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  چكیدٌ
ؿٟش صٔب٘ی ص٘ذٜ اػت وٝ تٕبیُ ثـش ثٝ حیبت ارتٕبػی ، ربٔؼٝ ٔذ٘ی ٚ ص٘ذٌی ؿٟشی دس آٖ رشیبٖ داؿتٝ ثبؿذ ٚرٛد 

ی ارتٕبػی ٚ ٞٙزبسٞبی ػٕٛٔی ؿىُ ٔی پزیشد. ٚرٛد ٔزٕٛػٝ فوبٞبیی وٝ ٔاللبت ٞب دس آٖ كٛست ٔیٍیشد، سفتبسٞب

ای وٝ ٘یبص ٞب ٚ خٛاػتٝ ٞب ٚ ا٘تظبسات افشاد اػتفبدٜ وٙٙذٜ اص فوب ثٝ ػٙٛاٖ اِٚٛیت هشٚسی ثٙظش ٔی سػذ. ٔزٕٛػٝ 

٘یبص  البٔتی، تفشیحی ثب ٞذف خذٔت ثٝ وؼب٘ی وٝ ثٝ دٚس اص ٔحیٌی یىٙٛاخت ػبػبتی سا ثشای ٌزسا٘ذٖ اٚلبت فشاغت

داس٘ذ پبػخی ٔخجت دٞذ ٚ ثب ایزبد یه فوبی ػشص٘ذٜ ٚ پٛیب ثبػج رزة ٚ تحشن التلبدی ثیـتشی ؿٛد ٚ تجذیُ ثٝ 

  فوبیی ٞذف اص ایٗ ٔزٕٛػٝ خّكیىی اص ٘مبى ربرثٝ ؿٟشی ،ٔزٕٛػٝ ای وٝ فمذاٖ آٖ دس ؿٟشٞب احؼبع ٔی ؿٛد .

یه  تیٔٛفم ضاٖیٔ  .دٞذ  یسٚ    ذٜ ؿ  ف یش ؼ ت  یشٟ  ؿ  یب و ف  ه ی  ت بِ ل ی دسؿٟش یص٘ذٌ بتیوٝ تؼبٔالت ٚ تزشث اػت ٌّٔٛة

تٕشوض  ٚ ثشآٚسدٜ ػبختٗ ٘یبصٞبی ٔشارؼیٗ آٖ داسد.وـؾ رزاثیت ، ٖ ضایثب ٔ ٓی٘ؼجت ٔؼتم تفشیحی-ٔزٕٛػٝ البٔتی

ساػتب ػؼی ثش آٖ  ٗ  .دس ایؿٛد یدس ٔىبٖ ٚ صٔبٖ ٔ ییرٛ ٔزٕٛػٝ ثبػج كشفٝ هیدس  یؿٟش یخذٔبت یٌٛ٘ٝ فوبٞب ٗیا

 یػّٕىشدٞباص  پشداختٝ ؿٛد ٕٞچٙیٗ    ی بػٕ  ت ش ار ت ؼ ث  ٛاٖٙ  ؼ ش ثٟ  ؿٚ   بًبت ج ٚ است  ی بػٕ  ت ي ار سٚاث  اػت وٝ ثٝ ثشسػی

 ٝ  ٛر بت ث، یٕ  یٕ  ٚ ك  ی بٍ٘ ٕ ٞ   ی یب بٞ و ، ف ت شاغ ف  زساٌٖ   یشا ث  ی بت ب٘ ى ب ٚ أ بٞ و ف ٝ  ث  ذاٖ شٟٚ٘  ؿ بص ی٘  ٝ  ث  خ بػپ ثٝ ٔٙظٛس٘یض  تفشیحی

 ٌیشی ؿٛد. ثٟشٜ  ی ٕٛٔ  ػ  ی ذٌ ص٘ ٝ  ٛى ث شثٔ   یب بٞ و ف  ظبْ٘   دادٖ ُ  ى ٛد ٚ ؿ ٛرٔ   یب ٛدٞ جٕ  و ٝ  ث
 

 تٛػؼٝ ٌشدؿٍشیتؼبٔالت ارتٕبػی، فوبی ػٕٛٔی ؿٟشی ،، فوبی البٔتی کلیدی: َای ياشٌ
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 مقدمٍ 
أشٚصٜ ٌشدؿٍشی ثٝ ػٙٛاٖ یىی اص ٟٕٔتشیٗ كٙبیغ تٛػؼٝ پبیذاس ،ثشای دسآٔذ صایی ٚ ثؼتشی ٔٙبػت ثشای اؿتغبَ ٚ ایزبد صیش 

ٌشدؿٍشی ثٝ ٔٛرت ٔٛلؼیت رزة تٛسیؼت یه فشكت ارتٕبػی  ػبخت ٚ ٘یض تٛػؼٝ ارتٕبػی پبیذاس ٔحؼٛة ٔی ؿٛد.

ٌشدؿٍشی دس ثؼذ تٛػؼٝ ؿٟشی اسصیبثی ٔی ٌشدد. ؿٟشٞب وبّٔتشیٗ ٚ پیـشفتٝ اص ایٗ سٚ ٚهؼیت ،التلبدی، اوِٛٛطی اػت. 

تشیٗ ػىٛ٘تٍبٜ ص٘ذٌی ا٘ؼب٘ی ثٛدٜ اػت . اص ٕٞیٗ رٟت ٌشدؿٍشاٖ ثش احش ٔٙبثغ التلبدی ،ارتٕبػی ،فشٍٞٙی ، تفشیحی ٚ ... 

 ٘مؾ ٟٕٔی ثش تؼبٔالت ارتٕبػی ٚ تٛػؼٝ فوبٞبی ؿٟشی داسا ٞؼتٙذ .

دؿٍشی دس ایٗ صٔیٙٝ تغییش ٍ٘شؽ ٔؼئٛالٖ ٚ ؿٟشٚ٘ذاٖ ٘ؼجت ثٝ رزة ٌشدؿٍشی ،سفتبسٞبی ٔٙبػت ثب ٞذف اص تٛػؼٝ ٌش

ٌشدؿٍشاٖ ٚ تٛسیؼت ،وٙتشَ ٔـىالت ٚ ٔؼوالت، ٔذیشیت ارشایی ٚ ساٞجشدی ثشای ٌشدؿٍشی ،تجّیغبت دس حٛصٜ ؿٟش، ٔشاوض 

 ؼٝ ٌشدؿٍشی دا٘ؼت .فشٍٞٙی، تفشیحی ثشای استمب تؼبٔالت ارتٕبػی ٚ پٛیبیی ؿٟش دس تٛػ

یه ٔحیي ؿٟشی ثبیذ فوبیی پٛیب ثشای تزٕغ ٚ تؼبٔالت ارتٕبػی ؿٟشٚ٘ذاٖ ثبؿذ دس چٙیٗ فوبیی تؼبٔالت ارتٕبػی افضایؾ 

یبفتٝ ٚ ٔىب٘ی ثشای ٌفت ٚ ؿٙٛد ارتٕبػی ٚ تجّٛس سفتبسٞب ٚ ٞٙزبسٞبی فشٍٞٙی ٔی ؿٛد چٖٛ وٝ ثؼیبسی اص فؼبِیت ٞبی 

تظبس فوبیی أٗ ثشای ٚلٛع ٞؼتٙذ ٚ ثٝ ٔحن ؿىُ ٌیشی ایٗ فوب ایٍٙٛ٘ٝ فؼبِیتٟب ٚ ٘یبصٞبی فوبیی ارتٕبػی ٞٓ اوٖٙٛ دس ا٘

 ٚ وبِجذی آٟ٘ب ٟٔشٚ ٘ـبٖ خٛد سا ثش فوب خٛاٞٙذ صد .

فوبی ؿٟشی تٟٙب یه ٔفْٟٛ وبِجذی ٘یؼت، ثّىٝ وٙؾ تؼبٔالت ؿٟشٚ٘ذی ٚ فؼبِیتٟبی ؿٟشی سا ٘یض دس ثشٔیٍیشد، یؼٙی 

ش سا ٔزؼٓ ٔی وٙیذ وٝ ٔىبٖ ثشلشاسی فؼبِیتٟبی ؿٟشی یب ػشكٝ ثشٚص تؼبٔالت ارتٕبػی اػت . ثٝ ػجبستی ؿشى وبِجذی اص ؿٟ

اكّی فوبٞبی ػٕٛٔی ایٗ اػت وٝ دس آٟ٘ب تؼبُٔ ٚ ٔشاٚدٜ ارتٕبػی كٛست ٌیشد . چٙبٖ ثٝ آٖ دػتٝ اص فوبٞبی ؿٟشی وٝ 

 [1] ا ٕ٘یتٛاٖ فوبی ؿٟشی دا٘ؼت .ثؼتش تؼبُٔ ارتٕبػی ٚ استجبًبت ؿٟشٚ٘ذی لشاس ٕ٘یٍیشد س

 

 

 فضای اقامتی 

اػت وٝ أشٚصٜ ربی خٛد  ٞتُ ٞبییتفشیحی ؿبیذ ثٝ ظبٞش ٚاطٜ ای رذیذ ثٝ ٘ظش آیذ، أب دس ٚالغ ٘ؼُ رذیذی اص -البٔتیٔشوض 

ثّىٝ  البٔتثشای  فمي ٘ٝ وٝ ٞؼتٙذ ٔؼٕبسی دس ثیٙبثیٗ فوبیی تفشیحی – البٔتیٔی ػپبس٘ذ. ٔشاوض  ٔذسٖ البٔتیسا ثٝ ٔشاوض 

ثٝ ثٟب٘ٝ ثب ٞٓ ثٛدٖ ًشاحی ٔی ؿٛ٘ذ، صیشا اٚلبت فشاغتی دِٙـیٗ خٛاٞذ ثٛد وٝ دس وٙبس یىذیٍش  ثشای ٌزسا٘ذٖ اٚلبت فشاغت ٚ

ثّىٝ ایٗ ٔشاوض ٕٞب٘ٙذ ٕٞٝ ٔىبٖ ٞب  سا ٕ٘ی تٛاٖ لّٕشٚیی ٔٙفه اص ص٘ذٌی فشم وشد، ٕٞچٙیٗ ٚرٛد ٔشاوض خشیذ .ػپشی ؿٛد

فوبٞب ٚ ٔىبٖ ٞب دس ٞٓ ٔتذاخُ ٚ  دس ص٘ذٌی ٞشیه ثٝ تٟٙبیی ٔی تٛا٘ٙذ وّیت ربٔؼٝ سا ثبصٕ٘بیی وٙٙذ. ٚ فوبٞبی ٔٛرٛد

یبص ا٘ؼبٖ ٘ .وخیشاالهالػٙذ. اص ایٗ سٚ اص ًشیك ٌٔبِؼٝ فوبی ٔشاوض خشیذ ٔی تٛا٘یٓ ثٝ وّیت ربٔؼٝ ٚ ص٘ذٌی سٚصٔشٜ دػت یبثیٓ

ٚ ٞٓ البٔت دس آٖ ٚ ٔأ٘ٛع ؿذٖ ثب آٖ دس ػبختٗ سٚح ا٘ؼبٖ ثؼیبس تأحیش  ثٝ ًجیؼت، ٘یبصیؼت ا٘ىبس ٘بپزیش، ػفش دس ًجیؼت

ٌزاس٘ذ ٚ ٔؼٕبسی اص ػٛأُ تؼییٗ وٙٙذٜ ٘حٜٛ البٔت ٚ ثی ؿه ٘حٜٛ ثشخٛسد اٚ دس ایٗ البٔت ثب ًجیؼت اػت. ٔؼٕبسی ػالٜٚ ثش 

اثش آػیجٟبیی وٝ اص ًشف ا٘ؼبٟ٘ب ثٝ آٖ وٙذ، ٚظیفٝ ٔحبفظت اص آٖ سا دس ثش ایٗ وٝ ثٝ ایزبد ساثٌٝ ثب ٔحیي ًجیؼی وٕه ٔی

 .ٚاسد ٔی ؿٛد ثشػٟذٜ داسد تب تخشیت ٌشیض ٘بپزیش ٔحیي ثذػت ا٘ؼبٖ سا ثٝ حذالُ ثشػب٘ذ

 ٟٕٔتشیٗ ٚ ػٕذٜ تشیٗ تٛسیؼتی ٔمبكذ، ٞبی ربرثٝ اص ثؼذ ٔشاوض ایٗ .ٚاحذٞبی البٔتی ا٘ذ تٛسیؼٓ، كٙؼت ػٙبكش ٟٕٔتشیٗ اص

خذٔبت  ، آٖ ویفیت ٚ دسرٝ ٔب٘ٙذ البٔتی خذٔبت ٔشاوض ٔیضاٖ .ٔیىٙذ ٔؼٌٛف خٛد ثٝ سا ٟبتٛرٝ تٛسیؼت وٝ اػت ٘ىتٝ ای

 یب وبٞؾ ، ٔیتٛا٘ذ اػت ٌشدؿٍش ػفش ٟ٘بیی ٞذف وٝ ٘ظش ٔٛسد ٚ ٔملذ ٔحُ ثٝ ٘ضدیىی ٚ اػتب٘ذاسد ٚ ٌّٔٛة ثٟذاؿتی

 فوبٞبی البٔتی  اص اػتفبدٜ دیٍش، اص ػٛی . ثبؿذ داؿتٝ ٕٞشاٜ ثٝ سا ٌشدؿٍش سفتبسی تغییش اٍِٛی ٚ خذٔبتی فوبی افضایؾ

 البٔت ٞضیٙٝ كشف ٌشدؿٍش ٞضیٙٝ ٞبی دسكذ 66 اص ثیؾ وٝ ًٛسی ثٝ داسد؛ ٌشدؿٍشی كٙؼت سا دس التلبدی تأحیش ثیـتشیٗ

 ایٗ .ٞبػت ٚ تٛسیؼت ٔؼبفشاٖ البٔتی ٚاحذٞبی تٛسیؼٓ، كٙؼت ػٙبكش اكّی ٟٕٔتشیٗ اص یىی ، البٔتی ٔشاوض  . [2] ؿٛد. ٔی
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پالطٞبی  پب٘ؼیٟٛ٘ب، اسدٌٚبٟٞب، وٛٞؼتب٘ی، ٚ ٞبی ػبحّی وّجٝ ، وٕپٟب وبسٚا٘ؼشاٞب، ٔتّٟب، ٞب، ٟٕٔب٘ؼشاٞب، ٞتُ ؿبُٔ تأػیؼبت

 [3]ٞؼتٙذ.  . . .ٚ تٛسیؼتی، صائشػشاٞب

ٞتُ پیؾ اص ایٙىٝ ٞتُ ثبؿذ یه ػٙق ؿٟشی اػت ٚ ٞیچ ؿٟشی ثذٖٚ داؿتٗ دػت وٓ یه ٞتُ یب حتی یه ٔؼبفش خب٘ٝ 

ثؼیبس وٛچه ٞٓ وٝ ؿذٜ وبُٔ ٘یؼت. اص ایٗ صاٚیٝ ٞتُ یه ٕ٘بد ؿٟشی ثٛدٜ ٚ یب ٔی تٛا٘ذ ثبؿذ ٚ ثبیؼتی ثٝ ػٙٛاٖ  ی

 ػٕجّی اص ٞٛیت ؿٟش ػُٕ وٙذ.

ثٙبئی اص ؿٟش اػت وٝ ٔؼبفشیٗ غشیجٝ حك اػتفبدٜ ٚ ثٟشٜ ثشداسی اص آٖ سا ثٝ ًٛس سػٕی داس٘ذ،  ٔزٕٛػٝ البٔتیاص آ٘زبئی وٝ 

ثب ٚاطٜ ػفش ٕٞشاٜ اػت.  بیٗ ٔزٕٛػٝٛیت رٕؼی ؿٟش سا دس یه رب ٌشد آٚسدٜ ٚ آٖ سا ػشهٝ وٙذ . اص ًشفی ٞلبدس اػت ٞ

ثبیذ لبثّیت ایٗ سا داؿتٝ  فوبی البٔتیثٝ ٔحّی ثشای البٔت خٛیؾ داسد.  ٔؼبفشی وٝ ثٝ ؿٟش ٔی آیذ یب اص آٖ ٌزس ٔی وٙذ ٘یبص

فوبی وٝ چٖٛ ػبیٝ ٔی آیٙذ ٚ ٔی سٚ٘ذ. ی دس ا٘تظبس ٔیٟٕبٖ ٞبئی ٞؼتٙذ ثبؿذ وٝ ٔؼبفش سا دس خٛد ثپزیشد. اتبلٟبی خبِ

وٝ ثب تشویت ثب ٘ی ٚ ٔىب٘ی دس ًَٛ ٔؼیش ػفش اػت ٘ٝ ٔملذ اػت ٚ ٘ٝ ٔجذا، ٘ٝ آغبص اػت ٚ ٘ٝ پبیبٖ وٝ یه ٚلف صٔب البٔتی

ٔؼبفشت دس ٔیشاث ایزبد ٔی وٙذ .فوبی تفشیحی ثؼتشی سا ثشای ثشلشاسی استجبى ٚ تؼبٔالت ارتٕبػی ٚ ؿٙبػب٘ذٖ فشًٞٙ ٚ 

د٘یبی أشٚص ثٝ ػٙٛاٖ یىی اص ٔٙبثغ ثضسي تزبست ثیٗ إِّّی ٔحؼٛة ٔی ؿٛد وٝ ٘مؾ ٟٔٓ اسص٘ذٜ ای دس التلبد وـٛسٞب داسد. 

اص ًشفی ٔؼبفشت یه ٘یشٚی التلبدی لذستٕٙذ ٘یؼت ثّىٝ ػٛأُ دیٍشی ٘یض ٔی تٛا٘ٙذ دس تمٛیت ٚ تحىیٓ آٖ ٔٛحش ثبؿٙذ. 

ٔزٕٛػٝ  ت فؼبِیتی دٚ ًشفٝ اػت وٝ هٕٗ حفبظت اص تبسیخ ٚ فشًٞٙ لذست تخشیت ًجیؼی سا ٞٓ ثٝ ٕٞشاٜ داسد.ٔؼبفش

ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘بد فیضیىی ٚ ٔؼبٔشا٘ٝ ػفش ٔی تٛا٘ذ ثب ًشح ٚ ثش٘بٔٝ سیضی دسػت ثٝ سؿذ ویفی ایٗ ٔمِٛٝ وٕه ؿبیبٖ  البٔتی

أشی  ایٗ ثٙبٞبپیذا وشدٜ اػت سػبیت اثؼبد صیؼت ٔحیٌی ٚ پبیذاس دس تٛرٟی وٙذ. ثب تٛرٝ ثٝ إٞیتی وٝ أشٚصٜ ٔحیي صیؼت 

دس دػتٝ ثٙذی وبسثشی ٞبی ؿٟشی ثٝ ػٙٛاٖ یه فوبی ػٕٛٔی یبد وشدٜ ا٘ذ  فوبٞبی البٔتیهشٚسی ٚ ارتٙبة ٘بپزیش اػت.اص 

فوبٞبی ؼیبسی اص ػشؿبس اص فوبٞبی ٔىج  ٚ ؿخلی اػت. ثآٖ حبَ آٖ وٝ ثیـتش یه فوبی خلٛكی اػت. ٌٛؿٝ ٚ وٙبس 

فوبی البٔتی ثٝ ػٙٛا٘ٗ یه أشٚصی ایٗ ٚیظٌی ٞب سا ثب أىب٘بت سفبٞی ثبال تبٔیٗ ٔی وٙٙذ. ٌشچٝ ایٗ أىب٘بت الصٔٝ یه  البٔتی

 خٛة اػت أب آٖ فوبی غٙی ٚ ػشؿبس رٞٙی تٟٙب اص ػٟذٜ لذس ٔىبٖ ثش ٔی آیذ وٝ ٚظیفٝ ٔؼٕبساٖ اػت. ٞتُ

 

 

 :حیتفر ي فراغت ايقات مفًُم

 ؿذٜ ٔؼٙی دیٍش ٔزبَ ٚ فشكت ٞشٌٛ٘ٝ ٚ سٚصا٘ٝ وبس اص ثٛدٖ آصاد اصوبس، ؿذٖ آػٛدٜ آػبیؾ، آػٛدٌی، ٔؼٙبی ثٝ ِغت دس فشاغت

 تٛا٘ذ ٔی وٝ اػت ا٘ؼبٖ هشٚسی ٚ حیبتی اػٕبَ ا٘زبْ اص خبسد سٚصٔشٜ صٔب٘ی فٛاكُ ؿبُٔ ِغٛی ٔؼٙبی دس فشاغت اٚلبت .اػت

 [3] .ٌیشد لشاس اػتفبدٜ ٔٛسد دِخٛاٜ ا٘زبْ أٛس رٟت دس

 ا٘ؼبٖ ص٘ذٌی اص اٚلبتی ثٝ ٔشثٛى دوتش ری ثی ٘یؾ دس وتبة فّؼفٝ فشاغت ٚ تفشیحبت ػبِٓ دس تؼشیف فشاغت ٔی ٌٛیذ : فشاغت

 اػت. فشاغت ایٗ اص ثشداؿت ٚ اػتفبدٜ ثٝ ٘حٜٛ ٔشثٛى ػبِٓ، تفشیحبت ٚ ٘یؼت خٛاة دس یب ٚ اػت آصاد وشدٖ وبس اص وٝ ؿٛد ٔی

[4] 
 فوبٞب ایٗ ثبصتِٛیذ اص حىبیت ؿٟشی تٛػؼٝ ٞبی ثش٘بٔٝ دس اػبػی هشٚست یه ثؼٙٛاٖ فشاغتی، ٚ تفشیحی فوبٞبی ثٝ ٍ٘بٜ ٚصٜأش

 تٛػؼٝ خلٛكی، ص٘ذٌی ثٝ ٌشایؾ رّٕٝ اص ٔختّف دالیُ ثٝ وٝ اػت دسحبِی ایٗ داسد؛ ؿٟش ارتٕبػی فشٍٞٙی ٚرٟٝ تمٛیت دس

 ایٗ لجُ، ٞبی دٞٝ دس ...ٚ ؿٟشٞب دسٚ٘ی فوبٞبی اصدحبْ ٚ فشػٛدٌی اص ٘بؿی ىالتٔـ ٚ ٘ـیٙی حٛٔٝ تٛػؼٝ اًالػبتی، ص٘ذٌی

 سٚاثي وٝ اػت ثؼتشی ؿٟشی فوبی ٔبدی ٚ ػیٙی دیذٌبٜ اص .ا٘ذ داؿتٝ ٔؼبكش ؿٟشػبصی اٍِٛٞبی دس وٕتشی إٞیت فوبٞب

 ثؼتشٞبی ٟٕٔتشیٗ اص یىی تٛا٘ذ یٔ ؿٟشی فوبی دس رٕؼی تفشیحی فؼبِیتٟبی .یبثذ ٔی رشیبٖ آٖ دس ٔذ٘ی حیبت ٚ ارتٕبػی

 ٞبی خبًشٜ ٚیب ارتٕبػی ٔٙبػجبت دس سیـٝ فؼبِیتٟب ایٗ اٌش ثبؿٙذ، ربٔؼٝ فشٍٞٙی ػٌح استمبء ٚ ارتٕبػی تؼبٔالت ایزبد

 آٖ ویفیت ٚ وٕیت ارتٕبػی تؼبٔالت ٚ ارتٕبػی سٚاثي ثٝ ربٔؼٝ دٚاْ ٚ لٛاْ . ثبؿٙذ داؿتٝ ٔٙبػت ٔحیي یه دس رٕؼی

 ثٝ تفشیحی فوبٞبی ٔیبٖ ایٗ دس .اػت ٔٛحش آٖ ویفیت ٚ ارتٕبػی سٚاثي ٞب، اٍِٛ اص یه ٞش ثش ٔتؼذدی ػٛأُ .داسد ثؼتٍی
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 دس وٝ اػت ٌزاؿتٝ ربی ثش ارتٕبػی سٚاثي وٕیت ٚ ویفیت ثش سا ٔتفبٚتی آحبس رذیذ د٘یبی دس ٚیظٜ ثٝ ؿٟشی فوبی یه ػٙٛاٖ

 آٟ٘ب ثیٗ تؼبٔالت ٚ افشاد ٔخجت حوٛس ثش تفشیحی، فوبٞبی ویفی تبحیشات ثٝ ٚ پشداختٝ تبحیشات ایٗ چٍٍٛ٘ی ثٝ تحمیك ایٗ

 ثٝ ٚ ٕ٘ٛدٜ تجییٗ ؿذٜ ؿٟشی فوبٞبی دس ؿٟشٚ٘ذاٖ پزیشی ارتٕبع ثبػج وٝ سا ػٛأّی پظٚٞؾ ایٗ دس .ؿذ خٛاٞذ پشداختٝ

 ایٗ دس حوٛس ثشای افشاد یُتٕب ٚ پشداختٝ ػٕٛٔی ؿٟشی فوبی یه ػٙٛاٖ ثٝ فشاغتی ٚ تفشیحی فوبٞبی دس ػٛأُ ایٗ ثشسػی

 ٔی رٕؼی فوبی دس ٔٙبػت ارتٕبػی تؼبٔالت ػٌح آٔذٖ ٚرٛد ثٝ ثبػج وٝ ػٛأّی ادأٝ دس ٚ فوبٞب ایٗ ویفی استمبئ فوبٞب،

 ایزبد رٟت ؿٟشی فشاغتی ٚ تفشیحی فوبٞبی ویفی استمبی وٝ دٞذ ٔی ٘ـبٖ حبكّٝ ٘تبیذ ٔیٍیشد، لشاس ثشسػی ٔٛسد ؿٛد

 .اػت هشٚسی أشی ربٔؼٝ یىپبسچٍی تمٛیت ٚ ارتٕبػی ػشٔبیٝ

 

 

 مفًُم شُر ي فضای شُری

ؿذٜ تٛػي ا٘ؼبٖ اػت وٝ دس آٖ رٕؼیتی ػبوٗ  ٞبی ػبختٝ ای اص تشویت ػٛأُ ًجیؼی، ارتٕبػی ٚ ٔحیي ؿٟش ٔزٕٛػٝ

بػی، اداسی، تزبسی ٞب، ثٙبٞبة ٔختّف فشٍٞٙی، ارتٕ ؿٛد وٝ اص فؼبِیت فوبی ؿٟشی ثٝ تشویجی اًالق ٔیٚ ٔتٕشوض ؿذٜ اػت.

 ٞبی ثلشی ػبصٔبٖ یبفتٝ ثبؿذ. ٚ ٔب٘ٙذ آٖ ٚ ػٙبكش ٚ ارضای ؿٟشی ثٝ كٛستی آساػتٝ، ٕٞبًٞٙ ٚ ٚارذ ٘ظٓ ٚ ثبٌِجغ ثب اسصؽ

٘بپزیش اص ػبختبس فوبیی یه ؿٟش دس ادٚاس ٔختّف تبسیخ ؿٟش اػت ٚ ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ٔب٘ٙذ ػبخت  فوبی ؿٟشی رض رذایی

ٔب٘ٙذ ٔیذاٖ، خیبثبٖ، تىیٝ،  ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ تٕبػی ٚ التلبدی ٔتغیش اػت ٚ دس ٞش فشٍٞٙی ثٝ كٛستوّی ؿٟش، تبثغ ؿشایي ار

ٞبی ٌزؿتٝ ثٝ حؼبة  ٞبی ؿٟشی دس دٚساٖ تشیٗ ٔىبٖ ثبصاس، ٌزس ٚ... رّٜٛ وشدٜ اػت. فوبٞبی ؿٟشی اص ٟٕٔتشیٗ ٚ فؼبَ

لبثّیت ظٟٛس تؼبٔالت ارتٕبػی دس آٟ٘ب ثؼیبس ثبال ثٛدٜ  ٞبی خلٛكی ص٘ذٌی ؿٟشٚ٘ذاٖ وٝ ا٘ذ. فوبٞبیی خبسد اص ػشكٝ آٔذٜ ٔی

 اػت. ثٟتشیٗ ساٜ دسن فوبی ؿٟشی، ٍ٘بٜ دلیك ثٝ تزشثٝ ًشاحی فوب دس ًَٛ تبسیخ اػت.

فوبی ؿٟشی ثٝ ػٙٛاٖ یىی اص اسوبٖ اكّی ػبخت وبِجذی ؿٟش داسای ٔفٟٛٔی ػبْ ٚ ارتٕبػی اػت. فوبی ؿٟشی فوبیی 

دٞذ ثٝ آٖ دػتشػی داؿتٝ ثبؿٙذ ٚ دس آٖ فؼبِیت وٙٙذ. دس ایٗ فوب فشكت آٖ ٚرٛد داسد وٝ  ٔی اػت وٝ ثٝ ٕٞٝ ٔشدْ اربصٜ

ثشخٛسدٞبی اص پیؾ تذٚیٗ ٘ـذٜ اتفبق افتذ ٚ دس یه ٔحیي ارتٕبػی رذیذ ثب ٞٓ ساثٌٝ ثشلشاس وٙٙذ. ثٙبثشایٗ ؿشى اػبػی 

ٕبػی ثیٗ ٔشدْ دس آٖ اػت. ًجك آ٘چٝ ثیبٖ ؿذ ثشای ایٗ وٝ یه فوبی ػٕٛٔی، فوبی ؿٟشی ثبؿذ ثشلشاسی تؼبٔالت ارت

ٞب ٚ  فوبی ؿٟشی، فوبیی ٔلٙٛػی ٚ ػبخت دػت ثـش اػت وٝ ػبصٔبٖ یبفتٝ، آساػتٝ ٚ ٚارذ ٘ظٓ ثلٛست ثؼتشی ثشای فؼبِیت

 خـذ.ث ٞب ٚ ٞٙزبسٞبی خٛد ثٝ ایٗ فوب ٔؼٙی ٚ ٔفْٟٛ ٔی ثبؿذ. ا٘ؼبٖ رضئی اص ایٗ فوب اػت ٚ ثب اسصؽ سفتبسٞبی ا٘ؼب٘ی ٔی

استجبى ٔٛحش،ٔفیذ ٚ ٔتمبثُ ثب دیٍشاٖ اػت.ثٝ ثیبٖ دیٍش ثذٖٚ استجبًبت ٔٛحش   ا٘ؼبٖ اكبِتب ٔٛرٛدی ارتٕبػی ٚ ٘یبصٔٙذ ثشلشاسی

 ارتٕبػی ٚ تؼبُٔ ثیٗ فشدی ،ا٘ؼبٖ ٕ٘یتٛا٘ذ ثٝ سؿذٚ ؿىٛفبیی ٌّٔٛة ؿخلیت ثشػذ.

یزٝ حیبت ارتٕبػی ،یبدٌیشیٟبی ٔـبٞذٜ ای ٚ اوتؼبثٟبی ثخؾ لبثُ تٛرٟی اص تجّٛس اػتؼذادٞب ٚ تحَٛ ؿخلیت آدٔی دس ٘ت

خب٘ٛادٌی ٚ آٔٛصؿٍبٞی سٚی ٔی دٞذ، ثٝ ًٛسی وٝ ٞش ٌٛ٘ٝ ٔحشٚٔیت اص ص٘ذٌی فؼبَ ارتٕبػی ٚ ٔحشوٟبی غٙی ٔحیٌی 

لبدس ٔٛرجبت ػمت ٔب٘ذٌی فشٍٞٙی سا پذیذ ٔی آٚسد ٚ وؼب٘ی وٝ ثٝ دالیُ ػذیذٜ اص رّٕٝ تشع،اهٌشاة ارتٕبػی ٚ وٕشٚئی 

ثٝ ثشلشاسی ٚ اػتٕشاس استجبى ٔٛحش ،پٛیب ٚ ٔتمبثُ ارتٕبػی ٘یؼتٙذ ، ثٝ ًٛس لبثُ ٔالحظٝ ای اص سؿذ ػبِٓ ٚٔتؼبدَ ؿخلیت 

یت ٚ ٔٙؾ ا٘ؼبٖ ثٝ ؿٕبس ٔی ٔحشْٚ ٔی ؿٛ٘ذ . چشا وٝ اهٌشاة ارتٕبػی ٚ وٕشٚئی آفتٟبی رذی تحَٛ ارتٕبػی ؿخل

 .آیٙذ

بٌٖٛ ٔب٘ٙذ سفتبس ارتٕبػی ،سفتبس تحلیّی، سفتبس ؿغّی ٚ سفتبس ٔزٞجی ثش اػبع یبدٌیشی ٚ غبِت سفتبسٞبی ا٘ؼبٖ دس اثؼبد ٌٛ٘

اوتؼبثٟبی ٔحیٌی اػت . ثذیٟی اػت وٝ دس ایٗ ٔیبٖ پبیذاستشیٗ یبدٌیشی ٞب ٚ ؿىُ ٌیشی سفتبسٞب ثش پبیٝ ی یبدٌیشی ٞبی 

بٖ ثٝ اٍِٛٞبیی ثیـتش تٛرٝ داس٘ذ وٝ ؿخلیت ٚ سفتبس ٔـبٞذٜ ای ٚ اٍِٛیی كٛست ٔی ٌیشد . ثٝ ػجبست دیٍش وٛدوبٖ ٚ ٘ٛرٛا٘

آ٘بٖ آٔیضٜ ای اص ػٌٛفت ٚ ٔحجت، ٌٔٙك ٚ اػتٛاسی ٚ دس ٘تیزٝ خٛؿبیٙذ ٚ ٔحجٛة اػت . ٕٞٝ ا٘ؼبٟ٘ب ثٛیظٜ وٛدوبٖ ٚ 
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ربِت، ربرة، ٘ٛرٛا٘بٖ تٕبیُ داس٘ذ ثیـتش ثب وؼب٘ی استجبى ثشلشاس وٙٙذ وٝ ؿخلیت فشدی ٚ ارتٕبػی آ٘بٖ اص اثؼبد ٌٛ٘بٌٖٛ 

 دٚػت داؿتٙی ٚ ٌّٔٛة، ثب حجبت ٚ لبثُ اػتٕبد اػت .

 

 

 مفًُم فضای شُری ي فضای تفریحی:

ثیؾ اص اسائٝ تؼشیف وّی اص فوبی ؿٟشی ،ثٝ ثشخی اص ٔفبٞیٕی اؿبسٜ خٛاٞذ ؿذ وٝ ثٝ دسن آٖ وٕه ٔی وٙذ ٚ ثبیذ ایٗ 

فؼبِیتٟبی "ؿٟشی ٚ فوبی ػٕٛٔی اػت وٝ دس آٖ كشفب  ٔٛهٛع سا ػٙٛاٖ وشد وٝ فوبٞبی تفشیحی ٚ فشاغتی یه ٘ٛع فوبی

فوب "فشاغتی ٚ تفشیحی ا٘زبْ ٔیٍیشد. ثخـی اص اػٕبَ ٚ فؼبِیت ٞبی ا٘ؼب٘ی دس فوب اتفبق ٔی افتذ ٚثٙب ثٝ ٌفتٝ آ٘تٛ٘ی ٌیذ٘ض

 [5]."ٔزٕٛػٝ ای وبِجذی ثشای تؼبٔالت ارتٕبػی اػت

 وٙٙذ: ٔی تمؼیٓ دػتٝ ػٝ ثٟٝٔبس تؼبٔالت ارتٕبػی ٔیضاٖ  ثشاػبع سا فوب

ثٝ آٖ ثشای ٕٞٝ اػوبی ربٔؼٝ أىب٘پزیش اػت . أب فشد دس ا٘زبْ اػٕبِؾ دػتشػی  فوبی ػٕٛٔی: فوبیی اػت وٝ .1

 آصادی وبُٔ ٘ذاسد ٚ ٞٙزبسٞب ٚ لٛا٘یٗ ربٔؼٝ سا دس ٘ظش ٔی ٌیشد .

ب ثٝ دِیُ ٔحذٚدیت دس ٞذف فوبی ٘یٕٝ ػٕٛٔی یب ٘یٕٝ خلٛكی: فوبیی اػت وٝ ثشای اػتفبدٜ ػْٕٛ آصاد اػت ،أ .2

 ٚ وبسثشی آٖ ،اػتفبدٜ وٙٙذٌبٖ خبف داسد .

 [7] فوبی خلٛكی : فوبیی اػت وٝ ثٝ ٚػیّٝ اؿخبف اؿغبَ ٔی ؿٛد . .3

تفشیحی ثٝ ػٙٛاٖ یه فوبی ػٕٛٔی ؿٟشی اػت . فوبی ػٕٛٔی دس ؿٟشٞب اربصٜ حشوت ٚ فؼبِیت ٞبی -ٔزٕٛػٝ البٔتی

اص ٔحذٚدٜ فوبی خلٛكی ثٝ دس ٔی آٚسد ،ثبٞٓ ٔشتجي ٔی ػبصد ٚ صٔیٙٝ ٔـبسوت ٔشدْ سا  ػٕٛٔی سا ثٝ فشد ٔی دٞذ ، آٟ٘ب سا

فشاٞٓ ٔیىٙذ . ٞشچٝ تؼّي فوبی خلٛكی ثش فوبٞبی ػٕٛٔی دسؿٟشٞب ثیـتش ٔی ؿٛد، سٚاثي ارتٕبػی ثیـتش ٘بدیذٜ ٌشفتٝ 

 [8] ؿذٜ ٚ ا٘ؼبٖ ؿٟشی ثٝ ص٘ذٌی خلٛكی ثیـتش ٔـغَٛ ٔی ؿٛد .

ٔیتٛاٖ ثٝ دٚ ٘ٛع ٘شْ فوب ٚ ػخت فوب تمؼیٓ وشد . ٘شْ فوب،فوبیی ًجیؼی دس داخُ یب خبسد اص ؿٟش اػت وٝ فوبی ػٕٛٔی سا 

ثبغٟب ،پبسوٟب ٚ فوبٞبی ػجض سا ؿبُٔ ٔی ؿٛد . ایٗ فوب ٔی تٛا٘ذ ثذٖٚ ؿىُ ٚ ِجٝ ٔـخق ثبؿذ ٚ ِضٚٔب ثٝ حلبس ٚٔحذٚدٜ 

،دس ٚاوٙؾ ثٝ فـشدٌی ٔحیي ػبختٝ ٔی ؿٛد ٚ ػّٕىشدی تفشیحی ٔؼیٗ ٘یبص ٘ذاسد. ٕٞچٙیٗ اص ؿّٛغی ؿىُ ؿٟش ٔی وبٞذ 

داسد. ػخت فوب، فوبیی اػت وٝ اص اًشاف ثٝ ثذ٘ٝ ٞبی ٔؼٕبسی ؿذٜ ٔحلٛس ٔی ؿٛد.ایٗ فوب لبثُ ا٘ذاصٜ ٌیشی ٚ لبثُ ادسان 

 [9] اػت ٚ فؼبِیتٟبی ا٘ؼب٘ی دس آٖ ربسی ٞؼتٙذ.

اص فوبی ؿٟشی ثٝ دػت داد. فوبی ؿٟشی ػبختبسی ػبصٔبٖ یبفتٝ،آساػتٝ ٚ ثب  ایٗ تفبػیش اوٖٙٛ ٔی تٛاٖ تؼشیف لبثُ دسوی 

 [01] ٚارذ ٘ظٓ ثٝ كٛست وبِجذی ثشای فؼبِیت ٞبی ا٘ؼب٘ی اػت .

 فوبی تفشیحی یه ٘ٛع فوبی ػٕٛٔی ؿٟشی اػت وٝ فؼبِیت ٞبی خبف فشٍٞٙی،فشاغتی ٚ تفشیحی دس آٖ ثٝ ٚلٛع ٔی پیٛ٘ذ.

ٔؼٕبسی ٚ ؿٟشػبصی ،فشاتش اص فوبی وبِجذی ٚ ِٔٛفٝ ٞبی ٞٙذػی آٖ اػت .فوبی ؿٟشی دس فوبی ؿٟشی ثٝ ثبٚس ا٘ذیـٕٙذاٖ 

 یه تؼشیف ػبْ، ؿبُٔ فوبی ص٘ذٌی ؿٟشٚ٘ذا٘ی اػت وٝ آٌبٞب٘ٝ یب ٘بآٌبٞب٘ٝ ثشای سػیذٖ ثٝ ٔمبكذ ٔختّف ًی ٔی ؿٛد .

[00] 
ٔختّف ٚ تبحیشٌزاس ثشسٚ٘ذ تحٛالت ؿٟشی  فوبی ؿٟشی ٔىبٖ تؼبُٔ ٚ ٌفت ٌٚٛی ٘یشٚٞبی"تؼشیفی ٔتفبٚت اص فوبی ؿٟشی 

ؿشى اثتذایی ثشای اًالق ػٙٛاٖ فوبی ؿٟشی، ثشخٛسداسی اص ثؼتشی اػت وٝ دس آٖ ٘یشٚٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ثب یىذیٍش تؼبُٔ  "اػت

 [01] داؿتٝ ثبؿٙذ.
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 مفًُم گردشگری

تٛػؼٝ پبیذاس وـٛسٞب ٌشدیذٜ ؿذٜ اػت . ثٝ ایٗ ػٕت ٚاسد پشٚطٜ ٞب تحمیمی ٚ اسصیبثی  1986ٔفْٟٛ ٌشدؿٍشی ؿٟشی اص دٞٝ 

دس حبِی وٝ اٚلبت فشاغت ثشای ص٘ذٌی ؿٟش٘ـیٙی إٞیت ثؼیبسی یبفت ٚ تؼبداد ٌشدؿٍشاٖ ؿٟشی ثٝ ًٛس سٚصافضٖٚ دس حبَ 

ٌشدؿٍشی ؿٟشی افضایؾ ثٛد ،ٌشدؿٍشی ؿٟشی ثٝ ػٙٛاٖ یه ٔمِٛٝ ٟٔٓ دس تٛػؼٝ پبیذاس ٔحّی ٚ ؿٟشی تجذیُ ٌـت .دسن 

شخٝ ص٘ذٌی دس اٞذاف ؿٟشی، سٚؽ ٞبی پیچیذٜ ای سا ثشای تحّیُ اؿىبَ ٚ ػّٕىشدٞب دس ثشداسد. تحمیك ٚ سٚؽ ٚ ٘تیزٝ چ

ٞبی رذیذ ثشای ػّٕىشد ٌشدؿٍشی ٚ ٌشدؽ وٙٙذٌبٖ دس ٔحیي ؿٟشی دس حبَ حبهش ثب ػشػت دس حبَ پیـشفت اػت ٚ 

 [02]ٞذف ثؼیبسی اص ثشسػی ٞبی ٔمبثّٝ ای اػت . 

فشیح ؿٟشی ،ثخـی اص ٌزساٖ اٚلبت فشاغت ؿٟشٚ٘ذاٖ ػلش پؼبٔذس٘یتٝ اػت . ایٗ ٘ٛع كٙؼت ؿٟشی، ٌشدؿٍشی ؿٟشی یب ت

اٚلبت فشاغت دس خب٘ٝ ٚ خبسد اص ؿٟش ٚ آثبدی ٔی ثبؿذ . ٌشدؿٍشی ؿٟشی ثٝ آٖ ثخـی اص ٌزساٖ اٚلبت حذفبكُ ٌزساٖ 

ٖٚ ؿٟشی اص رّٕٝ پبسن ٞب ، ؿٟشثبصی ٞب، فشاغت ٌفتٝ ٔی ؿٛد وٝ دس ٔحذٚدٜ ػىٛ٘ت ؿٟشی ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ فوبٞبی ثبص دس

ٔشاوض خشیذ ، ٔشاوض فشٍٞٙی ٚ تبسیخی ٚ ... ؿىُ ٔی ٌیشد. سؿذ چٙیٗ كٙؼتی دس ٘مبى ٔختّف رٟبٖ اص رّٕٝ دس ایشاٖ ػّی 

اِخلٛف دس والٖ ؿٟشٞبی ثضسي ربٔؼٝ ٔب ثٝ كٛست سٚصا٘ٝ ثب ٞفتٍی، وٝ تٛا٘ؼتٝ ثخـی اص ٘یبصٞب ٚ فؼبِیت ٞبی فشاغتی 

 [03] دس حبَ ٌؼتشؽ ٚ تذاْٚ ٔی ثبؿذ . تٕش ؿٟشٚ٘ذاٖ سا اسهبء وٙذٔؼ

ٚ ایزبد ربرثٝ ٞبی ثیـتش  ایزبد فوبٞبی ؿٟشی لٛی ثش اػبع فؼبِیت ٞبی رذیذ ٚ تبویذ ثش تٛػؼٝ فؼبِیت ٞبی ٌشدؿٍشی

ػىٛ٘ت دس تٕبْ ٌٔٙمٝ ثشای ٔب٘ذٌبسی ٕٞشاٜ ثب تٛػؼٝ ٞؼتٝ ٞبی وبس ٚ فؼبِیت ثب ٞذف تٛػؼٝ ٔٛصٖٚ ؿٟش ٚ پیٛ٘ذ وبس ٚ 

ؿٟشی ٚ ایزبد یه ٘ظبْ چٙذ ٞؼتٝ ای ،ا٘ؼىبع تزشثٝ ٞب ٚ دسع ٞبی ٘ظشی ٚ ػّٕی اػت وٝ اص والٖ ؿٟشٞب ٚ ؿٟشٞبی 

ثٝ وبس ٌشفت . ایزبد ٚ تٛػؼٝ ا٘ٛاع ٔشاوض البٔتی ٔذسٖ، فوبٞبی تفشیحی ٚ ػشٌشٔی، فوبٞبی خشیذ رٟبٖ ٔیتٛاٖ آٔٛخت ٚ 

ثضسي ؿٟشی ، ٔٛصٜ ٞب، ٚ ٔشاوض فشٍٞٙی ٚ ٞٙشی ثٛیظٜ فشًٞٙ ٚ ٞٙش ثٛٔی ثب ٞذف تٛػؼٝ ٌشدؿٍشی ٔٛرت ثٟشٜ ٔٙذ ؿذٖ 

 [04]اٞٙذ داؿت ػبوٙیٗ ؿٟش اص ایٗ خذٔبت خٛاٞٙذ ثٛد ٚ سهبیت ػْٕٛ سا ثٝ ٕٞشاٜ خٛ

 

 

 مفًُم تًسعٍ

 تٕذٖ وٟٙؼبِی ثٝ ٞب آسٔبٖ ثٝ ٘یُ ثشای ػبصی صٔیٙٝ ٚ ٘یبصٞب تبٔیٗ ، ص٘ذٌی ؿشایي ثٟجٛد ٔؼٙی ثٝ وّی ٔفْٟٛ دس تٛػؼٝ

 دیٍش ثؼجبست خبف ٔفْٟٛ دس تٛػؼٝ ٌٔبِؼٝ أب اػت ثـشی » التلبدی ػشكٝ دس ثٛیظٜ رشیب٘بت ٚ ٔؼبئُ ٔٙظٓ ٌٔبِؼٝ«

 تٛا٘ذ ٕ٘ی ربٔؼٝ یه یب ٚ ٘فش یه وٝ ایٗ دِیُ ثٝ ٚ اػت ػاللٝ ٚ تٛا٘بیی افضایؾ ٘ٛع یه تٛػؼٝ داسد وٛتبٞتش یبسثؼ ای تبسیخچٝ

 تٛػؼٝ ثشای تٛا٘ذ ٔی تٟٙب ٘فش یه دٞذ تٛػؼٝ سا دیٍشی تٛا٘ذ ٕ٘ی ٘یض ربٔؼٝ یه یب ٚ فشد یه ثٙبثشایٗ ثیبٔٛصد دیٍشی اص سا آٖ

 [05]. ٕ٘بیذ تزٟیض ٚ تـٛیك سا دیٍشی

 

 

 شُر ي گردشگری 

أشٚصٜ دس ػلش حبهش ٌشدؿٍشی ؿٟشی ثلٛست یه ٔؼبِٝ ٚ فؼبِیتی ٟٔٓ دس ٔذیشت ؿٟشی ٚ تٛػؼٝ ٔحّی پبیذاس ؿٟشٞب 

 [17] دسآٔذٜ اػت . ایٗ فؼبِیت ؿٟشی تغییشات فوبیی ٚ وبسثشی ٞبی ٌؼتشدٜ ای سا ثشای ؿٟشٞب ثٛرٛد آٚسدٜ اػت.

ثبؿٙذ . ثبػج ایٗ ؿذٜ وٝ ٌشدؿٍشاٖ ؿٟشی ٔتفبٚت تش اص ػبیش ٌشٜٚ ٞبی ٌشدؿٍشی  دس ٚالغ ٚیظٌی ٞبی ٔٙحلش ثفشد ؿٟشٞب

أشٚصٜ ٌشدؿٍشی ؿٟشی ٘مؾ ٟٕٔی اص ٘ظش فشٍٞٙی دس رشیبٖ ٞبی ؿٟشی ٚ اٌ٘جبق ایٗ ؿٟشٞب ثب رٟب٘ی ؿذٖ ٚ ثٝ سٚص ؿذٖ 

 [18]وٕه وٙذؿٟشٞب داسد . ؿٙبخت ػٙبكش ثٙیبدی ٌشدؿٍشی ٔیتٛا٘ذ ٔب سا دس ؿٙبخت ٌشدؿٍشی ؿٟشی 
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 گردشگری شُری ي فضای شُری

ثبصاس كٙؼت ٌشدؿٍشی ؿٟشی )داخّی ٚ خبسری( دس دٚدٞٝ اخیش ثشای تٛػؼٝ ٌشدؿٍشی پبیذاس ربٔؼٝ ٔب ثؼیبس ثب إٞیت ٔی 

ثبؿذ . أشٚصٜ ٔذیشیت فشٍٞٙی ٚ ارشایی ؿٟشٞب دس ایشاٖ خلٛكب وال٘ـٟشٞبی ثضسي، ثب تٛرٝ ثٝ یىؼبٖ ثٛدٖ ظٛاٞش خبسری 

الٖ ؿٟشٞب ٚ اتحبد ٚ ٘بٕٞؼب٘ی آٟ٘ب، ٘تٛا٘ؼتٝ وٕه ؿبیب٘ی ثٝ تٛػؼٝ پبیذاس ٌشدؿٍشی ؿٟشی ثىٙذ. ٔتبػفب٘ٝ ٚرٛد ٍ٘شؽ و

ٞبی ػیبػی ٔتفبٚت دِٚت ٞب دس ایشاٖ ٘ؼجت ثٝ ٌشدؿٍشی حفظ ٚ ٍٟ٘ذاسی فوبٞبی تبسیخی،ٔزٞجی،فشاغتی ٚ تفشیحی والٖ 

ارشایی ؿٟشٞب سا ثب ٔـىالت ثؼیبس سٚثشٚ وشدٜ اػت. دس ٚالغ ثبیذ دسن  ؿٟشٞب ،ػبختبس ٔذیشیت ٔیشاث فشٍٞٙی ٚ ٔذیشیت

وبّٔی اص ػٙبكش اػبػی ؿٙبخت فوبٞبی ٌشدؿٍشی ؿٟشی دس ٔذیشیت ارشایی ٚ فشٍٞٙی والٖ ؿٟشٞبی ٔب ؿىُ ٌیشد. ایٗ 

ٌیشی فوبٞبی  یؼٙی دسن وبُٔ اص فشآیٙذٞبی ثش٘بٔٝ سیضی ،ٔحیٌی، ربٔؼٝ ؿٙبختی، ٚ ا٘ؼبٖ ؿٙبختی دس ؿىُؿٙبخت 

ٌشدؿٍشی ؿٟشی ثلٛست ػّیمٝ ٞبی فشٍٞٙی ٚػیبػی ارشا ٔی ٌشدد. دس ٚالغ ٔذیشت ارشایی والٖ ؿٟشٞبی ایشاٖ، ثبیذ ػؼی 

وٙٙذ وٝ ا٘ذاصٜ فوبٞبی ٌشدؿٍشی سا تٛػؼٝ دٞٙذ تب ثتٛاٖ فـبس وٕتشی لبثُ تحُٕ تش ثبؿذ، أب ػبختبس چٙیٗ والٖ ؿٟشٞبیی 

 [19] شی دس فوبی ؿٟشی ثب ٔـىالت ثؼیبسی سٚثشٚ اػت .دس ٌؼتشؽ وبسثشی ٞبی ٌشدؿٍ

 
 

 گردشگری ي فرَىگ

 آحبس تأحیش تحت ٔٙتمذیٗ ثشخی . د داس ٚرٛد ٔختّفی دیذٌبٟٞبی فشٍٞٙی ٔیبٖ تؼبُٔ یؼٙی ٌشدؿٍشی وبسوشد ایٗ دسثبسٜ

 سٚی كٙؼت ایٗ سٚیٝ ثی تٛػؼٝ ثٝ ؿتش ثی چٝ ٞش التلبدی ٔٙبفغ وؼت ٞذف ثٝ وٝ رٛأؼی دس ٌشدؿٍشی تٛػؼٝ ٔٙفی

 سفتبس تمّیذ . داسد پی دس ٔیضثبٖ ربٔؼٝ ثشای ٚیظٜ ثٝ فشٍٞٙی ٘بخٛؿبیٙذ ػٛاسم ٌشدؿٍشی تٛػؼٝ وٝ ثبٚس٘ذ ایٗ ثش ا٘ذ، آٚسدٜ

 دیٍش ػٛی اص . اػت ؿذٜ ؿٕشدٜ ثش آٔذ پی ایٗ رّٕٝ اص فشٍٞٙی ٞبی اكبِت ثٝ تٛرٟی وٓ ٚ صثبٖ تغییش ٌشدؿٍشاٖ،

 فشًٞٙ ٔؼتمیٓ ػشهٝ رّٕٝ اص اسصؿٕٙذی ٘تبیذ ٌشدؿٍشاٖ ثب تؼبُٔ ٔؼتمذ٘ذ ٌشدؿٍشی، فشٍٞٙی ٖٔیب تؼبُٔ اٖ ًشفذاس

 چٙیٗ ٚ داسد ثٟٕشاٜ ارتٕبػی ٚ فشٍٞٙی ٞبی تفبٚت وبٞؾ ٚ ّٔی ٕٞجؼتٍی ٚ غشٚس تمٛیت ٌشدؿٍشاٖ، ثٝ ٔیضثبٖ ربٔؼٝ

 ایزبد ٚ إِّّی ثیٗ فشًٞٙ ثیـتش دسن ثٝ شٔٙز ٌشدؿٍشی صیشا اػت، الصْ ٔیٟٕبٖ ٚ ٔیضثبٖ ربٔؼٝ ثمبی ثشای تجبدالتی

 .ؿٛد ٔی فشٍٞٙی تٛػؼٝ دس٘تیزٝ ٚ ٞب فشًٞٙ ػبیش دسن ٚ ؿٙبخت ثشای ٔٙبػت صٔیٙٝ

 ٚ ٟ٘بد دس آٖ ٚرٛد ثٝ دیشثبص اص ا٘ؼبٖ وٝ اػت اكّی خلبیق اص ٞب ٜ ٘بؿٙبخت اص آٌبٞی وؼت ٚ ٞب پذیذٜ ؿٙبخت ثٝ تٕبیُ

 یش ع رّٕٝ اص اػت؛ ٔـبٞذٜ لبثُ ثـش ٞبی ٜ ٘ذیؾ ٚا سفتبسٞب اص ثؼیبسی دس خلیلٝ ایٗ ٕ٘ٛد . اػت ثشدٜ پی خٛد فٌشت

 ایٗ .ایٓ ٘جٛدٜ ػاللٕٙذ آٖ ثٝ یب ٘ىشدٜ تزشثٝ لجالً وٝ آ٘چٝ وشدٖ احؼبع ٚ ؿٙیذٖ دیذٖ، ثشای ربثزبیی ٚ تحشن ػفش، ٚ

 سفتبس ٚ اٞذاف ٞب، ٜ اٍ٘یض وٝ ٔؼٙی یٗا ثٝ داسد؛ فشٍٞٙی ٔبٞیتی اٚ، سفتبسی خلّتٟبی ػبیش ٔب٘ٙذ ثـشی سفتبس خلیلٝ

 دیٍش، ثیبٖ ثٝ. اػت ٔتفبٚت دیٍش ربٔؼٝ ثٝ ای ربٔؼٝ اص داس٘ذ، تؼّك آٖ ثٝ وٝ فشٍٞٙی ثٝ تٛرٝ ثب ٔیضثب٘بٖ ٚ ٌشدؿٍشاٖ

 اص ٌشیض ٚ دیٍش ُّٔ فشًٞٙ ثب آؿٙبیی ٌزؿتٍبٖ، ص٘ذٌی اػشاس وـف ثٝ ا٘ؼبٖ ٌش رؼتزٛ فٌشت ٘یبص ثٝ پبػخی ٌشدؿٍشی

 .اػت فشٍٞٙی فؼبِیتی سٌٚشدؿٍشی ایٗ اص اػت؛ ٔؼِٕٛی ص٘ذٌی ٚ وبس ٔحیي ٛاختییىٙ

 ٔیتٛاٖ وٝ حذی ثٝ داسد، استجبى - اػت ربٔؼٝ فشًٞٙ اص ٔٙجؼج وٝ اٚ سصٚٞبی آ ٚ خٛاػتٟب ٞب، اٍ٘یضٜ ٚ ٘ؼبٖ ا ثب ٌشدؿٍشی

 [26].فشٍٟٞٙبػت اختالف ٕٞیٗ ٚالغ دس ٌشدؿٍشی، اكّی ٔحشن ٌفت

 تٛػؼٝ ثشای حیبتی ٔٙجؼی فشًٞٙ . اػت آٔذٜ ٚرٛد ثٝ ٌشدؿٍشی ٚ فشًٞٙ ثیٗ رب٘جٝ دٚ ای اثٌٝس ػلشحبهش، دس

 [21] .داسد فشٍٞٙی تٛػؼٝ دس ٟٕٔی ػٟٓ ٘یض ٌشدؿٍشی ٚ ؿٛد ٔی ٔحؼٛة ٌشدؿٍشی

 ٕٞچٙبٖ فشًٞٙ ؿٛد، ٔی ٌشدؿٍشی ٔٙبفغ ٚ ٔضایب ٚ التلبدی ثؼذ ثش أشٚص ٚحتی ٌزؿتٝ دس وٝ فشاٚا٘ی تأویذات ٚرٛد ثب

 ثٝ آ٘شا ؿه ثذٖٚ كٙؼت ایٗ التلبدی ٜ ثبِمٛ تٛإ٘ٙذیٟبی ٌٔبِؼٝ ٚ التلبدی ثؼذ ثش تأویذ . د داس سا خٛد تأحیش ٚ ٘فٛر

 .ؿٛد فشأٛؽ یب ٚ ٌیشد لشاس تأحیش تحت ٘جبیذ فشٍٞٙی ثؼذ ٞشٌض أب وشد خٛاٞذ تجذیُ پیـٍبْ كٙؼتی
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 دسكذ 37 ٌشدؿٍشیب٘ی رٟ ػبصٔبٖ آٔبس ًجك .دٞذ ٔی تـىیُ سا ٌشدؿٍشی رٟب٘ی تمبهبی اص ٟٕٔی ثخؾ ، ٌشدؿٍشی

 ٚ فشٍٞٙی ٌشدؿٍشی سؿذ .اػت افضایؾ حبَ دس ػبال٘ٝ تمبهب ایٗ ٚ ؿٛد ٔی ا٘زبْ فشٍٞٙی اٍ٘یضٜ ثب إُِّ ثیٗ ٌشدؿٍشی

 وشدٜ ترّ خٛد ثٝ د٘یب ػشاػش دس سا ٔحممبٖ ٚ ٌزاساٖ ػیبػت تٛرٝ ٘ٛیٗ، ٌشدؿٍشی ػٙبكش ػٙٛاٖ ثٝ  ٔیشاث ٌشدؿٍشی

 [22] .خٛسد ٔی چـٓ ثٝ فشٍٞٙی ٌشدؿٍشی دسثبسٜ صیبدی ٌٔبِت ٌشدؿٍشی ادثیبت دس أشٚصٜ وٝ ًٛسی ثٝ اػت،

 

 

 تعامالت اجتماعی:

تؼبُٔ ارتٕبػی ثٝ ٔؼٙبی ایزبد ساثٌٝ ثیٗ دٚ٘فش یب ثیـتش اػت وٝ ٔٙزش ثٝ ٚاوٙـی ٔیبٖ آٟ٘ب ؿٛد ٚ ایٗ ٘ٛع ٚاوٙؾ ثشای ٞش 

ت.ثٙبثشایٗ سٚاثي ثذٖٚ ٔؼٙب دس صٔشٜ ایٗ تؼشیف لشاس ٕ٘ی ٌیش٘ذ.اِجتٝ تؼبسیف دیٍشی ٘یض ثشای تؼبٔالت دٚ ًشف ؿٙبختٝ ؿذٜ اػ

ارتٕبػی ٚرٛد داسد ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ،تؼبُٔ ارتٕبػی ٚ ثشلشاسی استجبى ٔی تٛا٘ذ یه ٔٛهٛع فیضیىی،یه ٍ٘بٜ،یه ٔىبِٕٝ ٚ 

ٚ فؼبِیت ٞبی ٔتٙبػت ٚ دس ٘تیزٝ ٘مؾ پزیشی ٔشدْ دس فوب ٚ ػوٛیت استجبى ثیٗ افشاد ثبؿذ وٝ خٛد ٔؼتّضْ تؼشیف سٚیذادٞب 

أب آ٘چٝ ٔب دس رٛأغ أشٚصی ؿبٞذ آٖ ٞؼتیٓ وبٞؾ ػٌح استجبى افشاد ثب [12]آٟ٘ب دس ٌشٜٚ ٞب ٚ ؿجىٝ ٞبی ارتٕبػی اػت .

ثي ارتٕبػی ثٝ ػٙٛاٖ اكَٛ یىذیٍش اػت .چٙب٘ىٝ ثب افضایؾ ا٘ذاصٜ،ٚػؼت ؿٟشٞب،ػشػت،تشاوٓ ٚ غیشٜ،ٔذ٘یت،ؿٟشٚ٘ذی ٚ سٚا

 اِٚیٝ ؿٟشی ،توؼیف ؿذ.

[ 13] ثٝ ایٗ تشتیت احؼبع رٕؼی ارتٕبع ٞبی ٔحّی ٚ ٚاثؼتٍی ٞبی احؼبػی ثٝ یه ٔىبٖ دس حبَ ٘بپذیذؿذٖ اػت.

ؿٙبخت وبفی اص ا٘ؼبٖ ٚ ٘حٜٛ استجبًؾ ثب ػبیشیٗ ٚ چٍٍٛ٘ی آٖ ٔیتٛا٘ذ دس ؿىُ دٞی ٔحیي ثشای ثشلشاسی ثیـتش تؼبُٔ ٚ 

تجبى ٔٛحش ثبؿذ . ِزا دس ایٗ سٚ٘ذ ثب ثشسػی ا٘ؼبٖ ثٝ ػٙٛاٖ یه ٔٛرٛد ارتٕبػی وٝ داسای ػٌٛح وٕی ٚویفی ٔختّفی اص اس

تؼبٔالت ارتٕبػی اػت،ؿٙبخت لشاسٌبٟٞبی سفتبسی ٚ ٔٙبػجت ٞبی ارتٕبػی ٚ فؼبِیت ٞبی داسای ظشفیت ٞبی ثبِمٜٛ ثشای 

 ٔی وٙذ .وٙؾ ٞبی ارتٕبػی ٚسٚاثي ٔؼٙبداس،إٞیت پیذا 

افشاد ٔختّف ثٝ ػٌٛح ٔختّفی اص تؼبُٔ ارتٕبػی تٕبیُ داس٘ذ.تؼشیف ػٌح ٌّٔٛة تؼبُٔ،ثٝ ًٛس رٞٙی اص ٌفتٝ ٞبی ٔشدْ ٚ 

ثٝ ًٛس ػیٙی اص ٔٛهغ ٌیشی ٞٙزبسی ٘ؼجت ثٝ ص٘ذٌی خٛة ثٝ دػت ٔی آیذ.ٞشدٚ اص تؼشیفی داسای اسصؽ ثبال ثشخٛسداس٘ذ ٚ 

 [14] ٞؼتٙذ. داسای رٟت ٌیشی ارتٕبػی ٚ ػیبػی

 

 تعامالت اجتماعی در گردشگری

 ػٌٛح دستغییشات  ثبػج ٞب، تٕبْ دس سٚاثي اص رذیذی ٘ظبْ ٔؼشفی ثب وٝ اػت ارتٕبػی فشاٌیش پذیذٜ یه ٌشدؿٍشی فؼبِیت

 [26] .ؿٛد ٔی رٟبٖ دس ارتٕبػی ص٘ذٌی ٔختّف

 ربٔؼٝ، ٚ افشاد اسصؿٟبی ٘ظبْ دس ٔؼبفشت ٚ ٌشدؿٍشی وٝ داسد اؿبسٜ ٔٛهٛع ایٗ ثٝ ٌشدؿٍشی ٍٞٙی فش – ارتٕبػی آحبس

 تٕشوض چٝ اٌش اػت؛ ٌزاس تأحیش ٌشدؿٍشاٖ ٚ ٔیضثبٖ ربٔؼٝ ص٘ذٌی ویفیت ٚ وٕیت ارتٕبػی، ػبختبسٞبی سفتبسی، اٍِٛی

 ؿذٜ تٛرٝ وٕتش ٌشدؿٍشاٖ، خٛد ٚ ٌشدؿٍش وٙٙذٜ اػضاْ ٘ٛاحی ثٝ ٚ اػت ٌشدؿٍشی ٔمبكذ ثش صٔیٙٝ ایٗ دس ٌٔبِؼبت ػٕذٜ

 [27].اػت

 

 

 اجتماعی ارتباط مًثر_مباوی رياوی

ثشای ایٙىٝ ثتٛا٘یٓ ثؼتش ٔٙبػجی ثشای ثشلشاسی استجبى ٔٛحش ثیٗ فشدی پذیذ آٚسیٓ، ٘بٌشیض ٔی ثبیؼت ثٝ ػٛأُ ٔٛحش دس ثشلشاسی، 

٘بخٛدآٌبٜ، ثٝ ًٛس حفظ ٚتمٛیت استجبًبت ارتٕبػی تٛرٝ خبف داؿتٝ ثبؿیٓ . ثب ػٙبیت ثٝ ایٙىٝ ٞش استجبى ارتٕبػی، آٌبٞب٘ٝ ٚ 

ٔؼتمیٓ ٚ یب غیشٔؼتمیٓ ٔتوٕٗ تجبدَ پیبْ والٔی ٚ غیشوالٔی ٚ ا٘تمبَ ثبٚسٞب ٚ اسصؿٟبػت، الرشْ ٔیجبیؼت دس ثشلشاسی 

 استجبى ثب دیٍشاٖ ثٝ ٚیظٜ وٛدوبٖ ٚ ٘ٛرٛا٘بٖ ثٝ ٔٛحشتشیٗ ؿیٜٛ ٞب ٚسٚؿٟبی سٚاٖ ؿٙبختی ٔؼّح ثٛد .
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ػظٝ ٞب، پٙذٚ ا٘ذسصٞب ٚ ػفبسؿٟب، ا٘تـبس وتبثٟب، ٔمبالت ٚرضٚات، چبح پٛػتشٞب ٚ ٘لت ٍٔش ٘ٝ ایٙؼت وٝ ٕٞٝ ی ػخٙشا٘یٟب، ٔٛ

تبثّٛٞب، تٟیٝ، تِٛیذ ٚ پخؾ ثش٘بٔٝ ٞب، ٕ٘بیؾ فیّٓ ٞب ٚارشای ٕ٘بیـٟب دس كذاٚ ػیٕب ٚ ٕٞٝ ی ثٕجبساٟ٘بی تجّیغبتی، ثیبٖ ٚ 

ذف خبف، ا٘تمبَ پیبْ ٔٛسد٘ظش ٚ ایزبد ثبصخٛسد ٚ ٍ٘شؽ، اثالؽ ساػتٟب ٚ٘بدسػتٟب، ٚالؼیت ٞب ٚ ؿبیؼٝ ٞب ٚ... ٔتوٕٗ یه ٞ

تٕبیُ ٚسفتبسٞبی خبف دس ٔیبٖ لـشٞبی ٔختّف ربٔؼٝ اػت ؟ پغ اِٚیٗ ؿشى تحمیك اٞذاف ٔٛسد ٘ظش،ؿٙبخت كحیح 

بی ٔب ٔخبًت یب ٔخبًجبٖ، ثشلشاسی استجبى ٔؼتمیٓ ٚغیش ٔؼتمیٓ ٚ اتخبر ٘بفزتشیٗ ٚ ػشیؼتشیٗ سٚؽ اػت. چشاوٝ غبِت سفتبسٞ

اوتؼبثی ٚ ثشخبػتٝ اص ثبصخٛسدٞب ٚ ثیٙـٟبی ٔب ٘ؼجت ثٝ پذیذٜ ٞبی ٔختّف اػت ٚ ثبصخٛسدٞب، ٍ٘شؿٟب ٚثبٚسٞبی لّجی ٔب ٘یض 

حبكّی اص چٍٍٛ٘ی ؿٙبخت ٚ احؼبع ٔب ٘ؼجت ثٝ پذیذٜ ٞبی ثی سٚح ٚری سٚحی اػت وٝ اص دٚساٖ ًفِٛیت ٚ ثّىٝ اص دٚساٖ 

 .ص٘ذٌی رٙیٙی دس ٔب ایزبد ٔی ؿٛد 

ثٙبثشایٗ ٞش٘ٛع تمٛیت، تغییش، وٙتشَ ٚ ٞذایت سفتبس ٔٛحش دس وٛدوبٖ ٚ ٘ٛرٛا٘بٖ ٔؼتّضْ ثشلشاسی استجبى ثب ایـبٖ ٚ ٔتبحش وشدٖ 

حٛصٜ ی ؿٙبختی ٚ ػٛاًف ٚاحؼبػبت آ٘بٖ اػت. ثذیٟی اػت وٝ تبحیشپزیشی وٛدوبٖ ٚ ٘ٛرٛا٘بٖ دس ٘تیزٝ ثشلشاسی استجبص 

 داؿتٙی ثب اٍِٛٞبی ٔحجٛة ٚ ٌّٔٛة فٛق اِؼبدٜ لبثُ ٔالحظٝ اػت. ٔتمبثُ،خٛؿبیٙذ،فشاٌیش ٚ دٚػت

 

 

 يیصگی َای فضاَای عمًمی مًفق:

أشٚصٜ اػتمبد ثش ایٗ اػت وٝ فوبٞبی ػٕٛٔی ٔٛفك فوبٞبیی ٞؼتٙذ وٝ افشاد ثب ٚیظٌی ٞبی ٔختّف ػٙی ٚ رٙؼی ٔی تٛا٘ٙذ 

دٞٙذ ٚ ایٍٙٛ٘ٝ فوبٞب رزاثیت الصْ ثشای افشاد ٔختّف سا داسا خٛاػتٝ ٞبی خٛد سا ٔحمك ػبص٘ذ ٚ فؼبِیت ٞبی ٔتٙٛػی ا٘زبْ 

فوبی ػٕٛٔی دس ػشاػش رٟبٖ دسیبفتٙذ وٝ ٔٛفك تشیٗ ٚ وبساتشیٗ فوبی ػٕٛٔی داسای  1666ٔی ثبؿٙذ . ٔحممیٗ ثب ثشسػی 

 وّیذ ویفیت ٔیجبؿٙذ :  4

 ایٗ فوبٞب دس دػتشع ٞؼتٙذ  -

 افشاد دس آٟ٘ب دسٌیش فؼبِیت ٔی ؿٛ٘ذ  -

 ثٛدٜ ٚ داسای ٔٙظش صیجبیی ٞؼتٙذ ساحت  -

 [18]ٚ دس ٟ٘بیت ٔىب٘ی ارتٕبػی ٞؼتٙذ ،یؼٙی ربیی اػت وٝ افشاد ٔی تٛا٘ٙذ ٕٞذیٍش سا ٔاللبت وٙٙذ.  -

 
 

 فضاَای عمًمی

فوبٞبی ػٕٛٔی ؿٟشی سا ٔیتٛاٖ ثٝ ػٙٛاٖ فوبیی تؼشیف وشد وٝ اربصٜ ٔی دٞذ ٔشدْ ثٝ آٖ ٚ فؼبِیت ٞبی دسٖٚ آٖ دػتشػی 

ؿٙذٚ فوبیی اػت وٝ یه وبسٌضاس ػٕٛٔی آٖ سا وٙتشَ ٔی وٙذ . فوبیی وٝ دس رٟت ٔٙبفغ ػٕٛٔی تبٔیٗ ٚ اداسٜ ٔی داؿتٝ ثب

ؿٛد . فوبی ػٕٛٔی ؿٟشی، فوبیی اػت وٝ دس آٖ ثب غشیجٝ ٞب ػٟیٓ ٞؼتیٓ . ٔشدٔی وٝ الٛاْ، دٚػتبٖ یب ٕٞىبس ٔب ٘یؼتٙذ 

بسوشدی ٚ ٔشاػٕی اػت وٝ پیٛ٘ذ دٞٙذٜ اػوبی ربٔؼٝ ٔی ثبؿذ چٝ فوبی ػٕٛٔی ثؼتش ٔـتشوی ثشای ا٘زبْ فؼبِیت ٞبی و

سٚصٔشٌی ٞبی ٔؼِٕٛی ثبؿذ ٚ چٝ رـٙٛاسٜ ٞبی دٚسٜ ای. فوبی ػٕٛٔی ٔىبٖ ٕٞضٔب٘ی فؼبِیت ٞبػت. ٔىب٘ی ثشای ػشهٝ ٚ 

صٕ٘بیی تفبٚت ٞب اص ٕ٘بیؾ، ٔحه صدٖ ٚالؼیت، وٙىبؽ دس تفبٚت ٞب  ٚٞٛیت ٞب. ػشكٝ ای ثشای ثبصؿٙبخت، ٔىب٘ی وٝ فشد ثب ثب

خٛد ٚدیٍشاٖ ، ؿٙبخت ثذػت ٔی آٚسد ٚ أىبٖ ثشسػی ساثٌٝ ٔیبٖ أش خبف ٚوّی ٚ أش ؿخلی ٚ غیش ؿخلی سا پیذا ٔیىٙذ 

. دس ایٗ ٔىبٖ حمبیك چٙذ ٚرٟی ٕٞضیؼتی پیذا ٔیىٙذ . ٔیضاٖ تحُٕ ػمبیذ ٚ دیذٌبٜ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ثٝ آصٔبیؾ ٌزاؿتٝ ٔی 

ٔی ثبیذ ؿشایٌی سا ثشای ٌشٜٚ ٞبی ٔختّف ارتٕبػی فشاٞٓ وٙذ تب ػالٜٚ ثش ساثٌٝ ٞبی ثب ٚاػٌٝ ، ثٝ ؿٛد . دس ٚالغ فوبی ػٕٛ

ًٛس ثی ٚاػٌٝ ٘یض ثب یىذیٍش استجبى ثشلشاس وٙٙذ اص ایٙشٚ أشٚصٜ دػتیبثی ثٝ اكِٛی چٖٛ ِضْٚ تٛرٝ ثٝ ٘یبصٞبی ا٘ؼب٘ی ٚ 

ٙی ٔختّف دس ًشاحی فوبٞبی ػٕٛٔی، ػشص٘ذٌی ٚ ایزبد فشكت اٍِٛٞبی سفتبسی ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ ٌشٜٚ ٞبی ارتٕبػی، رٙؼی ٚػ

دیذاس چٟشٜ ثٝ چٟشٜ ؿٟشٚ٘ذاٖ دس ایٗ فوبٞب ٚ ٕٞچٙیٗ ا٘ؼٌبف پزیشی فوبٞبی ػٕٛٔی ؿٟشی رٟت حوٛس، ٔـبسوت ٚ 
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حبٖ فؼبِیت تٕبٔی الـبس ٚ ٌشٜٚ ٞبی ارتٕبػی، رٙؼی ٚ ػٙی اص دغذغٝ ٞبی اكّی تلٕیٓ ٌیشاٖ ٚ ٔؼبئُ والٖ ؿٟشی ٚ ًشا

 [25] .فوبٞبی ػٕٛٔی ؿٟشی اػت 
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 وتیجٍ گیری
 ثیٗ ٛ ارتٕبػیفشٍٞٙی تؼبٔالت ػفش، اثتذای اص ٚ ؿٛ٘ذ ٔی ٔٛارٝ ٔحُ آٖ فشًٞٙ ثب ٔملذ، یه ثٝ ػضیٕت ٍٞٙبْ ٌشدؿٍشاٖ

 ایٙىٝ هٕٗ ٌزاسد ٔی ٔیضثب٘بٖ ربٔؼٝ ثش تأحیشاتی ٌشدؿٍشاٖ تمبهبٞبی ٚ سفتبسٞب ظٛاٞش، .ؿٛد ٔی آغبص ٔیضثب٘بٖ ٚ ٟٕٔب٘بٖ

 خٛثی ثٝ فشًٞٙ ٚ ٌشدؿٍشی الیٙفه ساثٌٝ أشٚصٜ .ٌیش٘ذ ٔی لشاس ٔیضثبٖ فشًٞٙ حیشتأ تحت ٘بخٛاٜ خٛاٜ ٘یض، ٌشدؿٍشاٖ

 اص پیؾ ٌشدؿٍشی . ٔشدْ ص٘ذٌی سٚؽ ٚ سفتبس تؼییٗ، دسػبّٔی  ٞٓ ٚ ػفش ثٝ ؿٛق ثشای اػت ػبّٔی فشًٞٙ ؿذٜ، ؿٙبػبیی

ٔزٕٛػٝ  .اػت ٔؤحش ثؼیبس فشٍٞٙی تغییشات ایزبد دس ٚ فشٍٞٙی اػت ای پذیذٜ ؿذ،ثب التلبدی فؼبِیت ٚ كٙؼت یه آ٘ىٝ

البٔتی، تفشیحی ثب ٞذف خذٔت ثٝ وؼب٘ی وٝ ثٝ دٚس اص ٔحیٌی یىٙٛاخت ػبػبتی سا ثشای ٌزسا٘ذٖ اٚلبت فشاغت ٘یبص داس٘ذ 

ـتشی ؿٛد ٚ تجذیُ ثٝ یىی اص ٘مبى پبػخی ٔخجت دٞذ ٚ ثب ایزبد یه فوبی ػشص٘ذٜ ٚ پٛیب ثبػج رزة ٚ تحشن التلبدی ثی

وٝ  اػت ٌّٔٛة  فوبیی ٞذف اص ایٗ ٔزٕٛػٝ خّكربرثٝ ؿٟشی ،ٔزٕٛػٝ ای وٝ فمذاٖ آٖ دس ؿٟشٞب احؼبع ٔی ؿٛد .

ایزبد ثؼتشٞبی الصْ ثشای سفغ ٘یبصٞبی  .دٞذ  یسٚ    ذٜ ؿ  ف یش ؼ ت  یشٟ  ؿ  یب و ف  ه ی  ت بِ ل ی دسؿٟش یص٘ذٌ بتیتؼبٔالت ٚ تزشث

ایزبد فؼبِیت ٞبی تفشیحی ٚ فشاغتی ٚ ٟٔیذ ٚ پٛیب، ایزبد تغییش ٍ٘شؽ ٞبی  ٔؼئٛالٖ ٚ تفشیحی ٚ فشاغتی ٌشدؿٍشاٖ ؿٟشی،

-فشٍٞٙی-ؿٟشٚ٘ذاٖ ٘ؼجت ثٝ ٌشدؿٍشاٖ ؿٟشی ثشای رزة ثیـتش تٛسیؼٓ ؿٟشی،ٚ اسائٝ ٘یبصٔٙذی ٞبی ٔتٙٛع ارتٕبػی

ساٞىبسٞبیی اػت وٝ ثشای تمٛیت ٌشدؿٍشی ٚ استمب تؼبٔالت ارتٕبػی ٔی خذٔبتی ثٝ ٌشدؿٍشاٖ اص ٟٕٔتشیٗ ػٛأُ ٚ -التلبدی

 تٛاٖ ثیبٖ وشد . 
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