
 

33 

 

آیٙذٜ پظٚٞی ٚ ػیبػت ٌزاسیٔغبِقبت   

1394، صٔؼتبٖ 1، ؿٕبسٜ 1دٚسٜ   

43-33كفحبت   

Print ISSN: xxxx-xxxx 

Online ISSN: xxxx-xxxx 

www.irijournals.com 

 

بررسی وقش اکًتًریسم بٍ عىًان ريیکردی وًیه در تًسعٍ صىعت گردشگری ي 

تًریستی )ومًوٍ مًردی:  -در طراحی مجمًعٍ َای اقامتیگیری از آن بُرٌ

 تُران(  22مىطقٍ 

 2*، حسیه ذبیحی1زیىب دايدی

 دا٘ـزٛی وبسؿٙبػی اسؿذ دا٘ـٍبٜ آصاد اػالٔی، ٚاحذ تٟشاٖ غشة، ٌشٜٚ ٔقٕبسی، تٟشاٖ، ایشاٖ. -1

 اػتبدیبس دا٘ـٍبٜ آصاد اػالٔی، ٚاحذ فّْٛ ٚ تحمیمبت، ٌشٜٚ تخللی ؿٟشػبصی ٚ ٔقٕبسی، تٟشاٖ، ایشاٖ. -2 

 

 چکیدٌ

وشدٖ اٚلبت فشاغت ؿٙبختٝ ؿذٜ اػت. یىی اص ا٘ٛاؿ ٌشدؿٍشی،  ٞبی پشٌشدؿٍشی ثٝ فٙٛاٖ یىی اص ثٟتشیٗ ساٜ

تٟشاٖ ثٝ  22اوٛتٛسیؼٓ اػت وٝ ثٝ فٙٛاٖ ػبصٌبستشیٗ ٘ٛؿ ٌشدؿٍشی ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٌشفتٝ اػت. ٔٙغمٝ 

تٛسیؼتی دس ایٗ ٔٙغمٝ  -فٙٛاٖ لغت ٌشدؿٍشی ٚ تفشرٍبٞی پبیتخت ؿٙبختٝ ؿذٜ اػت. ِزا ٔزٕٛفٝ البٔتی

ای ثشای رزة ٌشدؿٍشاٖ خٛاٞذ داؿت. ظ الّیٕی ٚ ٔٛلقیت اػتشاتظیه ؿٟش تٟشاٖ، تٛاٖ ثبِمٜٛثب تٛرٝ ثٝ ؿشای

عجیقت  ساثغٝ ثٝ اػت تب ؿذٜ تٟیٝ تحّیّی تٛكیفی عشیمٝ ثٝ وٝ ٔیذا٘ی ٚ وتبثخب٘ٝ ٔغبِقبت سٚؽ ثٝ ٔمبِٝ ایٗ

 ثشد. پی تٛسیؼتی -البٔتی ٔزٕٛفٝ ثش عشاحی آٖ تبحیش ٚ ٚ ٌشدؿٍشی

 

 تٟشاٖ 22تٛسیؼتی، ٔٙغمٝ  -عجیقت، ٌشدؿٍشی، اوٛتٛسیؼٓ، عشاحی ٔزٕٛفٝ البٔتیَای کلیدی:  ياژٌ
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 ٔمذٔٝ .1

ٔٙـبء ثبصیبثی ٞٛیت، اسائٝ تقشیف ٔـخق اص ٞش ٚاطٜ اػت. پذیذاس ؿذٖ ٟ٘ضت ٕٞضٔبٖ ثب اٍ٘یضٜ حغ وٙزىبٚی ٚ تحمیك دس 

ٞبی عجیقی اػت. ایٗ أش رؼتزٌٛش ثب راتی ٟ٘فتٝ دس صیجبییاحٛاَ الٛاْ، آداة ٚ ػٙٗ ثٛد چشا وٝ ا٘ؼبٖ ٔٛرٛدی وٙزىبٚ ٚ 

آٚسد صیشا ٞش پیٛ٘ذ تبثقی اص عجیقی، پذیذٜ ٟٔبرشت ٔٛلت یب رٟبٍ٘شدی سا دس سٚ٘ذ ص٘ذٌی ثب تغییش ٚ تحَٛ تفىش ثٝ ٚرٛد ٔی

وٝ ا٘ؼبٖ دس آٖ عجیقت ثٝ فٙٛاٖ ثؼتشی ٞبی ٔختّف خبكی اػت. فشًٞٙ، التلبد، ػیبػت، سٚاثظ ارتٕبفی ٚ دٌشٌٛ٘ی

ثبؿذ. ٞبیی اص لجیُ ٕٞبٍٞٙی، تٙٛؿ، ٞبسٔٛ٘ی ٚ ثٝ عٛس وّی اص یه ٔقٕبسی غٙی ثشخٛسداس ٔیوٙذ، داسای ٚیظٌیص٘ذٌی ٔی

سٚد وٝ خٛد ٘ـبٖ اص سٚیىشد ػشٔبیٝ صٔبٖ پیؾ ٔی -رٟبٖ ٔقبكش ثب ؿتبثی غیش لبثُ تلٛس ثٝ ػٕت فـشدٌی ٞش چٝ ثیـتش فضب

ثبؿذ وٝ ثٝ ٞبیی ٔیجٝ ثش فضبٞبی رغشافیبیی داسد. فضبٔٙذی أشٚص رٟبٖ ثشٌشفتٝ اص یىؼشی رشیبٖداسی دس ػیغشٜ ٕٞٝ رب٘

ای خٛد ثب ٌزاس اص پٛػتٝ ٞب ثب ٔٙغك ؿجىٝدٞٙذ. فضبی رشیبٖٞب دس دسٖٚ فضبی رغشافیبیی فشكت ٔیٌیشی فضبی رشیبٖؿىُ

ٞب، . یه ٌٛ٘ٝ اص رشیبٖ[1]دٞٙذ داسی ػبصٔبٖ ٘بیبفتٝ لشاس ٔییٝٞبی صٔب٘ی ٚ ٔىب٘ی، ثبصتِٛیذ فضب سا دس خذٔت ػشٔبٔحذٚدیت

ربثزبیی ٌشدؿٍشاٖ ٔبثیٗ فضبٞبی رغشافیبیی اػت. فضبی رشیبٖ ٌشدؿٍشی دس ثشٌیش٘ذٜ تزبستی آصاد اص اسصؽ لبثُ ٔجبدِٝ 

-تٙیذٌی ثب ػشٔبیٝثبؿذ. رشیبٖ ٌشدؿٍشی دس ٞٓ ٌشدؿٍشی دس فضبٞبی رغشافیبیی ٔختّف ثٝ فٙٛاٖ ٔمبكذ ٌشدؿٍشی ٔی

 داسی دس تٕبٔی فضبٞبی رغشافیبیی ؿىُ دادٜ اػت.داسی ػبصٔبٖ ٘بیبفتٝ، چشخٝ فؾیٕی سا اص التلبد ػشٔبیٝ

 

تٛسیؼتی ثب  -ٞبی البٔتیتزضیٝ ٚ تحّیُ اكَٛ عشاحی ٔزٕٛفٝ ایٗ ٔمبِٝ ثشٌشفتٝ اص پبیبٖ ٘بٔٝ وبسؿٙبػی اسؿذ ثب فٙٛاٖ

تٟشاٖ(، ثٝ سإٞٙبیی آلبی  22تٛسیؼتی دس ٔٙغمٝ  -)ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسدی: عشاحی ٔزٕٛفٝ البٔتی سٚیىشد تبویذ ثش كٙقت اوٛتٛسیؼٓ

 .ثبؿذدوتش حؼیٗ رثیحی وٝ دس دا٘ـٍبٜ آصاد اػالٔی ٚاحذ تٟشاٖ غشة تذٚیٗ ؿذٜ اػت، ٔی

 

یقت )عجیقت تٛاٖ ثٝ ٌشدؿٍشی ؿٟشی، ٌشدؿٍشی فشٍٞٙی، ٌشدؿٍشی پبیذاس ٚ ٌشدؿٍشی دس عجاص ا٘ٛاؿ ٌشدؿٍشی ٔی     

ثبؿذ. ایٗ ٌشدی( اؿبسٜ وشد وٝ یىی اص اٍِٛٞبی ؿىُ ٌشفتٝ دس فلش پؼبٔذسٖ ٌشدؿٍشی دس عجیقت یب عجیقت ٌشدی ٔی

ثبؿذ وٝ ٌشدؿٍش ػفش ثٝ ٔحیظ ٞبی ٔتفبٚتی ٔیاٍِٛی فضبیی دس ثشٌیش٘ذٜ سٚیىشد ٌشدؿٍشاٖ ثٝ ٔحیظ عجیقی ثب اٍ٘یضٜ

تٛا٘ذ ثٝ فٙٛاٖ ٔخبَ ٌیشد وٝ ٔیسٚ ٌؼتشٜ فضبیی ایٗ اٍِٛ، ٔحیظ عجیقی سا دس ثش ٔی عجیقی یب عجیقت سا ٔذ٘ؾش داسد. اص ایٗ

سیضی ٌشدؿٍشی ثش ٔجٙبی اوٛتٛسیؼٓ تٛاٖ ٌفت وٝ ثش٘بٔٝٞب ثبؿذ. دسثبسٜ ٔضایبی اوٛتٛسیؼٓ ٔیػبحُ، رٍُٙ، وٜٛ ٚ ٘ؾیش ایٗ

ٌزاساٖ ٚ ایزبد اؿتغبَ ٔٙبػت ثشٔجٙبی شٔبیٝٞبی عالیی ثشای ػٞبی ارتٕبفی ٚ التلبدی، ایزبد فشكتؿبُٔ پیـشفت

 .[2]ثبؿذ پزیشی دس رٛأـ ٔختّف ثٝ خلٛف وـٛسٞبی دس حبَ تٛػقٝ ٔیٔؼئِٛیت
 

 اٞذاف تحمیك .2

 تٛاٖ ثٝ ٔٛاسد صیش اؿبسٜ وشد:دس اٞذاف تحمیك ٔی

 حفبؽت اص ٔحیظ صیؼت عجیقی ٚ استمب ویفیت ٚ ٔٙؾش ٔحیغی -

 تقییٗ ٔقیبسٞبی صیؼت ٔحیغی ٔٛحش ثش تٛػقٝ اوٛتٛسیؼٓ -

 تٟشاٖ 22اسائٝ یه اٍِٛی تٛػقٝ ٔغّٛة ٌشدؿٍشی دس ٔٙغمٝ  -

 ٚسی ٚ پبیذاسی كٙقت اوٛتٛسیؼٓ دس حٛصٜ ٌشدؿٍشیایزبد ثؼتشٞبی ٔٙبػت ثشای استمب ثٟشٜ -

 

 ػٛاالت تحمیك .3

 ػٛاالت اػبػی تحمیك ثٝ ؿشح صیش اػت:
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تٟشاٖ ثٝ عٛس ثٟیٙٝ دس رٟت استمب كٙقت اوٛتٛسیؼٓ ثٟشٜ  22ٞبی عجیقی ٔٛرٛد دس ٔٙغمٝ ربرثٝتٛاٖ اص چٍٛ٘ٝ ٔی (1

 ثشد ؟

 تٛسیؼتی ثب سٚیىشد اوٛتٛسیؼٓ چیؼت؟  -اكَٛ ٚ ٔقیبسٞبی عشاحی ٔزٕٛفٝ البٔتی (2

 ٌٛیی ثٝ ٔؼبئُ صیؼت ٔحیغی ٔٙغمٝ چیؼت؟حُ ٔٙبػت ثشای پبػخساٜ (3

 

 سٚؽ تحمیك .4

ٚ حضٛس دس  یذا٘یٔ كیاعالفبت ٞٓ اص عش یسٚؽ ٌشدآٚس كیتحم ٗیدس اوّی تٛكیفی تحّیّی ٔی ثبؿذ وٝ  كیسٚؽ تحم

 ثبؿذ. اثضاس ٞبی ٔٛسد اػتفبدٜ دس ایٗ تحمیك فجبستٙذ اص:ی ٔیٔختّف ٚ ٞٓ اسربؿ ثٝ ٔٙبثـ وتبثخب٘ٝ ا یفضبٞب

 كیاص ػٛاالت حَٛ ٔٛضٛؿ تحم یپشػـٙبٔٝ: ثٝ كٛست ٔزٕٛفٝ ا -

 عشح ػٛاالت ٚ حجت اعالفبت یٝ: ثٝ فٙٛاٖ سإٞٙبٔلبحج -

 ٔٛسد ٔغبِقٝ ذٜیٔـبٞذٜ: رٟت حجت ٔـبٞذات ٔشثٛط ثٝ پذ -

 ٌشدد. یتشرٕٝ دس آٖ حجت ٔ بیثٝ كٛست خالكٝ  كیاص ٔتٗ ٔشتجظ ثب ٔٛضٛؿ تحم یثخـ بی: تٕبْ ثشداسیؾیف -

 

 ٔفْٟٛ فشاغت.5

ثبؿذ ِفؼ تفشیح ثٝ وبس سفتٝ اػت وٝ ٔشاد اص آٖ تحلیُ خٛؿی ٚ فشحی ٔیدس صثبٖ فبسػی غبِجبً ثٝ ربی وّٕٝ فشاك یب فشاغت 

 ؿٛد. أب ٘بٌفتٝ ٘جبیذ ٌزاؿت وٝ اٚلبت ثیىبسی تٟٙب كشف تفشیح ٕ٘ی

تٛاٖ ػبفبت ثیذاسی ا٘ؼبٖ سا ثٝ دٚ ثخؾ وبس ٚ فشاغت تمؼیٓ وشد. ساثغٝ اٚلبت وبس ٚ فشاغت ثٙذی وّی، ٔیدس یه تمؼیٓ      

ٕٞیـٝ احشات لبثُ تٛرٟی سا دس ثشداؿتٝ، اص آٖ  -وبس ٚ فشاغت -دس ٘ٛػبٖ ثٛدٜ اػت. ثٝ تقبدَ سػب٘ذٖ ایٗ دٚ ا٘ؼبٖ ٕٞیـٝ

دػت آٚسدٖ سٚحیٝ ثٟتش ٚ دس تٛاٖ سفـ خؼتٍی ٚ سٚحی وبس سٚصا٘ٝ اص عشیك پشداختٗ ثٝ اٚلبت فشاغت ٚ دس ٘تیزٝ ثٝرّٕٝ ٔی

 ا٘تٟب افضایؾ ثبصدٜ وبس سا ٘بْ ثشد.

ٚسی ٞبی ا٘ؼب٘ی سا دس ثٟشٜتش ٘ضدیه ؿٛیٓ ٚ آٖ سا دسیبثیٓ الصْ اػت وٝ ٔزٕٛفٝ فقبِیتوٝ ثٝ ٟ٘بد اٚلبت فشاغت ثیؾثشای ایٗ

 اص ص٘ذٌی اص ٞٓ تفىیه ٕ٘بییٓ.

 ٞبی ؿغّی: دس ربٔقٝ أشٚصی یه ٔؼأِٝ وبٔالً ارجبسی كشفبً ثشای أشاس ٔقبؽفقبِیت (1

 اضبفٝ وبس : تجبیٗ وبُٔ ثب اٚلبت فشاغت (2

 داسیبسٞبی ٔشثٛط ثٝ ٔٙضَ: والً خب٘ٝو (3

 وبسٞبی ٔشثٛط ثٝ احتیبربت صیؼتی: ثٟذاؿت، تغزیٝ، خٛاة (4

 ٞبیی وٝ ثش ٔجٙبی تقٟذات خب٘ٛادٌی، ارتٕبفی ٚ یب ٔقٙٛی اػت: دیذ ٚ ثبصدیذٞبفقبِیت (5

 ٞبی آٔٛصؿی: ٔخُ ٌزسا٘ذٖ یه دٚسٜ آٔٛصؿی ثشای ٚسٚد ثٝ یه ٔحیظ وبسی ٚ یب آٔٛصؿی.فقبِیت (6

ثٝ عٛس وّی اٚلبت فشاغت احتیبد ثٝ یه ثش٘بٔٝ ٔـخق، عشح ؿذٜ ٚ ا٘تخبثی داسد. ثیىبسی ٚ ثیٟٛدٌی ٚ وـتٗ اٚلبت       

وٙیٓ تٛا٘ذ داؿتٝ ثبؿذ ٚ ثب ٔؼأِٝ اٚلبت فشاغت ثٝ آٖ كٛستی وٝ ٔب آٖ سا تٛریٝ ٔیآصادٌی ثٝ ٞیچ ٚرٝ رٙجٝ تفشیحی ٕ٘ی

-شد تلٕیٓ ثٝ ا٘زبْ ٘ذادٖ وبسی ٌشفتٝ فشق داسد. ایٗ ٚلتی اػت وٝ یه فشد حغ ٔیسثغی ٘ذاسد. اِجتٝ ایٗ ثب صٔب٘ی وٝ یه ف

وٙذ. اػتفبدٜ اص ای ثشای ا٘زبْ دادٖ پغ اص فشاغت اص تٕبْ تقٟذات خٛد ٘ذاسد ٚ ثٝ ٘حٛی آٖ سا ػپشی ٔیوٙذ وٝ وبس ٔٛسد فاللٝ

ثب اٚضبؿ التلبدی ٚ ارتٕبفی یه ربٔقٝ ٚ افشاد آٖ اٚلبت فشاغت ٚ یب دس حمیمت اختالف ثیٗ تفشیح ٚ ثیىبسی ثؼتٍی صیبدی 

تٛاٖ آٖ سا تجذیُ ثٝ اٚلبت فشاغت ٌزسا٘ٙذ وٝ ٔیداسد. دس ثؼیبسی اص رٛأـ وٓ دسآٔذ تٛدٜ ٔشدْ ٚلت صیبدی سا ثٝ ثیىبسی ٔی

 .[3]ٔفیذ ػبخت 

ٞبیی وٝ سؿذ ٚ ؿىفتٍی تفشیح ٚ فقبِیتتٛاٖ ٌزسا٘ذ. سفـ خؼتٍی، ػشٌشٔی ٚ ثٝ عٛس وّی اٚلبت فشاغت سا ثٝ ػٝ ٘ٛؿ ٔی      

ؿٛد. ایٗ ػٝ ٔٛسد ٔؼتمیٕبً ثٝ ٞٓ وٙذ ٚ ٔٛرت اصدیبد ٔقّٛٔبت ٚ یب پشٚسؽ اػتقذادٞبی دیٍش فشد ٔیؿخلی سا یبسی ٔی
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ٞب ٚرٛد داس٘ذ یب ثٝ د٘جبَ ٞب ایٗ ػٝ ٔٛسد دس دسربت ٔختّف ثشای تٕبْ ا٘ؼبٖٔشثٛط ٞؼتٙذ ٚ دس حمیمت دس تٕبْ ٔٛلقیت

 ٞب سا اص یىذیٍش تـخیق داد.تٛاٖ آٖؿٛ٘ذ وٝ ثٝ صحٕت ٔیچٙبٖ ثب ٞٓ ٔخّٛط ٔیصیؼتی داس٘ذ ٚ ٌبٜ آٖذیٍش ٞٓیى

چٝ ا٘ؼبٖ ثذٖٚ فشاغت فجبست اػت اص آٖ"وٝ  ا٘ذ ثٝ ایٗ ٔقٙیثقضی تقشیف فشاغت سا دس دایشٜ اػتمالَ فشدی ٔحذٚد وشدٜ      

. ثٙبثشایٗ ثب دس "ٌضیٙذتش ثشٔیثشای پٛیبیی ثٟتش دس سػیذٖ ثٝ ٔضایبی سٚحی ثیؾ ٚاثؼتٍی فىشی ثب أش ص٘ذٌی خٛد ٚ دیٍشاٖ

ٔٙذ ؿٛ٘ذ. تقشیف ٌٛ٘ٝ فشاغت ثٟشٜتٛا٘ٙذ اص ایٗتٛاٖ ارفبٖ داؿت وٝ افشاد ثؼیبس ٘بدسی ٔی٘ؾش ٌشفتٗ ایٗ ٔقٙی اص فشاغت ٔی

فّٕی اػت وٝ ا٘ؼبٖ ثقذ اص ا٘زبْ "تش اػت ٚ آٖ ٘ضدیهتٛاٖ ٕ٘ٛد وٝ تب حذ صیبدی ثٝ ص٘ذٌی أشٚص دیٍشی ٘یض اص فشاغت ٔی

ٞبی سٚصٔشٜ، فشاغت ثٝ ٔقٙی ٚالقی آٖ تمشیجبً ٘بدس اػت. . پغ ثش احش افضایؾ ٌشفتبسی"دٞذوبسٞبی سٚصٔشٜ ٚ ضشٚسی ا٘زبْ ٔی

دس صٔبٖ ٔخلٛف  ثٙذی ؿٛد ٚ ػپغ ٞش چٙذ فقبِیت ٍٕٖٞٛٞب ثش حؼت ٘ٛؿ فقبِیت تمؼیٓ٘ؾٓ ثٝ ایٗ ٔقٙب اػت وٝ فقبِیت

ٞبی ٘ضدیه ثٝ یىذیٍش ا٘زبْ ؿٛد. ثٙبثشایٗ افضایؾ صٔبٖ ٞب ٚ صٔبٖٞبی ٔتٛاتش دس ٔىبٖثٝ خٛد ا٘زبْ ثٍیشد ٚ ٍٕٞٛ٘ی فقبِیت

 فشاغت ثٝ أٛس صیش ثؼتٍی داسد:

 حزف صٚائذ أٛس ص٘ذٌی ٚ اٚلبت ثغبِت (1

 ٘ؾٓ دس وّیٝ أٛس ص٘ذٌی (2

 التلبد ػبِٓ ارتٕبفی (3

 ؿٙبػی ٚ سٚا٘ـٙبػیثش ٔجٙبی اكَٛ ربٔقٝ ایزبد ٘ؾٓ ارتٕبفی (4

 آٔبدٌی سٚحی افشاد (5

 ػشفت ثخـیذٖ ثٝ وبسٞبی فشدی ثٝ ٘حٛ ٔتقبدَ ٚ پشٞیض اص وبّٞی (6

 ایزبد أبوٗ ٌزسا٘ذٖ ٚلت آصاد (7

ٚ ا٘ذ تٕبْ ایٗ فٛأُ دس فیٗ حبَ وٝ ػٟٕی دس ایزبد فشاغت فشدی ٚ ارتٕبفی داس٘ذ ثٝ ٌٛ٘ٝ ا٘ىبس٘بپزیشی ثٝ یىذیٍش ٚاثؼتٝ

 ؿٛد وٝ فشاغت ربٔقٝ حزف ؿذٜ ثبؿذ.ربی تشدیذ ٘یؼت وٝ ٍٞٙبٔی فشاغت اص ص٘ذٌی حزف ٔی

 

 

 ٔفْٟٛ ٌشدؿٍشی .6

ی ٌشدؿٍشی ثٝ فٙٛاٖ  أشٚصٜ دس رٟبٖ ثب تٛرٝ ثٝ دیذٌبٟٞبی رذیذ دس ٔٛسد ٌشدؿٍشی ٚ تقبسیف ٟ٘بدٞبی رٟب٘ی، پذیذٜ

ی رٟب٘ی ثشای تأٔیٗ ٘یبصٞبی ٔقٙٛی ا٘ؼبٖ ٚ استمبء ویفیت ص٘ذٌی اص عشیك ٕٞجؼتٍی  ثخـی اص تٕذٖ ٔقبكش ٚ یه ؿیٜٛ

ص ایٗ دیذٌبٜ ٌشدؿٍشی ؿبُٔ ػٝ فشكٝ اكّی ٔحّی، ّٔی ٚ ثیٗ ؿٛد. ا رٛأـ ٚ فشٍٟٞٙبی وٛچه ٚ ثضسي، ٔحؼٛة ٔی

إِّّی اػت وٝ اص ٞٓ رذایی ٘بپزیش٘ذ. دس ٚالـ دس پیٛ٘ذ ٚ ٕٞىبسی ایٗ ػٝ ثخؾ اػت وٝ اٞذاف فبِی ٚ ٟ٘بیی ٌشدؿٍشی 

 .]4[وٙٙذ ٚ حتی سٚ٘ك ٚ ٘تبیذ التلبدی ٌشدؿٍشی ٘یضثٝ ایٗ ٕٞىبسی ٚاثؼتٝ اػت  تحمك پیذا ٔی

ی كشفبً  ؿٛد ِٚی ثٝ ٞیچ ٚرٝ یه پذیذٜ ؿٍشی اٌش چٝ ٔقٕٛالً ثٝ فٙٛاٖ یه كٙقت ػٛدآٚس ٚ اؿتغبَ صا ٔغشح ٔیٌشد     

ی ارتٕبفی اػت وٝ اص اثقبد ٌٛ٘بٌٖٛ التلبدی، ػیبػی،  ی پیچیذٜ التلبدی ٘یؼت. ٌشدؿٍشی دس ٔبٞیت خٛد یه پذیذٜ

صؽ التلبدی ٚ ػٛدآٚسی آٖ اص ویفیت ٚ اسصؿٟبی ارتٕبفی ٚ صیؼت ٔحیغی، فشٍٞٙی ٚ ٔذیشیتی ثشخٛسداس اػت. دس ٚالـ اس

ٌیشد. اص ایٗ سٚ فقبِیت ٌشدؿٍشی ٚلتی اص ٘ؾش التلبدی ٔفیذ ٚ ػٛدآٚس خٛاٞذ ثٛد وٝ اص ٘ؾش ارتٕبفی ٚ  فشاغتی آٖ ٔٙـأ ٔی

 ص:فشٍٞٙی اسصؽ آفشیٗ ثبؿذ. ثشای سٚؿٗ ؿذٖ ٔفْٟٛ فشاغت ثبیذ وبسوشدٞبی آٖ سا دا٘ؼت وٝ  فجبستٙذ ا

 فشكت ثیشٖٚ وشدٖ خؼتٍی وبس سٚصا٘ٝ (1

 ٌـبیؾ د٘یبیی تبصٜ ثشای فشاس اص خؼتٍی ٚ تىشاسٞب (2

 ای فشاتش اص خٛیؾأىبٖ پـت ػش ٌزاؿتٗ وبسٞبی تىشاسی ٚ لشاسدادی ٚ پبٌزاسدٖ ثٝ حٛصٜ (3

 

 ٔفْٟٛ اوٛتٛسیؼٓ ٚ تٛػقٝ ٌشدؿٍشی .7
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 چٙذ ٔٛسد اؿبسٜ ٔی ؿٛد:ثشای اوٛتٛسیؼٓ تقبسیف ٔتقذدی اسائٝ ؿذٜ اػت وٝ دس ایٙزب ثٝ 

 ثبؿذ. ٔی "ٌشدؿٍشی دس عجیقت"اوٛتٛسیؼٓ دس ِغت ثٝ ٔقٙبی  -

 رب٘ٛساٖ ٚ ٌیبٞبٖ دػت ٘خٛسدٜ دس آٖ. ،ٔـبٞذٜ ػشصٔیٗ -

ٖ رٛأـ ٔحّی ٘یض احتشاْ ٌزاسدٜ ؿٛد. دس ایٗ تقشیف أػفش ثٝ عجیقت ثٝ ٘حٛی وٝ دس فیٗ  ٔحبفؾت اص اوٛػیؼتٓ ثٝ ؿ -

تٛسیؼٓ ٚ ربٔقٝ  ،ٞبی ٔشدْ ٔحّی ٘یض تٛرٝ ؿذٜ اػت ٚ ضشٚست ایزبد تٛاصٖ ثیٗ ٔٙبثـ عجیقی ثٝ اسصؽ ،عجیقیفالٜٚ ثش ٔٙبثـ 

 ٔحّی ٔٛسد تٛرٝ لشاسٌشفتٝ اػت.

تحؼیٗ  ،ٔؼبفشت ثٝ ٘ٛاحی عجیقی تمشیجب دػت ٘خٛسدٜ ثب ٞذف یبدٌیشی"اوٛتٛسیؼٓ سا چٙیٗ تقشیف وشدٜ اػت:  ،ال وٛصیٗ -

ٌشدؿٍشی  ،. ثٝ افتمبد ٌٛدٚیٗ[5] "عجیقی حیبت ٚحؾ ٚ ٕٞچٙیٗ ٕ٘ٛدٞبی فشٍٞٙی ٚ حبَ ٔشدْ ثٛٔیٚ اػتفبدٜ اص ٔٙبؽش 

ٞبی ٞیزبٖ عّجی ٚ ٌشدؿٍشی ثب پیبٔذ خفیف سا وٝ دس  ٕٞٝ ا٘ٛاؿ ٌشدؿٍشی ٔتٕشوض ٌشدؿٍشی ثب اٍ٘یضٜ ،ٔجتٙی ثش عجیقت

ػیٕبٞبی عجیقی ٚ  ،ٞبی رب٘ٛسی ٞب ٚ صیؼتٍبٜ ثب ٌٛ٘ٝ ثشداسی اص عجیقت ٚحـی ٚ دػت ٘خٛسدٜ ٕٞشاٜ ثٟشٜ ،آٟ٘ب اٍ٘یضٜ اكّی

 وٙیٓ: اوٛتٛسیؼٓ سا چٙیٗ تقشیف ٔی ،ؿٛد. ثب اػتفبدٜ اص تقبسیف ٔضثٛس ٞبی رزاة ٚ تٕبؿبیی اػت سا ؿبُٔ ٔی سٚدخب٘ٝ

ْ ثبؿذ ٚ ثٝ أتٛ ٔشدْ ٔحّی ،ٞب ػفش ثٝ ٘ٛاحی عجیقی تمشیجب دػت ٘خٛسدٜ ثٝ ٔٙؾٛس ٔغبِقٝ ٚ وؼت ِزت ٚ احتشاْ ثٝ ٘ؾبْ اسصؽ

 ٔحبفؾت اص ٘ٛاحی ٔضثٛس وٕه وٙذ.

ٌشدی ٚ تٛػظ ٞىتٛسالوؼٖٛ دس تـشیح ػفش ثٝ ٔٙبعك ثىش ثب ٞذف عجیقت 1983ٚاطٜ اوٛتٛسیؼٓ ثشای اِٚیٗ ثبس دس ػبَ       

ٔٙبعك ٘ؼجتبً  ٞبی آٔٛصؽ ایٗ ٌشدؽ ثٝ وبس سفت. اوٛتٛسیؼٓ یه ٔؼبفشت ٚ دیذاس صیؼت ٔحیغی ٔؼئٛال٘ٝ ثٝثب تأویذ ثش رٙجٝ

دػت ٘خٛسدٜ ثٛدٜ ٚ ٞذف آٖ ِزت ثشدٖ ٚ اػتفبدٜ اص عجیقت ) ٚٞش پذیذٜ فشٍٞٙی ٕٞشاٜ آٖ چٝ دس ٌزؿتٝ ٚ چٝ دس حبَ( 

-ؿٛد. أشٚصٜ رٟت سػیذٖ ثٝ تٛػقٝ پبیذاس دس كٙقت ٌشدؿٍشی ٘یبص ٚافشی ثٝ ثش٘بٔٝاػت وٝ ثبفج تمٛیت حفبؽت ٔٙبثـ ٔی

ؿٛد. یىی اص اٞذاف ٟٔٓ دس ػیبػتٍزاسی ثشای تٛػقٝ ٚ ٔذیشیت كٙقت ٌشدؿٍشی احؼبع ٔیٞبی ثٙیبدیٗ ثشای تٛػقٝ سیضی

ثبؿذ. ثٙبثشایٗ اوٛتٛسیؼٓ ساثغٝ ٔؼتمیٕی ثب اكَٛ حبوٓ ثش ٌشدؿٍشی پبیذاس، ٍ٘شؽ ثٝ ٔحیظ صیؼت ٚ تالؽ ثشای حفؼ آٖ ٔی

تٛاٖ ثخـی اص تٛسیؼٓ ای وٝ اوٛتٛسیؼٓ سا ٔیثش ٔجٙبی تٛػقٝ پبیذاس ثٝ خلٛف دس ٔجحج حفبؽت ٔحیظ صیؼت داسد، ثٝ ٌٛ٘ٝ

پزیشی ایزبد ٕ٘ٛد وٝ دس ٟ٘بیت، تٛسیؼٓ ٞبی آٖ ثش ٔجٙبی ٔؼئِٛیتتٛاٖ اكَٛ پبیذاسی سا دس تٕبٔی ثخؾدا٘ؼت وٝ ٔی

یؼٓ ٞبی آیٙذٜ ٘جبؿذ، ٔٙزش ثٝ تٛسای وٝ ٔٛرت تخشیت آٖ ثشای ٘ؼُپزیش ثب ٞذف احیب ٚ ٍٟ٘ذاسی ٔٙبثـ ثٝ ٌٛ٘ٝٔؼئِٛیت

سیضی ٌشدؿٍشی ثش ٔجٙبی اوٛتٛسیؼٓ ؿبُٔ تٛاٖ ٌفت وٝ ثش٘بٔٝپبیذاس خٛاٞذ ؿذ. ثٙبثشایٗ، دسثبسٜ ٔضایبی اوٛتٛسیؼٓ ٔی

-ٌزاساٖ ٚ ایزبد اؿتغبَ ٔٙبػت ثشٔجٙبی ٔؼئِٛیتٞبی عالیی ثشای ػشٔبیٝٞبی ارتٕبفی ٚ التلبدی، ایزبد فشكتپیـشفت

 . [2]ثبؿذ ی دس حبَ تٛػقٝ ٔیپزیشی دس رٛأـ ٔختّف ثٝ خلٛف وـٛسٞب

ٞبی ٞبی تٕذٖ ثـشی ٚ تٙٛؿ لٛٔی ٚ٘ظادی دػتٕبیٝٞبی ٔتفبٚت رغشافیبیی ثٝ ٕٞشاٜ ٔیشاثٞبی عجیقی ٚ الّیٓربرثٝ      

ٞب ثٝ اسٔغبٖ آٚسدٜ اػت وٝ ثٟشٜ ثشداسی اص آٖ ٔؼتّضْ فشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ ؿشایظ ٔختّفی ا٘ؼبٖاٖ لیٕتی سا دس حٛصٜ التلبد ثشای ٌش

ٞبی فؾیٓ تبسیخی ٚ حتی عجیقی دس ایشاٖ، وـٛس ٔب اػت وٝ دس وُ ثؼتٍی ثٝ حجبت دس ثخؾ ٌشدؿٍشی داس٘ذ. ٚرٛد پتب٘ؼیُ

تشیٗ ٔٙبعك ٌشدؿٍشی د٘یب ثذَ ٕ٘ٛدٜ اػت، ِٚی ثب تٛرٝ ثٝ ٔـىالت ٔٛرٛد ٘ؾیش پٙذاسٞبی غّظ ثشخی اص سا ثٝ یىی اص رزاة

الت دػت ٚ پبٌیش اداسی دس ٔؼیش ٚسٚد ٌشدؿٍش ٚ... ثبفج ٌشدیذٜ اػت تب اص یه ٌشدؿٍشاٖ خبسری دسثبسٜ ایشاٖ، ثشخی ٔـى

ػٛ ایٗ ٔـىالت ثش وٕیت ٚ ویفیت كٙقت ٌشدؿٍشی تبحیش ػٛء داؿتٝ ثبؿذ ٚ اص ػٛی دیٍش كٙقت ٌشدؿٍشی دس وـٛس آٖ 

ثـ عجیقی كٙقت ٌشدؿٍشی عٛس وٝ ؿبیؼتٝ اػت رذی تّمی ٍ٘شدد. ثٟتش اػت پیـشفت دس ایٗ صٔیٙٝ، ثٝ ٚیظٜ دس ثخؾ ٔٙب

سیضی ٔٛحش، تٛػقٝ یبفتٝ اداسٜ ٌشدد. ثٝ ایٗ تشتیت تٛسیؼٓ ٔٙبفـ ای ٔٙؼزٓ، وٙتشَ ؿذٜ ٚ پبیذاس ثش ٔجٙبی ثش٘بٔٝایشاٖ ثٝ ؿیٜٛ

لبثُ ٔالحؾٝ التلبدی سا ثذٖٚ ایزبد ٔـىالت رذی ارتٕبفی ٚ صیؼت ٔحیغی ثشای ایشاٖ دس پی خٛاٞذ داؿت ٚ فالٜٚ ثش ایٗ، 

 . [6]ٌشدد ـ تٛسیؼٓ ثشای اػتفبدٜ آتی حفؼ ٔیٔٙبف

 

 اوٛتٛسیؼٓٞبی . ٚیظٌی11
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 ٔؼئِٛیت دس حفؼ تٙٛؿ صیؼتی .1

 ٔـبسوت دس تأٔیٗ پیـشفت رٛأـ ٔحّی .2

 ٞبٞبی خشدٜ فشًٞٙتمٛیت ٚیظٌی .3

 آٚسی فشكت آٔٛصؽ ٚ یبدٌیشیفشاٞٓ .4

 تمٛیت اؿتغبَ صایی .5

 تش ٔٙبثـ تزذیذ ٘بپزیشاِتضاْ ثٝ ٔلشف وٓ .6

 ٔـبسوت فٕٛٔیتمٛیت  .7

 

 . اٞذاف اوٛتٛسیؼ11ٓ

ٞبی اخیش سٚیىشدی ٔخجت ٘ؼجت ثٝ  وٙذ. دس ایشاٖ ٘یض عی ػبَ كٙقت اوٛتٛسیؼٓ دس رٟبٖ أشٚص اٞذاف سٚؿٙی سا تقمیت ٔی

 ٞبیی ثٝ ؿشح صیش اػت: ؿٛد. ایٗ سٚیىشد ٔجتٙی ثش اٞذاف ٚ ٌضیٙٝ ِٝ دیذٜ ٔیأایٗ ٔؼ

  ٝفٙٛاٖ ٟٕٔتشیٗ ػشٔب یٝ ّٔی دس تٛػقٝ كٙقت رٟبٍ٘شدیحفؼ ٚ ٍٟ٘ذاسی چـٓ ا٘ذاصٞبی عجیقی ث 

 ٜٞبی ٔٛسد ٘ؾش ثشداسی پبیذاس اص لغت تذٚیٗ ثش٘بٔٝ ربٔـ اوٛتٛسیؼتی ثٝ ٔٙؾٛس ثٟش 

 ٝٞبی اوٛتٛسیؼتی ایشاٖ ثٝ رٟب٘یبٖ ؿٙبػبیی ٚ ٔقشفی ربرث 

 ٜویذ ثش ساٞىبسٞبی عشح ربٔـ أتا٘ذاصی تٛسٞبی اوٛتٛسیؼتی ٚ ثب  ثب ساٜ ،ثشداسی التلبدی اص ایٗ ػشٔبیٝ ّٔی ثٟش

 ٌشدؿٍشدی  

 ٝٞبی رذیذ ثٝ ٔٙؾٛس تٛػقٝ ٚ ٌؼتشؽ فّٕیبت ثبصاسیبثی دس ٔؼیش افضایؾ ػٟٓ ایشاٖ اص ثبصاس  تقشیف ثبصاسٞب ٚ ربرث

 إِّّی تٛسیؼٓ ثیٗ

 ی پبیذاس ٚس صیؼت ٚ چٍٍٛ٘ی ثٟشٜ آٔٛصؽ ٚ استمبی فشٍٞٙی ؿٟشٚ٘ذاٖ ایشا٘ی ثٝ ٔٙؾٛس حفبؽت ٔؤحش اص ٔحیظ ،تشثیت

 اص آٖ

 ٌٝزاسی دس ثخؾ اوٛتٛسیؼٓ ٞبی ػشٔبیٝ ٌزاسی داخّی ٚ خبسری اص عشیك اسایٝ فشكت رزة ٔـبسوت ٚ ػشٔبی 

 افضایؾ اؿتغبَ ٚ دسآٔذ اسصی وـٛس 

 ٝٔإِّّی تٛسیؼٓ ثٝ ٔٙؾٛس  ٞبی ارشایی ػبصٔبٖ ایشاٍ٘شدی ٚ رٟبٍ٘شدی ثب ػبصٔبٖ ثیٗ ایزبد ٕٞبٍٞٙی ثیٗ ثش٘ب

 [.7]إِّّی  ٞبی ٔبدی ٚ ٔقٙٛی ایٗ ػبصٔبٖ دس دیٍش ٔزبٔـ ثیٗ بیتثشخٛسداسی اص حٕ

 

 

 ٞبی ٌشدؿٍشی ٚ ٘تبیذ آٖعشح ضشٚست .12

-ثب تٛرٝ ثٝ سؿذ ػشیـ ؿٟش٘ـیٙی دس ایشاٖ ٚ حبد ؿذٖ ٔـىالت صیؼت ٔحیغی، ارتٕبفی ٚ سٚا٘ی ؿٟشٚ٘ذاٖ ٔٛضٛؿ ثش٘بٔٝ

تفشیحی ٚ ٌشدؿٍشی ثٝ یه ضشٚست ارتٕبفی ٚ ٔذیشیتی تجذیُ سیضی ٚ عشاحی ثشای ٌزسا٘ذٖ اٚلبت فشاغت ٚ تٛػقٝ فضبٞبی 

تٛاٖ دالیُ تٛػقٝ ٌشدؿٍشی سا ثٝ كٛست صیش ؿذٜ اػت. ثب دس ٘ؾش ٌشفتٗ ٔفْٟٛ ٚػیـ ٌشدؿٍشی ٚ اٞذاف ارتٕبفی آٖ ٔی

 خالكٝ وشد:

 ٘یبص ؿذیذ رٛأـ ّٔی ٚ ٔحّی ثٝ أىب٘بت ٌشدؿٍشی (1

 اص ٔحٛسٞبی تٛػقٝ سفبٜ ٚ فذاِت ارتٕبفیضشٚست تٛػقٝ ٌشدؿٍشی داخّی ثٝ فٙٛاٖ یىی  (2

 ِضْٚ تٛػقٝ ٌشدؿٍشی داخّی ثٝ فٙٛاٖ پبیٝ ٚ ثؼتشی ثشای تٛػقٝ ٌشدؿٍشی خبسری (3

 ٞبی الصْ ثشای رّت ٔـبسوت ثخؾ خلٛكی ٚ ٔشدٔی٘مؾ ٌشدؿٍشی داخّی دس ایزبد صیشػبخت (4

 ٘مؾ ٌشدؿٍشی داخّی دس تشٚیذ ٚ تمٛیت فشًٞٙ ٌشدؿٍشی ّٔی (5

 ّی دس رٌّٛیشی اص خشٚد اسص اص وـٛس٘مؾ ٌشدؿٍشی داخ (6
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تٛا٘ذ احشات ٔغّٛثی ثشای ربٔقٝ ای اػت وٝ ٔیای سٚیىشد ٚالـ ثیٙب٘ٝٞبی ٌشدؿٍشی دس ٔمیبع ؿٟشی ٚ ٔٙغمٝتٟیٝ عشح

 ثیٙی اػت:ٞبی ساٞجشدی ٌشدؿٍشی دس چٙذ صٔیٙٝ صیش لبثُ پیؾداؿتٝ ثبؿذ. ٘تبیذ عشح

 پزیشٞبی آػیتػبصی پٟٙٝایٕٗتٛػقٝ پبیذاس ٚ حفبؽت اص ٔحیظ صیؼت ٚ  -

 تٛػقٝ التلبدی ٚ افضایؾ اؿتغبَ -

 تأٔیٗ ٘یبصٞبی تفشیحی ٚ سفبٞی ٔشدْ ثٛٔی -

 إِّّیٞبی الصْ ثشای تٛػقٝ ٌشدؿٍشی ّٔی ٚ ثیٗایزبد صیشػبخت -

 

 تٛسیؼتی -ٌشدؿٍشی ٚ عشاحی ٔزٕٛفٝ البٔتی .13

ٕٞیت داسد، اص یه ػٛ ثٝ ِحبػ تٕشوض رٕقیت دس آٟ٘ب، ٞبی ٌشدؿٍشی اٞبی ا٘ؼبٖ ػبخت اص دٚ رٙجٝ دس ٘ؾبْ فقبِیتٔحیظ

ٞبی التلبدی، سٚ٘ذ. اص ػٛی دیٍش، ثٝ ػجت ٚرٛد أىب٘بت ٔقیـتی ٚ سفبٞی ٚ فقبِیتٞبی ٌشدؿٍشی ثٝ ؿٕبس ٔیٔجذأ فقبِیت

-شدؿٍشی ؿٕشدٜ ٔیٞبی ٌثبصسٌب٘ی، كٙقتی، فشٍٞٙی، استجبعی، فشاغتی ٚ داؿتٗ آحبس ثبػتب٘ی دس ٔٙبثـ تبسیخی، ٔملذ فقبِیت

ثبؿذ ٚ صٔب٘ی ٔقٙبی ٚالقی خٛد سا خٛاٞذ یبفت وٝ فالٜٚ ثش ؿٛ٘ذ. ٌشدؿٍشی ٘یبص عجیقی، سٚحی، سٚا٘ی ٚ ارتٕبفی ا٘ؼبٖ ٔی

افتذ اص إٞیت ثؼیبس تؼٟیُ ؿشایظ ا٘زبْ آٖ، دس فضبی ٔغّٛة ٚ ٔغجٛؿ ٘یض اتفبق ثیبفتذ، وٝ البٔت ٌضیذٖ دس آٖ اتفبق ٔی

وشدٖ ٘فغ سا وٙٙذٌبٖ أىبٖ تبصٜتٛسیؼتی ثبیذ ثٝ اػتفبدٜ -ٞبی البٔتی. ثٝ ایٗ ٔٙؾٛس عشاحی ثٟیٙٝ ٔزٕٛفٝثبؿذثشخٛسداس ٔی

ثذٞذ ٚ فشضٝ وٙٙذٜ تزذیذ لٛا ٚ ثبصػبصی رؼٕب٘ی ٚ سٚحی ثبؿذ. فضبی البٔتی ٚ رٛ آٖ اص ػٛی دیٍش یىی اص فضبٞبی ٔجیٗ 

ٌزسد ثبیذ أىبٖ تزشثٝ ضبی البٔتی یب آ٘چٝ دس ایٗ ٔىبٖ ٚ فضب ٔیػیبػت ارتٕبفی، فشٍٞٙی ٚ فشاغتی خٛاٞذ ثٛد. پغ ف

 ػبص اتفبلبت ٚ ثشخٛسدٞبی ٔٙبػت خٛاٜ ا٘ؼب٘ی، سٚا٘ی، ارتٕبفی، فشٍٞٙی ٚ... سا ٔیؼش ٕ٘بیذ. اٍ٘یض ثب صٔیٙٝفشدی خبعشٜ

اٞذاف والٖ ٚ خشدی وٝ دس عشاحی ٞبی ٔٙبػجی ثشای عشاحی ٚ تقییٗ ٌشدد ٍٔش ثب ا٘تخبة سٚؽایٗ ٔغّٛة ٔمذٚس ٕ٘ی      

-ٞبی ٔختّفی ثشای عشاحی ٞش احش ٔقٕبسی دس دٞٝسیضی ؿذٜ ٚ ثب اثضاس ٔٙبػت ثشای تحمك آٖ ٌبْ ثشداؿت. سٚؽاحش ثبیذ پبیٝ

ٞبی فشآیٙذ ٞبی فشآیٙذ عشاحی اص تزشثٝ افشاد یب اص ٔذَٞبیی ثٝ دػت آٔذٜ اػت. ثیـتش ٔذَٞبی ٌزؿتٝ اػتفبدٜ ؿذٜ ٚ پبػخ

ٞب لجُ اص ارشای آٟ٘بػت. دس ثیـتش ٔٛاسد، حُا٘ذ. عشاحی وٛؿـی ثشای اثذاؿ ساٜٞبی دیٍش ٌشفتٝ ؿذٌٜیشی سؿتٝتلٕیٓ

ی عشاحی آیذ، دس حبِی وٝ ثٝ تزضیٝ ٚ تحّیُ، اسصیبثی ٚ ٌضیٙؾ ٘یض ٘یبص داسد. ٔشحّٝعشاحی فشآیٙذی تحّیُ ثٝ حؼبة ٔی

 ؿٛ٘ذ.ا٘ذ، اثذاؿ ٔیمٜٛ عشاحی وٝ دس ٔشحّٝ ؿٙبخت دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿذٜٞبی ثبِحُای اػت وٝ دس آٖ سأٜشحّٝ

 

 اسائٝ ساٞجشدٞبی عشاحی ٔقٕبسی .14

 :آسایش (1

 ٌیشی ٔٙبػت اص تبثؾ آفتبة ٚ ٚصؽ ثبد، تقذیُ سعٛثت ٞٛافشاٞٓ ثٛدٖ ؿشایظ آػبیؾ الّیٕی؛ ؿبُٔ: ثٟشٜ -

 تٛرٝ ثٝ تٛاٖ ا٘ؼبٖ، اػتمشاس فضبٞب ٔتٙبػت ثب ؿیت ساحتی ا٘ؼبٖ دس ٔٛارٟٝ ثب فٛاسم عجیقی؛ ؿبُٔ: تٙؾیٓ ؿیت ثب -

 ػِٟٛت دػتشػی ثٝ أىب٘بت ؿخلی ٚ رٕقی؛ ؿبُٔ: دػتشػی آػبٖ ثٝ أىب٘بت رٕقی، دػتشػی آػبٖ ثٝ خٛدسٚٞب -

 فذْ ٚرٛد فٛأُ ٔخُ دس رشیبٖ سفتبسٞبی ا٘ؼب٘ی؛ ؿبُٔ: فذْ ٚرٛد ٔؼیشٞبی تقشیف ٘ـذٜ دس وف، پیٛػتٍی حشوت پیبدٜ -

 احت ثٛدٖ ٌشدؿٍشاٖ ثٝ ٍٞٙبْ حشوت ٚ تٛلف دس ٔزٕٛفٝ؛ ؿبُٔ: أىب٘بت الصْ رٟت آػبیؾ دس حبَ تٛلف ٚ حشوتس -

 :آرامش (2

 ٞبوٓ ثٛدٖ ػش ٚ كذا؛ ؿبُٔ: وبػتٗ اص ػش ٚ كذا خٛدسٚٞب، وٙتشَ ػش ٚ كذای فقبِیت -

 ـ صیبد افشادوٓ ثٛدٖ اصدحبْ؛ ؿبُٔ: وبٞؾ اصدحبْ خٛدسٚٞبی دس حبَ حشوت ٚ تٛلف، فذْ تزٕ -

 ثیٙی ثٛدٖ وبِجذ ٔزٕٛفٝ، ٔحذٚد ثٛدٖ ٞیزب٘بت وبِجذیوٓ ثٛدٖ اتفبلبت غیش ٔتشلجٝ وبِجذی؛ ؿبُٔ: لبثُ پیؾ -

 ٞبٞب، تٙبػت وبِجذٞب ٚ فقبِیتثشخٛسداسی اص ػّؼّٝ ٔشاتت؛ ؿبُٔ: ٔـخق ثٛدٖ حشیٓ -

 خشد ٚ والٖ حضٛس عجیقت دس ٔزٕٛفٝ؛ ؿبُٔ: ثشلشاسی استجبط ثب عجیقت دس ٔمیبع -
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 :امىیت (3

 اٍ٘یضتمٛیت احؼبع تقّك ثٝ ٔزٕٛفٝ؛ ؿبُٔ: ٚرٛد ٕٞجؼتٍی ٔیبٖ ٌشدؿٍشاٖ، حفؼ ٚ تمٛیت فٛأُ خبعشٜ -

 ٞبی فٕٛٔی ٔزٕٛفٝ ٞبی ٔختّف ٔزٕٛفٝ؛ ؿبُٔ: افضایؾ حضٛس ٌشدؿٍشاٖ دس فشكٝ٘ؾبست ٌشدؿٍشاٖ ثٝ فشكٝ -

 ؼتش سفتبسٞبی ٔزشٔب٘ٝوٙتشَ سفتبسٞبی ٔخُ أٙیت؛ ؿبُٔ: اص ثیٗ ثشدٖ ث -

 احؼبع أٙیت ٌشدؿٍشاٖ دس ؿت؛ ؿبُٔ: ٚرٛد فقبِیت دس ؿت، ٘ٛسپشداصی ٚ تأٔیٗ سٚؿٙبیی ٔزٕٛفٝ دس ؿت -

 فشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ ؿشایظ ایٕٙی؛ ؿبُٔ تأٔیٗ ایٕٙی دس ٔحیظ ٔزٕٛفٝ -

 :خًاوایی (4

 ػٙزیأىبٖ ساٞیبثی؛ ؿبُٔ: أىبٖ تـخیق رٟت، أىبٖ ٔٛلقیت  -

 آؿىبس ٚ پٟٙبٖ؛ ؿبُٔ: ثشخٛسداسی اص ػّؼّٝ ٔشاتت لبثُ دسن، ثشلشاسی ٘ؼجت لبثُ دسن ٔیبٖ ٘مؾ ٚ صٔیٙٝٚرٛد ٘ؾٓ  -

 ٌیشی اص تٛاِیثشخٛسداسی اص ٚضٛح وبِجذی؛ ؿبُٔ: ٚرٛد لبٕ٘ٛ٘ٙذی دس فشْ ٚ اػتمشاس فضبٞب، ثٟشٜ -

 ثٝ ثؼتش وبِجذی ٞب ثب تٛرٝٞب؛ ؿبُٔ: أىبٖ حذع صدٖ فقبِیتثیٙی ثٛدٖ فقبِیتلبثُ پیؾ -

 

 تشیٗ فٛأُ تٛػقٝ ٌشدؿٍشی دس ؿٟش تٟشأٖٟٓ .15

ٌٛ٘ٝ وٝ ثیبٖ ؿذ ٌشدؿٍشی ؿٟشی ؿٛد ؿٟش ٚارذ خلٛكیبت الصْ ثشای پزیشؽ ٌشدؿٍش ؿٛد؛ ٕٞبٖأب چٝ فٛأّی ػجت ٔی

ؿٟش ٚ ٔحیظ ثخـی اص ٌزساٖ فشاغت ؿٟشٚ٘ذاٖ اػت وٝ ٔٛرت اسضبی ٘یبصٞبی فشاغتی ٔؼتٕش آ٘بٖ دس فضبٞبی ثبص دسٖٚ 

ٞبی خذٔبت ؿٟشی ٔٛسد ٘یبص ؿٟشٚ٘ذاٖ دائٓ ٚ ٘بپزیش اص صیشػبختؿٛد. ٌشدؿٍشی ؿٟشی ثخؾ رذاییپیشأٖٛ ؿٟش ٔی

 ؿٛد.سیضی ٚ ٔذیشیت ؿٟشی ٚالـ ٔیی ٚؽبیف ثش٘بٔٝدٞذ ٚ ثش ایٗ اػبع، دس حیغٝغیشدائٓ ؿٟشی سا تـىیُ ٔی

ِٛدٌی ؿذیذ ٔحیظ صیؼت ٚ ٔب٘ٙذ آٖ، تأٔیٗ ٘یبصٞبی ارتٕبفی ٚ فشٍٞٙی وبٞؾ ٞٛیت فضبیی ٚ ارتٕبفی دس ؿٟشٞب ٚ آ      

ػبصد. ایٗ أش خٛد ٌؼتشؽ احؼبع تٟٙبیی، تٙؾ سٚا٘ی، ؿٟش ٌشیضی، ؿٟشػتیضی ٚ ٚ سٚا٘ی ؿٟشٚ٘ذاٖ سا ثٝ ػختی ٔیؼش ٔی

ٔىب٘بت ٚ تؼٟیالت ٌشدؽ ٚ ؿٛد. دس ایٗ ٔیبٖ ٔٛضٛؿ چٍٍٛ٘ی  ٌزساٖ اٚلبت فشاغت، تأٔیٗ اٞبی ارتٕبفی سا ثبفج ٔیآػیت

 سیضی ؿٟشی، عشاحی ٔحیظ ؿٟشی ٚ ٔذیشیت ؿٟشی اػت.تفشیح ٚ ػبٔب٘ذٞی فضبی آٖ، ٔحٛسی اكّی دس ثش٘بٔٝ

 

 تٟشاٖ 22ٔٙغمٝ  ٔقشفی .16

ٞضاس ٘فش ٚ سٚ٘ك التلبد  561پزیشی ٞبیی ٘ؾیش ؽشفیت رٕقیتٞضاس ٞىتبس ثٝ ٕٞشاٜ ٚیظٌی 6ثب ٚػقتی حذٚد  22ٔٙغمٝ 

ای ٘بٔیذ وٝ دس ٔؼیش تٛػقٝ ٌبْ ٟ٘بدٜ اػت ٚ ثٝ ػشفت تٛاٖ ٔٙغمٝسا ٔی 1411فشكت ؿغّی دس افك  91111ب ایزبد ؿٟشی ث

ای ٚ یب ٞبی ٌشدؿٍشی ٚ ٌزساٖ اٚلبت فشاغت وٝ دس ٔمیبع فشأٙغمٝوٙذ. ٔٙغمٝ ثٝ دِیُ داؿتٗ وبسثشیٔشاحُ آٖ سا عی ٔی
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٘بْ ٌشفتٝ اػت. تأویذ ٔذیشیت ؿٟشی ٔٙغمٝ ثٝ  "ٌشدؿٍشی پبیتخت لغت تفشیحی،"وٙٙذ، ثٝ فٙٛاٖ حتی ّٔی فُٕ ٔی

 ٞبی تٛػقٝ پبیذاس ثٛدٜ اػت.سفبیت اػتب٘ذاسدٞب، اثقبد ویفی ٔحیظ صیؼت ؿٟشی ٚ دیٍش ؿبخق

 تُران 22: وقشٍ محديدٌ مىطقٍ 1شکل

 

 22ٔٙغمٝ  ٞبی خبف ٚ ٔٙحلش ثٝ فشدٚیظٌی .17

 ٜٔٛلقیت رغشافیبیی ٚ الّیٕی ٚیظ 

 ٖا٘تؾبٔی دس ٔٙغمٝ –ٞب ٚ ٔشاوض ٘ؾبٔی  اػتمشاس ػبصٔب 

 ٔٙغمٝ ٔٛرٛد تٛپٌٛشافیه تٙٛؿ 

  ....،لشاس ٌشفتٗ پبسن چیتٍش، اػتبدیْٛ آصادی، دسیبچٝ ٔلٙٛفی، پشٚطٜ آثـبس ٔلٙٛفی 

 ٔٛلقیت ٘یٕٝ ٔؼتمُ ٔٙغمٝ ٔیبٖ تٟشاٖ ٚوشد 

 

 (22: )ثشٌشفتٝ اص عشح تفلیّی ٔٙغمٝ 22ا٘ذاص تٛػقٝ ٔٙغمٝ چـٓ .18

 ُ22ٞبی ٔٙغمٝ ثبصٍ٘شی دس عشح رٟت دادٖ ثٝ تفىش تٕشوضٌشایی دس تٟشاٖ ثب تبویذ ثش پتب٘ؼی 

 ٖتجذیُ ٔٙغمٝ ثٝ حٛصٜ ٘یٕٝ ٔؼتمُ اص وشد ثٝ تٟشا 

 ای ٚ ربرة تٛسیؼتی ٞبی فشأٙغمٝ تٛػقٝ وبسثشی 

 ٞبی رزة ػشٔبیٝ ػیبػت 

 اػالٔی –ای دس فیٗ تىٛیٗ فٙبكش ٞٛیتی ایشا٘ی ٔٙغمٝ -ٞٛیت ثخـی ٔحّی 

 ٌشدؿٍشی-ٞبی ٔؼىٛ٘ی ٞبیی اؿتغبَ ثٙب دس فیٗ افضایؾ پٟٙٝ وبٞؾ عشح 

 

 تٟشاٖ 22ٞبی ٔٙغمٝ ربرثٝ .19

عشح تفلیّی ٔلٛة  اػت. تٟشاٖ اػت وٝ دس ؿٕبَ غشة تٟشاٖ ٚالـ ؿذٜ یٔٙغمٝ ؿٟش ٗیذتشیتٟشاٖ رذ یؿٟشداس ۲۲ ٔٙغمٝ

ٞبی ٌشدؿٍشی صیبدی ؿٟش تٟشاٖ، ایٗ ٔٙغمٝ سا ثٝ فٙٛاٖ لغت ٌشدؿٍشی، تفشرٍبٞی ٚ خذٔبت ایٗ ٔٙغمٝ داسای ربرثٝ

ٔـتُٕ ثش دسیبچٝ ؿٟذای خّیذ فبسع، آثـبس تٟشاٖ، پبسن رٍّٙی چیتٍش، سٚدخب٘ٝ وٗ، پبسن رٍّٙی ِتٕبٖ وٗ، آثـبس 

-ثبؿذ وٝ داسای رزاثیتاٖ، ثبك ٔٛصٜ ٌیبٜ ؿٙبػی ٚ پبسن رٍّٙی خشٌٛؽ دسٜ ٚ... ٔیعجیقی ػٍٙبٖ، ثٛػتبٖ رٛإ٘شداٖ ایش

-ٞبی اِجشص ٔٙتٟی ٔیای ثشای ٌشدؿٍشاٖ داخّی ٚ خبسری داسد. ٕٞچٙیٗ ایٗ ٔٙغمٝ دس رجٟٝ ؿٕبِی ثٝ سؿتٝ وٜٛٞبی ٚیظٜ

ثٙبثشایٗ، ایٗ ٔٙغمٝ  .ؿٛدٞٛای ٔٙغمٝ ٘یض ٔیؿٛد وٝ ٚرٛد ایٗ استفبفبت فالٜٚ ثش ایزبد چـٓ ا٘ذاصی صیجب، ػجت تقذیُ آة ٚ 

 ٞب دس كٙقت تٛسیؼٓ فشاٞٓ وٙذ.ٌزاسیتٛا٘ذ ربیٍبٜ خٛد سا دس رزة ػشٔبیٝٞبی ٔٙؾش عجیقی، ٔیثب تٛرٝ ثٝ پتب٘ؼیُ

 : دریاچٍ شُدای خلیج فارس2شکل

 تٛاٖ ثٝ ٔٛاسد صیش اؿبسٜ وشد:تٟشاٖ، ٔی 22ٞبی ٔٙغمٝ اص دیٍش ٚیظٌی
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 ٝیٔٙبػت ص٘ذٌ تیفیثب و یؿٟش ذاسیتٛػقٝ پب ٗی٘ٛ یثشخٛسداس اص اٍِٛٞب یأٙغم 

 ٝسٚص ٗی٘ٛ یٞبیدا٘ؾ ٔحٛس ٚثشخٛسداس اص فٙبٚس یأٙغم 

 ٝیٌشدؿٍشی ٞباص ربرثٝ ٚ ثٟشٜ ٔٙذ یقیعج ؼتیص ظیٚ فٙبكش ؿبخق ٔح ـیٚػ ثبص، یٞباص فشكٝ ثشخٛسداس یأٙغم 

 ٝیتٛإ٘ٙذ ٚداسا ،یفشأّ ٚ یّٔ ،یأٙغمٝ فشا ،یأٙغمٝ یٞببعیٔتٙٛؿ دسٔم یاص فّٕىشدٞب ثشخٛسداس یأٙغم 

 ؿٟشتٟشاٖ یفضبئ یوٕجٛدٞب تیسفـ ٚ تمٛ یثبال ثشا ُیپتب٘ؼ

 ٕٞت، سػبِت، آصادٌبٖ ٚ تٟشاٖ یٞبؿبُٔ اتٛثبٖ 22ؿٟش تٟشاٖ اص ٔٙغمٝ والٖ یاستجبع یٞببٖیؿش ٗیثضسٌتش فجٛس- 

 وشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تُران 22آبشار تُران ياقع در مىطقٍ : 3شکل  

 

 

 ٝبعیٔم دس پبػخٍٛ یٌٚشدؿٍش یاداس ،یخذٔبت یٞبٔٙذ اص پٟٙٝٚثٟشٜ یالتلبد یٞبتیفقبِ پشسٚ٘ك اص ٘ؾش یأٙغم 

 تٟشاٖش ؿٟ

 ٝٔٙبػت یص٘ذٌ ظیداسا ثٛدٖ ؿشا ثب شیٟٔبرشپز یأٙغم 

 ٝىپبسچٝی تیشی( ٚ ٔذ9111 ضٚی)ا تیفی(، و14111 ضٚی)ا ؼتیص ظیٔح یإِّّٗیٔٛفك دس اخز اػتب٘ذاسد ث یأٙغم 

(IMS) 

 ِٕٚٗیا یثٝ ربٔقٝ رٟب٘ ٛػتٝیٔٙغمٝ پ ٗیا  

 ٝیكٛت یٞبیٚ آِٛدٌ هیثٝ دٚس اص تشاف یأٙغم  

 

 

 

 

 

 

 

شىاسی: باغ مًزٌ گیا4ٌشکل  
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 وبسثشدی رٟت ثىبسٌیشی اوٛتٛسیؼٓ پیـٟٙبدات .21

 پبیذاس ثٝ ٚػیّٝ اوٛتٛسیؼٓ اسائٝ ؿذٜ اػت:دس صیش سٚؿی ٕ٘ٛ٘ٝ ثشای تٛػقٝ ٌشدؿٍشی 

یبفتٗ ٚ ثشرؼتٝ وشدٖ ٘مبط ٔخجت فیضیىی ٚ فشٍٞٙی ٞش ٘مغٝ ثبِفقُ یب ثبِمٜٛ دس ٔٙغمٝ وٝ تٛا٘بیی رزة  (1

 اوٛتٛسیؼت سا داساػت.

 ؿٙبػب٘ذٖ ٘ٛؿ ٌشدؿٍشی اوٛتٛسیؼٓ ثٝ تٕبٔی ٔخبعجبٖ ثبِفقُ ٚ ثبِمٜٛ (2

 ٞبثب اوٛتٛسیؼتآٔٛصؽ فٕٛٔی ػبوٙیٗ ٔحّی دس ثشخٛسد  (3

 ا٘تخبة افشاد سإٞٙبیی دائٕی اص ٔیبٖ ثٛٔیبٖ ٔٙغمٝ (4

 ٌشدی وٝ ثٝ عٛس ػیؼتٕبتیه اسائٝ دٞٙذٜ خذٔبت اوٛتٛسیؼٓ ثبؿٙذ.ایزبد تٛسٞبی عجیقت (5

 

 ٌیشی٘تیزٝ .21

داساػت، ٞبی عجیقی وٝ تٟشاٖ ثب تٛرٝ ثٝ پتب٘ؼیُ 22ٞبیی وٝ دس ایٗ ٔمبِٝ كٛست ٌشفتٝ، ٔـخق ؿذ وٝ ٔٙغمٝ ثب ثشسػی

ٔٙبػت ثشای ٔٙغمٝ ٌشدؿٍشی اػت. ٕٞچٙیٗ ثب ٞذف دػتیبثی ثٝ تٛػقٝ ٌشدؿٍشی ٚ پبیذاسی دس ایٗ كٙقت ٘ٛپب دس وٙبس 

تش ٞبی آٌبٞی ثیؾػبصی تٛسیؼٓ ثب اوٛتٛسیؼٓ تأویذ وشد، یقٙی ایزبد صٔیٙٝػت وٝ ثٝ یىپبسچٝساٞجشدٞبی صیش، ضشٚسی

ٞبی اوِٛٛطیىی دس ایٗ ٔٙغمٝ ؾ احشات ٔخشة آٖ ثش عجیقت ٚ تٛرٝ ثٝ ؽشفیتٌشدؿٍشاٖ اص ٔٛضٛفبت صیؼت ٔحیغی ٚ وبٞ

-تٛرٟی ثٝ آٖ، ٔٛرت احشات ٘بٔغّٛة دس آٖ ٔیثبؿذ ٚ ثیثؼیبس الصْ اػت، وٝ ٘یبصٔٙذ ٘ؾبست وبفی دس صٔیٙٝ ٔذیشیت آٖ ٔی

 ؿٛد.
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