
 
  
  
  
  

 ريزي توسعه گردشگري روستاييدار در برنامهشناسايي اقدامات اولويت

 (نمونه موردي مطالعه: شهرستان كرمانشاه)

  1نوذر قنبري
  واحد كرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمي، كرمانشاه، ايراناستاديار گروه جغرافيا، 

 12/11/1394تاريخ پذيرش مقاله:    09/08/1394 تاريخ دريافت مقاله:

  چكيده 
هاي اقتصادي است. امروزه يكي از مهمترين مشكالت مردم در فضاهاي روستايي استان كرمانشاه، بيكاري و عدم تنوع در فعاليت  

مقاله، شناسايي شود. هدف كلي اين گردشگري به عنوان راهي جهت ايجاد اشتغال و افزايش درآمد روستاييان محسوب مي
باشد. اين تحقيق از نوع كاربردي بوده و براي ريزي توسعه گردشگري روستايي شهرستان كرمانشاه ميدار در برنامهاقدامات اولويت

آوري اطالعات مبتني بر تلفيقي از روشها نظير؛ مشاهده استفاده شده و ابزار جمعيابي) زمينه -پيمايشيانجام آن از روش توصيفي(
جاذبه در  – نقطه 52دهد كه بيش از اني، تكميل پرسشنامه و مصاحبه با روستاييان بوده است. نتايج اين تحقيق نشان ميميد

توان به توسعه صنعت گردشگري روستايي كمك ريزي و ساماندهي آنها ميروستاهاي شهرستان كرمانشاه وجود دارد كه با برنامه
ها زيارتي بوده و اكثر آنها از دسترسي مناسب برخوردار نيستند. از بين اين جاذبه –از نوع مذهبيمورد)  28ها (كرد. بيشتر اين جاذبه

مندند. همجواري كالن شهر اي و محلي بهرهاي بوده و مابقي از شعاع عملكرد ناحيهجاذبه داراي شعاع عملكرد منطقه –نقطه  5تنها 
ها جهت جذب گردشگر از كالن ريزي و ساماندهي اين جاذبهبه ضرورت برنامهكرمانشاه با فضاهاي روستايي شهرستان كرمانشاه، 

  افزايد. شهر كرمانشاه مي
  

  واژگان كليدي: گردشگري روستايي، روستاهاي شهرستان كرمانشاه، اقتصاد روستايي، اقتصاد گردشگري  
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 همدقم
   رد هعاسوت هار اراف تال  کاشم زا یاکی ،ندشیبطق و ییارگزکرمت ،اتسور و رهش نیب لداعت مدع ،یاهقطنم یاهتوافت
 تامدخ زکرمت ،ییایفارغج یاهاضف رد یرهش تسخن یوگلا ندوب مکاح .تسا ناریا ریظن ،هعسوت لاحرد یاهروشک
     یااهراوناخ دامآرد طاسوتم حطاس نیب یرباربان ، رزب یاهرهش رد رتشیب یلغش یاهتصرف دوجو ،رهش تسخن رد
  هداش یاهقطنم لداعت مدع هب رجنم ،اهاتسور و اهرهش رد هعسوت یاهصخاش توافت عومجم رد و ییاتسور و یرهش
  ینواماریپ یاهاضف ناونع هب ییاتسور یاهاضف و هتفایهعسوت یاهاضف و دشر بطق ناونع هب هقطنم  رزب یاهرهش و
    و اهاتاسور زا ار یترجااهم یااه تاکرح تانایرج مجح عوضوم نیا .دناهتفرگ رارق رگیدمه لباقم رد هتفاینهعسوت و
        ،تامداخ هاب یبایتاسد دایما هاب هاک ینارجااهم .تسا هدش ثعاب رهش تسخن و  رزب یاهرهش هب کچوک یاهرهش
  هاب یبایتسد یوجتسجرد و هدرک كرت ار دوخ یگدنز لحم ،هعسوت و هافر زا یدنمهرهب و یلغش یاهتصرف ،تاناکما
     رد ندانام راب ار  رزاب یاهرهاش نوماریپ یاههغاز رد ناکسا و اهرهش یاههیشاح رد تماقا ،دوخ یاهوزرآ و لامآ
  .دنهدیم حیجرت ،ینایم و کچوک یاهرهش و اهاتسور
 ،اه هار نیا زا یکی .دراد دوجو ییاتسور یاهاضف رد هعسوت هب یبایتسد و یگتفاینهعسوت زا ییاهر یارب یفلتخم داعبا 
 داجیا رد رثؤم یاه هار زا یکی ناونع هب هزورما ،ییاتسور یرگشدرگ .تسا ییاتسور یرگشدرگ جیورت و هعسوت
 فلتخم یاهروشک و تسا حرطم ایند رد ،یاهقطنم لداعت داجیا هجیتن رد و ،ناییاتسور دمآرد حطس شیازفا و لاغتشا
 .دناهدوبر رگیدمه زا ار تقبس یوگ ،رتشیب رگشدرگ بذج یاتسار رد
   زا هاک دانا لایخد لحم و هیحان ،هقطنم ،روشک کی رد نارگشدرگ دادعت شیازفا رب یفلتخم لقتسم یاهریغتم و لماوع
      ،هداش هائارا تامداخ نازایم ،مدرام دمآرد حطس ،گنهرف ،تینما ،تلود یلک یاهیراذگتسایس  هب ناوتیم اهنآ هلمج
 .دراد دوجو یدایز یرگشدرگ یاههبذاج هاشنامرک ناتسا یاهاتسور رد .درک هراشا ....و ییانبور و ییانبریز تاسیسثت
     هاب یاشخب عوانت و دامآرد شیازفا یاه هار ناونع هب اهنآ زا ناوتیم اههبذاج نیا یارب هعسوت یزیرهمانرب تروص رد
  .درب هرهب ییاتسور یاهتیلاعف
 هلأسم نایب
 یاهتیفرظ هنیمز رد .تسا یرورض یرما رادتیولوا تامادقا و فادها ییاسانش ،هعسوت یزیرهمانرب هنوگ ره رد
 هب طونم هعسوت یزیرهمانرب هنوگ ره .درادن دوجو یبسانم تاعالطا هاشنامرک ناتسرهش رد ییاتسور یرگشدرگ
 ناتسا رد ات هدش ثعاب یرگشدرگ هعسوت یزیرهمانرب نادقف و تاعالطا فعض .تسا تاعالطا زا یرادروخرب
 اب مقر نیا هسیاقم .دریگ رارق هدافتسا دروم اهلته تخت تیفرظ زا % 41 و اهلته  اتا تیفرظ زا %41 اهنت ،هاشنامرک
 ،دهدیم ناشن ار اهلته تخت تیفرظ زا هدافتسا %91 و اهلته  اتا تیفرظ زا هدافتسا %41 هک یروشک طسوتم
 ناتسا یاهلته رد هنابش تماقا طسوتم .تسا رتمک یروشک طسوتم زا %91هاشنامرک ناتسا .تسا هلثسم نیا رگنایب
 هاشنامرک ناتسا .تسا 14/1 روشک لک یاهلته رد هنابش تماقا طسوتم هکیلاح رد هدوب بش 92/4 هاشنامرک
  .(0094 :یرگشدرگ و یگنهرف ثاریم نامزاس) .تسا روشک طسوتم زا رتمک9/:1
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  یرگاشدرگ رد ییاهلیسناتپ و اههبذاج هچ .تسا ییاتسور یرگشدرگ هعسوت یارب ییاهراکهار لابند هب شهووپ نیا
-تیولوا ؟تسا یرورض و مزال ییاتسور یرگشدرگ هعسوت یارب ینارمع تالخادم هچ ؟دراد دوجو ناتسا ییاتسور
  دنتاسه یلئاسم دراوم نیا ؟دشاب دیاب هنوگچ ،اههبذاج نیا درکلمع عاعش شیازفا یاتسار رد ینارمع تالخادم یدنب
  نتفااییپ رد شهووپ نیا .دشاب هتشاد نآ یارب ارجا لباق و قیقد یخساپ هتسناوتن زین ناتسا یرگشدرگ عماج حرط هک
   .تسا لئاسم نیا لح یارب ییاهراکهار و اهخساپ

 قیقحت تیمها و ترورض
 :تسا هدوب ترورض ود رب ینتبم قیقحت نیا ماجنا
  نارایا هلمج زا هعسوت لاحرد یاهروشک تالکشم زا یکی ،ییاتسور و یرهش یاهاضف رد یاهیحان لداعت مدع - فلا
   رد تواافت نایا .دراد یدایز فاکش ییاتسور و یرهش یاهاضف نیب نزاوت و لداعت مدع زین هاشنامرک ناتسا رد .تسا
   باجوم ،یرهاش  رزب زکارم رد ... و هافر ،لاغتشا ،تامدخ دیدش زکرمت .دراد فعض و تدش فلتخم یاهناتسرهش
  حطاس .د ایازفا یام یا هایحان لداعت مدع تدش رب ییارگزکرمت نیا و هدش اهرهش رد یلغش یاهتصرف و دمآرد شیازفا
   .تسا یرهش مدرم زا رتنییاپ رایسب اهاتسور رد ناییاتسور دمآرد طسوتم
  یااه   هار نیرتدایدج زا .تاسا هدومن حرطم ار دوخ تیمکاح رتالاب یاهزادنا و سایقم رد ییاتسور قطانم رد یراکیب
  یااه  هابذاج و رااثآ ییاسانش اب .تسا ییاتسور یرگشدرگ هعسوت ،ییاتسور عماوج رد دمآرد شیازفا و لاغتشا داجیا
  ناواتیم ،اهتخاسریز و ییانبریز تامدخ نیمثت و تالکشم عفر یدنبتیولوا و یزیرهمانرب تالخادم و یرگشدرگ
    و دامآرد شیازافا یاراب یهار ،ییاتسور یرگشدرگ شخب رد یراذگهیامرس .تخادرپ ییاتسور یرگشدرگ هعسوت هب
 .دوب دهاوخ ییاتسور عماوج رد یداصتقا یاهتیلاعف هب یشخب عونت
  رهاش تامدخ .دنک ادیپ شهاک ییاتسور و یرهش یاهتوافت ات تسا نآرب دصق اتسور و رهش نیب دنویپ یارب هزورما
  ندراکیزرواشک)دوش مه هب کیدزن و هباشم اتسور و رهش یداصتقا یاهتیلاعف .دوش مه هب کیدزن و هباشم اتسور و
     رد و اتاسور و رهاش لدااعت رد داناوتیم تیلاعف کی ناونع هب ییاتسور یرگشدرگ .(اهاتسور ندرکیتعنص و اهرهش
   .دشاب دمآراک و دیفم رایسب دناوتیم رضاح شهووپ رظنم نیا زا و .دشاب راذگریثثت رایسب اتسور و رهش نیب دنویپ

   جیااتن نیراخآ  سااسارب .تسا هداد یاج دوخ رد ار هاشنامرک رهش ینعی اضف رترب تیزکرم ،هاشنامرک ناتسرهش - ب
 کی ناونع هب تیعمج رفن 21000: دودح ندوب اراد اب هاشنامرک رهش ،9094 لاس نکسم و سوفن یمومع یرامشرس
  ییااضف نامزاس تیریدم ،رترب حطس تامدخ یخرب هئارا رد یتح و ناتسا یاضف تیریدم ،روشک برغ رد رهش نالک
   .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار روشک برغ هقطنم
 .دنشاب هتشاد یرگشدرگ و حیرفت هب یرتشیب زاین رهش نیا نانکاس هک هدش ثعاب رهش نیا رد یرهش یگدنز یاهانگنت
    یرهاشاریپ یاحیرفت یاهااضف و ییاتسور یاهزادنا مشچ و اهاضف تمس هب رهش نیا زا یحیرفت یاهرفس دایز مجح
 یرگشدرگ هعسوت یزیرهمانرب هب نتخادرپ ترورض ،دریگیم رب رد ار هاشنامرک ناتسرهش ییاتسور یاهاضف ًالاتدمع هک
   ااب هااشنامرک ناتسرهش ییاتسور یاهاضف رد ییاتسور یرگشدرگ هعسوت یزیرهمانرب مدع .دنکیم دزشوگ ار ییاتسور
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  یااهناینب بیرخت تابجوم دناوتیم ،دنیآیم اهاضف نیا یوس هب یرهش نوناک زا هک ینارگشدرگ رفس مجح هب هجوت
   .دروآ مهارف ار یرهش اریپ ییاتسور و یعیبط یاهاضف یدبلاک و یداصتقا ،یگنهرف –یعامتجا ،یعیبط
 قیقحت فادها
     ییاتاسور یرگاشدرگ هعاسوت رد ااهتیولوا ییاسانش و ییاتسور یرگشدرگ هعسوت یهدناماس ،هلاقم نیا یلک فده
 :زا دنترابع قیقحت نیا فادها نیرتمهم .دشابیم هاشنامرک ناتسرهش
 هاشنامرک ناتسرهش ییاتسور یاهاضف رد یرگشدرگ یاههبذاج و راثآ ییاسانش .4
   شریذاپ یاتاسار رد اهنآ زاین دروم یاهتخاس ریز نیمثت تهج ینارمع تالخادم یدنبتیولوا تهج یزیرهمانرب .1
 رتشیب رگشدرگ
   و هابذاج راه      دراکلمع عاعاش  ااقترا  هاب ناواتیم نآ هلمج زا هک تسا بترتم شهووپ نیا رب زین یرتییزج فادها
 اب هک لاس زا ییاههام ای لوصف رد یدرگتعیبط هب هتسباو ریغ یرگشدرگ یاهوگلا داجیا یجنس ناکما ،یرگشدرگرثا
     دامآرد حطاس شیازافا و لاغتاشا داجیا ،نارگشدرگ دادعت شیازفا ،میتسه وربور ناتسرهش رد رگشدرگ دادعت شهاک
   رد تایعمج یراگدانام ةنیمز شیازفا و اهاتسور رد یداصتقا یاهتیلاعف هب یشخب عونت ،ییاتسور یاهاضف رد مدرم
   یرتاسب ندراک  مهاراف ،ییاتاسور و یرهش یاهاضف نیب یاهقطنم لداعت مدع شهاک و یاهقطنم لداعت داجیا ،اهاتسور
  ییاتاسور یاهاضف و یعیبط طیحم بیرخت زا یریگولج تهج یرهش نارگشدرگ یارب هدش فیرعت لبق زا و بسانم
 .درب مان ار
 عوضوم هقباس
 یناهج سایقم رد -فلا
  یرگاشدرگ «ناویات»رد .دناهتشاد یاهظحالم لباق تفرشیپ ییاتسور یرگشدرگ هنیمز رد ایسآ  رش بونج یاهروشک
 عون ناونع هب ییاتسور یرگشدرگ روشک نیا رد .دیآیم باسح هب یاهیحان یزیرهمانرب زا یاهنومن ناونع هب ییاتسور
     تاغارف و حیرافت ندوامن مهاراف ،تسخن  تسا هدمع فده ود یاراد و تسا حرطم یزرواشک تیریدم زا یدیدج
 عرازم ،یندید عرازم »روشک نیا ییاتسور یاهاضف رد .ناییاتسور و نازرواشک دمآرد شیازفا ،مود و مدرم مومع یارب
    هتخااس لواحتم رگاشدرگ   شریذاپ راظن زا ار ییاتسور یاهزادنا مشچ «یتمالس عرازم و ،یشزومآ عرازم ،نادنورهش
   اتاسار نایا رد و هتشاد ییاتسور عماوج رب یاهدمع تارثا ییاتسور یرگشدرگ «دنلیات» رد .(90 :9094 ،یربنق).تسا
        لامحت تایفرظ یاعقاو دروآراب  راب یلواصا یزایرهمانرب نیا .تسا هتشاد یقطنم و یلوصا یزیرهمانرب دنلیات روشک
     دایکثت نارگاشدرگ شزوامآ و یالحم مدرم شزومآ و تکراشم ،یدنبهقطنم ،اهتخاسریز هعسوت ،ییاتسور یاهاضف
 (Rattanasuwongchai, 1998).دراد هویو
  نازروااشک دمآرد فاکش .دوریم رامش هب ییایسآ نازرواشک یارب دمآرد دیدج عبنم ییاتسور یرگشدرگ عومجم رد
   نداد هامادا یاراب ایسآ نازرواشک .تسا هدش لیدبت مارآ سونایقا ةیحان و ایسآ لکشم نیرتهدمع هب یرهش نارگراک و
 « یزروااشک مسیروت»،دعتسم یحاون رد .دننک ادیپ ار دمآرد بسک دیدج یاه هار دیاب دوخ یلعف یگدنز ندرک ظفح و
    ییاتاسور ماسیروت هعاسوت هنیمز رد هک ییاپورا یاهوگلا زا یکی .دشاب ناییاتسور یارب دمآرد عبنم نیرتمهم دناوتیم
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  روهاشم هسنارف یاهاتسور رد «اهتاگ» مان هب تدم هاتوک یاهراجا یاههناخ .تسا «هسنارف»روشک ،هتفای هعسوت بوخ
    یاراب یرازابا ناوانع هب ییاتسور یرگشدرگ زا «نپاژ» رد .(1991 ،ایسآ نازرواشک یللملانیب تاعالطا زکرم).دنتسه
   .دوشیم دای ییاتسور عماوج یایحا
   ناریا سایقم رد -ب 
   یاراب هاک یعقوم .دش عورش دعب هب 9094 زا یرگشدرگ هعسوت هب عماج هاگن زین هاشنامرک ناتسا رد عبت هب و ناریا رد
 1094  لااس رد زین هاشنامرک ناتسا یارب تفرگ رارق راک روتسد رد یرگشدرگ عماج یاهحرط ةیهت فلتخم یاهناتسا
      و دراد یالک تامداخ حراش یرگاشدرگ عمااج حرط هک ییاجنآ زا .تسا هدش نیودت و هیهت یرگشدرگ عماج حرط
   ناتاسا رد یرگاشدرگ بطق نیدنچ یفرعم هب حرط لصاح اذل دنکیم هعلاطم رگیدمه اب ار ییاتسور و یرهش عماوج
  لاماک راهتشا زا هک دنتسه ییاهناکم یعون هب زین اهبطق نیا ةدمع و هتخادرپ اهبطق نیا یارب ییاههمانرب نیودت و
  هدواب یرگشدرگ بطق دنچ هب دودحم یرگشدرگ عماج حرط یاههمانرب و ینارمع تالخادم هنماد .دنتسه رادروخرب
    ،یالمارف دراکلمع عاعاش زا هک ییاههبذاج یارب و بوچراچ نیمه رد ینارمع تالخادم و هعسوت یاههمانرب ةدمع و
    یاراب یرگاشدرگ عمااج ح راط عقاو رد .تسا هدش داهنشیپ و فیرعت ،دنرادروخرب یاهقطنم یفیعض دودح ات و یلم
     راراق ییاتاسور یحاوان رد زاین ًالاتدمع و هدوب یاهقطنم و یاهیحان ،یلحم سایقم رد اهنآ درکلمع عاعش هک ییاههبذاج
   .تسا هدادن هئارا اهنآ درکلمع و شقن  اقترا و هعسوت تهج یاهمانرب ًالالمع دنراد
       یرگاشدرگ و ییاتاسور قطاانم راب لاماک دایکث   ت ،ناتاسا یرگاشدرگ عمااج حرط هب تبسن شهووپ نیا زیامت هجو
        عاعاش تخاناش و ییاتاسور یاهااضف رد دواجوم یرگاشدرگ یااههبذاج رتقیقد ییاسانش یارب شالت و ،ییاتسور
         و زییااپ ،ناتاسبات ،رااهب) هابذاج راه یناامز ییارااک و (یالمارف و یلم ،یاهقطنم ،یاهیحان ،یلحم)هبذاج ره درکلمع
    ماداقا نایا ااب .تسا ییانبور و ییانبریز یاهتخاسریز هب اهنآ زا مادک ره یدنمهرهب و یسرتسد نازیم زین و (ناتسمز
     عاعاش  ااقترا هاب تباسن ،بسانم ینارمع تالخادم یدنبتیولوا اب و اههبذاج رتقیقد و رتهب ییاسانش نمض ناوتیم
    ار یرگاشدرگ باسانم یااهوگلا دراد دوجو رگشدرگ دوبمک هک لاس زا یلوصف یارب و .درک مادقا هبذاج ره درکلمع
  داهاوخ ناییاتسور دمآرد شیازفا و ییاتسور یرگشدرگ قنور بجوم تالخادم نیا کشیب .داد داهنشیپ و ییاسانش
 .دش
        زاین یراگید تااعلاطم ،ناتاسا یرگاشدرگ عمااج حراط رب هوالع ،هاشنامرک ناتسا ییاتسور یرگشدرگ اب طابترا رد
    هعاسوت یزایر هامانرب»    داعدب هاب و دانا  هدراک فیاصوت ار اهنآ و دناهتخادرپ اههبذاج یفرعم هب رتشیب هک هتفرگ تروص
  ،فیراش) «  بآ و گناس نیمزراس » هااشنامرک باتک هب ناوتیم هلمج نآ زا .تسا هدشن یهجوت  یه اهنآ رد «اههبذاج
  هدانز) «هاشنامرک – یدرگناریا عماج یامنهار ةعومجم » و (1094،یدارم)« هاشنامرک یگنهرف ثاریم یامیس» ،(9094
  .درک هراشا (0194 ،ناراکمه و لد
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 یرظن ثحابم

 ییاتسور یرگشدرگ فیرعت

      فیرااعت نایا .تاسا هداش هائارا اهرانیمس و تالاقم ،اهباتک رد ییاتسور یرگشدرگ زا ینوگانوگ و توافتم فیراعت
      بواسحم مهبام و هدایچیپ یتعناص ،   ییاتاسور یرگاشدرگ هاک تسا نآ رگنایب اهتوافت نیا .دراد مه اب ییاهتوافت
 .دوشیم
   ترواص رهاش زا اراخ یطیحم رد هک یهجو دنچ یتیلاعف  دنکیم فیرعت هنوگ نیا ار ییاتسور یرگشدرگ 4"تاد"
   یزروااشک یاهزادانامشچ رد ییاتسور یرگشدرگ .دهدیم ناشن ار ییاتسور یگدنز تیهام نارگشدرگ هب و دریگیم
      داااجیا ار اهناااسنا و نیاامز نیااب لااباقتم شنااک ،یناااسنا گاانهرف و نیاامز یرب راااک هدودااحم رد و هااتفرگ رارااق
 .دنکیم
 یاهعرزم ریغ و یاهعرزم یاهتیلاعف هب ییاتسور یرگشدرگ  دنکیم نایب ییاتسور یرگشدرگ فیرعت رد 2"نامرپآ "
  یااه   كرااپ داننام یان  وریب یاحیرفت یااه   تایلاعف ااما ،دواشیم ماجنا ییاتسور یحاون و عماوج رد هک دوشیم هتفگ
   زاین ماسیروتوکا هعومجم ریز ییاتسور یرگشدرگ ،تاقوا یهاگ .دوشیمن لماش ار شحو تایح یحاون و یعوضوم
    هدوامن هائارا رایز حرش هب یرتعماج فیرعت ییاتسور یرگشدرگ فیرعت رد (11 :9094 ،یرداق) .تسا هدش فیرعت
       عیاناص و رانه ،ییاتاسور یتناس تافاب و گانهرف هب هجوت اب ییاتسور طیحم رد یرگشدرگ یاهتیلاعف هیلک  تسا
 ،یا          هاعرزم یرگاشدرگ ،زباس یرگاشدرگ ،یزروااشک یرگاشدرگ هدانریگربرد هاک یتناس مواسر و بادآ ،ییاتسور
 :تسا هدرک فیرعت ریز حرش هب ار ییاتسور یرگشدرگ "ییاقس".دشابیم راکش و ییاذغ یرگشدرگ
    و ییاتاسور فالتخم یااه  طیاحم رد یرگاشدرگ فلتخم یاههنوگ و اهتیلاعف زا تسا ترابع ییاتسور یرگشدرگ
  ،ییاقاس و یدزی یلپاپ)تسا تعیبط و ناسنا ،اتسور تسیز طیحم یارب یفنم و تبثم راثآ هدنرادربرد هک اهنآ نوماریپ
   دایدزاب نواچ یرگشدرگ یاهتیلاعف فلتخم یاههنیمز دناوتیم ییاتسور یرگشدرگ زا یتشادرب نینچ .(491 :094:
 .دریگیم ربرد ار ییاتسور نوگانوگ تاحیرفت و اهشزرو ،اههراونشج ،اهدادیور ،اههاگتنوکس زا
     لاکاشا ،اتاسور طیاحم یاگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا راتخاس اب هارمه یمیلقا رصانع ،یکیژولوفروم ،یعیبط طیارش
     یواگلا ،نکاسم عوان ،یراامعم عون ،یکیزیف ظاحل هب مادکره هک دنروآیم دوجوب ار اهاتسور زا یعونتم و نوگانوگ
   هاک تاسا ییاههبذاج قلاخ دوخ زیامت هجو نیا .دنزیامتم رگیدکیزا اهتنس و موسر و بادآ ،تشیعم عون ،تنوکس
  قطاانم نیا هب ترفاسم هب یهاگ دنچ زا ره ار اهنآ و دزاسیم دنمقالع قطانم نیا زا دیدزاب هب ار ییاتسور نارگشدرگ
   .درادیم او
 نوماریپ و ییاتسور یاهطیحم وس کی زا  داد رارق هجوت دروم فلتخم رظنم ود زا ناوتیم ار ییاتسور یرگشدرگ
 هب ار ینامز اتسور نیب رد یروانف هرطیس و یرهش یوهایه زا غراف نارگشدرگ ات دننکیم ایهم ار تصرف نیا اهنآ
 .دنک هبرجت زین ار سفنت یاه هار دناوتیم نیمز هب هتسباو ییاتسور داصتقا نآ رانک رد وس رگید زا و دننارذگب تغارف

                                                                                                                                                               
1 . Dot 

2 . Oppermann 
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 ییاههویش زا یکی ،دوشیمن بوسحم ییاتسور یحاون تالکشم یمامت یارب یلحهار ییاتسور یرگشدرگ دنچ ره
 یاههاگتنوکس هیلخت دنور ندش دنک هب دناوتیم یعون هب و دشاب هتشاد یمهم یداصتقا راثآ دناوتیم هک تسا
  .دنک کمک ییاتسور تیعمج ترجاهم نایرج و ییاتسور
 رد رتشیب یدالیم 9104 و 9204 یاهههد رد و تفای شرتسگ دعب هب یدالیم 9:04 ههد زا ییاتسور یرگشدرگ هژاو
  لاح هب ات .تفرگ رارق هجوت دروم یلحم عماوج و نازرواشک یارب ییاتسور یرگشدرگ داصتقا هنیمز
 ندرک مهارف رد یاهدرتسگ تامادقا و اهتیلاعف ،فلتخم یاهراکهار و اهدربهار هئارا اب نارظنبحاص و نازیرهمانرب
 .(094:10: ،یراختفا نیدلانکر) دناهداد ماجنا یتسیروت یاهتیلاعف شرتسگ و هعسوت و مسیروت بذج

 زا هزیگنا و دصقم یاهیگویو ،رفاسم صخش هب هک دوشیم هدید ییاتسور یحاون رد یرگشدرگ زا یصاخ عاونا 
 هتسد : هب ار یرگشدرگ ،ترفاسم زا نارگشدرگ هزیگنا و فادها هب هجوت اب ناوتیم نیاربانب .دراد یگتسب ترفاسم
 :درک میسقت
 .دراد رارق یکیژولوکا یاههبذاج اب لماعت رد هدمع روط هب :4یعیبط یرگشدرگ ا4
 .تسا ییاتسور مدرم یناتساب و یگنهرف ثاریم ،خیرات ،گنهرف اب طبترم :1یگنهرف یرگشدرگ ا1
 ناتسهوک ،هناخدور)یعیبط یاههبذاج اب لماعت رب هوالع هک تسا یرگشدرگ زا یعون عقاو رد :9یموب یرگشدرگ ا9
 طابترا رد ،دنشابیم  وف یعیبط یاههبذاج اب لماعت رد زین دوخ هک مدرم یعامتجا یاهراجنه و یگدنز اب ،(...و
 .تسا
 و یداصتقا یاهتیلاعف رد و هدرک یگدنز هدکهد یاهراوناخ نایم رد نارگشدرگ نآ رد :1یاهدکهد یرگشدرگ ا1
 .دننکیم تکراشم اتسور یعامتجا
  اب نابزیم قطانم متسیسوکا یور یفنم یاهدمایپ داجیا نودب نارگشدرگ نآ رد ::یزرواشک یرگشدرگ ا:
 .(9094:11 ،یدرجرهم یرتشا)دننکیم تکرش نآ رد ای و دنشابیم لماعت رد نازرواشک یتنس یاهتیلاعف
 هک تسا ییاتسور هعسوت رد یدیدج تفایهر ییاتسور یرگشدرگ هک تفگ ناوتیم دش هتفگ هک هچنآ هب هجوت اب
 رد هک یمهس اب ًالابلاغ ییاتسور یرگشدرگ دشر و هعسوت نیاربانب .تسا نوگانوگ راثآ و داعبا یاراد هعسوت نوچمه
 تایرظن و اههاگدید هب هجوت اب .(9094:29،یلپراش)تسا بسانتم ،دراد ییاتسور قطانم یعامتجا و یداصتقا حالصا
  ندروآ مهارف اب وس کی زا ییاتسور یرگشدرگ هک تشاد زاربا ناوتیم ییاتسور یرگشدرگ هنیمز رد فلتخم
 و دشخبیم هرابود تایح ییاتسور عماوج هب هک تسا یاهلیسو ناونع هب اهاتسور زا یرایسب یارب دیدج یاهتصرف
 یزیرهمانرب نودب هعسوت رگید یوس زا .درادیم هگن اجرب اپ ار اههاگتنوکس نیا و دوشیم یحاون نیا هعسوت بجوم
 .(:1094:2  یناوضر) دوشیم ییاتسور یاههاگتنوکس رد یطیحمتسیز و ییامتجا یاهبیسآ ببس هدش

                                                                                                                                                               
1 . Natural Tourism 
2. Cultural Tourism  
3. Eco Tourism  
4 . Village Tourism 
5 . Agree Tourism 
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-هبذاج زا یاهدرتسگ فیط لماش هک دوشیم هتخانش «رهش زا نوریب هبرجت» ناونع هب ییاتسور یرگشدرگ ،عومجم رد
 یرگشدرگ عون نیا هتسجرب یاهیگویو .دهدیم یور یرهشریغ قطانم ای ییاتسور عماوج رد هک ییاهتیلاعف و اه
 رد هبرجت میقتسم بسک یارب ناگدننکدیدزاب یارب ییاهتصرف و یرگشدرگ هعسوت نییاپ حطس ،زاب یاهاضف لماش
 (11 :094: ،هدازراجن و یهللاتمعن).دشابیم یعیبط ای و یزرواشک یاهتسیز طیحم
  هعسوت یارب یدربهار ،یرگشدرگ
 عوضوم ،ایند رد ییاتسور و یرهش یحاون و کلامم ،قطانم یمامت رد یرگشدرگ تعنص قنور هب هجوت اب هزورما
 و یرگشدرگ ناکم ،نابزیم هعماج نیب طباور میظنت رد یعس رادیاپ یرگشدرگ .تسا هدیدرگ حرطم رادیاپ یرگشدرگ
 نیا نیب نارحب و راشف لیدعت لابند هب و دشاب برخم ای و هدنزاس و ایوپ دناوتیم هطبار نیا هک ارچ ،دراد نارگشدرگ
 دشر هب و دروآ مهارف ار ناگدننگدیدزاب تیاضر ،هدناسر لقادح هب ار یگنهرف و یطیحم یاهبیسآ ات تسا رصانع
 ار یلحم عماوج داصتقا ،دمآرد داجیا و ییازلاغتشا رد تکراشم اب دناوتیم یرگشدرگ .دنک کمک هیحان یداصتقا
 تسیز طیحم یزاسزاب ای تسیز طیحم ظفح رد و دشاب میهس یلحم گنهرف تیوقت رد دناوتیم زین و دنک  ایحا
 و دنک فیعضت ار یلحم عماوج داصتقا تسا رداق یرگشدرگ رگید فرط زا .دنک داجیا رییغت تخاسناسنا و یعیبط
 .(:::1094  یناوضر)دهد شهاک ار یگدنز تیفیک
 لوصا و تایقالخا تیفیک و اهشزرا ظفح ،لداعت و نزاوت نآ رد هک تسا یاهعسوت ،یرگشدرگ رادیاپ هعسوت
 و لداعتم و یلاعتم یاهعسوت ات دوشیم ششوک و هدش هدید مه هارمه هب همه یداصتقا یاهتیزم زین و یداصتقا
 هب دوجوم عبانم زا هدافتسا اب یرگشدرگ هعسوت ،هاگدید نیا رد .ددرگ یداصتقا ًالافرص هعسوت نیزگیاج هبناج همه
 تاراظتنا و هعماج ینوناق طباوض و یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا یاهزاین هب نداد خساپ نمض هک تسا یاهنوگ
 ار یلحم مدرم هافر و یداصتقا لداعت ،تسیز طیحم تمالس ،یگنهرف تیوه یگچراسکی و تدحو ناوتب نارگشدرگ
 .(1194:94  یناولا)درک نیمثت
 یطیحم تسیز و یداصتقا ،یعامتجا رظن زا اهتلود هبناج همه هعسوت یارب یدربهار دناوتیم ییاتسور یرگشدرگ
 .دشاب هتشاد رب رد ییاتسور یحاون یارب ار یمهم یداصتقا تارثا دناوتیم یرگشدرگ ،یداصتقا رظن زا .دشاب
 یاهتیلاعف رد اهلوپ نیا .دننکیم تخادرپ لوپ تامدخ و یلحم یاهالاک دیرخ ،تماقا یارب ییاتسور نارگشدرگ
 ناگدننکدیدزاب یاهزاین رتشیب و رتهب هچ ره ندرک هدروآرب رد ییاتسور قطانم كرحت بجوم و دباییم نایرج یلحم
  ییاقس و ناوج)دوشیم یهتنم ییاتسور یاههاگتنوکس هیلخت دنور ندش دنک هب نآ یداصتقا مهم تارثا و دوشیم
9094:944). 
 و هتشاد ییاتسور عماوج داصتقا یزاسعونتم رد یمهم شقن دناوتیم ییاتسور یحاون رد یرگشدرگ هعسوت نیاربانب
 رب هبلغ قیرط زا یلم یداصتقا دشر کیرحت یارب یاهلیسو رگید فرط زا .دشاب ییاتسور رادیاپ هعسوت زاس هنیمز
  داون یدارم و هدازفیرش)دیآ باسح هب یلحم مدرم یگدنز یاهدرادناتسا دوبهب و یگتفاین هعسوت یاههراگنا
9094:9:). 
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 قیقحت یسانش شور
   هداش هدافتاسا (یبایهنیمز)یشیامیپ عون زا یفیصوت قیقحت شور زا نآ ماجنا رد و هدوب یدربراک عون زا رضاح قیقحت
      هماناشسرپ لایمکت و میاظنت قایرط زا ینادایم تاعلاطم و هدهاشم رب هوالع شهووپ نیا رد زاین دروم یاههداد .تسا
  تااسیسثت و تامدخ زا هبذاج ره یدنمهرهب تیعضو یسررب تهج همانشسرپ نیا .تسا هدش یروآدرگ هتفای راتخاس
 یاتسور 021لک هعلاطم دروم یرامآ هعماج .تسا هدش میظنت هبذاجره درکلمع عاعش و ییاراک ینامز داعبا ،زاین دروم
   مداع اای دوجو ،ناتسرهش یاهاتسور زا کی ره هب یروضح هعجارم اب همانشسرپ لیمکت رد .تسا هاشنامرک ناتسرهش
     رد و هاتفرگ راراق لاؤاس دروام اهاتسور یمالسا یاهاروش و نارایهد زا اتسور ره رد ار یرگشدرگ یاههبذاج دوجو
   و تامداخ زا یدانم هرهب نازیم ،ینامز ییاراک ،درکلمع عاعش ،نآ عون اتسور ره رد یرگشدرگ هبذاج دوجو تروص
   .تسا هدش دیق و تبث نآ یاهیگویو ریاس و اهتخاس ریز
 هعلاطم دروم ورملق یفرعم
  راواجمه شخب دنچ نتسویپ مه هب زا هک نیعم ییایفارغج یهدودحم اب تسا یروشک تامیسقت زا یدحاو ناتسرهش
   لیکاشت ،داناهدروآ دوجوب ار ینگمه و بسانتم دحاو یگنهرف و یسایس ،یداصتقا ،یعامتجا ،یعیبطلماوع رظن زا هک
  ،شاخب 99  ،ناتاسرهش 14 یاراد هاشنامرک ناتسا ،9094 لاس نکسم و سوفن یرامشرس نیرخآ ساسا رب .تسا هدش
   لواط هاقیقد 01  و هاجرد 11   اات هاقیقد 1:  و هاجرد 21  نیاب هاشنامرک ناتسرهش .تسا هدوب ناتسهد 0: و ،رهش 01
   .تسا هدش عقاو یلامش ییایفارغج ضرع هقیقد 941 و هجرد 19 ات هقیقد 11 و هجرد 99 و یقرش ییایفارغج
     هاب ار هااشنامرک ناتاسا یرتموالیک 19:1: تحاسم زا دصرد 11/: هک دراد تعسو عبرم رتمولیک :112 ناتسرهش نیا
 .تسا تحاسم رظن زا هاشنامرک ناتسا ناتسرهش نیرتگرزب و هداد صاصتخا دوخ
   و یرهاش قطاانم رد (%90 ) رافن 0191:0  تایعمج نازیم نیا زا هک هدوب تیعمج رفن 0109994 یاراد ناتسرهش نیا
 تلع .دنشابیم نکاسریغ مه رفن 001 دودح و دنتسه نکاس ناتسرهش نیا ییاتسور قطانم رد زین (%14)رفن 411914
 .تسا ناتسرهش نیا رد ناتسا رترب تیزکرم و هاشنامرک رهش نالک رارقتسا ،ناتسرهش نیا رد نیشنرهش مهس ندوب الاب
      ااب یگنتااگنت طاابترا رافن رازاه 1:0   دوداح یاتیعمج نزو اب هاشنامرک ناتسرهش زکرم ناونع هب هاشنامرک رهش نالک
  رد هااشنام  رک رهاش مدرام زا یا  هدامع شاخب .(1094    ،هااشنامرک یرادناتاسا) .دراد دواخ ینوماریپ ییاتسور یاهاضف
  نتااشادن تروااص رد .داانیامن     یاام هااعجارم رهااش اااب راوااجمه ییاتااسور یاهاااضف هااب یرگااشدرگ صوااصخ
     هداننک دایدهت نیراتگرزب داناوت    یام یرهاش تایعمج کاشیب ،ییاتسور قطانم یارب یرگشدرگ هعسوت یزیرهمانرب 
 .دشاب ییاتسور قطانم بیرخت
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 هاشنامرک ناتسا یسایس تامیسقت .1 هشقن

 

 
 هاشنامرک ناتسرهش یسایس تامیسقت .2 هشقن
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 اههتفای
 هاشنامرک ناتسرهش یاهاتسور یرگشدرگ یاههبذاج لیلحت و هیزجت
  هابذاج –  هاطقن :1    داداعت یرگاشدرگ یااه   هانهپ راب هوالاع شهووپ نیا رد هدمآ لمع هب یاهیسررب و تاعلاطم اب
     راراق لایلحت دروام ااهنآ یاهیگویو و تاناکما و دندش ییاسانش هاشنامرک ناتسرهش یاهاتسور حطس رد یرگشدرگ
 .تسا هدش رکذ 4 هرامش لودج بلاق رد ناتسهد کیکفت هب یرگشدرگ یاههبذاج دادعت .تفرگ

 ناتسهد كیکفت هب هاشنامرک ناتسرهش یاهاتسور یرگشدرگ یاههبذاج دادعت .2 لودج
 یرگشدرگ هبذاج اب طاقن دادعت ناتسهد مان فیدر

 0 دنبرد تشپ 4

 9 روآزار 1

 9 دنبرد الاب 9

 1 نامارفدورد 1

 1 وس هرق :

 44 دنبرد نایم 2

 1 سگرناقچ 1

 1 تشدیهام 0

 1 یباجنس 0

 4 نایشآ تفه 94

 1 دنولالج 44

 1 دابآزوریفرس 14

 4 دنونامثع 94

 :1 ناتسرهش عمج

 شهووپ یاه هتفای :عبنم
  یاهناتسهد رد بیترت هب یرگشدرگ یاههبذاج دادعت نیرتشیب هک دهدیم ناشن اههبذاج ییاضف عیزوت
 وسهرق و یباجنس ،نایشآ تفه ،دنونامثع یاهناتسهد رد اههبذاج دادعت نیرتمک و تشدیهام و دنبرد تشپ ،دنبردنایم
  .دناهدش عقاو
 یرگشدرگ یاههبذاج یطابترا یاه هار تیعضو
 یسرتسد ،یرگشدرگ هبذاج – هطقن 21 ،هاشنامرک ناتسرهش یاهاتسور رد عقاو یرگشدرگ هطقن :1 زا .3
 21 نیا .دنتسه هجاوم یتالکشم اب یطابترا هار صوصخ رد یرگشدرگ هبذاج 21 و دنراد هتلافسآ هار هب میقتسم
  رد تسا مزال و دنرادروخرب هسوش هداج زا ای و یکاخ هداج زا ای یطابترا هار و یسرتسد رظن زا یرگشدرگ هبذاج
 تسخن هک یوحن هب دریگ رارق راک روتسد رد اهنآ یسرتسد هار حالصا یرگشدرگ یاههبذاج یهدناماس و یزیرهمانرب
 زا هتسد نآ زین تدم دنلب رد و دنوش لیدبت هسوش هب یکاخ یاههداج و تلافسآ هب هسوش یاههداج تدم هاتوک رد
 عاعش  اقترا و نارگشدرگ شیازفا هب رجنم مادقا نیا .دنوش لیدبت تلافسآ هب دناهدش هسوش ًالالبق هک یکاخ یاههداج
 یاههبذاج هسوش و یکاخ یطابترا یاه هار تیعضو 1 هرامش لودج .دش دهاوخ یرگشدرگ یاههبذاج درکلمع
  .دهدیم ناشن ار اهنآ یهدناماس یاهزاین و ناتسهد کیکفت هب ار هاشنامرک ناتسرهش یاهاتسور یرگشدرگ
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 هاشنامرک ناتسرهش یاهاتسور یرگشدرگ یاههبذاج یطابترا یاه هار ینارمع یاهزاین .2 لودج

یدر
 ف

 هبذاج ناتسهد مان

 هلصاف و هار عون
 هتلافسآ هار ات

 (رتم ولیک) 

 عاعش
 درکلمع

 هبذاج

 :رد زاین دروم ینارمع تایلمع

 تدم دنلب تدم هاتوک

 دنبرد تشپ 1

 تلافسآ – Km 9 هسوش – Km 9 یاهیحان یکاخ – Km 9 (رادملع) هلق

 تلافسآ – Km 1 هسوش – Km 1 یلحم یکاخ – Km 1 دمحم غارچ

 تلافسآ – Km 4 هسوش – Km 4 یلحم یکاخ – Km 4 دابآزوریف هعلق

 روآزار 2
 تلافسآ – Km 1 هسوش – Km 1 یلحم یکاخ – Km 1 نامیلسریپ

 تلافسآ – Km 4 هسوش – Km 4 یلحم یکاخ – Km 4 دوبکهمشچ هاگترایز

 تلافسآ – Km 4 هسوش – Km 4 یلحم یکاخ – Km 4 هناخاقس دنبردالاب 3

 نامارفدورود 4

 تلافسآ – Km 4 هسوش – Km 4 یلحم یکاخ – Km 4 یلفس ینارک هاگترایز

 هناخدور لحاوس
 بایساماگ

9 Km – 9 یاهیحان یکاخ Km – 9 هسوش Km – تلافسآ 

 تلافسآ – Km 1 هسوش – Km 1 یلحم یکاخ – Km 1 زارد بوچ هدرکرظن وس هرق 5

 دنبرد نایم 6

 تلافسآ – Km 4 هسوش – Km 4 یلحم یکاخ – Km 4 یهوکاباب هاگترایز

 تلافسآ – Km 1 هسوش – Km 1 یلحم یکاخ – Km 1 لاکروس اباب بارس

 - تلافسآ – Km 1 یاهقطنم یکاخ – Km 1 نالیشه بالات

 - تلافسآ – Km 9 یاهیحان یکاخ – Km 9 یلعزبس بارس

 سگرناقچ 7

 تلافسآ – Km 4 هسوش – Km 4 یلحم یکاخ – Km 4 یناتساب هست

 تلافسآ – Km 4 هسوش – Km 4 یاهیحان یکاخ – Km 4 کل هبنشاک بارس

 تلافسآ – Km 4 هسوش – Km 4 یلحم یکاخ – Km 4 سگرناقچ یناتساب هست

 تشدیهام 8

 تلافسآ – Km 1 هسوش – Km 1 یلحم یکاخ – Km 1 رقابدمحم هدازماما

 تلافسآ – Km : هسوش – Km : یلحم یکاخ – Km : نوتاخرجاه هاگرظن

 تلافسآ – Km 1 هسوش – Km 1 یاهیحان یکاخ – Km 1 میهاربا هدازماما

 تلافسآ – Km 4 هسوش – Km 4 یاهیحان یکاخ – Km 4 یلع ترضح هاگمدق

 یباجنس 9
 - تلافسآ – Km 4 یاهیحان هسوش – Km 4 هناد هرق بارس

 تلافسآ – Km 4 هسوش – Km 4 یلحم یکاخ – Km 4 ماما جنپ

 تلافسآ – Km 4 هسوش – Km 4 یلحم یکاخ – Km 4 ماما هدزاود نایشآ تفه 01

 - - - - - دنولالج 11

 دابآ زوریفرس 21
 هسوش – Km 94 یلحم یکاخ – Km 94 لضفلاوبا هاگرظن

94 Km – 
 تلافسآ

 - تلافسآ – Km 0 یاهیحان یکاخ – Km 0 یلعربنق هاگمدق

 تلافسآ – Km 4 هسوش – Km 4 یاهیحان یکاخ – Km 4 یلع هاگزامناج دنونامثع 31

 ناتسرهش عمج
24 Km – تلافسآ 
11 Km – هسوش 

11 Km – 
 تلافسآ

 
 شهووپ یاه هتفای :عبنم

 یرگشدرگ یاههبذاج درکلمع عاعش
-هقطنم ،یاهیحان ،یلحم حطس : بلاق رد هاشنامرک ناتسرهش ییاتسور طاقن رد یرگشدرگ یاههبذاج درکلمع عاعش
  یه ناتسرهش نیا ییاتسور یحاون رد دوجوم یرگشدرگ هبذاج :1 زا .تفرگ رارق یسررب دروم یلمارف و یلم ،یا
 اب طابترا رد مزال یاهتخاسریز فعض رگنایب رما نیا .تسین رادروخرب یلمارف و یلم درکلمع عاعش زا یاهبذاج
 رد ار درکلمع عاعش ساسا رب یرگشدرگ یاههبذاج دادعت و یدنبحطس 9 هرامش لودج .دشابیم روکذم یاههبذاج
  .دهدیم ناشن هاشنامرک ناتسرهش ییاتسور یحاون
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 ناتسهد كیکفت هب هاشنامرک ناتسرهش یاهاتسور رد اهنآ درکلمع عاعش و یرگشدرگ یاههبذاج دادعت .3لودج

 هبذاج دادعت ناتسهد فیدر
 درکلمع عاعش

 یلمارف یلم یاهقطنم یاهیحان یلحم

 - - 1 1 1 0 دنبرد تشپ 4

 - - - 4 1 9 روآزار 1

 - - 4 - 1 9 دنبردالاب 9

 - - - 4 9 1 نامارفدورد 1

 - - - 4 4 1 وس هرق :

 - - 1 : 1 44 دنبرد نایم 2

 - - - 4 9 1 سگرناقچ 1

 - - - 1 9 1 تشدیهام 0

 - - - 4 4 1 یباجنس 0

 - - - - 4 4 نایشآ تفه 94

 - - - 4 4 1 دنولالج 44

 - - - 4 9 1 دابآزوریفرس 14

 - - - 4 - 4 دنونامثع 94

 - - : 04 01 :1 ناتسرهش عمج

 شهووپ یاه هتفای :عبنم

 رد درکلمع عاعش یاراد هبذاج : دادعت ،هاشنامرک ناتسرهش ییاتسور یحاون رد یرگشدرگ هبذاج :1 زا عومجم رد
 یلحم حطس رد یدرکلمع عاعش زا زین هبذاج 01 و یاهیحان درکلمع عاعش یاراد هبذاج 04 ،یاهقطنم حطس
 زا دننکیم ندید هبذاج نیا زا هک ینارگشدرگ بلاق هک تسا نآ یلحم درکلمع عاعش زا روظنم .دنرادروخرب
 نآ ناگدننکدیدزاب و نارگشدرگ هک دوشیم یاههبذاج لماش یاهیحان درکلمع عاعش .دنتسه ناتسهد نامه یاهاتسور
 ینارگشدرگ هک تسا نآ یاهقطنم درکلمع عاعش زا روظنم .دننکیم هعجارم رواجم یاهشخب ای رواجم یاهناتسهد زا
 نیا یلم درکلمع عاعش زا روظنم .دنیامنیم هعجارم هبذاج نآ زا دیدزاب تهج زین فارطا یاهناتسا و اهناتسرهش زا
 عاعش زا روظنم ًالاتیاهن و دنیامنیم هعجارم هبذاج نآ زا دیدزاب تهج ناریا یاهناتسا رسارس زا ینارگشدرگ هک تسا
  .دنریگ رارق روشک زا اراخ نارگشدرگ دیدزاب دروم هک دنتسه ییاههبذاج ،یلم ارف درکلمع
 یرگشدرگ یاههبذاج ییاراک ینامز داعبا
 یصاخ لوصف رد اهنت زین یخرب و دنرادروخرب مزال ییاراک زا لاس لوصف یمامت رد یرگشدرگ یاههبذاج زا یخرب
 ،یسرتسد و یطابترا یاه هار ،هبذاج عون  ریظن یفلتخم لماوع هب اههبذاج ییاراک ینامز داعبا .دنراد ییاراک لاس زا
 رد دشابیم انش و شزرو تیلباق یاراد هک یاهبذاج ًالاتعیبط .دراد یگتسب ... هریغ و تینما ،اهنآ راوجمه تاسیسثت
 لصف رد دشابیم بسانمان و یکاخ نآ هب یسرتسد هار هک یاهبذاج ای و تشاد دهاوخن ار مزال ییاراک ناتسمز لصف
 .دراد رارق یفلتخم لماوع ریثثت تحت یرگشدرگ یاههبذاج ینامز ییاراک اذلف .درادن یاهدننک هعجارم ناتسمز
 .دنراد ییاراک لاس لوصف یمامت رد هبذاج 91 دادعت ،هاشنامرک ناتسرهش یاهاتسور یرگشدرگ هبذاج :1 عومجم زا
 و راهب لوصف رد اهنت هبذاج 44 دادعت .دنتسه ییاراک یاراد زییاپ و ناتسبات ،راهب لوصف رد زین هبذاج 14 دادعت
 اب ًالاتدمع هکنیا هجوت لباق هتکن .دراد رگشدرگ بذج تردق زییاپ و راهب لصف رد زین هبذاج 4 و دنراد ییاراک ناتسبات
 زییاپ و ناتسبات ،راهب لوصف رد اهنت هک ار هبذاج 14 ینامز ییاراک ناوتیم ،یطابترا یاه هار بسانم یهدناماس و داجیا
  .داد یرست زین ناتسمز لصف هب ار هتشاد ییاراک
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  یرگشدرگ یاههبذاج عون
 دروم 24 دادعت ،دنشابیم هبذاج – هطقن :1 هک هاشنامرک ناتسرهش یاهاتسور یرگشدرگ هبذاج یاراد طاقن لک زا
 – یبهذم عون زا دروم 01 دادعت ،یگنهرف و یخیرات عون زا دروم 1 دادعت ،یعیبط و مسیروتوکا عون زا هبذاج یاراد
-هبذاج بلغا دوشیم هظحالم هک روطنامه .دشابیم مسیروتوکا و یعیبط هبذاج عون ود یاراد زین دروم 4 و یترایز
 هجوت لباق هتکن .دنتسه یعیبط و یترایز -یبهذم عون زا بیترت هب ناتسرهش نیا ییاتسور یحاون یرگشدرگ یاه
  .درادن دوجو یراجت و یشزرو ،یرنه عون زا یاهبذاج  یه هاشنامرک ناتسرهش یاهاتسور رد هکنیا
 ییانبریز تاسیسأت

 یندیماشآ بآ
 بآ هب بسانم یسرتسد یاراد دروم 21 ،هاشنامرک ناتسرهش یاهاتسور یرگشدرگ هبذاج یاراد هطقن :1 لک زا
 یسرتسد یاراد هطقن 21 نیا هدمع .دنتسه یندیماشآ بآ هب بسانم یسرتسد دقاف رگید دروم 21 و هدوب یندیماشآ
 عون زا ییاههبذاج دوخ ای و هتشاد رارق اتسور تفاب نورد رد ای هک دنتسه ییاههبذاج ،یندیماشآ بآ هب بسانم
  .دنتسه فورعم یاههمشچ و بارس
 قرب ییانشور
-یم مهارف یرگشدرگ یاههبذاج رانک رد ار هنابش و تقوم ناکسا هنیمز هکنیا نمض  رب ییانشور زا هدافتسا ناکما
 رد  رب یورین دوجو اذل دزاسیم ریذسناکما ... و هارمه نفلت ژراش ریظن نارگشدرگ زاین دروم لیاسو زا یلیخ دروآ
 ،هاشنامرک ناتسرهش یاهاتسور یرگشدرگ یاههبذاج نیب زا .تسا تیمها اب یعوضوم ،یرگشدرگ یاههبذاج راوج
  .دناهرهبیب  رب یورین زا رگید دروم 91 و دنراد  رب ییانشور هب یسرتسد دروم 14 طقف
 تماقا و ناکسا
 هبذاج ره رانک رد .دراد یرگشدرگ یاههبذاج درکلمع عاعش یاقترا رد یاهدمع شقن ،تقوم تماقا و ناکسا ناکما
 حطس ات لقادح درکلمع عاعش ،دشاب هتشاد دوجو هنابش یتح و هنازور تقوم تماقا و ناکسا ناکما هک یرگشدرگ
 و تماقا ناکما هبذاج 1 اهنت هاشنامرک ناتسرهش رد ییاتسور یرگشدرگ یاههبذاج نیب زا .دباییم شرتسگ یاهقطنم
 تقوم ناکسا یارب ییاهلحم تخاس .دنشابیم مورحم تاناکما نیا زا رگید هبذاج 1: و دنتسه اراد ار تقوم ناکسا
 تدم دنلب رد یاهیحان درکلمع عاعش اب یاههبذاج و تدم هاتوک رد یاهقطنم درکلمع عاعش اب یاههبذاج تهج
  .دراد ترورض
 ییوشتسد و تلاوت
 :1 نیب زا .دراد یرگشدرگ یاههبذاج یطیحم تفاظن دوبهب رد یاهدمع شقن ییوشتسد و یمومع تلاوت دوجو
  یتامدخ نینچ دوجو زا رگید هبذاج 11 و دنتسه ییوشتسد و تلاوت یاراد دروم 94 اهنت ییاتسور یرگشدرگ هبذاج
 یرما ،دنتسه یاهقطنم و یاهیحان درکلمع عاعش یاراد هک ییاههبذاج یارب یمومع تلاوت تخاس .دناهرهبیب
  .دیآیم رظن هب یرورض
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 تکرامرپوس و یلاقب

 زئاح رایسب یرگشدرگ یاههبذاج راوج رد اهیلاقب و اههزاغم قیرط زا نارگشدرگ هنازور ااتحیام زا یخرب نیمثت
 و دنرادروخرب یلاقب تامدخ زا دروم 1 اهنت هاشنامرک ناتسرهش ییاتسور یرگشدرگ یاههبذاج نیب زا .تسا تیمها
 .دناهرهبیب یتامدخ نینچ زا یرگشدرگ یاههبذاج زا دروم 1: زا شیب
 یعامتجا تینما
 .تسا رادروخرب یاهویو تیمها زا یرگشدرگ یاههبذاج رانک رد اههداوناخ روضح یارب صوصخب یعامتجا تینما
 مزال یعامتجا تینما ،هاشنامرک ناتسرهش یاهاتسور یتسیروت هبذاج یاراد طاقن و یرگشدرگ یاهاضف یمامت رد
    .دراد دوجو نارگشدرگ تهج
 یریگهجیتن و ثحب
      .تاسا هداد راراق یاسررب و لایلحت دروام هاشنامرک ناتسرهش رد ار ییاتسور یرگشدرگ یاهلیسناتپ رضاح شهووپ
 :درک هراشا اهنآ هب ناوتیم ریز حرش هب هک تسا یتاکن و تاعوضوم ریخا شهووپ و تاعلاطم لصاح
-   تایلاعف عوانت مداع و یراکیب لکشم اب ،روشک لک ییاتسور یحاون زا عبت هب هاشنامرک ناتسرهش ییاتسور یحاون .4
    حطاس راظن زا ماه هاشنامرک ناتسرهش ییاتسور یحاون حطس رد یزرواشک یاهتیلاعف .دنتسه هجاوم یداصتقا یاه
  .تسین ییاتسور ناناوج صوصخب اهاتسور نامدرم زاین هب ییوگخساپ هب رداق یتیلاعف عونت رظن زا مه و دمآرد
  یدایدج تیلاعف ناونع هب هکنیا مه و دشاب ناییاتسور یارب یدمآرد دیدج عبنم مه دناوتیم ،ییاتسور یرگشدرگ .1
   یرگاشدرگ هاک یطرش هب دوش رجنم ییاتسور یحاون رد یداصتقا یاهتیلاعف عونت هب یزرواشک یاهتیلاعف رانک رد
 .دریگ رارق یزیرهمانرب تحت و یهدناماس ییاتسور
  سساااس و یرگاااشدرگ یااااههااابذاج ییااااسانش و یجناااس نااااکما ،ییاتاااسور یرگاااشدرگ هعاااسوت یاراااب .9
   نییااپ هاب الاب زا یاهیزیرهمانرب رظتنم دیابن اتسار نیا رد .دسریم رظن هب یرورض یرما اهنآ یهدناماس و یزیرهمانرب
   دابلاک هاب یا   هزاات نااج ناوات یام   یاصوصخ شاخب دورو و روضح صوصخب و یمدرم تکراشم قیرط زا هکلب دوب
 .دیمد ییاتسور یرگشدرگ
       عاقاو ییااسانش دروام هااشنامرک ناتاسرهش ناتاسهد 94 حطس رد ییاتسور یرگشدرگ یاههبذاج شهووپ نیا رد .1
   .تسا هدیدرگ ییاسانش یرگشدرگ یارب هبذاج – هطقن :1 هاشنامرک ناتسرهش ییاتسور طاقن رد .دندش
       هااشنامرک ناتاسرهش ییاتاسور طااقن رد یرگاشدرگ یااههبذاج لکشم نیرتمهم هک دهدیم ناشن حرط نیا جیاتن .:
  لکاشم هبذاج 21 ،هاشنامرک ناتسرهش یاهاتسور حطس رد یرگشدرگ هبذاج :1 زا .تسا یسرتسد هار ندوب بسانمان
    هاب لیدابت یکااخ هار رتمولیک 11 عومجم رد تدم هاتوک رد ددرگیم داهنشیپ .دنراد (هتلافسآ) بسانم هار هب یسرتسد
   هاسوش هار رتموالیک 11    تاسا مزال زاین تدام نایم رد .دوش هتلافسآ هار هب لیدبت زین هسوش هار رتمولیک 24 و هسوش
    داهاوخ ادایپ شیازافا حطس کی لقادح یرگشدرگ یاههبذاج درکلمع عاعش مادقا نیا اب .ددرگ هتلافسآ هار هب لیدبت
  .درک
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    هااشنامرک ناتاسرهش ییاتاسور یحاون رد یرگشدرگ یاههبذاج دادعت نیرتشیب هک دهدیم ناشن شهووپ نیا جیاتن .2
   دراکلمع عاعاش یاراد دروم 01 دادعت یرگشدرگ هبذاج :1 زا هکیروطب .دنتسه یلحم حطس رد درکلمع عاعش یاراد
- هامانرب و یهدناماس اب .دنتسه یاهقطنم درکلمع عاعش یاراد هبذاج : اهنت و یاهیحان درکلمع عاعش دروم 04 ،یلحم
 زا و یا   هایحان هاب یالحم زا اهنآ شقن  اقترا هب ناوتیم اههبذاج نیا رانک رد مزال یاهتخاسریز لیمکت تهج یزیر
 .دومن مادقا یلمارف و یلم یتح و یاهقطنم هب یاهیحان
   هتاشادن ییارااک نات   اسمز لاصف رد هابذاج 14  داداعت ،یرگشدرگ هبذاج :1 زا هک دهدیم ناشن شهووپ نیا جیاتن .1
    ییارااک یناامز عایزوت هک تسا نآ رگنایب رما نیا .دنتسه ییاراک دقاف ناتسمز و زییاپ لوصف رد زین هبذاج 44 دادعتو
   یاصاخ یزایر   هامانرب دایاب رگاشدرگ بذج تهج ناتسمز و زییاپ لوصف یارب و هدوبن بسانم یرگشدرگ یاههبذاج
    و زییااپ لواصف رد دانناوت  یام ااه هابذاج زا یاهدمع شخب بسانم یاهیسرتسد داجیا و یهدناماس اب .دریذپ تروص
 رد بسانم یسرتسد نیمثت رب هوالع تسا مزال صوصخ نیا رد یزیرهمانرب هتبلا دنشاب یرگشدرگ بذاج زین ناتسمز
 یر       ازاگرب .داننک ادایپ  واس زاین دناشاب هتاشاد ییاراک روکذم لوصف رد هک ییاههبذاج داجیا تمس هب ناتسمز لصف
   کامک ماهم رما نیا هب دناوتیم اهاتسور حطس رد روکذم لوصف رد نآ ریظن و یشزرو ،یرنه ،یگنهرف یاههراونشج
   .دنک
   یتراایز –    یبهذام عوان زا دروام 01   ،یرگاشدرگ هابذاج :1   زا هاک داهد  یام نااشن شهووپ نیا زا لصاح جیاتن .0
  رد ددراگ   یام داهناشیپ .دراد یتراایز –  یبهذام    یرگاشدرگ هاب صااخ هجوت ترورض هدنهد ناشن رما نیا .دشابیم
   حراط نایا هیهت ترورض و تیمها .ددرگ مادقا هاشنامرک ناتسرهش یترایز – یبهذم یرگشدرگ عماج حرط صوصخ
   .تسا هاشنامرک رهشنالک اب هاشنامرک ناتسرهش یاهاتسور یراوجمه رطاخ هب رتشیب
  یااه     هابذاج تروااجم رد یموامع تامداخ و تااناکما     ،تااسیسثت عوان راه ناداقف هدنهد ناشن حرط نیا جیاتن .0
  یاگنهرف ثاریم نامزاس دراد ترورض شهووپ نیا یاههتفای ساسا رب .تسا هاشنامرک ناتسرهش ییاتسور یرگشدرگ
     یاتح و هانازور ناکاسا نااکما ،یندیماشآ بآ ریظن یتاسیسثت نیمثت زین و اهنآ یارب بسانم یسرتسد نیمثت هب تبسن
    راابتعا هاک ااه هابذاج نیا ترواجم رد نارگشدرگ یارب زاین دروم تامدخ ریاس نیمثت و یمومع تلاوت تخاس ،هنابش
     .دیامن مادقا ،دبلطیم زین یلقادح
 عبانم
  .تاعالطا و رامآ رتفد  یزیرهمانرب تنواعم ،هاشنامرک ناتسا یرامآ همانلاس .(1094).هاشنامرک یرادناتسا .4
 یداصتقا -یعامتجا همانهام ،نآ یاهیگویو و اههبنج ،فیراعت :یرادیاپ و یرگشدرگ وکا .(9094).ا ،یدرجرهم یرتشا .4

 .نارهت ،یگدنزاس داهج
 سالجا نیمود هدیزگرب تالاقم هصالخ ،یدرگناهج رادیاپ هعسوت یارب مزال یاهراکوزاس .(1194).یدهمدیس ،یناولا .1

 یمالسا داشرا و گنهرف ترازو ،(هعسوت و گنهرف) یدرگناهج
 لوا پاچ ،تمس :نارهت ،(میهافم و تیهام)یرگشدرگ .(094:).یدهم ،ییاقس و نیسح دمحم ،یدزی یلپاپ .9
    هالجم ،ییاتاسور تیریدام رب دیکثت اب یاهقطنم هعسوت رد ییاتسور یرگشدرگ شقن .(9094).یدهم ،ییاقس و رفعج ،ناوج .1

 .1 هرامش ،یاهیحان هعسوت و ایفارغج
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 .نارهت هاگشناد تاراشتنا ، رادیاپ یرگشدرگ درکیور اب ییاتسور یرگشدرگ هعسوت .(1094).اضردمحم ،یناوضر .:
 ناساول ناتسهد SWOT لدم زا هدافتسا اب ییاتسور یرگشدرگ هعسوت یاهراکهار .(094:).اضرلادبع ،یراختفا نیدلانکر .2

 .نارهت ،سردم تیبرت هاگشناد ،1هرامش ،94 هرود ،یناسنا مولع سردم هلجم ،کچوک
 .نادرگ ناریا رشن :نارهت .هاشنامرک ناتسا 04 هرامش ،یدرگناهج عماج یامنهار ةعومجم .(0194).ناراکمه و نسح ،لدهدنز .1
 هاشنامرک ناتسا یرگشدرگ عماج حرط .(0094).یرگشدرگ و یگنهرف ثاریم نامزاس .0
 .یشنم رشن ،یریصن همطاف و هدازیشنم هللا تمحر همجرت ،ییاتسور یرگشدرگ .(9094).دراچیر ،یلپراش .0
 یداصتقا -یعامتجا همانهام ،ییاتسور یرگشدرگ و رادیاپ هعسوت .(4094).نویامه ،داون یدارم و مساقلاوبا ،هدازفیرش .94

 .نارهت ،یگدنزاس داهج
 .روشک یگنهرف ثاریم نامزاس :نارهت .بآ و گنس نیمزرس هاشنامرک .(9094).بارهم ،فیرش .44
-هقطنم یاهدربهار رب دیکثت اب) ناریا یمالسا یروهمج یرگشدرگ هعسوت یلم همانرب هب یهاگن .(9094).لیعامسا ،یرداق .14

 یاهشهووپ زکرم هیرشن .یرگشدرگ و یگنهرف ثاریم همانهویو ،شهووپ و سلجم هیرشن .(یناسنا عبانم هعسوت و یدنب
21 – :4 ص 9094 ناتسبات ،مهدزای لاس ،11 هرامش ،یمالسا یاروش سلجم . 
 ییایفارغج همانلصف ،(همجرت) ناویات رد یاهیحان یزیرهمانرب زا یاهنومن  ییاتسور یرگشدرگ .(9094). رذون ،یربنق .94

10 – 90 ص9094 زییاپ 9 هرامش ،لوا لاس ،نارهت تاقیقحت و مولع دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،نیمزرس . 
 .روشک یگنهرف ثاریم نامزاس :نارهت .هاشنامرک یگنهرف ثاریم یامیس .(1094) .فسوی ،یدارم .14
 یاتسار رد یطیحم تسیز و یعامتجا ،یداصتقا یرادیاپ حوطس شجنس .(094:)دمحم ،هدازراجن و دیجم یهلا تمعن .4:

  .4 هرامش .4 هرود ،094: راهب ،یرگشدرگ و ثاریم هلجم ،(زاربش تالق هقطنم :هعلاطم دروم)ییاتسور یرگشدرگ هعسوت
15. Rattanasuwongchai, Nuchnard (1998): Rural Tourism- The impact on rural communities 

Thailand, Food & Fertilizer Technology Center. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




