ٛٞیسا ٔی قٛز وَ ٝجك ُٔبِٗبت ا٘زبْ قس ٜزض نٛضتی و ٝایطاٖ لبزض ثبقس
ؾبال٘ ٝتٟٙب ٔ 12یّیٌ ٖٛطزقٍط رصة وٙس زضآٔس اضظی حبنُ اظ ٞط ٌطزقٍط ثطاثط اضظـ زٞ ٜب ثكى٘ ٝفت ذٛاٞس ثٛز ٚ
زضآٔس ثرف ٌطزقٍطی رب٘كیٗ زضآٔس ٘فت ذٛاٞس قس  ٚایٗ یٗٙی زضآٔسی پبیساض اظ نٗٙتی پبیساض وٕٞ ٝبٖ ٔهساق
تٛؾٗ ٝپبیساضی اؾت و ٝأطٚظ ٜزغسغ ٝتٕبْ وكٛضٞب زض ؾیبؾت ٌصاضی ٞبی والٖ تٛؾٗٔ ٝی ثبقس .

2ـ گردشگری ريستایی ابؼاد ي قابلیت َا
ٌط زقٍطی زاضای اقىبَ  ٚا٘ٛأ ٌ٘ٛبٌ ٖٛاؾت  ٚایٗ ٌ٘ٛبٌ٘ٛی  ٚتٛٔ ٔٛٙرت قس ٜتب تٗبضیف  ٚتمؿیٓ ثٙسی ٞبی
ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ثطای آٖ اضای ٝقٛز ثطای ٔخبَ ٚاِٗ اؾٕیت زض َجم ٝثٙسی ذٛز ث ٔٛ٘ 6 ٝتٛضیؿٓ اقبضٔ ٜی وٙس وٖ ٝجبضتٙس اظ1 :ـ
تٛضیؿٓ لٔٛی $ثبٞسف آقٙبیی ثب ظ٘سٌی افطاز ثٔٛی ٚا لٛاْ ٔحّی 2#ـ تٛضیؿٓ ٙٞطی $ثب ٞسف آقٙبیی ثب ٙٞط ُّٔ 3#ـ
تٛضیؿٓ َجیٗت ٌطایی $ثب تبویس ثط ربشثٞ ٝبی َجیٗی ٔ ٚحیُی4#ـ تٛضیؿٓ تبضیری $ثبٞسف آقٙبیی ثب ربشثٞ ٝبی تبضیری
 ٚثبؾتب٘ی5#ـ تٛضیؿٓ تفطیحی ٚ ٚضظقی 6 ٚـ تٛضیؿٓ وبضی  ٚحطف ٝای $آٖ اظ ٔأٔٛضیت ٞبی حطف ٝای  ٚوٙفطا٘ؽ ٞب #؛
چبن ٚای ٌی ٘یع زض تمؿیٓ ثٙسی زیٍطی تٛضیؿٓ ضا ث 8 ٝزؾت ٝتمؿیٓ ٔی وٙس وٖ ٝجبضتٙس اظ1 :ـ ٔؿبفطت ث ٝلهس تٕبقب
2ـ ؾفطٞبی حبزح ٝرٛیی 3ـ تٛضیؿٓ ضٚؾتبیی 4ـ ؾفطٞبی آٔٛظقی 5ـ تٛضیؿٓ فطٍٙٞی 6ـ ؾفط ثطای زضٔبٖ 7ـ ؾفط ثطای
تزبضت 8 ٚـ ؾفطٞبی ٖهط ٘ٛیٗ ٚ$یؿی  ٚپٙبٞی؛.#333: 1386
ثب ثطضؾی ایٗ زؾت ٝثٙسی ٞب  ٚؾبیط تمؿیٓ ثٙسیٟب و ٝتٛؾٍ نبحجٓٙطاٖ ٔٛيٌ ٔٛطزقٍطی اضای ٝقس ٜاؾت ٔكبٞسٜ
وٙیٓ وٌ ٝطزقٍطی ضٚؾتبیی  ٚثٟط ٜثطزٖ اظ ٔٛاٞت  ٚلبثّیت ٞبی ضٚؾتب َ ٚجیٗت ظیجبی آٖ اظ اضوبٖ انّی ٔمِٝٛ
ٌطزقٍطی ٔیجبقٙس ثَٛ ٝضی و ٝأطٚظ ٜافعایف تمبيب ثطای ٌطزقٍطی ضٚؾتبیی زض ؾطاؾط رٟبٖ ٔٙزط ث ٝتٛر ٝحساوخطی
ثط٘بٔ ٝضیعاٖ زض تٛؾٗ ٝایٗ لؿٓ اظ ٌطزقٍطی قس ٜاؾت اظ ٖٕس ٜتطیٗ زالیُ ضقس ٌطزقٍطی ضٚؾتبیی ٔیتٛاٖ ثٛٔ ٝاضز ظیط
اقبض ٜوطز:
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 افعایف ٖالل٘ ٝؿجت ثٔ ٝیطاث فطٍٙٞی ثبٖج افعایف تٕبیُ ثٙٔ ٝبَك ضٚؾتبیی قس ٜاؾت ظیطا زض ثؿیبضی اظ وكٛضٞباظ رّٕ ٝایطاٖٙٔ ،بَك ضٚؾتبیی ٔحُ لطاض ٌیطی ثؿیبضی اظ رّٞ ٜٛبی ٔیطاث فطٍٙٞی اؾت.
 افعایف آٌبٞی ربٔٗ ٝزض ذهٛل قیٞ ٜٛبی ٔٗیكت ظ٘سٌی ضٚؾتبیی زض وٙبض ثٟط ٜثطزٖ اظ ٔٛاٞت َجیٗی  ٚظ٘سٌیپبن  ٚؾبِٓ ضٚؾتب  ٚتفطیحبت ِ ٚصت ٞبی ٔرتم ث ٝایٗ ٔٙبَك
 تٛؾٗ٘ ٝؿجی قجى ٝحُٕ ٘ ٚمُ  ٚزؾتطؾی ثٙٔ ٝبَك ضٚؾتبیی  ٚافعایف تٛضٞبی ٔؿبفطتی ٌ ٚطزقٍطی ث ٝایٗٔٙبَك
ضٚؾتب ٖٕستبً یه ٚاحس َ ٍٕٗٞجیٗی ،ارتٕبٖی ،التهبزی  ٚفطٍٙٞی ٔیجبقٙس و ٝاوخطیت ؾبوٙبٖ قبغُ آٖ ثَٛ ٝض
ٔؿتمیٓ  ٚغیط ٔؿتمیٓ ث ٝیىی اظ فٗبِیت ٞبی انّی ظضاٖی ،زأساضی ،ثبغساضی ،نیبزی ،نٙبیٕ ضٚؾتبیی  ٚیب تطویجی اظ ایٗ
فٗبِیت ٞب اقتغبَ زاض٘س  ٚپی٘ٛس فطٍٙٞی ٚا رتٕبٖی ٖٕیمی ثیٗ اًٖبی ایٗ رٛإٔ ثطلطاض اؾت؛ ضٚؾتب چٟط٘ ٜزیت ظ٘سٌی
ارتٕبٖی ٔ ٚبٔٗ ٘رؿتیٗ تزبضة یىزب ٘كیٙی زض تبضید حیبت ثكطی اؾت ؾبزٌی ضٚاثٍ افطاز ربٔٗ ٝضٚؾتبیی اظ یىؿٚ ٛ
ِع ْٚتالـ ٍٕٞب٘ی آ٘بٖ زض ٖطن ٝتِٛیس اظ ؾٛی زیٍط ٔٛرت ایزبز تفبٚت ٞبی ٔبٛٞی ٔیبٖ ظ٘سٌی  ٚث ٝتجٕ آٖ تٕبیع
وبِجسی ضٚؾتبٞب ثب قٟطٞب قس ٜاؾت و ٝاتفبلبً یىی اظ ٕٟٔتطیٗ ُّٖ ٌؿتطـ تٕبیُ ثٌ ٝطزقٍطی ضٚؾتبیی زض ٕٞیٗ ٚرٝ
تٕبیع ضٚؾتب ثب ظ٘سٌی قٟطی ٔی ثبقس.
ٌطزقٍطی ضٚؾتبیی أطٚظ ٜثٖٛٙ ٝاٖ یه ثرف اظ ثبظاض  ٚیىی اظ ٔطزٔی تطیٗ ٌ٘ ٔٛطزقٍطی ٔٛضز تٛر ٝثؿیبضی اظ
ٌطزقٍطاٖ لطاض ٌطفت ٝاؾت ،ایٗ ثرف اظ ٌطزقٍطی ثٖٛٙ ٝاٖ یه ٔمهس  ٓٞزاضای ٔكتطیبٖ ذبل ذٛز اؾت و ٝضٚظ ثٝ
ضٚظ زض حبَ ضقس ثٛزٔ ٚ ٜكتطیبٖ  ٚثبظزیس وٙٙسٌبٖ ثیكتطی ضا ث ٝؾٕت ذٛز رصة ٔی وٙس؛ آ٘چٌ ٝطزقٍطاٖ ضا رصة
٘ٛاحی ضٚؾتبیی ٔی وٙس ٔت ٔٛٙثٛز ٚ ٜاظ ؾىٛت ٔحى  ٚآضأف َجیٗت ربشثٞ ٝبی ٔصٞجی ث ٝتبضیری تفطیحی ٔرتم ثٝ
ذٛز تب ؾبیط ا٘ٛأ ربشثٞ ٝبیی ضا و ٝزض قٟطٞب ٘یع یبفت ٔی قٛز ضا زض ثطٔی ٌیطز$لبؾٕی  ٚقٟبثی؛.#56: 1387
ٔٙبثٕ ٖٕسٌ ٜطزقٍطی ضٚؾتبیی ثؿت ٝث ٝالّیٓٔ ،حیٍ ،فطٙٔ ٚ ًٙٞبَك ٔرتّف زاضای اثٗبز  ٚا٘ٛأ ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛیجبقٙس
اظ رّٕٙٔ ٝبثٕ َجیٗی $قبُٔ ٔٙبثٕ آثی ،رٞ ٍُٙب ،پٛقف ٌیبٞی ،اوٛؾیؿتٓ ٞبی وٞٛؿتب٘ی ،ظ٘سٌی رب٘ٛضی ،چكٕٝ
ٞبی آة ٌطْٗٔ ،بزٖ  ٚشذبیط ،غبضٞبی َجیٗی ،وٞ ٜٛب  ٚثیبثبٖ ٞب  ٚالّیٓ  ٚفًبٞبی ضٚؾتبیی ٚیػٙٔ #ٜبثٕ َجیٗی $قبُٔ
أبوٗ تبضیری  ٚثبؾتب٘ی ،أبوٗ ٔصٞجی  ٚظیبضتٍبٞ ٜبی ٔمسؼ ،آزاة  ٚضؾٔ ْٛحّی ،قیٞ ٜٛبی ٔٗیكتیٛٔ ،ؾیمی ،ضلم ٚ
ثبظی ٞبی ٔحّیِ ،جبؼ  ٚپٛقف ٔطزْ ٔحّی ٚ #ربشثٞ ٝبی ٚیػ$ ٜقبُٔ پبضن ٞبی ٔٛيٖٛی ،پیؿت ٞبی ٚضظقی ،فٗبِیت
ٞبی تفطیحی، #و ٝایٗ لبثّیت ٞبی ٔت ٔٛٙضا اغّت ٔیتٛاٖ زض یه ُٔٙمٔ ٝكبٞسٕٛ٘ ٜز ٚیب ث ٝنٛضت ٔؿتمُ ٞ ٓٞط وساْ اظ
ایٗ ٔٛاضز زاضای وكف  ٚربشثٙٔ ٝحهط ث ٝذٛز ٔیجبقٙس و ٝاغّت زض ربیی زیٍط یبفت ٕ٘ی ق٘ٛس.
ثب ٖٙبیت ث ٝتٗطیف ٌطزقٍطی ضٚؾتبیی و ٝغیط اظ ٌطزقٍطی وكبٚضظی تٕبٔی فٗبِیت ٞبی ٌطزقٍطی زض ٔٙبَك
ضٚؾتبیی ضا قبُٔ ٔی قٛز$یٗمٛة پٛض  ٚزیٍطاٖ؛$ #314: 1386تٗطیف وٕیؿی ٖٛاضٚپبیی تٛضیؿٓ زض ؾبَ  ٚ #1986ایٙىٝ
ٔٙبَك ٔ ٚحیٍ ٞبی ضٚؾتبیی پی٘ٛسی ٘بٌؿؿتٙی ثب ٔحیٍ ظیؿت ٙٔ ٚبثٕ َجیٗی  ٚاوٛؾیؿتٓ زاض٘س ِصا ٔٛئٛ
اوٛتٛضیؿٓ ثب تٛضیؿٓ ضٚؾتبیی ٌط ٜذٛضز ٜاؾت چطا و ٝاوٛتٛضیؿٓ ثٌ ٝطزقٍطی اظ َجیٗت ٔ ٚحیٍ ظیؿت اَالق ٔی قٛز
و ٚ ٝزض ثؿیبضی اظ ٔٛاضز ٔكتطوبتی ثب ٌطزقٍطی ضٚؾتبیی زاضز و ٝلُٗبً إٞیت ٌ ٚؿتطزٌی ایٗ ٌ٘ ٔٛطزقٍطی ضا ٘كبٖ
ٔی زٞس.
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3ـ پیشیىٍ گردشگری ريستایی
تفىط اِٚی ٚ ٝپبیٌ ٝصاضی ٌطزقٍطی ضٚؾتبیی ثٛٓٙٔ ٝض ثبظزیس اظ ٔٙبَك ضٚؾتبیی ثٛٓٙٔ ٝض ٌصضا٘سٖ اٚلبت فطاغت  ،ثٝ
ظٔب٘ی پؽ اظ ا٘مالة نٗٙتی زض اضٚپب ثبظٔی ٌطزز و ٝزض اٚایُ  ٚثط احط نٗٙتی قسٖ  ٚتٛؾٗ ٝقٟط٘كیٙی ٟٔ ٚبرطت ضٚؾتب-
قٟطی زض وٙبض ٖٛأّی چ ٖٛتٛؾٗ ٝحُٕ ٘ ٚمُ  ،افعایف ؾُح زضآٔس  ٚافعایف اٚلبت فطاغت ایٗ أىبٖ ضا ٟٔیب ٕ٘ٛز وٝ
تٗساز افطاز ثیكتطی اظ ح ٝٔٛقٟطٞب زیسٖ وٙٙس  ٚاؾبؾبً تح َٛتسضیزی ربٔٗ ٝاظ ضٚؾتبیی ث ٝؾجىی وٕٖ ٝستبً قٟطی ثٛزٜ
ضا ٔی تٛاٖ ٖبُٔ انّی تٛؾٌٗ ٝطزقٍطی ضٚؾتبیی زا٘ؿت و ٝزض ازأ ٝتحت تبحیط ٖٛأّی چ ٖٛآِٛزٌی ٔحیٍ ظیؿت
قٟطی  ٚفكبض  ٚاؾتطؼ ٞبی ضٚا٘ی ٘بقی اظ ٔحیٍ ٞبی وبض  ٚظ٘سٌی اظ َطفی  ٚتفىطات فّؿفی ثبظٌكت ثَ ٝجیٗت  ٚاحیب
ٔزسز َجیٗت ٌطایی ،ثبٖج تٛر ٝقٟط٘كیٙبٖ ث ٝضٚؾتبٞب ّٖی اِرهٛل ضٚؾتبٞبی ذٛـ آة ٛٞ ٚای ٔزبٚض قٟطٞب ٌطزیس
و ٝایٗ ضٚؾتبٞب اغّت زض ایبْ پبیبٖ ٞفت ٝثٖٛٙ ٝاٖ ٔىب٘ی رٟت ضٚی آٚضزٖ ٔطزْ ذؿت ٝاظ ظ٘سٌی قٟطی  ٚضٚظٔطٌ ٜی ٞبی
وبض ٗٔ ٚیكت تٛؾٗ ٝپیسا وطز٘س $لبؾٕی  ٚقٟبثی؛.#57: 1387
زض ایطاٖ اٌطچ ٔٛ٘ ٝفط ًٙٞارتٕبٖی ٗٔ ٚیكتی اظ زیطثبظ پی٘ٛسی ٔحىٓ ٔبثیٗ قٟط  ٚضٚؾتب ثطلطاض ٕ٘ٛز ٜاؾت أب
انُالح «ٌطزقٍطی ضٚؾتبیی» ثٙٗٔ ٝبی ذبل ٚترههی ذٛزلسٔت چٙسا٘ی ٘ساضز ٞ ٚط چٙس وٌ ٝطزـ زض ٔٙبَك َجیٗی
و ٝغبِجبٌ ثب قىبض ٘یع ٕٞطا ٜثٛز تٛؾٍ پبزقبٞبٖ  ٚحىٕطا٘بٖ تبضیری ؾبثمَٛ ٝال٘ی زاضز أب ٌطزقٍطی ضٚؾتبیی ٔجتٙی ثط
ث ط٘بٔ ٝضیعی آٌبٞب٘ ٚ ٝتّمی آٖ ثٖٛٙ ٝاٖ یه نٗٙت وؿت زضآٔس ٘ ٚیُ ث ٝتٛؾٗ ٝؾبثم ٝظیبزی ٘ساضز و ٝثب ٌؿتطـ نٗٙت
ٌطزقٍطی زض َی ؾبِیبٖ اذیط  ٚثٛرٛز آٔسٖ ؾبظٔبٖ ٞبی زیٍط ٔٛرت تٛر ٝثط٘بٔ ٝضیعاٖ ث ٝآٖ قس ٜاؾت آٖ ٌ ٝ٘ٛوٝ
ثطاؾبؼ ٔهٛث ٝقٛضای ٖبِی ٔیطاث فطٍٙٞی ٌ ٚطزقٍطی تب ؾبَ  1454ثبیس آٔبض ٌطزقٍطاٖ ٚضٚزی ایطاٖ ثٔ 25 ٝیّیٖٛ
٘فط ثطؾس و ٝثیكتطیٗ ؾ ٟٓاظ ایٗ اضلبْ ٘یع اظ ضاَ ٜجیٗت ٌطزی  ٚث ٝذهٛل ٌطزقٍطی ضٚؾتبیی ٖ ٚكبیطی پیف ثیٙی
ٌطزیس ٜاؾت$یٗمٛة پٛض  ٚزیٍطاٖ؛.#319: 1386
ثطٌعاضی تٛضٞبی ٌطزقٍطی زض َی ؾبَ ٞبی اذیط ث ٝضٚؾتبٞبی تٛضیؿتی ،ثطٌعاضی ركٛٙاضٞ ٜبی فطٍٙٞی ٙٞطی
ٌطزقٍطیِ ضٚؾتبیی ٖ ٚكبیطی ،ا٘زبْ َطح ٞبی ُٔبِٗبتی ضٚؾتبٞبی زاضای ثبفت ثب اضظـ تٛؾٍ ؾبظٔبٖ ٔیطاث فطٍٙٞی ٚ
ٌطزقٍطی ٘ ٚیع تسٚیٗ ثط٘بٔٞ ٝبی تٛؾٌٗ ٝطزقٍطی زض ٔحیٍ ٞبی ضٚؾتبیی زض ثط٘بٔ ٝچٟبضْ تٛؾٗ ٝالتهبزی ،ارتٕبٖی ٚ
فطٍٙٞی وكٛض زض  365ضٚؾتب ثٖٛٙ ٝاٖ ضٚؾتبٞبی ٞسف ٌطزقٍطی ٕٝٞ ،حىبیت اظ ضٚیىطز ث ٝتٛؾٗ ٝایٗ لؿٓ اظ
ٌطزقٍطی زض وكٛضی ثبقٙس چطا و ٝضٚؾتبٞب ٙٔ ٚبَك ٖكبیطی ثىط  ٚزؾت ٘رٛضز ٜایطاٖ ثطای ٌطزقٍطاٖ رٟبٖ اظ رصاثیت
ٚیػ ٜی ثطذٛضزاض اؾت  ٚحب٘یبً ایٗ ثط٘بٔٞ ٝب آحبض ٔخجت زیٍطی ٘یع زض تٛؾٗ ٝضٚؾتبٞب ث ٝز٘جبَ زاضز و ٝث ٝآٟ٘ب اقبض ٜذٛاٞس
قس.

4ـ تًسؼٍ پایذار ي گردشگری ريستایی
ثب ٔكىالتی و ٝفطاضٚی ظ٘سٌی ثكط ٔ ٚربَطاتی و ٝآیٙس ٜثكط ضا اظ ٘ٓط ٔحیٍ ظیؿت  ٚآِٛزٌی ٞبی ٔحیُی ٚ
وبٞف ٔٙبثٕ ا٘طغی تزسیس ٘بپصیط تٟسیس ٔی وطز اظ حسٚز ز 75 ٝٞلطٖ ٌصقت ٝتٛؾٗ ٝپبیساض  ٚثطلطاضی پبیساضی زض ٖطنٝ
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ٞبی ٔحیُی ،التهبزی  ٚارتٕبٖی ثٖٛٙ ٝاٖ یه اِتعاْ زض ؾیبؾت ٌصاضی ٞب  ٚثط٘بٔ ٝضیعی ٞبی ُّٔ ضٚاد یبفت ثسیٗ
ًٕٔ ٖٛو ٝتٛؾٗ ٝای پبیساض تّمی ٔی قٛز و ٝيٕٗ ثط آٚضزٖ ٘یبظٞبی ٖهط حبيط تٛا٘بیی ثٟط ٜثطزاضی ٘ؿُ ٞبی آتی ضا
٘یع زض ٘ٓط ثٍیطز.
ثب تٗبضیفی و ٝآٔس ٌطزقٍطی ضٚؾتبیی ٌ ٝ٘ٛای اظ ٌطزقٍطی اؾت و ٝزض ظٔط ٜتٛؾٗ ٝپبیساض ضٚؾتبیی لطاض ٔی ٌیطز
ٔف ْٟٛپبیساضی ٔٛاظ٘ ٝزلیك ٔیبٖ ٘یبظٞبی يطٚضی أطٚظ  ٚفطزا اؾت ٘ ٚیع ٔیبٖ اٍ٘یعٞ ٜبی ذهٛنی  ٚالسأبت ٖٕٔٛی زض
تٍٙٙبی حطل  ٚتطحٓ ارتٕبٖی افطاز ٕٞ ٚسضزی ارتٕبٖی ٔیجبقس ثط ایٗ اؾبؼ تٛؾٗ ٝپبیساض ٌطزقٍطی زض ضٚؾتب وٝ
ٔفٟٔٛی اؾت و ٝزض آٖ تبٔیٗ ٔؿتٕط ٘یبظٞب  ٚضيبیت ٔٙسیٕٞ ،طا ٜثب افعایف ویفیت ظیؿت ثٔٛی ؾى ٝٙضٚؾتب ضا زض ٘ٓط
زاضز و ٝزض آٖ ٌؿتطـ نٗٙت رٟبٍ٘طزی  ٚرصة رٟبٍ٘طزاٖ ثب اؾتفبز ٜاظ ٔٙبثٕ  ٚربشثٞ ٝبی ٔٛرٛز ضٚؾتب ،ث ٌٝ٘ٛ ٝای
ثط٘بٔ ٝضیعی ٔی قٛز و ٝيٕٗ پبؾرٍٛیی ث٘ ٝیبظٞبی التهبزی ،ارتٕبٖی ،فطٍٙٞی  ٚيٛاثٍ لب٘٘ٛی  ٚا٘تٓبضات رٟبٍ٘طزاٖ،
ثتٛاٖ ٚحست  ٚیىپبضچٍی ٛٞٚیت فطٍٙٞی ،ؾالٔت ٔحیٍ ظیؿت ،تٗبزَ التهبزی  ٚضفب ٜربٔٗٔ ٝیعثبٖ ٔ ٚیٕٟبٖ ضا ثَٛ ٝض
ٔتٛاظٖ  ٚپیٛؾت ٝزض حس ثٟی ٝٙتبٔیٗ وٙس$.اوطٔی َ ٚبٞطی؛ .#75: 1387زض ذهٛل ٔٛي ٔٛضٚؾتب ٔ ٚمٌ ِٝٛطزقٍطی زض
آٖ ثبیس اشٖبٖ ٕ٘ٛز و ٝضٚؾتب رسای اظ ربشثٞ ٝبی َجیٗی ٔ ٚحیُی ٚیػٌی ٞبی ٔتٕبیع زیٍطی ٔب٘ٙس ٕ٘ٗٔ ٔٛبضی  ٚثبفت
وبِجسی ضٚؾتب ٘ ٔٛضٚاثٍ ارتٕبٖی ،فٗبِیت ٞبی ٔٗیكتی ،قی ٜٛؾرٗ ٌفتِٗ ٔٛ٘ ،جبؼ پٛقیسٖ٘ ،ح ٜٛظ٘سٌی  ٚوبض ٔطاؾٓ
 ٚآییٗ ٞبی ٔحّی  ٚثؿیبضی اظ رٙجٞ ٝبی فطٍٙٞی ،ارتٕبٖی ّٕٖ ٚىطزی زاضز و ٝذهٛنیتی ذبل ٙٔ ٚحهط ث ٝآٖ
ثركیس ٜاؾت ثَٛ ٝضی ٞط ٌَ ٝ٘ٛطاحی ٔ ٚساذّ ٚ ٝثط٘بٔ ٝضیعی زض آٖ حؿبؾیت ذبنی زاقتِ ٝصا ثبیس ثب ٚؾٛاؼ  ٚزلت
ثیكتطی ا٘زبْ قٛز چطا وٞ ٝط ٌ ٝ٘ٛتٛؾٌٗ ٝطزقٍطی زض ایٗ ظٔیٔ ٝٙؿتمیٕبً ظ٘سٌی ارتٕبٖی ٔ ٚحیُی ضٚؾتب  ٚاٞبِی آٖ
ضا تحت تبحیط لطاض ٔی زٞس ِصا ٍٙٞبٔی ٔیتٛاٖ تٛؾٌٗ ٝطزقٍطی زض ضٚؾتب ضا تٛؾٗ ٝای پبیساض لّٕساز ٕ٘بییٓ وٙٔ ٝبفٗی
پبیساض ضا ثطای ضٚؾتب ث ٝز٘جبَ زاقت ٝثبقس ثطای ٌٕ٘ ٝ٘ٛطزقٍطی ٚلتی ث ٝتٛؾٗ ٝضٚؾتبیی وٕه ذٛاٞس وطز و ٝثطای ضٚؾتب
ٔٙبفٕ التهبزی ٕٞطا ٜزاقت ٝثبقس  ٚثب زض ٘ٓط زاقتٗ ضٚؾتبییبٖ ثٖٛٙ ٝاٖ وؿب٘ی و ٝاظ ٖٛایس َطح ثٟطٙٔ ٜس ٔی ٌطز٘س
أىبٖ افعایف زضآٔس التهبزی ذب٘ٛاضٞبی ضٚؾتبیی ضا زض ض٘ٚس تٛؾٗ ٝأىبٖ پصیط ؾبظز چطا وٞ ٝط ٌَ ٝ٘ٛطح  ٚثط٘بٔ ٝای وٝ
ثسٔ ٖٚكبضوت پصیطی ،آٌب ٜؾبظی  ٚتٛإ٘ٙس ؾبظی ضٚؾتبییبٖ ارطا قٛز لُٗبً یب ثب قىؿت ٔٛار ٝقس ٚ ٜیب احطاتی ظٚزٌصض ٚ
ٔمُٗی ٘ ٚبپبیساض ذٛاٞس زاقت  ٚحتی زض اثٗبزی غیط التهبزی  ٓٞثٞ ٝیچ ٚر ٝتٛؾٗٞ ٝبی پبیساض ارتٕبٖی  ٚفطٍٙٞی ٚ
ٔحیُی ث ٝثبض ٘رٛاٞس ٘كؿت؛ ث ٝرطأت ٔی تٛاٖ ازٖب وطز و ٝزض ٔمٌ ِٝٛطزقٍطی پبیساض ضٚؾتبیی اِٚیٗ ٕٟٔ ٚتطیٗ قطٌ
ضٚیىطزی ثبیس ثب ٔحٛضیت ربٔٗٔ ٝیعثبٖ $ضٚؾتب #ثبقس  ٚپؽ اظ آٖ رٟبٍ٘طز  ٚؾبیط اِٛٚیت ٞب ثبیس ِحبِ ٌطزز.
زض ذهٛل ثطلطاضی تٛؾٗ ٝپبیساض ٌطزقٍطی زض ضٚؾتب ثبیس اقبض ٜوطز و ٝتٗبزَ ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔیبٖ ارعای ٔرتّف
فٗبِیت ٌطزقٍطی ٘مف ث ٝؾعایی زض تبٔیٗ اٞساف  ٚحساوخط ثٟط ٜثطزاضی اظ پتب٘ؿیُ ٞب ْ ٚطفیت ٞبی حٛظٞ ٜبی
ٌطزقٍطی ضا ذٛاٞس زاقت اٌطچٖٛ ٝأُ ثی قٕبضی زض تٛؾٌٗ ٝطزقٍطی ٘مف زاض٘س  ٚاضتجبٌ  ٚتٗبُٔ ثیٗ آٟ٘ب تٛؾٗ ٝضا
قىُ ٔی زٞس أب ؾٖ ٝبُٔ ٖٕس ٜانّی زض تٛؾٌٗ ٝطزقٍطیٖ ،جبضتٙس اظٌ :طزقٍطأٖ ،طزْ ُٔٙمٔ$ ٝمهسٚ ٚ #یػٌی ٞبی
ٔمهس$،لبؾٕی  ٚقٟبثی؛ٔ ٚ #59: 1387یعاٖ اُ٘جبق ٕٞ ٚپٛقی ایٗ ؾٛٔ ٝضز ُٔٙم ٝای ضا ثٚ ٝرٛز ٔی اٚضز و ٝزض آٖ
تٛؾٗ ٝیىپبضچ ٝتحمك پیسا ٔی وٙس.
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ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛؤ ٝالحٓ ٝقس ٔطزْ ُٔٙم$ ٝزض ایٗ رب ٔطزْ ضٚؾتب #یىی اظ اضوبٖ انّی تبٔیٗ پبیساض  ٚیىپبضچٍی تٛؾٗٝ
ٌطزقٍطی ٔیجبقٙس و ٝثسِ ٖٚحبِ ٕ٘ٛزٖ آٟ٘ب ایٗ ٔ ٟٓتبٔیٗ ٘رٛاٞس قس انٛالً زض ثط٘بٔ ٝضیعی تٛؾٌٗ ٝطزقٍطی زض
ضٚؾتب ضاٞىبضٞب  ٚقیٞ ٜٛبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛپیف ضٚی ٔزطیبٖ  ٚثط٘بٔ ٝضیعاٖ لطاض زاضز وٖ ٝجبضتٙس اظ:
 .1اٖٕبَ آظازی ٚاذتیبض ثی لیس  ٚقطٌ زض ؾبذتٗ اثٙیٚ ٚ ٝیالٞبی قرهی تٛؾٍ افطاز ٔطف ٝزض ٌصضا٘سٖ اٚلبت
فطاغت
 .2فطإٛ٘ ٓٞزٖ تؿٟیالت الظْ ٔ ٚىبٖ ٔٙبؾت زض ضٚؾتب ثب ؾطٔبیٌ ٝصاضی ٞبی ٔتٕطوع تٛؾٍ ؾطٔبیٌ ٝصاضاٖ  ٚا٘تفبٔ
 ٚثٟط ٜآ٘بٖ اظ ایٗ ؾطٔبیٌ ٝصاضی
 .3ت ّفیك ٕٛ٘ ٍٖٕٛٞ ٚزٖ ٞط ٌ ٝ٘ٛثٟؿبظی ،ؾبٔب٘سٞی  ٚتٛؾٗ ٝثب ثبفت ٔ ٚحیٍ ضٚؾتب  ٚایزبز تؿٟیالت  ٚأىب٘بت
ٌطزقٍطی زض زض ٖٚیب زض رٛاض ثبفت ضٚؾتب  ٚثب ٔكبضوت ذٛز اٞبِی ضٚؾتب اِجت ٝثب تبٔیٗ ؾیؿتٓ ٘ٓبضتی  ٚارطایی $اوطٔی ٚ
َبٞطی؛#59: 1387
زض ضٚـ ا َٚثب ٖٙبیت ث٘ ٝجٛز ٞیچٍ ٝ٘ٛؾبظ  ٚوبض ٘ٓبضتی ثیٓ اظ ثیٗ ضفتٗ وبِجس  ٚثبفت ؾٙتی ضٚؾتبٌ ،طاٖ قسٖ
ظٔیٗ  ٚقٟطی قسٖ ؾیٕبی ضٚؾتب ٚرٛز زاضز زض يٕٗ ایٗ قی ٜٛثس ٖٚتٛر ٝثٔ ٝكبضوت اٞبِی ضٚؾتب  ٚنطفب ثّٖ ٝت ثٟطٜ
ثطزٖ ٖس ٜای ذبل ،لبثّیت تبٔیٗ یىپبضچٍی  ٚپبیساضی ضا ٘رٛاٞس زاقت چطا و ٝضوٗ انّی یٗٙی ٔطزْ ُٔٙم ٝضٚؾتبیی
٘بزیسٌ ٜطفت ٝاؾت.
ضٚـ ز٘ ْٚیع و ٝث ٝأطی ٔتسأ ٚ َٚتٗبضف ثسَ قس ٜاؾت ؾبذت  ٚؾبظٞبی چٞ ٖٛتُ ،ضؾتٛضأٖ ،حُ ثبظی ٚ
اؾتطاحت ،أىب٘بت ٌطزقٍطی ضا فطأ ٓٞی وٙس زضایٗ حبِت ؾطٔبیٌ ٝصاض ذبضری ٘مف ٔتِٛی ضا زاقت ٚ ٝاٞبِی ضٚؾتب ٞیچ
٘مكی ٘ساض٘س  ٚحتی اٌط ایٗ قی ٜٛث ٝتٛؾٗ ٚ ٝض٘ٚك ٌطزقٍطی زض ُٔٙمٙٔ ٝزط ثكٛز أب چ ٖٛثطای ؾبوٙیٗ ثٔٛی ضٚؾتب
ٞیچ ٌٙٔ ٝ٘ٛفٗتی ٘ساضز ٕ٘ی تٛاٖ ٖٛٙاٖ پٛیب ،یىپبضچ ٚ ٝپبیساض ضا ثط آٖ ٘بٔیس.
أب زض حبِت ؾ ْٛچٔ ٖٛتِٛی ٌطزقٍطی اٞبِی ضٚؾتب ٔیجبقٙس ،تٛؾٌٗ ٝطزقٍطی ٕٞطاؾتب  ٍٖٕٛٞ ٚثب تٛؾٗ ٝضٚؾتب
ذٛاٞس قس ِصا  ٓٞثبفتٔ ،حیٍ  ٚوبِجس ضٚؾتب اظ ٞط ٌ ٝ٘ٛذسقٔ ٝهٔ ٖٛب٘سٔ ٓٞ ٚ ٜكبضوت اٞبِی ٔٙفٗت التهبزی ضا ثٝ
ز٘جبَ ذٛاٞس زاقت ٘ ٚیع پٛیبیی  ٚیىپبضچٍی تٛؾٗ ٝضا تبٔیٗ ذٛاٞس ٕ٘ٛز.

5ـ پیامذَای مثبت گردشگری ريستایی
ٞط چٙس و ٝانّی تطیٗ ٖبُٔ زض ٌطزقٍطی وؿت ٔٙجٕ زض آٔس  ٚثٟط ٜالتهبزی اؾت أب زض ضٚؾتب ثّٖ ٝت
ذهٛنیبت ٚیػٔ ٜحیُی ،فطٍٙٞی ارتٕبٖی  ٚوبِجسی اٞساف  ٚپیبٔسٞبی زیٍط ٘یع ٔس ٘ٓط لطاض زاض٘س ؤٕٟ ٝتطیٗ آٖ ٘یُ
ث ٝتٛؾٕٖٗ ٚ ٝطاٖ  ٚآثبزی ضٚؾتبٞب اظ َطیك ٌؿتطـ  ٚتٛؾٌٗ ٝطزقٍطی زض آٟ٘ب ٔی ثبقس و ٝزض نٛضت ارطای ٔٛفمیت
آٔیع ثط٘بٔٞ ٝب  ٚاٞساف پیبٔسٞبی ٔخجت ُّٛٔ ٚثی ضا ٘هیت ایٗ ٔٙبَك ٌبٞبً ٔحط ْٚاظ تٛؾٗٔ ٝی ٕ٘بیس ٖٕس ٜتطیٗ ایٗ آحبض
ٔخجت زض ٌطزقٍطی ضٚؾتبیی ٖجبضتٙس اظ:
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 -1تٛؾٗ ٝقجى ٝحُٕ ٘ ٚمُ ،ذسٔبت ثٟساقتی  ٚزضٔب٘ی  ٚثٟجٛز ویفیت ظ٘سٌی ضٚؾتبیی
2ـ تٛؾٗ ٚ ٝایزبز أىب٘بت آٔٛظقی ،فطٍٙٞی ٔ ٚطاوع تفطیحی ٚ ٚضظقی ثطای ضٚؾتبییبٖ
3ـ افعایف ٘مف ظ٘بٖ زض تِٛیس ٖ ٚطئ ٝحهٛالت فطٍٙٞی  ٚنٙبیٕ زؾتی  ٚؾبیط ذسٔبت
 -4افعایف احؿبؼ ٔؿئِٛیت  ٚاٍ٘یع ،ٜتٛرٔ ٚ ٝطالجت اظ یبزٔبٖ ٞب  ٚآحبض تبضیری ٔٔ ٚ ٟٓحیٍ ظیؿت تٛؾٍ
ضٚؾتبییبٖ  ٚؾبیطیٗ
 -5افعایف ضٚاثٍ ٔخجت ارتٕبٖی زض رٛإٔ ضٚؾتبیی  ٚرٌّٛیطی اظ ا٘عٚای ایٗ رٛإٔ
 -6قٙبؾب٘سٖ ٔیطاث ّٔی ،فطٍٙٞی َ ٚجیٗی وكٛضٔبٖ  ٚثطرؿتٕٛ٘ ٝزٖ آٟ٘ب
 -7ایزبز قغُ ٞبی رسیس ٔ ٚتٗسز حتی ثطای وؿب٘ی ؤٟ ٝبضت ٞبی قغّی ثبالیی ٘ساقت ٝثبقٙس
 -8ؾبٔب٘سٞی ،ثٟؿبظی  ٚتٛؾٗٔ ٝحیٍ ،وبِجس  ٚثبفت ضٚؾتب
 -9وبٞف ٟٔبرطت ث ٝقٟطٞب ثّٖ ٝت ض٘ٚك  ٚپٛیبیی فٗبِیت ٞب  ٚأىبٖ اقتغبَ ظایی ٔٙبؾت زض ضٚؾتب  ٚحفّ
رٕٗیت ٔحّی
 -15وبٞف  ٚحصف ٘بٔتٗبزِی ٞبی ارتٕبٖی زض ضٚؾتبٞب زض ٔمبیؿ ٝثب قٟطٞب
 -11احیبی فط ًٙٞثٔٛی ٔ ٚحّی  ٚاضتمبی حؽ ذٛزثبٚضی

6ـ پیامذَای مىفی گردشگری ريستایی
ٌطزقٍطی ضٚؾتبیی ٘یع ٔب٘ٙس ٞط پسیس ٜزیٍطی زض نٛضت ثط٘بٔ ٝضیعی ٘بٔٙبؾت ٘ ٚجٛز ٔسیطیتی ٔٙبؾت ٖ ٚسْ
يٕب٘ت ارطایی زض ثٟط ٜثطزاضی زضؾت اظ آٖ زاضای پیبٔسٞبی ٔٙفی ذٛاٞس ثٛز  ٚچ ٝثؿب ٖٛاضو ایٗ آحبض ٔٙفی اظ زؾت
آٚضزٞبی ٌطزقٍطی ضٚؾتبیی  ٓٞثیكتط قٛز ،چطا و ٝضٚؾتب ٔىب٘ی اؾت ثؿیبض حؿبؼ ثب ٔحیٍ َ ٚجیٗتی ُِیف  ٚثًٗبً
ثىط  ٚزؾت ٘رٛضز ٜو٘ ٝعزیىی  ٚتٕطوع یىزب ٘ ٚمُ ٝای ٔحُ ؾى٘ٛت ٔ ٚحُ وبض  ٚزضأس ٔ ٚحُ ٔٙبثٕ ظیطظٔیٙی ،إٞیت
ذبنی ثٔ ٝحیٍ آٖ ثركیس ٜاؾت.
ثَٛ ٝض ذالنٔ ٝیتٛاٖ پیبٔسٞبی ٔٙفی  ٚآحبض ٔرطة ٖٛ ٚاضيی ضا و ٝزض نٛضت پیف ثیٙی ٘ىطزٖ آٟ٘ب تٛؾٗٝ
ٌطزقٍطی زض ضٚؾتب ضا ثب ٚلف ،ٝضوٛز  ٚحتی ثب قىؿت ٔٛارٕ٘ ٝبیس اضایٔ ٝی قٛز:
 .1تغییطات ظیبز وبضثطی ظٔیٗ ٞبی ضٚؾتبیی  ٚذُط ؾٛء اؾتفبز ٚ ٜظٔیٗ ذٛاضی زض اضايی ّٔی
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ٔ .2رسٚـ قسٖ ثبفت  ٚؾبذتبض ؾٙتی  ٚثٔٛی ضٚؾتب ثب تحٕیُ اٍِٞٛبی قٟطی ٔ ٚسضٖ  ٚغیط ٕٞؿ ٛثب ثبفت
ضٚؾتبیی
 . 3آِٛزٌی ٞبی نٛتی ،ثهطی ٔ ٚحیُی  ٚفطؾبیف ذبن ،تزٕٕ ظثبِ ٚ ٝترطیت ٔحیٍ ظیؿت  ٚذُط ا٘مطاو ٌٝ٘ٛ
ٞبی رب٘ٛضی ٌ ٚیبٞی
ٚ .4ضٚز ٔٓبٞط رسیس ٔس ِ ٚجبؼ  ٚرّٞ ٜٛبی فطٍٙٞی ثیٍب٘ ٚ ٝتغییط اٍِٞٛبی فطٍٙٞی  ٚارتٕبٖی  ٚضفتبضی ضٚؾتب
 .5افعایف لیٕت ظٔیٗ  ٚؾُح لیٕت ذسٔبت ٖٕٔٛی ٔ ٚحّی ث ٝنٛضت وبشة
 .6ؾٛء اؾتفبز ٜاظ ٘یطٚی اضظاٖ وبض ظ٘بٖ  ٚوٛزوبٖ زض وبضٞبی ذسٔبتی
 .7ؾى٘ٛت  ٚالبٔت افطاز ثیٍب٘٘ ٚ ٝب آقٙب ثب فط ًٙٞثٔٛی ٔ ٚحّی ضٚؾتب  ٚایزبز تٗبضيبت  ٚچٙس ٌبٍ٘ی فطٍٙٞی
 .8احتٕبَ ضٚاد ٔٓبٞط رسیس  ٚاغّت ٘بٔتٗبضف رطْ  ٚثعٞىبضی زض رٛإٔ ضٚؾتبیی
 .9احتٕبَ آؾیت ضؾب٘سٖ ث ٝذسٔبت ٔحّی زض نٛضت ایزبز ٔطوع ذسٔبتی ثعضي$.أیطًٖسی ٔ ٚحؿٙی؛1386
#214:

7ـ مباوی وظری تًسؼٍ پایذار گردشگری ريستایی
أطٚظ ٜضٚـ غبِت  ٚاؾبؾی و ٝزض ثط٘بٔ ٝضیعی ٞبی تٛؾٗ ٝث ٝوبض ٔی ضٚز ٘یُ ث ٝتٛؾٗ ٝپبیساض ثب تٛرٗٔ ٝیبضٞبی
اقبض ٜقس ٜآٖ اؾت ایٗ ضٚـ ٔؿتّعْ ایٗ اؾت وٙٔ ٝبثٕ َجیٗی  ٚفطٍٙٞی  ٚؾبیط ٔٙبثٕ ٌطزقٍطی ثطای اؾتفبز ٜزائٓ
حفّ ق٘ٛس زض ٖیٗ ایٙىٕٞ ٝچٙبٖ ٔٙبفٗی ثطای ربٔٗ ٝأطٚظ زاقت ٝثب قٙس .تٛؾٗ ٝپبیساض زض ثط٘بٔ ٝضیعی ٌطزقٍطی ثؿیبض
حبئع إٞیت اؾت چطا و ٝثؿتطٞبی انّی تٛؾٗ ٝزض ایٗ ٔمٔ ِٝٛتىی ثط ربشثٞ ٝب  ٚفٗبِیت ٞبیی اؾت و ٝثٔ ٝحیٍ َجیٗی
ٔیطاث تبضیری  ٚاٍِٞٛبی فطٍٙٞی ٔطثٔ ٌٛی قٛز و ٝاٌط ایٗ ٔٙبثٕ يبیٕ یب ٘بثٛز ق٘ٛس  ٓٞثط٘بٔ ٝضیعی ٌطزقٍطی ثب
قىؿت ٔٛار ٝذٛاٞس قس  ٓٞ ٚزض ثؿیبضی ظٔیٞ ٝٙب نسٔبت ثًٗبً رجطاٖ ٘بپصیطی ث ٝؾبذتبضٞبی ٔحیُی،
َجیٗی،فطٍٙٞی ،ؾى٘ٛتی ُٔٙم ٝای ّٔ ٚی ٚاضز ذٛاٞس قس و ٝاِجت ٝزض ٔٛضز ٌطزقٍطی ضٚؾتبیی ثب ٖٙبیت ث ٝتحت تبحیط
لطاض زازٖ ثؿتطٞبی ٔٗیكتی ،ظیؿتی ،فطٍٙٞی ،ارتٕبٖی ٚ ،ؾبذتبض َجیٗی  ٚغبِجبً ثىط ٔحیُی آٖ ،يطض  ٚظیبٖ ٞط ٌٝ٘ٛ
قىؿت فع٘ٚتط ذٛاٞس ثٛز.
زض ٌطزقٍطی ضٚؾتبیی یه ضٚـ اؾبؾی ثطای ٘یُ ث ٝتٛؾٗ ٝپبیساض ،ثط٘بٔ ٝضیعی ٔحیُی ٔی ثبقس .ایٗ ثط٘بٔ ٝضیعی
ٔؿتّعْ آٖ اؾت و ٝتٕبٔی ٖٙبنط ٔحیُی أىب٘بت  ٚلبثّیت ٞب ٔ ٚحسٚزیت ٞب ث ٝزلت ٔٛضز ثطضؾی  ٚتحّیُ لطاض ٌیطز ٚ
ایٗ تحّیُ ٞب ٘تبیزی ضا ث ٝثبض آٚضز و ٝثتٛا٘س زض ثبِفُٗ وطزٖ اٞساف  ٚيٛاثٍ ّٖٕیبتی اظ لجیُ تٗییٗ ٔٙبؾت تطیٗ ٔىبٖ
یبثی ٞبٙٔ ،بؾت تطیٗ وبضثطی ٞب ٙٔ ٚبؾت تطیٗ ٘ٔ ٔٛساذالت  ٚؾبیط ٔٛاضز ضاٍٞكب ثبقٙس.
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رٙج ٝزیٍط  ٟٓٔ ٚزض تٛؾٗ ٝپبیساض ٌطزقٍطی ضٚؾتبیی تبویس  ٚتٛر ٝثط ٌطزقٍطی ٔجتٙی ثط ربٔٗ ٝاؾت و ٝزض ایٗ
ٍ٘طـ٘ ،مف  ٚزذبِت ربٔٗٔ ٚ ٝطزْ ُٔٙم$ ٝضٚؾتب #زض فطایٙس ثط٘بٔ ٝضیعی ٌطزقٍطی إٞیت ٔ ٚحٛضیت ذبنی زاضز وٝ
زض نٛضت ٟٔیب ٕ٘ٛزٖ ایٗ قطایٍ  ٚؾبیط ٘یبظٞبی ثط٘بٔ ٝضیعی اؾت ؤ ٝیتٛاٖ تجّٛضٌ ،طزقٍطی ویفی ضا ٔكبٞسٕٛ٘ ٜز چطا
و ٝویفیت یىی اظ انّی تطیٗ قط ٌٚتٛؾٗ ٝپبیساض اؾت ٘ىت ٝربِت تٛر ٝایٙى ٝویفیت ٔحٛضی ِعٔٚبً ثٙٗٔ ٝبی نطف
ٞعی ٝٙظیبز  ٚافطاٌ  ٚاؾطاف زض ٔهطف ٔٙبثٕ ٘یؿت  ٚث ٝتجٕ آٖ ٌطزقٍطی ویفی اِعأبً رٟبٍ٘طی پطذطد ٘یؿت ثّى ٝث ٝآٖ
زؾت ٝاظ ربشثٞ ٝب ،تؿٟیالت  ٚذسٔبت ٌطزقٍطی اقبضٔ ٜی وٙس و ٝيٕٗ آ٘ىٙٔ ٝبثٕ ٌطزقٍطی حفّ ٔی وٙٙس زض ٔمبثُ
نطف ٚلت ٞ ٚعی ٝٙپطزاذتی رٟبٍ٘طز ٘یع اضظـ زاض٘س ٕٞچٙیٗ اظ ٘ٓط ظیؿت ٔحیُی  ٚارتٕبٖی ٘یع ایٗ ٌ٘ ٔٛطزقٍطی
زض رصة رٟبٍ٘طزاٖ ثبضیه ثیٗ  ٚحؿبؼ ،لسضت رصة ثیكتطی زاضز$.اثطاٞیٓ پٛض٘ٛضآثبزی؛#293: 1386

8ـ السامات بروامٍ ریسی ي مذاخلٍ در تًسؼٍ پایٍ گردشگری ريستایی
انٛالٌ زض ٞط فٗبِیت ارطایی ٔ،جب٘ی ٘ٓطی  ٚتسٚیٗ چبضچٛثی لٛی ٙٔ ٚؿزٓ پیف اظ ٞطٌٔ ٝ٘ٛساذّ ٝچمسض إٞیت
زاضز ،ثط٘بٔ ٝضیعی  ٚتٗییٗ ضٚیىطزٞب  ٚقیٞ ٜٛبی ٔساذّ ٚ ٝظٔب٘جٙسی  ٚثٛزر ٝثٙسی  ٚثَٛ ٝض وّی ؾبظ ٚوبضٞبی لجُ اظ
ٔساذّ ٝزض آٖ فٗبِیت ثٔ ٝطاتت إٞیتی ثؿعا تط زاضز ؛ثٙبثطایٗ ثط٘بٔ ٝضیعی ضا ثبیس ٕٞبٖ ذكت اٞ َٚطٌ ٝ٘ٛفٗبِیت زا٘ؿت
و ٝاٌط ث ٝزضؾتی تٕبْ رٛا٘ت زض تسٚیٗ آٖ زض ٘ٓط ٌطفت٘ ٝكٛز ٕ٘ی تٛاٖ ثٛٔ ٝفمیت زض ارطا  ٚوؿت ٘تبیذ ُّٔٛة أیسٚاض
ثٛز ؛شیالٌ ٕٟٔتطیٗ ٔٛاضزی ضا و ٝزضتٛؾٌٗ ٝطزقٍطی ضٚؾتبیی ثبیس اظ ٕٞبٖ آغبظ ٔس ٘ٓط لطاض ٌیط٘س ضا ثطضؾی ٔی وٙیٓ :
8ـ1ـ تىاسب بیه مىابغ تخصیص دادٌ شذٌ مالی ي بًدجٍ با اَذاف اجرایی
انٛالً ٞط ٌ ٝ٘ٛفٗبِیت ارطایی  ٚتٛؾٗ ٝای ٘یبظٔٙس ٔٙبثٕ ٔبِی ٔی ثبقس و ٝأىبٖ ّٖٕی قسٖ اٞساف تٛؾٗ ٝضا ٟٔیب
ٔی وٙس  ٚآ٘چ ٝو ٝزض تٛؾٌٗ ٝطزقٍطی أطی ٔ ٚ ٟٓتبحیط ٌصاض ٔی ثبقس تٛاظٖ  ٚتٙبؾت ٔٙبثٕ زض ٘ٓط ٌطفت ٝقس ٜثب ٞعیٝٙ
ٞبی پیف ثیٙی قسٔ ٜی ثبقس چطا و ٝزضایٗ ٌ ٝ٘ٛتٛؾٗٞ ٝب ٕ٘ی تٛاٖ پطٚغٞ ٜب ضا ـ آٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزض ؾبیط پطٚغٞ ٜبی ٖٕطا٘ی
ٔطؾ ْٛاؾت ـ ضٞب وطز ٘ ٚبتٕبْ ٌصاقت چطا و٘ ٝبلم ٘ ٚبتٕبْ ثٛزٖ ٞط ٌ ٝ٘ٛتؿٟیالت زض ٌطزقٍطی ّٖ ٚی اِرهٛل زض
حٛظ ٜضٚؾتبیی ٘ ٝتٟٙب وٕىی ث ٝتبٔیٗ اٞساف ٕ٘ی وٙس ثّى ٝحتی ٌصض ظٔبٖ  ٚثًٗبً ٘جٛز ؾبظ  ٚوبض ٘ٓبضتی  ٚحفبْتی زض
پطٚغٞ ٜبی ٘یٕ ٝتٕبْ ٔٛرت ذؿبضات  ٚنسٔبت فیعیىی  ٚوبِجسی ثط ایٗ پطٚغٞ ٜب ذٛاٞس قس ،ثٟتطیٗ ضا ٜحُ زض ایٗ
ظٔی ٝٙتمؿیٓ  ٚفبظثٙسی پطٚغٞ ٜب ثطاؾبؼ اِٛٚیت ٞبی ٔىب٘ی  ٚظٔب٘ی ٔی ثبقس چطا و ٝاتٕبْ یه ثرف زض َ َٛیه ثط٘بٔٝ
وٛتبٔ ٜست ثٟتط اظ ضٞب وطزٖ آٖ ثطای ٔست ٘بٔحسٚز اؾت.
8ـ2ـ ایجاد تًازن ي تىاسب میان ظرفیت گردشگری ي تؼذاد گردشگر
انٛالً ٚرٛز تٗبزَ زض ْطفیت ُٔٙمٌ ٝطزقٍطی ثب تٗساز ٌطزقٍط  ٚیب ثٖ ٝجبضتی زیٍط تٛاظٖ ٔیبٖ تمبيب  ٚلبثّیت
ٔحیُی ٔ ٚىب٘ی ُٔٙمٌ ٝطزقٍطی تبحیط ظیبزی زض تبٔیٗ آؾبیف  ٚضيبیتٕٙسی ثبظزیس وٙٙسٞ ٜب  ٚازاضٔ ٚ ٜسیطیت ُٔٙمٝ
ٌطزقٍطی زاضز و ٝثب ٖٙبیت ثٚ ٝیػٌی ٞبی ذبل ٔحیُی ضٚؾتبیی و ٝلجالً ث ٝآٖ اقبض ٜقس ایٗ ٔؿبِ ٝزض ٔٛضز ٌطزقٍطی
ضٚؾتبیی إٞیت ًٔبٖف پیسا ٔی وٙس .قّٛغی ٞب  ٚاظزحبْ ٞبی ذبضد اظ وٙتطَ  ٓٞذُط آؾیت ضؾب٘سٖ ث ٝرّٞ ٜٛب ٚ
15

َمایش بیه المللی وًآيری ي تحقیق در َىر ي ػلًم اوساوی

ٔٓبٞط ثًٗبً ثىط ٔ ٚجتٙی ثط ٔحیٍ ظیؿت ٌطزقٍطی ضٚؾتبیی ضا ث ٝز٘جبَ زاضز  ٓٞ ٚاحتٕبَ وبٞف تٕبیُ ثبظزیس وٙٙسٞ ٜب
ضا .ؾبظٔبٖ رٟب٘ی ٌطزقٍطی ٖٛ #W.T.O$أُ تبحیط ٌصاض زض ؾٙزف ْطفیت ُٔٙم ٝزض ٌطزقٍطی ضٚؾتبیی ضا ایٗ ٖٛأُ
ٔی زا٘س:
-

ثطآٚضز تٗساز ٌطزقٍطاٖ ُٔٙم ٝزض فهٔ َٛرتّف

-

تفبٚت ٞبی التهبزی ٔیبٖ ٌطزقٍطاٖ ٔ ٚطزْ ٔحّی

-

ٕٞبٍٙٞی ٔیبٖ ٌطزقٍطاٖ  ٚپتب٘ؿیُ ٞبی ُٔٙمٝ

-

ؾٙزف ٔیعاٖ ٔمبٔٚت ٔحّی زض ثطاثط فطٌ ًٙٞطزقٍطاٖ

-

ثطضؾی ٔسیطیت ضٚؾتبیی

-

آٌب ٜؾبظی ٔطزْ اظ ِصات التهبزی ٚضٚز ٌطزقٍطاٖ $أیطًٖسی ٔ ٚحؿٙی؛#213: 1386

8ـ3ـ تمرکس بر ريی مًضًع اصلی طرح گردشگری در مذیریت بروامٍ َا ي اَذاف تًسؼٍ
ٔٛي ٔٛتٛؾٌٗ ٝطزقٍطی ضٚؾتبیی ثّٖ ٝت ذبنیت ٔىب٘ی ُٙٔ ٚم ٝای آٖ ـ و ٝزض حٛظ ٜضٚؾتبیی ثب ٔزٕ ٖٝٛای اظ
٘یبظٞب ٚاحتیبربت ٔتٗسز ث ٝتٛؾٗٞ ٝبی ٔحیُی  ٚوبِجسی ـ ا٘زبْ ٔی قٛز ثبیس ث ٌٝ٘ٛ ٝای ثبقس و ٝزض ٔطحّ ٝا َٚثب ٘یت ٚ
ٞسف تبحیط ثط فٗبِیت ٞب  ٚربشثٞ ٝبی ٌطزقٍطی ضٚؾتب یب حٛظ ٜضٚؾتبیی ثط٘بٔ ٝضیعی ثبقس  ٚاٌطچ ٝثط٘بٔ ٝضیعی ٔ ٚساذّٝ
زض ثبفت ضٚؾتبیی ثٛٓٙٔ ٝض افعایف  ٚؾبٔب٘سٞی فٗبِیت ٞبی ٌطزقٍطی ٔیتٛا٘س آحبض ٔخجت وبِجسی ،التهبزی  ٚارتٕبٖی
ثطای ؾبوٙیٗ زاقت ٝثبقس أب تهٕیٓ ٌیط٘سٌبٖ  ٚثط٘بٔ ٝضیعاٖ ٌطزقٍطی ثبیس تٛر ٝزاقت ٝثبقٙس و ٝیه ثط٘بٌٔ ٝطزقٍطی،
ثط٘بٔ ٝای ثطای وبٞف فمط ی ب ثٟجٛز وبِجسی ضٚؾتب ٘یؿت ،ثٖ ٝجبضت زیٍط اٞساف انّی  ٚافك یه َطح ٌطزقٍطی ثب اٞساف
ؾبیط َطح ٞبی ضٚؾتبیی ٔتفبٚت اؾت اٌطچٕٔ ٝىٗ اؾت زض اٞساف يٕٙی  ٚتجٗی آٖ ـ ثٟجٛز  ٚاضتمبی وٕی  ٚویفی
قبذم ٞبی تٛؾٗ ٝای ضٚؾتب ٘یع ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌیطز .ثٙبثطایٗ تٕطوع  ٚتٛر ٝثّٕٖ ٝی قسٖ اٞساف ثط٘بٔ ٝتٛؾٗٝ
ٌطزقٍطی ضٚؾتب ثبیس ٔس ٘ٓط لطاض ٌیطز ٞط چٙس و ٝاحطات ٔخجتی زیٍط ،تٛؾٗ ٝوبِجسی ضٚؾتب  ٓٞث ٝز٘جبَ زاقت ٝثبقس.
8ـ4ـ وظارت ي کىترل فؼالیت َای تًسؼٍ در تطابق با اَذاف بروامٍ ریسی شذٌ
رٌّٛیطی اظ ٞط ٌ ٝ٘ٛضقس ذبضد اظ وٙتطَ  ٚذبضد اظ چبضچٛة ثط٘بٌٔ ٝطزقٍطی آٖ  ٓٞزض ٔحیٍ ضٚؾتب و ٝاظ ِحبِ
ظیؿت ٔحیُی  ٚارتٕبٖی ٘ؿجت ث ٝؾبیط ٔٙبَك ٘ ٚمبٌ ٌطزقٍطی آؾیت پصیطتط اؾت ثبیس اظ اِٛٚیت ٞبی ثط٘بٔ ٝضیعی
ثبقس تزطث٘ ٝكبٖ زاز ٜوٞ ٝط وزب ٌطزقٍطی ثَٛ ٝض اتفبلی  ٚثس ٖٚثط٘بٔ ٝضیعی تٛؾٗ ٝیبفت ٝاؾتٔ ،كىالت ظیؿت
ٔحیُی  ٚارتٕبٖی ْٟٛض پیسا وطز ٜا٘س  ٚزض زضاظ ٔست ٔكىالت فطاض ٚضا ثیكتط اظ فٛایس آٖ ذٛاٞس قس .چطا و ٝتٛؾٗ ٝغیط
لبثُ وٙتطَ ٌطزقٍطی ٔی تٛا٘س ربشث ٝیه ٔمهس تٛضیؿتی ضا وبٞف ثسٞس .تٛر ٝث ٝحطیٓ ٞبٔ ،حسٚزٞ ٜب ِ ٚجٞ ٝب  ٚاٖٕبَ
٘ٓبضت ثط ارطای اٞساف ّٖٕیبتی  ٚرٌّٛیطی اظ ٞط ٌ ٝ٘ٛؾبذت  ٚؾبظ  ٚضقس ثی ضٚی ٝزض حٛظٌ ٜطزقٍطی ثبیس زض ؾطِٛحٝ
اٞساف تٛؾٗ ٝثبقس.
8ـ 5ـ یکپارچٍ کردن ي پیًوذ ػملکردَاي جاربٍ َای متىًع گردشگری
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انٛالً زیسٌبٞ ٜب غبِت ثط ٔسیطیت تٛؾٌٗ ٝطزقٍطی ثبیس ٔجتٙی ثط زیسٌبٞی پٌ ٟٝٙطا ثبقس تب ٘مٌُ ٝطاِ ،صا زض ثط٘بٔٝ
ضیعی ثبیس حتی إِمسٚض ؾٗی ثط آٖ ثبقس و ٝتٕبٔی ربشثٞ ٝب  ٚلبثّیت ٞبی ٌطزقٍطی یه ضٚؾتب ضا ثب ؾبیط پتب٘ؿیُ ٞبی
آٖ حٛظ ٜضٚؾتبیی ثٕٞ ٝسیٍط پی٘ٛس ظز  ٚاظ ٞط وساْ ثطای تمٛیت ٌیطی  ٚافعایف فٗبِیت ٞبی ٌطزقٍطی اؾتفبزٕٛ٘ ٜز
ثٙبثطایٗ ٞط ٌٔ ٝ٘ٛساذالت وبِجسی ،ایزبز زؾتطؾی ٞب  ٚفًبٞبی رسیس ثبیس يٕٗ پٛقف زازٖ تٕبٔی ربشثٞ ٝبی یه
ضٚؾتب ثتٛا٘س پیٛؾتٍی  ٚپی٘ٛس ثب ربشثٞ ٝبی ؾبیط ٔٙبَك آٖ حٛظ ٜضا تبٔیٗ وٙس و ٝایٗ ٔؿبِ ٝزض ٔسیطیت  ٚتمبيبی
تٛضٞبی ٌطزقٍطی ثؿیبض حبئع إٞیت اؾت.
8ـ 6ـ التسام بٍ رػایت اصل «حذيد تغییرات قابل قبًل»
ثسیٟی اؾت و ٝزض تٛؾٗٞ ٝبی ٔطث ٌٛثٌ ٝطزقٍطی ّٖی اِرهٛل ٌطزقٍطی ضٚؾتبیی ،اٖٕبَ تغییطات ٔ ٚساذّ ٝزض
ثبفت ضٚؾتب یب ٔحیٍ َجیٗی أطی ارتٙبة ٘بپصیط ٔی ثبقس أب ثب ٖٙبیت ث ٝحؿبؾیت ٚ ٚیػٌی ٞبی ذبل ارتٕبٖی ٚ
ظیؿت ٔحیُی زض حٛظٞ ٜبی ضٚؾتبیی  ٚایٙى ٝتغییطات ظیبز  ٚافطاٌ زض ٔیعاٖ ٔساذالت  ٚزٌطٌٕٛ٘ ٖٛزٖ ٔحیُی زض
تٛؾٌٗ ٝطزقٍطی ضٚؾتبیی ُِٕبت رجطاٖ ٘بپصیطی ثٔ ٝحیٍ ظیؿت  ٚیب ؾبذتبضٞبی وبِجسی  ٚارتٕبٖی ضٚؾتب ٚاضز ٔی
وٙس ِصا ثبیس زض ثط٘بٔ ٝضیعی ٞب ث ٝاٖٕبَ تغییطات زضحس لبثُ لجّٔ # LAC:Limits Acceptable change$ َٛعْ ثٛز
ایٗ انُ ٘ح ٜٛاضتجبٌ ٔبثیٗ قطایٍ لبثُ لجٚ َٛيٕ ٔٛرٛز ضا ثب ٚيٕ ُّٔٛة ٞ ٚسف ثط٘بٔٔ ٝكرم ٔی وٙس  ٚزأٚ ٝٙ
ٔحسٚزٔ ٜساذّ ٝزض ٔحیٍ ٌطزقٍطی ضا تب حس ٔزبظ تغییطات ٔحیُی تٗییٗ ٔی وٙس .ثسیٟی اؾت اظ ٔیبٖ َطح ٞب  ٚثط٘بٔٝ
ٞبٞ ،ط وساْ ٔٙزط ث ٝحسالُ زذبِت  ٚتغییط زض ٔحیٍ غبِجبً ثىط  ٚزؾت ٘رٛضز ٜضٚؾتبیی قس ٔیتٛا٘س زض اِٛٚیت ا٘تربة
لطاض ثٍیطز$.لبؾٕی  ٚقٟبثی؛#59: 1387
ٕٞبُ٘ٛض و ٝپیف تط اقبض ٜقس انّی تطیٗ ٞسف  ٚحسالُ یىی اظ انّی تطیٗ اٞساف ٘یُ ث ٝتٛؾٗ ٝپبیساض ٌطزقٍطی
ضٚؾتبیی ،وؿت ٔٙفٗت  ٚثٟطٕٖ ٜستبً التهبزی ثطای ؾبوٙیٗ ضٚؾتب  ٚحٛظ ٜضٚؾتبیی ٚا لٕ زض ُٔٙم ٝزاضای ربشثٚ ٝ
لبثّیت ٌطزقٍطی ٔیجبقس و ٝلبٖستبً ثٟطٞ ٜبی زیٍطی ٘یع چ ٖٛتٛؾٕٖٗ ،ٝطاٖ  ٚآثبزا٘ی  ٚاضتمبی ؾبذتبضٞبی فطٍٙٞی ٚ
ارتٕبٖی ضا ثطای ضٚؾتب ثٕٞ ٝطا ٜذٛاٞس زاقت .شوط ایٗ ٘ىت ٝاِعأی اؾت و ٝحتی اٌط ٔٛيٌ ٔٛطزقٍطی زض حٛظٜ
ضٚؾتبیی ،ربشث ٝای غیط اظ ذٛز ضٚؾتب ثبقس ٔب٘ٙس ٖبُٔ َجیٗی ،احطی تبضیری  ٚغیط ٜثبظ  ٓٞاظ ٘مف ضٚؾتب یب ضٚؾتبٞبی
ٚالٕ زض آٖ ُٔٙم ٝزض فطآیٙس ثط٘بٌٔ ٝطزقٍطی چیعی وٓ ٘رٛاٞس قس  ٚاظ آ٘زب و ٝزض تبٔیٗ أىب٘بت  ٚتؿٟیالت ثٛٓٙٔ ٝض
افعایف لسضت وكف  ٚتٕبیُ ٌطزقٍطاٖ زض ثبظزیس اظ آٖ ُٔٙم ،ٝضٚؾتب  ٚاٞبِی ضٚؾتب ٘مف ٔحٛضی ضا ایفب ذٛاٙٞس وطز $ثب
تٛر ٝث ٝاٞساف تٛؾٗ ٝپبیساض ضٚؾتبییِ#صا زض پطزاذتٗ ثٛٔ ٝي ٔٛتٛؾٗ ٝپبیساض ٌطزقٍطی ضٚؾتبیی ،ؾبٔب٘سٞی ،ثٟؿبظیٚ ،
ٔٙبؾت ؾبظی ضٚؾتب ٔ ٚحیٍ  ٚثبفت آٖ اظ يطٚضیبت ضؾیسٖ ث ٝایٗ اٞساف ٔی ثبقٙس ثٙبثطایٗ تٛؾٗ ٝپبیساض ٌطزقٍطی
ضٚؾتبیی ثسٔ ٖٚساذّ ٝزض ضٚؾتب أطی ارتٙبة ٘بپصیط ٔی ثبقس  ٚثبیس ث ٌٝ٘ٛ ٝای ا٘زبْ پصیطز و ٝيٕٗ حفّ  ٚتساْٚ
ویفیبت ثبالی ظ٘سٌی ضٚؾتبیی ٕٞطاؾتب ثب اٞساف ّٖٕیبتی ٘یُ ث ٝتٛؾٗ ٝپبیساض ٌطزقٍطی ثبقس و ٝشیالً ٕٟٔتطیٗ اِعأبت
ٔساذّ ٝزض تٛؾٗ ٝضٚؾتبیی ثب ٔحٛضیت ٌطزقٍطی ث ٝنٛضت ارٕبِی اقبض ٜذٛاٞس قس:
ـ ٔساذّ ٝثبیس ثٟؿبظی  ٚؾبٔب٘سٞی تٕبْ ؾُح ضٚؾتب ضا پٛقف زٞس.
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ـ ٔساذّ ٝزض زاذُ ثبفت ثبیس فطاتط اظ حس وفؿبظی  ٚثس٘ ٝؾبظی  ٚزض ؾُحی ثبالتط  ٚزض ٖٕك وبِجس ضٚؾتب ا٘زبْ
پصیطز.
ـ ٔساذّ ٝثبیس ذسٔبت ظیط ؾبذتی زض ثبفت ضٚؾتب ضا ؾبٔبٖ زٞس.
ـ ٔساذّ ٝثبیس زض ؾُح فطٍٙٞی  ٚارتٕبٖی ٘یع تؿطّی یبثس
ـ ٔساذّ ٝثبیس َطح ٞب  ٚزذبِت ٞبی لجّی غیط انِٛی زض ضٚؾتب ضا ؾبٔب٘سٞی وٙس
ـ ٔساذّ ٝزض ٟ٘بیت ثبیس ویفیت ظیؿت ثٔٛی  ٚؾُح ٔٗیكتی زض ضٚؾتب ضا اضتمبء زٞس$.اوطٔی َ ٚبٞطی؛.#78: 1387

9ـ جمغ بىذی ي وتیجٍ گیری
ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝاقبض ٜقس ضٚؾتبٞبی وكٛض ٔب اظ یه لبثّیت فطٍٙٞی غٙی ثطذٛضزاض ٞؿتٙس ٔب٘ٙس ظثبٖ ٌٛ ٚیف ٞبی
ٔحّی ٔرتّف ،پٛقف ِ ٚجبؼ ٔت ،ٔٛٙا٘ٛأ غصاٞبی ٔحّیٛٔ ،ؾیمی ،آزاة  ٚضؾ ،ْٛنٙبیٕ زؾتی ،فٗبِیت ٞبی ٔتٔٛٙ
وكبٚضظی ،ثبظاضٞبی ٔحّی و ٝزض وٙبض الّیٓ ٞبی ٌ٘ٛبٌ ٚ ٖٛذهٛنیبت ٔتَ ٔٛٙجیٗیٔ ،حیُی  ٚوبِجسی چٟط ٜای ذبل
ث ٝایٗ ٔٙبَك ثركیس ٜاؾت ،ایٗ رّٞ ٜٛبی غٙی فطٍٙٞی ثب ٟٔبرطت ضٚؾتبییبٖ ث ٝقٟطٞب  ٚثٚ ٝیػ ٜقٟطٞبی ثعضي ،اظ
ؾبَ ٞبی ٌصقت ٚ ٝث ٝتسضیذ زض فط ًٙٞقٟطی ازغبْ قس ٚ ٜاظ زؾت ضفتٗ ت ٚ ٔٛٙربشثٙٔ ٝحهط ایٗ رّٞ ٜٛب ٕٛٞاض ٜثٝ
ٖٛٙاٖ ٖبُٔ ذُطی ثطای لبثّیت ٞبی فطٍٙٞی وكٛضٔبٖ ثٛز ٜاؾت ِصا احیب  ٚتمٛیت  ٚحفبْت اظ ایٗ رٙجٞ ٝب ثطای
وكٛضٔبٖ و ٝثیف اظ ٌ "65طزقٍطاٖ آٖ ثب اٞساف فطٍٙٞی  ٚاضز ٔی ق٘ٛس ثٖٛٙ ٝاٖ یىی اظ ٕٟٔتطیٗ زغسغٞ ٝب  ٚثط٘بٔٞ ٝب
ثبیس زض زؾتٛض وبض لطاض ٌیطز.
زض ذهٛل ثط٘بٔٞ ٝبی تٛؾٌٗ ٝطزقٍطی ضٚؾتبیی ثبیس اقبض ٜوطز وٚ ٝالٗیت أط ایٗ اؾت ثطٌعاضی ٕ٘بیكٍبٞ ٜب ٚ
ركٛٙاضٞ ٜبی پطاوٙس ٚ ٜثطیس ٜقس ٜاظ ٔجسأ  ٚذبؾتٍب ٜانّی رّٞ ٜٛبی فطٍٙٞی ظ٘سٌی ضٚؾتبیی ٕ٘یتٛا٘س ضاٍٞكب  ٚحالَ
ٔكىالت زض ٖطنٌ ٝطزقٍطی ضٚؾتبیی ثبقس چطا و ٝثٟتطیٗ ٔحُ ثطای ٔكبٞس ٜایٗ پتب٘ؿیُ ٞب  ٚایٗ ؾطٔبیٞ ٝبی غٙی
ٕٞبٖ ضٚؾتبٞب ٚث ٝنٛضت َجیٗی ٚ ٚالٗی ٔی ثبقٙس  ٚث ٝربی رسا وطزٖ ایٗ ٔٓبٞط اظ ذبؾتٍبٚ ٜالٗیكبٖ ُٔٙمی  ٚاِعأی
ایٗ اؾت و ٝثب ّٖٕی ٕ٘ٛزٖ ثط٘بٔٞ ٝب  ٚاٞساف تٛؾٌٗ ٝطزقٍطی زض ایٗ ٔٙبَك ـ و ٝثٕٟٔ ٝتطیٗ آٟ٘ب اقبض ٜقس ـ ٓٞ
ظٔی ٝٙض٘ٚك  ٚقىٛفبیی ٌطزقٍطی ایزبز وطز  ٓٞ ٚتٛؾٕٖٗ ٚ ٝطاٖ  ٚآثبزا٘ی ضٚؾتب ضا فطإٛ٘ ٓٞز و٘ ٝیُ ث ٝتٛؾٗ ٝپبیساض
زض اِتعاْ ث ٝتبٔیٗ ایٗ اٞساف ٔمسٚض ذٛاٞس ثٛز.
ٌطزقٍطی ضٚؾتبیی ثب تٛر ٝثٔ ٝعیت ٞب  ٚزؾتبٚضزٞبی چٙس ٌب٘ ٝتٛؾٗ ٝآٖ أطٚظ ٜزض ضأؼ ثط٘بٔ ٝضیعی ٞبی حٛظٜ
تٛضیؿٓ وكٛضٞب لطاض زاضز  ٚایٗ ٔ ٟٓث ٝلسضی زض حبَ ٌؿتطـ اؾت و ٝا٘س٘ٚعی ثب ض٘ٚك ٌطزقٍطی ضٚؾتبیی اـ الساْ ثٝ
تٛؾٗ ٝوكتعاضٞبی رب ٚ ٜٚؾٔٛبتطا وطز ٜاؾت  ٚثب ٚرٛز البٔت ٌطزقٍطاٖ زض ٞتُ ٞبی قٟطی ا٘س٘ٚعی ،فٗبِیت ٞبیی ٔب٘ٙس
وكت ثط٘ذ  ٚیب ث ُٕٖ ٝآٚضی وبئٛچ ٛزض ٔعاضٔٛٔ ،ضز ثبظزیس ٌطزقٍطاٖ لطاض ٔی ٌیطز ،زض غاپٗ ٘یع ضایذ تطیٗ ٌٝ٘ٛ
ٌطزقٍطی ضٚؾتبیی قبُٔ البٔت زض ٔعضٖ ٚ ٝاؾتفبز ٜاظ غصاٞبی وكبٚضظاٖ اؾت ،زض وط ٜرٛٙثی ظ٘سٌی ٌطٞٚی ثب ؾبوٙبٖ
ضٚؾتبٞب تساضن زیسٔ ٜی قٛز  ٚزضٔبِعی زِٚت الساْ ث ٝحٕبیت ٔبِی  ٚؾطٔبیٌ ٝصاضی زض ثیف اظ ٘ 35مٌُ ٝطزقٍطی
ضٚؾتبیی رٟت آٔٛظـ  ٚایزبز ؾطٌطٔی  ٚأىب٘بت تفطیحی ٕ٘ٛز ٜاؾت$،پبن؛#497: 1389؛ ربِت تط ایٙى ٝحتی أطٚظٜ
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ضٚؾتبٞبی ثطذی وكٛضٞب رسای اظ لبثّیت ٞبی شاتی  ٚوبِجسی  ٚفطٍٙٞی ذٛز ٔیتٛا٘ٙس ٔحّی ثطای ٕ٘بیف اؾتفبز ٜاظ
تىِٛٛٙغی  ٚلبثّیت ٞبی ثٔٛی زض تبٔیٗ آؾبیف  ٚضؾیسٖ ث ٝتٛؾٗ ٝپبیساض ُٔطح ثبقٙس ثَٛ ٝض ٔخبَ زض حبَ حبيط
ٔٛؾؿبت تحمیمبتی وكٛضٞبیی چٙٞ ٖٛس ،پبوؿتبٖ ،چیٗ ،غاپٗ  ٚاٍّ٘یؽ تٛر ٝذٛز ضا ث ٝؾبذت پبُ٘ ٞبی ثتٙی تمٛیت
قس ٜثب اِیبف  ٚلبثّیت ٞبی اؾتفبز ٜاظ ثبٔج ،ٛؾجٛؼ ثط٘ذ ٛٔ ٚاز ؾِّٛعی زض تِٛیس زیٛاضٞبی وبغصی ُٔٗٛف ٕ٘ٛز ٜا٘س اظ وٝ
ٚضٚز ایٗ فطآٚضزٞ ٜب ث ٝتىِٛٛٙغی ٘ٛیٗ إٞیت ضٚؾتبٞب ٘ ٚمف آٟ٘ب ضا ثیكتط رٌّ ٜٛط ٕ٘ٛز ٜاؾت  ٚیب فٗ آٚضی تِٛیس ٌبظ
ٔتبٖ اظ فًٛالت حیٛا٘ی ،ا٘ؿب٘ی ،قبخ  ٚثطي  ٚپؿٕب٘سٞ ٜبی وكبٚضظی و ٝث ٝثیٌٛبظ ٔكٟٛض اؾت رسای اظ تبٔیٗ اٞساف
تِٛیس ا٘طغی اضظاٖ لیٕت ٚ ،ثٟؿبظی ظیؿت ٔحیُی ثٖٛٙ ٝاٖ ربشثٞ ٝبی تىِٛٛٙغیىی زض ضٚؾتبٞبی ایٗ وكٛضٞب ُٔطح قسٜ
ا٘س$ؾطتیپی پٛض؛.#11: 1387
ٞسف اظ َطح ٔؿبئُ فٛق ثیبٖ ت ٔٛٙربشثٞ ٝبی ٔٛرٛز  ٚثٚ ٝرٛز آٔس ٜزض ضٚؾتبٞب  ٚربیٍبٕٔ ٜتبظ ٌطزقٍطی
ضٚؾتبیی زض تزبضة رٟب٘ی ٔی ثبقس أب زض ٖیٗ حبَ ثبیس زٚثبض ٜإٞیت  ٚحؿبؾیت أط ضا زض حفّ ٔحیٍ ظیؿت ٚ
رٌّٛیطی اظ ٔرسٚـ قسٖ چٟط٘ ٜزیت ظ٘سٌی ارتٕبٖی ِ ٚع ْٚحطاؾت اظ ثؿتطٞبی فطٍٙٞی ،ثٔٛیٗٔ ،یكتی ٘ ٚیع رّٜٛ
ٞبی وبِجسی زض ضٚؾتب ضا ٔتصوط قٛیٓ.
یىی اظ آفت ٞبی ًٔطض زض تٛؾٌٗ ٝطزقٍطی ضٚؾتبیی ٚضٚز اٍِٞٛبی قٟطی ٕٔٗبضی  ٚاظ ثیٗ ضفتٗ ؾبذتبض وبِجسی ٚ
ٕٔٗبضی ضٚؾتب ٔی ثبقس و ٝایٗ ٚیػٌی وبِجسی ذٛز ثٖٛٙ ٝاٖ یىی اظ ٕٟٔتطیٗ ربشثٞ ٝب زض ضٚؾتبٞب ُٔطح ٔی ثبقسٕٝٞ ،
آٌبٙٞس و ٝاٌط ضٚؾتبی ٌٛض٘بی ٔهط قٟطتی ثیٗ إِّّی زاضز نطفبً ثّٖ ٝت تُبثك َطاحی  ٚؾبٔب٘سٞی آٖ ثب ٚیػٌی ٞبی
ؾٙتی  ٚثٔٛی ضٚؾتبٞبی ٔهط ٚ ٚفبزاضی حؿٗ فتحی ث ٝایٗ ٚیػٌی ٞبی فطٍٙٞی ،ارتٕبٖیٗٔ ،یكتی  ٚوبِجسی ضٚؾتب زض
َطح ؾبٔب٘سٞی آٖ ٔی ثبقس$فتحی؛ ٚ #1382ایٗ زض حبِی اؾت و ٝزض وكٛضٔب  ٚث ٝثٟب٘ ٝؾبذت یب ثٟؿبظی ٔؿىٗ
ضٚؾتبیی  ٚثب اُٖبی تؿٟیالت ثب٘ىی رٟت ٘یُ ث ٝتٛؾٗ !!ٝثیكتطیٗ ذسق ٝث ٝثبفت ٞب  ٚرّٞ ٜٛبی ثٔٛی ٕٔٗبضی ضٚؾتبیی
ٚاضز آٔس ٜاؾت چطا و ٝؾبظ  ٚوبض ٔٙؿزٓ ٕٞ ٚبٍٙٞی زض ؾٙزف  ٚاضظیبثی ٔیعاٖ تُبثك ایٗ َطح ٞب ثب ٕٔٗبضی ضٚؾتبٞب
ٚرٛز ٘ساضز  ٚزیطی ٘رٛاٞس پبییس و ٝقبٞس تجّٛض قىُ  ٚثبفت وٛچه قس ٜای اظ قٟطٞب ذٛاٞیٓ ثٛز و ٝفمٍ اؾٓ ضٚؾتب ٚ
ٔحیٍ ضٚؾتبیی ضا ث ٝنٛضت ْبٞطی ذٛاٙٞس زاقت  ٚایٗ ؾطٔبیٞ ٝبی ٕٔٗبضی زض وٙبض ؾبیط ٚیػٌی ٞب  ٚلبثّیت ٞبی
ؾٙتی ـ ثٔٛی ٘یع وٓ وٓ ث ٝثبز فطأٛقی ؾپطز ٜذٛاٙٞس قس.
ثی تٛرٟی ث ٝظیطؾبذت ٞبی ٌطزقٍطی ٘ ٚیع ؾبٔب٘سٞی حًٛض ٌطزقٍطاٖ زض ثطذی ٔٙبَك ضٚؾتبیی وكٛضٔبٖ زض
ؾبَ ٞبی اذیط ا٘جبقت ظثبِ ٝزض ایٗ ٔٙبَك  ٚترطیت ٞبی ظیؿت ٔحیُی ٔرتّفی ضا ٔٛرت قس ٜاؾت اظ َطفی ٖسْ
ؾبظٔب٘سٞی  ٚآٔٛظـ وبفی ٌطزقٍطاٖ زض تجییٗ حؿبؾیت ٚ ٚیػٌی ٞبی ذبل ٔٙبَك ضٚؾتبیی یىی زیٍط اظ ًٔٗالت
ٔٛرٛز ٔی ثبقس چٙب٘ى ٝثَٛ ٝض ٔخبَ ّٖت انّی آتف ؾٛظی چٙس ٔبٌ ٜصقت ٝپبضن ّٔی ٌّؿتبٖ ضا زض ٖسْ ضٖبیت ٔؿبئُ
ایٕٙی تٛؾٍ ٌطزقٍطاٖ ٌعاضـ زاز ٜا٘سٚ ،الٗیت ایٗ اؾت و ٝضغجت  ٚضيبیت ربٔٗٔ ٝیعثبٖ زض تأٔیٗ ض٘ٚك ٌطزقٍطی
فبوتٛضی ثؿیبض ٔٔ ٟٓی ثبقس چطا و ٝیىی اظ اضوبٖ اؾبؾی تٛؾٗ ٝپبیساض ٌطزقٍطی ربٔٗٔ ٝمهس ٔ ٚیعثبٖ ٔی ثبقس  ٚاٌط
ُٔبثك تحمیمبت ا٘زبْ ٌطفت ٝاٞبِی ضٚؾتبی اثیب٘ٔ ،ٝؿبفط ٌطیع قس ٜا٘س  ٚاٞبِی ٔبؾ٘ ِٝٛیع ثطذالف ؾبثك ،اٍ٘یعٔ ٜیعثب٘ی ٚ
ٕٟٔبٖ ٘ٛاظی ذٛز ضا تب حس ظیبزی اظ زؾت زاز ٜا٘س ثّٖ ٝت ٖسْ تٗبُٔ ٔٙبؾت ٔب ثیٗ ٌطزقٍط  ٚربٔٗٔ ٝمهس زض آؾیت
ٞبی ظیؿت ٔحیُی  ٚذسقٞ ٝبی فطٍٙٞی ـ ارتٕبٖی ٚاضز ٜثط ضٚؾتبٞب ٔی ثبقس؛ ثٙبثطایٗ نطفبً ثط٘بٔ ٝضیعی ٞبی ؾرت
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افعاضی  ٚاحساث  ٚؾبذت أبوٗ زض ؾطٔبیٌ ٝصاضی ٞبی تٛؾٌٗ ٝطزقٍطی وبفی ٘یؿت ثّى ٝأٛض ٘طْ افعاضی اظ رّٕٝ
آٔٛظـ ٖٛأُ ٔٛحط زض ٌطزقٍطی ٔب٘ٙس ٌطزقٍطاٖ ٔ ٚیعثب٘بٖ ثبیس ٕٟٔتط اظتٛؾٗٞ ٝبی وٕی ٔس ٘ٓط لطاض ٌیطز چطا و ٝزض
تٕبٔی زؾتٛضإُِٗ ٞبیی و ٝتٛؾٍ نبحجٓٙطاٖ أط ٌطزقٍطی اضائ ٝقس ٜاؾت رسای اظ ٔٛاضزی زض ذهٛل ربٔٗٔ ٝمهس ،
ٔسیطیت ٔمهس ٔ ٚسیطیت ثٍٙبٟٞبی فٗبَ زض ٖطنٌ ٝطزقٍطی ،ثِ ٝع ْٚپصیطفتٗ ٔؿئِٛیت ذٛزآٔٛظی زض ظٔی ٝٙاضظقٟبی
ربٔٗٔ ٝمهس تٛؾٍ ٌطزقٍطاٖ ثٖٛٙ ٝاٖ یىی اظ اضوبٖ تٛؾٗ ٝپبیساض زض ایٗ نٗٙت اقبض ٜقس ٜاؾت ِصا تأویس ٔی زاض٘س وٝ
ٌطزقٍطی ثَٛ ٝض ٌٖٕ ٚ ْٛطزقٍطی ضٚؾتبیی ثَٛ ٝض اذم ثبیس یه ؾفط ٔتٟٗسا٘ ٝثبقس و ٝزض آٖ ثبظزیس وٙٙس٘ ٜؿجت ثٝ
تأحیط ضفتبض ذٛز ثط فطٔ ٚ ًٙٞحیٍ ربٔٗٔ ٝمهس آٌبٞی زاقت ٝثبقس$ض٘زجطیبٖ  ٚظاٞسی؛#56: 1388؛ ثسیٟی اؾت وٝ
تجّیغبت  ٚثط٘بٔ ٝضیعی ٞبی رصة ٌطزقٍط ٘یع اظ رّٕ ٝيطٚضیبت أٛض ٘طْ افعاضی ٔی ثبقس ؤ ٝتبؾفب٘ ٝزض وكٛض ٔب آٍ٘ٝ٘ٛ
و ٝقبیؿت ٚ ٝثبیؿت ٝاؾت إٞیت زازٕ٘ ٜی قٛز حتی ٔؿئٛالٖ شیطثٍ أٛض ٌطزقٍطی ٘یع ذٛز ث ٝآٖ الطاض ٔی وٙٙس و ٝزض
وكٛض ٔب ثٛزر ٝرصة ٌطزقٍط ؾبظٔبٖ ٔیطاث فطٍٙٞی ٌ ٚطزقٍطی حسٚز یه ٔیّی ٖٛزالض ثٛز ٜزض حبِی و ٝزض وكٛض
ٕٞؿبی ٚ ٝاِجت ٝضلیت زض ٖطنٌ ٝطزقٍطی یٗٙی تطوی ،ٝثٛزر ٝتجّیغبت ٌطزقٍطی حسٚز چٟبضنس ٔیّی ٖٛزالض ٔی ثبقس
و ٝاِجت ٝایٗ ٘ ٔٛاٖتجبض لبئُ قسٖ زض ٌطزقٍطی احطات ٔخجت ٖٕٔٛی  ٚثبظز ٜالتهبزی ذٛزی لُٗبً ثطٚظ ذٛاٞس زاز
ٕٞچٙب٘ى ٝزض تطوی ٝثطٚظ زاز ٜاؾت.
آ٘چ ٝشوط آٖ أیس ثرف اؾت ایٗ ٘ىت ٝاؾت و ٝذٛقجرتب٘ ٝاوخط لطیت ث ٝاتفبق ضٚؾتبٞبی ایطاٖ چ ٝضٚؾتبٞبی
وٛیطی ،وٞٛؿتب٘ی یب وٞٛپبی ٝای لبثّیت تجسیُ ث٘ ٝمبٌ ٌطزقٍطی زض حٛظٞ ٜبی ثیٗ إِّّیّٔ ،ی٘ ،بحی ٝای ُٙٔ ٚم ٝای
ضا زاض٘س  ٚثی ا٘هبفی اؾت و ٝفمٍ ضٚؾتبٞبی ٔبؾ ،ِٝٛاثیب٘ ،ٝوٙسٚاٖ،وٙسِٛؼٔ ،یٕٙس ،اٚضأبٖ  ٚغیط ٜضا ربشثٞ ٝبی
ٌطزقٍطی ث ٝحؿبة آٚضیٓ چطا و ٝؾبیط ضٚؾتبٞب ٘یع ث ٝقطٌ تٛر ٚ ٝتأٔیٗ قطایٍ الظْ لبثّیت رصة ٌطزقٍطی ضا زاض٘س
ثَٛ ٝض ٔخبَ زض ضٚؾتبی ثٛا٘بت اؾتبٖ فبضؼ ثٕٞ ٝت یىی اظ اٞبِیٌ ،طزقٍطی ضٚؾتبیی ض٘ٚك ذٛثی یبفت ٚ ٝایٗ ٘مُٛٔ ٝضز
اؾتمجبَ ٌطزقٍطاٖ ذبضری ٘یع لطاض ٌطفت ٝاؾت چٙب٘ىٔ ٝطز ضٚؾتبیی ایٗ زیبض ثب ٕٞىبضی ذب٘ٛاز ٜاـ وٍٕٞ ٝی ِجبؼ
ٔحّی ث ٝتٗ زاض٘س يٕٗ پصیطایی انیُ اظ ٔؿبفطاٖ ثب ذٛضان  ٚؾٛغبت ٔحّی آ٘بٖ ضا ضٚا٘ ٝزیبضقبٖ ٔی وٙٙس$،پبن؛1389
 ٚ #497:ایٗ ٕٞبٖ حسالُ زؾت آٚضی اؾت و ٝلبثّیت تؿطّی  ٚتٕٗیٓ زض ؾطاؾط ضٚؾتبٞبی ایطاٖ ضا زاضز.
زض ذبتٕ ٝیىجبض زیٍط ثبیس إٞیت نٗٙت ٌطزقٍطی ایٗ نٗٙت ثی زٚز ضا یبزآٚض قٛیٓ چطا ؤُ ٝبثك ثطضؾی ٞبی ثٝ
ُٖٕ آٔس ٜاظ ٞط قف قغُ ٔ ٟٓز٘یب یىی زض اضتجبٌ ثب نٗٙت ٌطزقٍطی ٔی ثبقس  ٚث ٝاظای ٞط ثیؿت ٘فط تٛضیؿت ٚاضز ثٝ
وكٛض ،یه قغُ ایزبز ٔیكٛز$ویبوزٛضی  ٚضٚزٌط٘ػاز؛ِ #374: 1386صا ایٗ نٗٙت ٔیتٛا٘س ثٖٛٙ ٝاٖ یىی اظ ٕٟٔتطیٗ ،پط
ثبظز ٜتطیٗ  ٚاقتغبِعاتطیٗ نٙبیٕ رٟبٖ ُٔطح ثبقس چطا و ٝلبزض اؾت زض وٕتطیٗ ظٔبٖ ٘یطٞٚبی وبضی ؾبز ٜضا ثب آٔٛظـ
ٞبی وٛتبٔ ٚ ٜیبٖ ٔست زض چطذ ٝالتهبز ٚاضز ٕ٘بیس  ٚزض ایٗ ثیٗ تٛؾٌٗ ٝطزقٍطی ضٚؾتبیی ثب آٖ ٚ ٕٝٞؾٗت ربشثٚ ٝ
تٔ ٔٛٙجتٙی ثط اضظـ ٞب  ٚؾطٔبیٞ ٝبی ارتٕبٖی ـ فطٍٙٞی ٔیتٛا٘س يبٔٗ تٛؾٗ ٚ ٝآثبزا٘ی ضٚؾتبٞب ٘ ٚیع ض٘ٚك ٌطزقٍطی ٚ
٘یُ ث ٝتٛؾٗ ٝپبیساض ثبقس.
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