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چکيذه:
ًگبُ ضاّجطزی زض تَؾقِ پبیساض قْطی ٍ هٌغقِ ای یک اًتربة ًیؿت کِ یک ضطٍضت اؾت .الظهِ ایي ًگبُ ،زاقتي زاًف ،غضف اًسیكیّ ،وِ جبًجِ ًگطیٍ ،اقـ ثیٌی ٍ
ثلَك هسیطیتی اؾت .تَؾقِ پبیساض پطٍؾِ ای اؾت کِ پطٍغُ ّبیی ثب هرتهّبت فلویٍ ،اقـ گطا ٍ ّوِ جبًجِ ًگط هقَّم آى ّؿتٌس .زض تَؾقِ پبیساضً ،گبُ ؾیؿتوی انلی
اجتٌبة ًبپصیط اؾت .یکی اظ اضکبى اؾبؾی زض تَؾقِ پبیساض قْطی ،اؾکبى پبیساض ضٍؾتبیی اؾت ٍ تَؾقِ پبیساض ضٍؾتبیی ضا زض ّویي چبضچَة هی تَاى هغطح ًوَز .ثِ ًؾط
هی ضؾس زضک هفَْم تَؾقِ پبیساض ضٍؾتبیی ( ثِ عَض ذبل ) ٍ پی ثطزى ثِ ًقف گطزقگطی –تَضیؿن -زض اضتجبط ثب آى هؿتلعم تَجِ ثِ انَل ٍ اضکبى ّبی تَؾقِ پبیساض
قْطی (ثِ عَض فبم) هی ثبقس .ایي پػٍّف اظ حیث ًؾطی ٍ ضٍـقٌبؾی ثط ؾبذتبضگطایی ٍ تحلیل تبضیری -تکَیٌی زض ؾغح کالى ٍ ضاّجطزی اؾتَاض اؾت .ایي پػٍّف ثِ
ضٍـ هغبلقبت اؾٌبزی-کتبثربًِای ٍ تحلیل کیفی زض چٌسیي هحَض ٍ ثب ّسف ثطضؾی اثطات تَضیؿن ضٍؾتبیی زض تَؾقِ پبیساض هٌغقِای هی ثبقس ایي ضّیبفت تلفیقی هجتٌی
ثط ٍاثؿتگی ٍ اضتجبط هتفبثل ثیي ّوِ فٌبنط ٍ زؾت اًسضکبضاى تَضیؿت ٍ ّوچٌیي ًیبظّبی ظیط ؾبذتی ٍ فیعیکی ثطای ّط کسام اظ ایي فٌبنط ثِ ّوطاُ یک ثطًبهِ ضیعی
جبهـ جْت ّوکبضی ٍ ّوبٌّگی ثیي ثطًبهِ ضیعاى ٍ کبضقٌبؾبى زض اضتجبط ثب هیعاى هٌبثـ ٍ ًیبظّبی هطزهی جْت ایجبز تَؾقِ پبیساض ضٍؾتبیی هی ثبقس.

ٍاصُ ّای کلیذی : :بزًاهِریشی پایذار هٌطقِای ،تَریسن رٍستایی ،تَسعِ پایذار هٌطقِای  ،هذیزیت

 - 1مقذمه و طرح مسئله
ثب ٍجَزی کِ هست ّبؾت اظ ثحث تَؾقِ یبفتگی هی گصضزٌَّ ،ظ تَؾقِ ضٍؾتبیی ثب هؿبئل ٍ چبلكْبی هتقسزی هَاجِ اؾت ؛ ظیطا کِ ضاّجطزّبی گصقتِ زض
ظهیٌِ تَؾقِ ضٍؾتب ئی هَفقیت آهیع ًجَزُ ٍ ًتَاًؿتِ اؾت هؿبئلی ّوچَى فقط،اقتغبل ،ثْساقت ،اهٌیت غصائی ٍپبیساضی هحیظ ظیؿت ضاتأهیي کٌس ،ایي هؿئلِ ثبفث
قسُ اؾت کِ زض ؾبل ّبی اذیط ثبض زیگط تَؾقِ ضٍؾتب ئی هَضز تَجِ قطاض ثگیطز ٍ ،اظ هقضالت ٍ هؿبئلی کِ ایي ًَاحی گطیجبًگط آى هی ثبقٌس ،ثکبٌّس .الجتِ ثبیس
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اشفبى زاقت کِ تَضیؿن ثِ تٌْبیی ًوی تَاًس جَاثگَی ّوِ ًیبظّبی ضٍؾتبییبى ثبقس ٍ ثبیس زض اضتجبط تٌگبتٌگ ثب ؾبیط ثركْبی اقتهبزی ٍ ثب ثطًبهِ ضیعی انَلی
قطاض گیطز تب ثتَاًس ًتبیج ٍ پیبهسّبی هٌبؾجی زض جْت تَؾقِ ٍ ثَیػُ تَؾقِ پبیساض ًَاحی ضٍؾتبیی ثْوطاُ زاقتِ ثبقس .تَؾقِ ضٍؾتبیی فطآیٌسی اؾت کِ هٌجط ثِ
اضتقبء  ،تَاًبیی ضٍؾتبییبى ثطای کٌتطل هحیغكبى ثكَز(ذیبعی.)2881 ،
ثطایي اؾبؼ زض ضٍیکطز ّبی جسیس تَؾقِ ضٍؾتبیی،ثط جبیگبُ گطزقگطی ضٍؾتبیی تبکیس هی قَز کِ زض ایي هیبى ًَؿ ٍ چبضچَة ضٍیکطز تَؾقِ تَضیؿن
ضٍؾتبیی هی تَاًس زض چگًَگی ًَؿ ٍ هیعاى هساذ لِ زض هٌبعق ضٍؾتبیی تبثیطگصاض ثبقس اظ ؾَیی زیگط کكَض ایطاى ثِ زلیل ثطذَضزاضی اظ پتبًؿیل ّبی ثبلقَُ جبشثِ
ای زض هٌبعق ضٍؾتبیی ثبیؿتی ثِ تجییي ٍ اظیبثی تبثیطات ٍ تبثطات گطزقگطی زض هٌلغق ضٍؾتبیی ثپطزاظز ٍ زض فطایٌس اضظیبثی ٍ ثبظًگطی کیفی تَضیؿن پصیطی
ضٍؾتبیی ،اهکبى ثْطُ هٌسی ذبًَاضّبی ضٍؾتبیی ضا اظ افعایف زضاهس ٍ ایجبز اقتغبل ضا فطاّن اٍضز
ثِ ّط حبل اگط تَضیؿن ضٍؾتبیی ثتَاًس کلیِ ًقكِ ّبی هحَلِ ضا ثرَثی ایفب ًوبیس هی تَاًس ذبلق یب هحطک یب فطآیٌس تَؾقِ یبفتِ ثطای حهَل ثِ پبیساضی
تَؾقِ زض ًَاحی ضٍؾتبیی ٍ ًیع پب یساضی جَاهـ هحلی زض کلیِ ظیط قبذِ ّبی اقتهبزی  ،اجتوبفی فطٌّگی ٍ ّوچٌیي ذَز نٌقت تَضیؿن ثبقس زض ایي هقبلِ ؾقی
قسُ پبؾد ثِ ایي ؾَاالت هَضز ثطضؾی قطاض گیطز:
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آیب گؿتطـ نٌقت تَضیؿن زض ًَاحی ضٍؾتبیی ،ثِ لحبػ اقتهبزی ،اجتوبفی فطٌّگی ٍ هحیغی هٌجط ثِ ایجبز تَؾقِ زض ًَاحی قْطی ٍ ضٍؾتبیی

ذَاّس قس؟
ً - 2قف تَضیؿن ضٍؾتبیی زض تَؾقِ پبیساض قْطی ٍ هٌغقِ ای ثِ چِ نَضت ذَاّس ثَز؟
 -3اثطات ٍ پیبهسّبی تَضیؿن زض ثطًبهِ ضیعی قْطی ثِ چِ نَضت ذَاّس ثَز؟
ثسیي هٌؾَض زض هقبلِ حبضط اثتسا ثِ هَضَؿ تَؾقِ پبیساض ضٍؾتبیی پطزاذتِ قسُ اؾت .زض ازاهِ تَضیؿن ٍ تَؾقِ پبیساض ضٍؾتبیی ٍ هَضَؿ تَؾقِ پبیساض ضٍؾتبیی
فطآیٌسی اظ تَضیؿن ضٍؾتبیی هَضز ثطضؾی قطاض گطفتِ اؾت ..ؾپؽ زیسگبُ ٍ ًؾطیبت زض هَضَؿ تَؾقِ تَضیؿن ضٍؾتبیی ٍ اثطات ٍ پیبهسّبی تَضیؿن زض هٌغقِ ثب
تَجِ ثِ انَل پبیساضی قْطی هغطح قسُ ٍ ٍ زض اًتْب ًیع ًتیجِ گیطی اضائِ قسُ اؾت.

 - 2روش پژوهص
ایي پػٍّف اظ حیث ًؾطی ٍ ضٍـقٌبؾی ثط ؾبذتبضگطایی ٍ تحلیل تبضیری -تکَیٌی اؾتَاض اؾت .ؾبذت اظ هجوَفِای فٌبنط هطتجظ تكکیل هیگطزز .زض فلَم
اجتوبفی ،ؾبذت غبلجبً تطکیت ٍ ؾبظٍکبضّبی پبیساض هَجَز زض ٍضای ؽَاّط پسیسُّبؾت .ثط ّویي اؾبؼ ؾبذتبضگطایی ضا هیتَاى جؿتجَی کكف تطکیت ٍ
ؾبظٍکبضّبی ؾبذتبضی هَجَز زض ٍضای کلیِ پسیسُّب تقطیف کطز .زض ثیي فٌبنط ؾبذت ،اضتجبط پبیساض ،قبًًَوٌس ،هٌؿجن ٍ ّوبٌّگ ثطقطاض اؾت .پبیساضی
ؾبذت ثِ هفَْم فسم تحطک ٍ پَیبیی آى ًیؿت ،ثلکِ ؾبذتّب ضوي تحطک ٍ پَیبیی ،تغییط هییبثٌس ٍ زگطگَى هیقًَس.

 .3توریسم پبیذار روستبیی
زض ثطًبهِ ضیعی ٍ تَؾقِ گطزقگطی اّساف هْن ّؿتٌس ٍ ثِ آى یک جْت کلی هی زٌّس ٍ ثِ عَض ٍاضح ًكبى هی زٌّس کِ ثقضی اظ اّساف هْن تط اظ ثقیِ
ّؿتٌس .ثطای ضٍقٌی اّساف فبم ٍ ذبل ،پبضاهتطّبی هس یطیتی ثِ کبض گطفتِ هی قًَس تب اثطات ضا کبّف زٌّس .ایي ًحَُ ثطًبهِضیعی قبهل ّوکبضی ٍ ّوبٌّگی
ثیي ثطًبهِ ضیعاى ٍ کبضقٌبؾبى زض اضتجبط ثب هیعاى هٌبثـ ٍ ًیبظّبی هطزم ثَهی ٍ تَضیؿتّبی ذبضجی هیثبقس .یک ٍیػگی فطایٌسّبی عجیقی ثطًبهِضیعی چٌس ثقسی
ٍ چٌس ضقتِ ثَزى اؾت . .یک ٍیػگی فطایٌسّبی عجیقی ثطًبهِ ضیعی چٌس ثقسی ٍ چٌس ضقتِ ثَزى اؾت .یک ضّیبفت ثطًبهِضیعی کبضثطی پبیساض ،هؿتلعم ایجبز
ٍاحسی اظ فضب یب چكن اًساظ اکَؾیؿتن عجیقی اؾت تب فطآیٌس ثطًبهِ ضیعی ثط هجٌبی ایي ٍاحسّب ّسایت گطزز ( .)Albert Vandermey,1008ایي ضّیبفت
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تلفیقی هجتٌی ثط ٍاثؿتگی ٍ اضتجبط هتقبثل ثیي ّوِ فٌبنط ٍ زؾت اًسضکبضاى تَضیؿت ٍ ّوچٌیي ًیبظّبی ظیطؾبذتی ٍ فیعیکی ثطای ّط کسام اظ ایي فٌبنط اؾت.
ایي ّوکبضی هؿتلعم اضئِ زیسی کلی ٍ ّوِ جبًجِ اظ فٌبنط ضٍؾتبیی اؾت ثِ ًحَی کِ ایي اضتجبط هتقبثل نطفب ثِ آى هحیظ ذبل هحسٍز ًكَز ٍ ًحَُ تبثیط آى
زض ؾغح هلی ٍ جْبًی ًیع هَضز تَجِ قطاض گیطز .جٌجِ ّبی پبیساض فوَهبًٌ ثِ ًحَُ تٌؾین اضتجبعبت هحیظ ضٍؾتبیی ثب هحیظ عجیقی اعطاف ثَزُ اؾت .ثبیس تَجِ
زاقت کِ ّوِ ؾیؿتنّبی عجیقی ذَز تٌؾین ّؿتٌس؛ ثٌبثطایي چبلف فوسُ زض ایي هجحث ،اضتق بی تَاًبیی ذَز تٌؾیوی ؾیؿتن اؾت ثِ ًحَی کِ ًیبظّبی ثیَلَغیکی
ًیع زؾترَـ تغییط ًگطزز .اؾبؼ پبیساضی زض ؾیؿتن ّبی ذَز تٌؾیوی زض حقیقت هسیطیت فقبلیتْبی اًؿبًی ًؿجت ثِ هساذلِ هؿتقین زض فٌبنط ؾیؿتن اؾت
( .)WTO,1001هسیطیت ًیع فوَهبً ثبیس هتوطکع اضائِ اهکبًبت ٍ تؿْیالت ثطای ثْطُثطزاضی پبیساض ثپطزاظز ًِ ،ایٌکِ ثِ فکط کؿت زضآهس اظ زضٍى ؾیؿتن ٍ حفؼ
ٍ ًگْساضی آى ثطای توبم ظهبى ّب ثبقس . .ثِ عَض کلی ،حجن کبضی گؿتطزُ ٍ ثبظزُ هتٌبؾت تَضیؿن ًكبى زٌّسُ ایي هَضَؿ اؾت ،کِ ایي نٌقت زض حبل حبضط
ًیبظهٌس ذلق ٍ تَؾقِ کبضکطزّبی جس یسی ثِ هٌؾَض کبّف اثطات هٌفی ٍ افعایف کبضکطزّبی آى ٍ پیبهسّبی هثجت زض فطنِ تَؾقِ پبیساض تَضیؿن هیثبقس .زض
ایي ظهیٌِ ًگطـ جبهـ ثطای تَؾقِ کل ؾبذتبض تَضیؿن ٍ هسیطیت کبضکطزّبی هطثَعِ ثِ قکلی کِ ثب ثبفت عجیقی ٍ هحیظ فطٌّگی اجتوبفی فطنِ کبضکطز
نٌقت تَضیؿن ؾبظگبض ثبقس؛ ضطٍضی هیًوبیس ٍ زض ایي نَضت اؾت کِ نٌقت تَضیؿن هیتَاًس ًقف فوسُ ای ضا زض کبّف پیبهسّبی هٌفی ًبقی اظ فكبض ثط
هٌبثـ عجیقی زض جْت پبیساض ؾبظی اقتهبز جَاهـ هرتلف ایفب کٌس.
هی تَاى ثطای عطاحی یک ثطًبهِ تَضیؿن پبیساض هطاحل اؾبؾی شیل ضا نطف ًؾط اظ ًَؿ تَضیؿن ٍ ؾغح فولیبتی اضائِ زاز:
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سهیٌِ ساسی ٍ تسْیلگزی :حضَض کبضآفطیٌبى هحلی یب ثیطًٍی ثِ نَضت هٌفطز یب گطٍّی ٍ ّوکبضی ٍ ّوبٌّگی ثرف زٍلتی زض فطنِ

تَضیؿن.
-1

درگیزی ٍ هطارکت هَثز :ؾطهبیِگصاضی هحلی زض تَضیؿن ،تساضکبت اهکبًبت ثْیٌِ زض فهلّبی تَضیؿت پصیط ،ؽَْض ثبظاضّبی هٌغقِای

ٍقْطی ،ؾطهبیِ گصاضی ذهَنی ٍ زٍلتی زض تَؾقِ ظیطثٌبّبی هحلی ّوبًٌس اعالؿ ضؾبًی ،اضتجبعبت حول ٍ ًقل ٍ  ٍ . . .تالـ زض جْت ًْبزیٌِ ؾبظی هكبضکت
هطزم هحلی زض قبلت ؾبظهبىّبی هحلی هطتجظ ٍ ّوبٌّگ.
-8

تحَل ٍ تَسعِ :ضقس ؾطیـ جصة تَضیؿت ٍ افعایف قبثل هالحؾِ تَضیؿتّب ،ضًٍق گیطی ثبظاض هحلی ،تساٍم تجلیغبت ٍ ؾطهبیِگصاضی.

-4

اًسجام ٍ ثبات :کبّف ًطخ ضقس ،ؾطهبیِگصاضی اًجَُ ثطای غلجِ ثط هكکالت فهلی ٍ تَؾقِ ثبظاضّبی جسیس ٍ جصة اًجَّی تَضیؿت ّب ٍ غیطُ.

-5

تجذیذ ٍ ًَساسی ساختی کارکزدی :جبیگعیي قسى جبشثِّبی تَضیؿتی جسیس ٍ اؾتفبزُ اظ هٌبثـ عجیقی ٍ جبشثِّبی گطزقگطی زؾت ًرَضزُ

ٍ حضَض کبضآفطیٌبى جسیس زض فطنِ تَضیؿن.
نمودار ضماره :1طزاحی توریسم پایذار

 -4توریسم و توسؼه پبیذار روستبیی
زض ایي ظهیٌِ زض هتَى ًَیي هکتت ّبی فکطی زٍ عیف ضٍیکطز اؾبؾی ٍجَز زاضز .ضٍیکطز ًرؿت کِ زض ایٌجب اظ آى ثب فٌَاى «ضٍیکطز اقتهبزی ؾیبؾی » ًبم ثطزُ
هی قَز هجتٌی ثط ایي فطو اؾت کِ تَضیؿن ثب قیَُ ایی ؾط ٍ کبض زاضز کِ کبهالً ثب الگَّبی تبضیری ٍاثؿتگی اقتهبزی ٍ اؾتقوبضگطایی اضتجبط تٌگبتٌگی زاضز،
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ثط عجق ایي هکتت فکطی قکل گیطی نٌقت تَضیؿن تحت تأثیط ٍ ًفَش قسیس فَاهل تقییي کٌٌسُ اقتهبزی ٍ ؾیبؾی اؾت .جطیبى کلی تحلیل ّبی اقتهبز ؾیبؾی
زض هَضز آثبض تَضیؿن ثب ًگطـ هٌفی تَأم اؾت ٍ ثِ آى ثِ فٌَاى ٍؾیلِ ایی هی ًگطز کِ تَؾقِ ٍ ذَـ ثرتی هب زض قْطّبی ثطٍتوٌس ًبقی اظ ثْب ٍ ّعیٌِ ایی اؾت
کِ کكَضّبی فقیط ٍ هٌبعق ضٍؾتبیی ٍ هحطٍم ایي کكَضّب هی پطزاظًس (قبزضی ،ظاّس .)2888 ،
ضٍیکطز اقتهبزی ؾیبؾی تالـ هی کٌس تب ًكبى زّس کِ چگًَِ تَضیؿن ثیي الوللی زض یک ًؾبم اقتهبزی جْبًی ـ کِ ٍیػگی اـ اذتالالت ٍ فسم تَاظى ّبی
قسیس اؾت ـ ضقس ٍ پیكطفت هی کٌس.
ایي اًسیكِ اظ هکتت فکطی کِ ثِ ًبم «ًؾطیِ ٍاثؿتگی» هقطٍف ثَزُ ٍ هغبلقبتی کِ زاًكوٌساى جْبى ؾَم زض زِّ ّبی  2970 ٍ 2960زض تكطیح ایي ضاثغِ ًبثطاثط ثط
اؾبؼ فَاهل تقییي کٌٌسُ تبضیری هصکَض زاقتِ اًس ؾطچكوِ ٍ قکل گطفتِ اؾت (افتربضی  ،نبلحی اهیي ،2876 ،ل  .)10ثٌبثطایي زض ایي ضٍیکطز ،تَضیؿن
ضٍؾتبیی ًیع جعئی اظ نٌقت تَضیؿن هحؿَة هی قَز کِ زض یک اقتهبز پیطاهًَی قطاض گطفتِ کِ ًِ تٌْب ثبفث تَؾقِ هٌبعق ضٍؾتبیی ٍ هحلی ًكسُ ،ثلکِ ؾجت
ایجبز فسم تقبزلْبی هحیغی ٍ فضبیی ًیع زض ایي هٌبعق گطزیسُ ٍ زض ًتیجِ هٌبفـ ثؿیبض اًسکی اظ ایي نٌقت (تَضیؿن ضٍؾتبیی) فبیس ضٍؾتبئیبى گكتِ ٍ فوسُ هٌبفـ
ٍ ّعیٌِ ّبی آى ثِ هبزض قْطّب ٍ قْطّبی ثعضگ جْبى ؾَم ٍ زض ًْبیت ثِ قطکتْبی فطاهلیتی ٍ ثعضگ ثط هی گطزز.

 - 1-4مذل جسیره ای توریسم
هٌبؾجب ت ٍاثؿتگی زاضای اثقبز هْوی چَى فیعیکی ،ثبظضگبًی ٍ اجتوبفی اؾت کِ ثب یک هسل جعیطُ ایی تَؾقِ ی گطزقگطی ًكبى زازُ هی قَز .ثطیتَى یک
قکل ًوَزاضی اظ ایي هسل ضا پیكٌْبز کطزُ کِ فوَهب ثطای اکثط هطزم جْبى ؾَم هی تَاى آى ضا ثِ کبض ثطزً( .وَزاض  .)1زض ایٌجب جطیبى ّبی اٍلیِ ی ثبظگكت
گطزقگطاى اظ هبزضقْطّبی کكَضّب ثِ قْطّبی کلیسی ٍ جعایط پیطاهًَی ًكبى زازُ قسُ اؾت .اظ ًؾط ثطیتَى ؾبظهبى ّبی هطکعی جْبًی ٍ ثٌگبُ ّبی گطزقگطی
هلی زض ضاؼ قطاض زاضًس ٍ هطکع هلی ،هبزض قْطّب ،هطاکع انلی گطزقگطی ٍ قلوطٍّبی ضٍؾتبیی جْبى ؾَم کِ ثقٌَاى هقبنس تَضیؿتی هحؿَة هی گطزًس زض
پیطاهَى قطاض گطفتِ اًس ٍ زض ًتیجِ ثب تَجِ ثِ اضتجبعی کِ ثیي ایي هطاکع ثب هطاکع جْبًی اظ عطیق جصة ٍ ضثبیف ؾطهبیِ ّب ٍ گطزقگطاى ثَجَز هی آیس هٌبفـ فوسُ
ی حبنلِ ثِ ؾبظهبى ّبی هطکعی جْبًی ٍ ثٌگبُ ّبی گطزقگطی هلی ثط هی گطزز ٍ هٌبعق ضٍؾتبیی ٍ قلوطٍ ّبی آى ذهَنب اظ کكَضّبی جْبى ؾَم هٌبفـ
اًسکی اظ ایي نٌقت ثسؾت هی آٍضًس.

 .5توسؼه پبیذار روستبیی فرآینذی از توریسم روستبیی
زض اٍایل زِّ ی  2960 ٍ 2980هٌبعق ضٍؾتبیی زض ثؿیبضی اظ کكَض ّبی پیكطفتِ ٍ کكَض ّبی زض حبل تَؾقِ اظ تحَالت ظیطثٌبیی کِ زض اقتهبز هلی ٍ هٌغقِ ای
ضخ هی زٌّس ،تبثیط پصیطفتِ اًس ،اهب هٌبعق کوی تَاًؿتِ اًس اظ هكکالت کبّف جوقیت ،پبییي آهسى ؾغح اقتغبل ظایی ٍ زضآهس ،ذسهبت زٍلتی کن ٍ اظ زؾت
زازى َّیت ضٍؾتبیی فطٌّگی ث گطیعًس .ثٌبثط ایي ثبیس پصیطفت کِ ؾیبؾت ّبی جسیسی ثطای کوک ثِ انالح اقتهبزی اجتوبفی جَاهـ ضٍؾتبیی هَضز ًیبظ اؾت
( .)Holland at all.2991.PN.فطآیٌس قکل گیطی تَؾقِ پبیساض ضٍؾتبیی اظ تَضیؿن ضٍؾتبیی ضا هی تًَب زض ًوَزاض هكبّسُ ًوَز:

 .6دیذگبه هب و نظریبت در موضوع توسؼه توریسم روستبیی
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ثؿیبضی تَؾقِ تَضیؿن ضا ضاُ حل ثؿیبضی اظ هكکالتی کِ ًَاحی ضٍؾتبیی گطیجبًگیط آى ّب ّؿتٌس هی زاًٌس ،اظ ایٌطٍ ،تَضیؿن فٌهط انلی حطکت
ثؿَی احیب ٍ ثبظؾبظی هٌبعق ضٍؾتبیی اؾت (هٌكی ظازًُ،هیطی،2880،ل .)209اًَاؿ ًگطقْب زض ایي ظهیٌِ زض ًوَزاض قوبضُ  4اضائِ قسُ اؾت.

نمودار ضماره  :2دیذگاه ها و نظزیات توریسم روستایی

توسؼه توریسم

دیذگاه و نظزیات مطزح

پایذار و حفاظت

ابشاری بزای توسؼه

روستایی

پزاکنص و توسیغ

پایذار

ابشاری بزای توسؼه

توسؼه و بهبود فزآورده

سکونتگاه روستا

سیاست باسساخت

کطاورسی

سیاست باس ساخت

نواحی

تنوع بخطیذن

باسساسی افول

توسؼه

توریسم به ػنوان راهبزد
توسؼه

به ػنوان راهبزد

پایذار

توسؼه

رضذ پایذار
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توریسم روستبیی بؼنوان راهبردی برای توسؼه روستبیی

ضّیبفتی کِ تَضیؿن ضا ثِ فٌَاى یک ضاّجطز ثکبض هی گیطًس ٍ ،تٌْب ضاُ احیبی هجسز ایي ضٍؾتبّب ضا اضائِ ثطًبهِ ٍ اؾتطاتػی ّبی جعیی هی زاًٌس کِ ثتَاًٌس ّن اظ
هٌبثـ عجیقی ٍ اًؿبًی آى ثْطُ ثجطًس ٍ ّن ثتَاًٌس ثبفث ایجبز زضآهس ٍ افعایف ضفبُ ظًسگی ؾبکٌبى ًَاحی ضٍؾتبیی ثكًَس.
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 -1-1-6توریسم روستبیی به ػنوان راهبرد توسؼه
اظ ایي زیسگبُ تَضیؿن ضٍؾتبیی ثقٌَاى ضاّجطزی اؾت کِ فالٍُ ثط ایٌکِ اّساف تَؾقِ ضٍؾتبیی اظ جولِ کبّف فقط ٍ اهٌیت غصایی ،افعایف اقتغبل ٍزضآهس ٍ
جلَگیطی اظ ترطیت هحیظ ضٍؾتبیی ضا ثطآٍضزُ هی ؾبظز ،هی تَاًس ظهیٌِ اؾتفبزُ ثْیٌِ اظ هٌبثـ ضٍؾتبیی (هبًٌس قطایظ آة ٍ َّایی ،آزاة ٍ ؾٌي ،فطٌّگ ٍ
چكن اًساظ ّب ٍ هٌبؽط عجیقی ) ضا فطاّن آٍضز .اًَاؿ ًگطقْب زض ایي ظهیٌِ زض جسٍل قوبضُ  2اضائِ قسُ اؾت.

جذول  : 1نگزش توریسم بؼنوان راهبزدی بزای توسؼه روستایی(ماخذ :نگارنذگان)

ابؼاد توسؼه

کاستیها

مشیتها

روستایی
اجتماػی

اقتصادی

-

هعزفی تَریسن بعٌَاى فعالیتی بزای ایجاد

-

بی تَجْی بِ جاهعِ هحلی

اضتغال در رٍستا

-

بی تَجْی بِ آسیب پذیزی جَاهع

-

کاّص هْاجزت رٍستایی بِ ضْزّا

-

تَسعِ سیز بٌاّای کِ ّن هَرد ًیاس تَریسن ٍ ّن

در هقابل باسدیذ کٌٌذگاى ٍ گزدضگزاى

هَرد ًیاس رٍستاست

-

عذم تَجِ بِ اثزات ٍ پیاهذّای تَریسن

هعزفی تَریسن بِ عٌَاى ًیزٍی هحزکِ تَسعِ

-

بی تَجْی بِ ٍابستِ بَدى تَریسن بِ

-

رٍستایی

رٍستایی
-

تَریسن بِ عٌَاى فعالیت درآهذسا

-

ضٌاخت تَریسن بعٌَاى هَلذ سًجیزُ ای اس

ًَاحی ضْزی
-

رٍستا در هٌطقِ
-

فعالیت ّای اقتصادی
سیست محیطی

استفادُ اس هٌابع بزای سایز فعالیت ّا
-

بْزُ بزداری اس هٌابع هحیطی بال کاربزد

-

تعییي ظزفیت قابل تحول هحیط اکَلَصیک

تلقی تَریسن بعٌَاى ًَضذارٍی تَسعِ
تاکیذ بز رضذ ٍ تَسعِ اقتصادی ٍ عذم
تَجِ بِ سایز ابعاد

-

بی تَجْی بِ اثزات ٍ پیاهذّای سیست
هحیطی

 -2-1-6متحول سبزی (تنوع بخشی) نواحی روستبیی کمتر توسؼه یبفته
زض ایي ًگطـ تَضیؿن ثقٌَاى یک فقبلیت جسیس ،فبهل اضتقبء ٍ پیكطفت هحؿَة هی قَز کِ جبیگعیٌی ثطای ثرف کكبٍضظی هی ثبقس اگطچِ تَضیؿن هتکی
ؾطهبیِ ّب هٌبثـ هوکٌِ هَجَز جْت ضؾیسى ثِ ّسف جسیس ًیؿت ،ثلکِ ؾطهبیِ ّب ٍ هٌبثـ جسیس ٍ ظیطؾبذت ّبی هَجَز احتیبجبت ثبثت ٍ پب ثط جبیی ّؿتٌس.
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توریسم بؼنوان یک سيبست ببز سبخت سکونت گبه هبی روستبیی
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عطفساضاى ایي ًؾطیِ هقتقسًس کِ قبزضًس اظ اتکبی ثیف اظ حس تَلیسکٌٌسگبى ضٍؾتبیی ثِ کكبٍضظی ثکبٌّس ٍ آًْب ضا زض فطنت ّبی اقتهبزی جسیسی کِ ثب
ثبظاضیبثی جْبًی تطقسُ ضقبثت ًوبیس ثکبض گیطًس.

 -1-2-6توریسم روستبیی بؼنوان یک سيبست ببز سبخت
قبهل ؾطهبیِ گصاضی ًؿجت ثِ پیف فطو ثحطاى یب حل ثحطاى ّبؾت .ثغَض کلی ثبظؾبذت جغطافیبیی زض هطحلِ ی اٍل ضٍی زٍ فبهل هْن تبکیس زاضز:
 - 2تقؿین هکبًی -فضبیی کبض
 - 1ؾطهبیِ گصاضی
زض هطحلِ زٍم تبثیطات ثبظ ؾبذت زض ؾغَح هحلی ٍ جْبًی هَضز تَجِ قطاض هی گیطز .ثب تَجِ ثِ هفَْم ثبظؾبذتً ،قف تَضیؿن زض ثبظؾبذت ؾکًَتگبّبی
ضٍؾتبیی ًكبى هی زّس کِ تَضیؿن ضٍؾتبیی ثقٌَاى یک ضاّجطز تَؾقِ اظ زِّ ی گصقتِ ضقس کطزُ اؾت ٍ ّسف آى پبؾرگَیی ثِ تغییط زض ؾیبؾت ّبیی
کكبٍضظی ٍ ضٍؾتبی ی ٍ ثركی ًٍیع ثب ّسف تغییط زض تفکط ٍ فول نٌقت تَضیؿن ثَز .اًَاؿ ًگطقْب زض ایي ظهیٌِ زض جسٍل قوبضُ  1اضائِ قسُ اؾت.
جذول  : 2نگزش توریسم روستایی سیاستی بزای باسساخت روستایی (ماخذ :نگارنذگان)

ابؼاد توسؼه

مشیتها

کاستیها

روستایی
اجتماػی

 هعزفی تَریسن بعٌَاى فعالیتی بزای ایجاد اضتغال

-

بی تَجْی بِ جاهعِ هحلی

 کاّص هْاجزت رٍستایی بِ ضْزّا

-

بی تَجْی بِ آسیب پذیزی جَاهع

 تَسعِ سیز بٌاّای کِ ّن هَرد ًیاس تَریسن ٍ ّن

رٍستایی

هَرد ًیاس رٍستاست
اقتصادی

 هعزفی تَریسن بِ عٌَاى ًیزٍی هحزکِ تَسعِ

در هقابل باسدیذ کٌٌذگاى
-

عذم تَجِ بِ اثزات ٍ پیاهذّای تَریسن

-

بی تَجْی بِ ٍابستِ بَدى تَریسن بِ

رٍستایی
 تَریسن بِ عٌَاى فعالیت درآهذسا

ًَاحی ضْزی
-

 ضٌاخت تَریسن بعٌَاى هَلذ سًجیزُ ای اس فعالیت
ّای اقتصادی

رٍستا در ضْز ٍ هٌطقِ
-

 استفادُ اس هٌابع بزای سایز فعالیت ّا در رٍستاّا
سیست محیطی

 بْزُ بزداری اس هٌابع هحیطی بال کاربزد
 ضٌاخت ٍحفظ اراضی با قابلیت باالی کطت
 تحزک بخطیذى بِ بزًاهِ ریشی هٌطقِ ای ٍ درًٍشایی
تَسعِ

تلقی تَریسن بعٌَاى ًَش دارٍی تَسعِ
تاکیذ بز رضذ ٍ تَسعِ اقتصادی ٍ عذم
تَجِ بِ سایز ابعاد

-

بی تَجْی بِ اثزات ٍ پیاهذّای سیست
هحیطی
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 -2-2-6احيب و و ببزسبزی در برابر افول کشبورزی
زض ایي ضاّجطز ،تَضیؿن فبهل ثبظؾبظی زض ثطای تَؾقِ هٌبعق ضٍؾتبیی اؾت .تَؾقِ تَضیؿن زض اضتجبط ثب ّوکبضی ؾبیط ثرف ّب ٍ نٌبیـ هی ثبقس ٍ آى اثعاض
کبضآهس ٍ هَثطی اؾت کِ زض ثسؾت آٍضزى تقبزل ضقس اقتهبزی زض اضتجبط ثِ ثبظ گكت جَاهـ ؾَزهٌس ٍ هفیس ٍ ّوچٌیي حفبؽت ٍ ًَؾبظی ؾطهبیِ ّبی عجیقی ٍ
فطٌّگی کوک ًوبیس (.)Reinhold.TK.and ieara,A,1002,PN,20

 -3-2-6توسؼه و بهبود محصوالت و فرآورده هبی توریسم
زض ایي ضٍیکطز تَضیؿن ضا ثِ فٌَاى ضٍقی ثطای تَظیـ ثیكتط اثطات ٍ فطآٍضزُ ّبی آى ٍ ً یع تَؾقِ هحهَالت تَضیؿن زض ًَاحی ضٍؾتبیی ٍ ثرهَل زض ثیي
هطزم فقیط زض ًؾط گطفتِ هی قَز.
 -3-6توریسم روستبیی ابساری برای توسؼه پبیذار و حفبظت از منببغ طبيؼی
 -1-3-6توریسم روستبیی ابساری برای توسؼه پبیذار
ثط ایي ًکتِ تبکیس زاضز کِ زض قبلت تَؾقِ تَضیؿن ،ثكط قبزض ذَ اّس ثَز کِ جَاًت ذَانی اظ هحیظ زض جْت هثجت یب هٌفی تقسیل یب زؾتکبضی ًوبیس (قطیف
ظازُ ،هطازًػازی ،2882 ،ل  .)55اًَاؿ ًگطقْب زض ایي ظهیٌِ زض جسٍل قوبضُ  8اضائِ قسُ اؾت.
جذول  : 3نگزش توریسم بؼنوان ابشاری بزای توسؼه روستایی پایذار (ماخذ :نگارنذگان)

ابؼاد توسؼه

مشیتها

کاستیها

روستایی
اجتماػی

-

بزسی تَریسن در قالب رابطِ هثلث ٍار هیشباى

 -پائیي بَدى سطح سَاد جَاهع رٍستایی

هکاى ٍ هیْواى ٍ تاکیذ بز تعذیل فطار ٍ بحزاى

 -تفاٍت فزٌّگی سیاد بیي جَاهع ضْزی ٍ

در سِ ضلع ٍ ایجاد تعادل

اقتصادی

-

آهَسش ًیزٍی اًساًی

-

بِ حذاقل رساًذى آسیب ّای فزٌّگی

-

آهَسش بَهیاى ٍ گزدضگزاى

-

بْیٌِ ساسی بْزُ بزداری اس هحیط

-

فزاّن ًوَدى سهیٌِ تَسعِ رٍستایی در دراس هذت

-

حوایت اس اقتصاد هحلی ٍ ایجاد اقتصاد هکول

رٍستایی

 افزاد بَهی فاقذ تَاًایی ّای السم بزای تَسعِتَریسن ّستٌذ.
 -عذم ٍجَد تجزبِ کافی ٍ الگَی هٌاسب ایي
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سیست محیطی

-

حزکت اقتصاد اس چزخِ هحلی بِ بیي الوللی

-

حفاظت اس هحیط سیست

-

استفادُ اس هٌابع طبیعی هتٌایب با ظزفیت پذیزی

بیطتز یک حالت پایذار اکَلَصیکی دًبال هی

-

تَسعِ فعالیت ّا ّواٌّگ با هحیط سیست

کٌذ.

-

ایجاد ضزایط هٌاسب بزای تحقق اّذاف تَسعِ

ًگزش تَسعِ در جْاى

 -بحث پایذاری یک ّذف دضَار ٍ دراس هذت ٍ

پایذار
-

پیگیزی هطالعات پیطگیزاًِ بزای تطخیص  ،پیص
بیٌی ٍ ارسیابی

 -2-3-6پراکنص و توزیغ بمنظور محبفظت از سرمبیه هبی و منببغ توریستی
زض ایي ضٍیکطز ّسف انلی هحبفؾت ٍ اؾتفبزُ ثْیٌِ اظ هٌبؽط ٍ فطآٍضزُ ّبی تَضیؿن هی ثبقس کِ ثْتطیي ضاُ زؾتیبثی ثِ ایي ّسف ،ؽطفیت پصیطی ٍ اؾتفبزُ چٌس
جبًجِ اظ هٌبثـ ٍ تؿْیالت گطزقگطی اؾت .زض جسٍل قوبضُ  4ثِ هقبیؿِ اّساف ٍ اثطات زیسگبُ ّب ٍ ًؾطیبت تَؾقِ تَضیؿن ضٍؾتبیی اضئِ قسُ اؾت.

 .7اثرات و پيبمذهبی توریسم در منطقه
هَضَؿ اثطات ٍ پیبهسّبی ت َضیؿن زض هٌغقِ ثب تَجِ ثِ هَضَؿ پبیساضی زض اثقبز اقتهبزی ،اجتوبفی ٍ فطٌّگی ٍ ،ظیؿت هغطح اؾت .زض ایي ثرف اظ هقبلِ نطفب
ثِ ٍیػگیْبی تبثیطگصاض ذبل ّط هَضَؿ اقبضُ ًوَزُ این.
 -1-7اثرات اقتصبدی توریسم
زض کكَضّبی نٌقتی تَؾقِ نٌقت تَضیؿن هَجت تٌَؿ زضآهسّب ٍ ک بّف ًبّوبٌّگی ّب زض اقتهبز هٌغقِ ای هی گطزز ٍ زض کكَضّبی زض حبل تَؾقِ ،فطنتی
ثطای نبزضات ایجبز هی کٌس ،کِ ًطخ ضقس آى زض اقکبل ؾٌتی نبزضات ثیكتط اؾت (ّ .)Stephen.F.2994,p.475وچٌیي ذؿبضتْب ٍ تبثیطات هٌفی ،ؾَزّبی
قبثل حهَل ،فطنتْبی قغلی هؿتقین ٍغیطهؿتقین ،ؾَزّبی جبهقِ اظهسل ّبی اقتهبزی هٌبؾت ضا ًیع هی تَاى اقبضُ کطز.

 -2-7اثرات اجتمبػی و فرهنگی توریسم
ثطذی اظ جٌجِ ّبی اجتوبفی ٍ فطٌّگی تَضیؿن قبهل هَاضز ظیط هی ثبقس:
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 تَؾقِ تَضیؿن ،جطم ٍ جٌبیت ٍ ؾبیط اًحطافبت اجتوبفی ضا افعایف هی زّس. تطاکن ٍ افعایف جوقیت ،ثِ حطین ؾبکٌیي ضٍؾتبیی ضا افعایف هی زّس. تقَیت ٍ حوبیت اظ ذسهبت هحلی ،هبًٌس حول ٍ ًقل فوَهی ٍ هطاقجت ّبی ثْساقتی ایجبز اهکبًبت ٍ جبشثِ ّبی جسیس ،هثل اهکبًبت ٍضظقی ،فطٌّگی ()sharply.j.pn.18 تَضیؿن ثِ اهط ذبًِ ؾبظی تبکیس هی کٌس ٍ ؾجک هقوبضی ؾٌتی ضا اظ ثیي هی ثطز. ثبف ث تَؾقِ ضٍاثظ فطٌّگی ٍ تحکین ٍحست هحلی هی قَز (تقَایی ،قبپَضآثبزی،2881،ل)158-

ؾغح ظًسگی هطزم ضا زض هٌغقِ اضتقبء هی یبثس ٍ ثِ ثْجَز ذسهبت ٍ اهکبًبت اجتوبفی ( اظ ًؾط هبلی) کوک هی ًوبیس ( ظًجیطیبى ،ظاّسی،2879 ،ل.)54

 -3-7تبثيرات زیست محيطی
زض ایي ضاثغِ هبتیؿَى ٍ ٍ ال زض هطٍضی کِ ثط هتَى فلوی جْبى زاقتِ اًس ثِ چْبض ًَؿ تبثیط اؾبؾی حفبؽت اظ هحیظ ظیؿت اقبضُ کطزُ اًس:
ًرؿت :احیبء ؾبذتوبًْبی هَجَز (ثبظظًسُ ؾبظی) ٍ اهبکي تبضیری
زٍم :تجسیل ٍ تغییط ؾبذتوبًْبی قسیوی ثطای اؾتفبزُ ّبی جسیس
ؾَم :حفبؽت اظ هٌبثـ عجیقت
چْبضم :ضٍـ ّبی ثطًبهِ ضیعی ٍ افوبل کٌتطل ّب

-

جمغ بنذی
زض ایي هقبلِ ،پؽ اظ قٌبذت اٍلیِ ای کِ اظ تَضیؿن ٍ ثطًبهِ ضیعی تَضیؿن ضٍؾتبیی اضائِ قس ،هَضَؿ جبیگبُ تَضیؿن ضٍؾتبیی زض فطآیٌس تَؾقِ پبیساض هَضز
ثطضؾی قطاض گطفتً .قف تَضیؿن(زاذلی ٍ ذبضجی) زض پیكجطز اّساف تَؾقِ ای ٍ اّویتی گِ گؿتطـ نٌقت تَضیؿن زض اقتهبز زاضا اؾتّ .سف کلی تحقیق
قٌبؾبیی اثطات تَضیؿن ٍ اضائِ اؾتطاتػی ٍ ضاّجطز جْت تَؾقِ نٌقت تَضیؿن زض ؾغح هٌبعق ضٍؾتبیی ،افعایف اثطات هثجت ٍ کبّف اثطات هٌفی ایي نٌقت،
ایجبز تقبزل زض تَؾقِ ٍ قٌبؾبیی ٍ ثْطُ گیطی هٌبثـ ٍ جبشثِ ّبی تَضیؿتی ضٍؾتبیی ٍ ثْطُ گیطی هٌبؾت اظ آًْب ٍ زض ًْبیت زؾتیبثی ثِ تَؾقِ پبیساض اؾت .تسٍیي
ٍ اجطای عطح ّب ٍ ثطًبهِ ّب ی جبهـ تَضیؿتی زض هقیبؼ هٌغقِ ای ،ثوٌؾَض قٌبؾبیی ٍ هٌغقِ ثٌسی ًَاحی تَضیؿتی ضٍؾتبیی ٍ هکبى گعیٌی ٍ ایجبز اهکبًبت ٍ
ذسهبت ثطای ّط هٌغقِ ثب تَجِ ثِ ًَؿ گطزقگطاى ٍ پتبًؿیل ّب ٍ تَاًبیی ّبی تَضیؿتی زض آى هٌغقِ ثب تَجِ ثِ ًَؿ گطزقگطاى ٍ پتبًؿیل ّب ٍ تَاًبیی ّبی
تَضیؿتی زض آى هٌغقِ زض جْت قٌبؾبیی جبشثِ ّب ٍ فطآٍضزُ ّبی هرتلف تَضیؿتی ضٍؾتبیی زض هٌبعق هرتلف ٍ ثْطُ گیطی ثْیٌِ ٍ ّسفوٌس اظ آًْب زض جْت
ایجبز اقتغبل ٍ افعایف زضآهس ضٍؾتبئیبى کِ زض آى ثبظًگطی ثِ ًحَُ ؾطهبیِ گصاضی ٍ تَظیـ اهکبًبت ،ذسهبت ٍ تؿْیالت تَضیؿتی زض ؾغح هٌغقِ ای ٍ اٍلَیت
زّی ترهیم هجسز ایي ًَؿ اهکبًبت ثِ هٌبعق ضٍؾتبیی ثب قبثلیت ثبال ٍ هتَؾظ جصة گطزقگط زاضای اّویت ثرهَنی هی ثبقسّ .وچٌیي ثِ هٌؾَض ایجبز
ّوبٌّگی ثیي زؾتگبّْب ٍ ًْبزّبی هطتجظ ٍ قٌبؾبیی ٍ ثطعطف ًوَزى هكکالت هَجَز زض ظهیٌِ هؿبئل هطثَط ثِ هٌبعق تَضیؿتی ضٍؾتبیی ،تبؾیؽ یک ًْبز چٌس
هٌؾَضُ ضا ظیط ًؾط ؾبظهبى جْبًگطزی ٍ ایطاًگطزی زض هطاکع هٌبعق ضا ذَاؾتبض هی ثبقس.
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منببغ
-

تقَایی ،هؿقَز ٍ قبپَض آثبزی ،فلی احوس ،تَسعِ هٌطقِ بزخَار اصفْاى اس طزیق گستزش تَریسن  ،هبٌّبهِ اجتوبفی اقتهبزی جْبز ،هْط ٍ آثبى
 ،2882قوبضُ .158

-

حؿیي پَض ،ؾیس فلیّ ،بقوی ،ؾیس هٌبف ( )2890سیاست ّای هذیزیت ضْزی در کطَرّای هختلف (رٍیکزد راّبزدی -فزاتحلیلی
یکپارچگی ضْزی) ،اًتكبضات ترههی قْطؾبظی عحبى ّلِ.

-

حؿیي پَض ،ؾیس فلی .2890باسبیٌی ٍ بزرسی اثزات گزدضگزپذیزیِ هٌاطقِ رٍستایی در رٍیکزد فزاتحلیل با تاکیذ بز سهیٌِ گستزش
صٌعت گزدضگزی" ،فهلٌبهِ هسیطیت قْطی ،قوبضُ .16

-

حؿیي پَض ،ؾیس فلی ،قوكیط ثٌس ،ههغفی )2889( ،بزرسی رًٍذ کاّص فضاّای باس ضْزی در فزآیٌذ تَسعِ ضْزی(هطالعِ هَردی  :کالى
ضْز تْزاى ) ،آضهبًكْط قوبضُ .5

-

حؿیي پَض ،ؾیس فلی ،ضفیقیبى ،هجتجی ( )2890حکوزٍاًی خَب ضْزی اس هٌظز ًظزیات ضْزساسی" ،اًتكبضات ترههی قْطؾبظی عحبى ّلِ.

-

حؿیي پَض ،ؾیس فلی ،ضفیقیبى ،هجتجی (ً )2890ظزیِ ،ضْز ،فضا ،هذیزیت ضْزی" ،اًتكبضات ترههی قْطؾبظی عحبى ّلِ.

-

حکوت ًیب ،حؿي ،هَؾَی ،هیط ًجف ،کاربزد هذل در جغزافیا با تاکیذ بز بزًاهِ ریشی ضْزی ٍ ًاحیِ ای ،2885 ،اًتكبضات فلن ًَیي.

-

ضحیوی ،حؿیي ،جْاًگزدی رٍستایی ٍ قلوزٍ آى ،هبٌّبهِ ؾیبؾی اقتهبزی ،2882 ،قوبضُ .286

-

ضیجبضزؾَىّ ،طی زثلیَ ٍ تبضٍى ضٍ ،پیتطام ( ،)2877سیایتگذاری هٌطقِ ای ،هعاًٍت اهَر هٌاطق ٍ هجلس ،زفتط ثطًبهِ ضیعی هٌغقِ ای ،تْطاى،
اًتكبضات ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزجِ.

-

ؾبهِ ،ضضب؛ ظثبى الگَ؛ ؾطهكق عطاحی ،پبیبًبهِ کبضقٌبؾی اضقس هقوبضی زاًكگبُ تْطاى ،تْطاى2885 ،

-

هقهَهی اقکَضی ،ؾیس حؿي ،2885 ،اصَل ٍهباًی بزًاهِ ریشی هٌطقِ ای.

-

ّبقوی ،ؾیس هٌبف ،حؿیي پَض ،ؾیس فلی ( ،)2890تطجوِ کتبة پیطگیزی اس جزم اس طزیق طزاحی هسکي ،اًتكبضات عحبى ّلِ.

