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تعامل اجتماعی با تاکید بر گردشگریبرنامه ریزی   

  رویا هامونی نیری، علیرضا مشبکی اصفهانی                                      
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، واحد پرند-1  

دانشجوی معماری، دانشگاه پیام نور، واحد پرند-2    

Email: (alirezamoshabaki@yahoo.com) 

Email: (r.hamooni@gmail.com) 
 

  دهیچک
نیاشهلای  دز زجغلمای ااغلویییی تله     كضلایی دز خللن   تؼامل  جخمالاػی  مواله حاضس تس مثنای تسزغی نوؽ 

جیلن  للرج دز زجغلمای تسزغلی     .ت، ؾٌ  گسكمه جغتاثیس آن تس عیل مدت جهامت مػاكسجنو هاچنین تیزیػت 
ػنیجن ناینه میزدی تسجی تحلیلهای میزد نظس جنمواب گسدیده و تله منظلیز تلدوین     ته ؾهس غسػین، ضیعمی
تلاثیس تؼامل    ها جغملاده گسدیده جغلت ًله نملایح حاقل  جش آن مثلین       دز خهت تلػیس دجده اسغؿنامه، جش آن

  .تاؾد میجخمااػی دز خرب تیزیػم و عیل مدت جهاممؿان 
 

 توریست، تعامل اجتماعی. گردشگری، کلیدی: کلمات

 

 

  مقدمه

غسمایه گرجزی دز قنؼت گسدؾیسی دجزجی آثاز و تثؼات جهمكادی، جخمااػی و حمی ًالثدی جغت ًله جثلسجت جهمكلادی آن زج    
می تیجن دز غغیح ملی و تین جلاللی دز ًػة دزآمدهای جزشی، ممؼادل ًسدن تیشیغ دزآمد، خرب غلسمایه هلای خكیقلی،    

یداد جمنیت، تحٌیم اییند های ملی و منغوه جی و خهانی، حلظ میسجث های كسهنیی، تددید شیس غاخت های جیداد جؾمـال، ج
 جش جین زو اسدجخمن ته جین مویله تػیاز اس جهایت می تاؾد. دید. …ؾهسی و

ی جش تصزگمسین تیلید و مكسف هسن تیػت و یٌم حیل محیز تیلید و مكسف جوهات كسجؿت جغت. گسدؾلیسی مثحلم مهال      
جوهات كسجؿت زج اس می ًند و اس ًسدن جوهات كسجؿت مندس ته یي ػا  جهمكادی می گلسدد. گسدؾلیسی تلا هاله مضلامین      

محسًه های جهمكادی ػلای و كلػلی ًه دز آن نهلمه جغت یي ػا  جهمكادی جغت و ایؽ تینی می ؾید یٌی جش مهامسین 
 [2] هسن حاضس تاؾد.

میلیازد دالز دزآمد دجؾمه جغت و دز تسجش تدلازی ملالی مولاو غلیو زج دجزد و      ۰۸۰الؾ تس ت ۱۰۰۲قنؼت گسدؾیسی دز غال    
 [1].دزقد جؾمـال دنیا زج ته خید جخمكاـ دجده جغت ۲۰تیؽ جش 

وقلسف جوهلات كسجؿلت و هلم جش نظلس      جش نظس خهلانیسدی  هم  مؼدنی جش خاله ادیده هایی جغت ًه  هایجش آن خایی ًه آت   
یزد تیخه هسجز گسكمه جغت، مناتغ آتهای مؼدنی هس ًؿیز می تیجند ػام  مهای دز خلرب خهلانیسدجن تاؾلد.    هایجزه مدزمانی 

خهانیسدی و تلسج دز ذجت خید جش خاله كؼالیمهایی جغت ًه ًامسین وجتػمیی زج ته تٌنیلیضیهای آالینده دجزد. تیغؼه خدمات 
تلٌه جش حاق  آن دز حللظ و غلاماندهی جیلن جقلالمها و نیلص دز       خهانیسدی نه كوظ جقالمهای منغوه جی زج تسخػمه می ًند،

تیخید آوزدن تیجشن تهینه تین منثغ و عسش جغملاده مناغة جش آن تسجی حلظ و نیهدجزی و زؾد و تیغؼه منلاتغ عثیؼلی و مللی    
 [9]تیعه تس خیزدجز می ؾید. تهسه می خیید و هاصمان تا آن جش مصجیای جهمكادی آمد و ؾدهای مس
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تیخله   چؿاه آب گسو و غسد مؼدنی و خكیقیات كیصیٌی و ؾلیایایی ممنلیع آن ملیزد    88تیؽ جش جغمان جزدتی  تا وخید    
ازخی هسجز گسكمه جغت ػالوه تس جین جزدتی  دجزجی امانػی  های شیادی دز تولؽ  گسدؾلیسی   ختػیازی جش تیزیػت دجخلی و 

 جغت تسخی جش مهامسین امانػیلهای آن ػثازتند جش : 
 

 

      وخید خاذته های جًیتیزیػمی جغمان جزدتی 

   وخید خاذته ها و مناتغ گسدؾیسی كسهنیی ل جخمااػی 

 گسدؾیسی زوغمایی -       

 گسدؾیسی ػؿایسی-       

     وخید مناتغ گسدؾیسی وزشؾی 
 ًیهنیزدی و ًیه ایاایی) هله غثالن( -       

 هیجی غالم                                                             ایاده زوی و دوچسخه غیجزی ًیهػمان دز آب و -

 جغة غیجزی  -
 وزشؼ های شمػمانی -
 قید وزشؾی دز خیاوچای  -
ؾٌاز )تا نظازت و مد نظس هسجز دجدن جلصجمات هانینی و محاكظت  -

تا نظازت و مد نظس هلسجز دجدن جلصجملات    جش گینه های نادز خانیزی
 [5](.  ت جش گینه های نادز خانیزیهانینی و محاكظ

 
مؼسوف جغت و تػیاز میزد تیخه ؾهس غسػین وجهغ دز جغمان جزدتی  نیص ته ػلت چؿاه های مؼدنی و نصدیٌی ته هله غثالن   

جما جش آندا ًه ؾهسغسػین ػلی زؿم دجزج تیدن امانػی  های كسجوجن خهت خرب تیزیػت ته ػللت   تیزیػت هسجز گسكمه جغت.
 امه زیصی ؾهسی جش خاذته های ًاكی ؾهسی تسخیزدجز نای تاؾد هادز ته تامین نیاش تیزیػمان نای تاؾد.ػدو تسن

 و تلیده  ػالٌلسدی  تي ػایما دجزد، وخید ؾهسی كضاهای دز ًه هایی مماغلانه دز غسػین و تػیازی جش ؾهسها ًازتسی   
 جكسجد غایس تسجی كضا و ؾیند می خرب آن ته خاؼیت جش جندًی تؼدجد تناتسجین. تاؾند نای نیاشها جش وغیؼی عیق ااغوییی

 آنهلا  تلسجی  ؾهسوندجن غایس تا جخمااػی تؼام  جمٌان و ًنند، می تسى آن زج نیاشهایؿان تامین محض ته و ندجزد، جی خرته

 .ًنلد  نای لادهجغم جشآن ًػی تاؾد، كسجهم كضا جین چنانچه یا وخید ندجزد، مسدو تداغ تسجی كضایی یا مؼایال. ندجزد وخید

 .یاتلد  ملی  ًلاهؽ  تؼلد  تله  ؾلة  جش غاػمی جش ها ًازتسی تؼغی  ؾدن وجغغه ته كضا ًازًسد و ندجزند جمنیت جحػاظ جكسجد
 می تكسی جؿمؿاؼ تاػم ًه ندجزد، هااهنگ یا نااغاشی ها غاخماان ؾید، نای تامین كضا دز مسدو ؾناخمی شیثا نیاشهای

 ًه زج ًثست دزػین وحدت تناتسجین تسند می تین جش تنیع زج و غسشندگی ًه هػمند، هم هت ؾثیه و یٌنیجخت آنودز یا و گسدد،

 تیجننلد  نای جكسجد و ندجزد وخید كضایی محكیزیت .گرجزند می اا شیس جغت ؾهسی كضای و ناا عسجحی دز ًلیدی جق  یي

 مؼنلا  جیدادًننلده  و توؽ هییت ناقسػ و هییت ندجزند ها مٌان ًنند جحػاظ كضاها غایس جش مماایص مٌان یي دز زج خید

 و زهیلرزجن  تلسجی  مٌان ؾناغایی و خهت یاتی جمٌان و نیػمند تاایص هات  هم مداوز كضاهای مؼایال .ندجزد وخید دزآنها
 .ندجزد وخید ؾیند می كضا وجزد جول تاز تسجی ًه ًنندگانی جغملاده

ت ػدو عسجحی ؾهسی مناغة دز ؾهس غلسػین زجهٌلازی   تیجن نمیده گسكت ًه ته ػل تا تسزغی عسح خامغ ؾهس غسػین می
تا وخید جینٌه غغح ؾهس جش كضلا هلا و مٌانهلایی خهلت تثلدی       مااػی تیزیػمها جزجیه نؿده جغت. خهت خرب و تؼامالت جخ

 
 

 جاذبه های اکو توریستی استان اردبیل

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 

 

 

 

                                        

 3 

ؾدن ته مدایػه جی جش مٌان های خاذب خاؼیت تسخیزدجز جغت جما ؾییه نیسؼ كؼلی ته كضاها و مٌان های میخید دز جین 
وده غثة ؾده تا كضاهای آن ته مسوز شمان جهایت خید زج جش دغت تدهنلد و تؼلامالت جخمالاػی دز آن ًلاهؽ یاتلد و      محد

هاچنین تا وخید جلصجو تسخلی جش جیلن كضلاها دز     .هاچنین كضاها كاهد ویطگی های مماایص ًننده جش محدوده جعسجف می تاؾد
 جش خرجتیت ًاكی تسخیزدجز نای تاؾد یٌی جش جین كضاها، كضای  ان آنهاغاخماز محدوده ؾهس ته ػلت نثید جزتثاط و جنػداو می

 
موات  جتیسو مؼدنی تؽ تاخیالز جغت ًه تا وخید دجؾمن مػاحمی چند قد ممسی، چین تسنامه زیصی و عسجحی ؾهسی  تلسجی  

ده تا مػاكسجن  تا جغلملاده جش  خایی تسجی نؿػمن تؼثیه نؿحمی آن دز نظس گسكمه نؿده جغت تال جغملاده می تاؾد. دز جین كضا 
آن تمیجنند منمظس غانػهای تؼدی جغملاده جش جتیسو یا منمظس تػمیان یا دوغمان خید تاانند دز قیزتی ًه جین كضلا تله ػللت    
امانػیلهایی ًه دجزد و دز مسًص ؾهس و دز مداوزت چند آتیسو مؼدنی وجهغ ؾده می تیجند  تله یٌلی جش تهملسین مسجًلص خلرب      

 ثدی  ؾید. تیزیػت ت
 كسجیندی جنػانی، – محیغی تیجنهای تؼیین و كسجؿمی – تلسخی عسجحی و زیصی تسنامه گسدؾیسی، قنؼت تیغؼه زجغمای دز    

 جش جی آمیلصه  ًله  جغت ػلای و هنس جمس جین ػا ، دز. غاشد می مستثظ( محیظ) مٌان و كضا ته زج جكسجد كسجؿت جوهات ًه جغت
 ػللیو  و محلیظ  غلیاای  جًیللیضی  جقلیل  محلیظ،  غلیاای  مؼالازی  ته مستیط تٌنیٌهای و( اه دجنػمه و ها دجده) جعالػات
 و نیلاش  تا غاشگاز جی گینه ته ،(غسمایه) ایل و جنسضی كضا، كسجؿت، جوهات ًازتسد منظیز ته هایی گصینه تیغؼه تسجی زج جخمااػی
 زیصیهلای  تسنامله  گیلسی  خهلت  منغوله،  جنػانی – محیغی تیجنهای تؼیین تا. گیسد می تٌاز( گسدؾیسجن) جنػان های خیجغمه
 و جقلیل  زػایلت  تا كسجملی، و ملی غغح دز خكیقا خهانیسدجن، خرب و گسدؾیسی قنؼت تیغؼه زجغمای دز كیصیٌی تیغؼه

 تاغیػلات  جؾمـال، شمینه دز وغیؼی تاشتاب تیجند می آن جش ناؾی مثثت جثسجت و تیده نااریس جخمناب ؾایل خهان جغماندجزدهای
 دجؾلمه  ملی – جی منغوه كسج حمی و جی منغوه غغح دز تنایی شیس غاخماز تیغؼه جی، منغوه و محلی ًاالهای مثادله ایی،كض
 جؾلاػه  مهلم  جمس تا گسدجند؛ میػس زج( خازخی و دجخلی) گسدؾیسجن و تیمی مسدو میان كسهنیی جنموال و تلاهم غسجنداو و تاؾد

 جخسجیلی  هاتلیلت  جش جنػانی – محیغی تیجنهای جش تهینه جغملاده منظیز ته وزی هتهس – هصینه جق  و تیغؼه – حلاظت غیػمم
 [9]. گسدد تسخیزدجز ملایظ تغیز

، تحویولاتی  "عسجحلی تلسجی تؼامل  جخمالاػی    "دز خكیـ جزتثاط كضای مؼاازی و تؼام  جخمااػی، دز هالة نظسیه های    
سگاظ كضای مؼاازی زج می تلیجن ملللله جی مهلم دز تؼامل      قیزت گسكمه جغت. تنا ته دیدگاه های مغسح ؾده خیشف ای ك

جنػان تا دییسجن دجنػت. جنػان ته ػنیجن نظامی غاشمان دهی ؾده، اییا و مػمؼد یادگیسی، هادز تله جقلالح زكملاز دز مواتل      
 [6] تـییسجت كضای مؼاازی جغت.

 ًیللی  و ًالی  حدجًثس ته آن دز هسیؾ های وخیؼ خنة و جخمااػی تؼامالت ًه هػمند هایی مٌان ؾهسی كضاهای   

     ملدنی  حیلات  چیلینیی  و نلیع  تله  زجخلغ  مؿمسى های ذهنیت و خاؼی خاعسجت جش جنثاؾمه زج ؾهسوندجن ذهن زغیده، خید
 زونلد  جیلن  جدجمله  و گسدد می جمنیت و جخمااػی تؼامالت ؾدن ًاسنگ غثة خاؼیت حضیز جش كضا ؾدن خالیمی گسدجند. 

 جدجمله  زونلد  جگسجین .دهد می دغت جش زج خید جخمااػی ًازتسد و ًند، می ًالثدی حمی و ػالٌسدی كسغایؽ دچاز زج مٌان

ػالهه مسدو نػثت ته آن مٌان ًم  صجنیم .نویجهدگسكت ؾٌ  دزآن نیص جخمااػی زوجتظ و زود می جشدغت مٌان هییت یاتد،
 [4]خید ته آن مسجخؼه ًنند.  جهمكادی های تیلته حضیز دز آن مٌان ندجزند، و قسكا تسجی كؼا  یلیو جكسجد تاا ؿیدیم
آگلاهی تله هلم     هم خنثه های اییا و هم خنثه های جیػمای محیظ كیصیٌی نوؽ ػاده جی دز تؼلامالت جخمالاػی دجزنلد.      

وجتػمیی تین نیع تؿس و محیظ جعسجف وی، خكیقاً تسجی ًػانی ًه مػئیل جیدلاد محلیظ هلای كیصیٌلی هػلمند جش هثیل        
تهثلید   تلسجی  تیجنلد  ملی  ، تؼامل   –عسجحان، كیم جلؼاده حائص جهایت جغت. هاچنین تیخه تیؿمس ته اییند محلیظ  مؼاازجن و 

 [6]. مهازتهای تؼاملی ما تػیاز مهم تاؾد
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یٌی جش مهامسین ػیجم  محیغی میثس تس تؼام  جخمااػی، قسكاً تؼدجد جكسجد میخید تسجی تالاظ دز یلي محلدوده كضلایی        
 [6]. اؾد. مداوزت كضایی یٌی جش ػاده تؼیین ًننده های زوجتظ آتی ما جغتتؼسیق ؾده می ت

ؾهس، منلاعن   يیًه ته عیز مؼایل غاًنان  جغتؾهسوندجن  تیكضاهای ؾهسی دز ذهن نیجثس گصجزتس جشمیدجن جش جین زو،    
 [3]. ؾناغندی موملق ؾهسؾان زج تیغظ آن جش هم تاشم

 
و  ؾلید ی االًا گلمه م ییایو دز جغپان اتصجیا ییایمالیاالشج جغت ًه دز ج یػیدز شتان جنیل ،ؾهسی دجنیمؼادل تسجی م نیتهمس   
 ؿلمس یؾده ًه ًلق آن ت  قیو غستاش تؼس یػایم ییجغت . االشج ته ػنیجن كضا مؿمن گؿمه یاالت نیجش وجضه الت ًلاه غه هس

ها تله آن مانلیع جغلت و      یجغت، وزود جتیمثایؾانده  (یؼیایؾؽ غثص عث یسیجش دزخت ها و د سیؿ ی)مكالح مكالح غوت
 ایل زو الالشج   ادهیتاؾد. تسخالف ا یو تااؾای جعسجف م دنینؿػمن، خیزدن، آؾام ،یشدن، زكغ خػمی هدو تسجی ییػادتا كضا

چان دز االشج وخید دجؾلمه تاؾلد، جملا وخله      ایمٌم جغت تاػثیز جگسچه ماٌن جغت دزخمان، گلها  تسجییی كضا ؿمسیت دجنیم
و ؾهسی و مح  گلت و گلی ، تؼامل ،    یجغت جخمااػ ییاالشج كضا ای دجنیم نیتناتسجغوت جغت.  لة ًق ایؼ آن مكالحؿا
 "تلٌه ػتین یوجهؼ دجنیمؿهیز جغت، م دجنیجغت. آنچه جمسوشدز ًؿیز ما ته م تیهق نظازت، مٌم و دیجغمسجحت، خس ح،یتلس

تلدون   ًله  جغلت  1تاؾد، و مؼایال تواعغ مدوزی یچسخند م یوز آن مًه د ییخا یؼنی آن وجضه یثیمؼادل توس جغت و"كلٌه 
 يو یل ؾلده جغلت    دهیجش آنها ایؾ یثیتسً ایآن تا كضای غثص، آب ناا، مدػاه  یانیم سهیؾید و دج یم ًنمسل ییچسجؽ زجهناا
تلسجی هلم تیخلید     یمصجحامل  نٌله یتدون ج ته دوز آن گسدؼ ًنند هینول  یوغا دهیتا دز نم جغتدز وغظ تواعغ  یمانغ حسًم

 [8]. آوزند
 

          
 :ًند می تؼسیق چنین ًلی ؾٌ  دز زج میدجن موملق، ناینه های تسزغی تا ؾهس های میدجن ًماب دز وب مایٌ     

 .آوزد جزمـلان  ته زج آزجمؽ و جؾمیام تیجند می ًه محلی جغت. ؾهس شندگی ً  جش ًیچي جی ناینه میدجن وخه، تهمسین ته

 تلس   هػلمند.  خهلان  گلرز  تااؾلای  و دوغمان مالهات تسجی مٌانی ها میدجن .دجزد هسجز ػایمی زخدجدهای و زتاشج ًه خایی

 [7] .جند گسكمه ؾٌ  ها میدجن ًه جغت مؼاازی و شمین ؾٌ  و حاًاان هیظ مسدو، های نیاش جغاظ
 8314112 ،1391 غلال  دز  زیػت و خهانیسدی جغمان جزدتی  تؼدجد تی آماز غاشمان میسجث كسهنیی آخسین تا تیخه ته   

. جما تا تیخه ته نملایح تدغلت آملده جش اسغؿلنامه جی ًله جش      جغتنلس تیزیػت خازخی تیده  498888نلس تیزیػت دجخلی و 
غ آوزی ؾد مؿوف ؾد ػلی زؿم جینٌه  جؿلة مػاكسجن ته هكلد  تا ناینه گیسی تكادكی خادز غغح ؾهس غسػین مػاكسجن 

                                                 
1 Round dabout 

 نمونه هایی از میدان یا پالزا
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تله  حلدجه   جغملاده جش آتهای مؼدنی و دزملان تلا آن   ای مؼدنی ته جین ؾهس می آیند و تا تیخه ته جینٌه دزمان و جغملاده جش آته
یي دوزه غه هلمه جی نیاش دجزد جما جؿلة مػاكسجن كوظ ته مدت یي جلی غه زوش دز جین ؾهس جهامت دجزند جین مػلاكسجن الع   

ؾهس ته هم  یا جهاممیاه و یا ؾهس و ًؿیز خلید تلاش ملی گسدنلد.     جش جغملاده جش آب گسو و جغمحااو یا اع جشخسید و گسدؼ دز 
مػاكسجن ته دنثال خایی تسجی جغمسجحت و گلمیی تا هم و یا نؿػمن و لرت تسدن جش محیظ و آب و هیج و یا خایی تسجی نؿػمن 

تهای مؼدنی تاؾد و تمیجننلد  گسدند خایی ته ؿیس جش اازًها ًه دز مداوزت آ تسجی اییغمن ته دوغمان و تػمیانؿان می و جنمظاز
جما اع جش ػثیز جش خیاتانها ند و ته محیظ جؾسجف دجؾمه تاؾند. ػثیز و مسوز جكسجد زج تثینند مسدو و زكمازها و كسهنیهایؿان زج تثین

 ته ػلت نیاكمن هاچین مٌانی ناگصیس ؾهس زج تسى می ًنند. ی ؾهس و ًیچه ها 
تیجن جزجیه دجد غاخت میادینی جغت ًله تیزیػلت زج    ن گلت یٌی جش زجهٌازهایی ًه میتیج ه میتناتسجین تا مغالة جزجیه ؾد   

كلاًمیز   تیجند غنمی و یا مدزن تاؾد وللی  خرب ًند و تمیجند دز جیداد خاعسجت كسدی و خاؼی آنها نوؿی جیلا ًند جین كضا می
 تلسجی  ییتا جغموسجز ًازتسی هلا می زغاند.  هاغت ًه تا جیداد ااتیم ته هاثػمیی جخمااػی یازیمهم چیینیی غاشماندهی آن

 ،زوحیلات الؼات جخمااػی ، جهمكادی، تازیوی، ًه مماثس جش مغ ،مثلاان ؾهسی ًازآمد  تا عسجحی، غاخت، نكةجوهات كسجؿت و 
 جلثمه تا تیخه تله كسهنلگ ؿنلی جیلن     .جكصودته غسشندگی كضا و اییایی آن می تیجن  ،و ؿیسهمرهة ، كسهنگ  ،آدجب و زغیو 

نلیجی میغیویؿلان   خغه جش ًؿیز جین كضا می تیجند مٌانی تسجی گسدهاایی های محلی، ػصجدجزی، جخسجی ناایؿهای خیاتانی و
هلس   تاؾد ًه جین زویدجدها و جتلاههای زوشجنه نیص دز تؿٌی  خاعسجت ؾهس و جنػان میثس جغت ومیخة حع تؼللن ملی ؾلید.   

شیاد ػالهه مسدو نػثت ته آن مٌان  صجنیملرج  .ؾهس و جنػان ًام  تس می ؾیدهییت  ،چودز جین خاعسه ها تیؿمس و هییمس تاؾد
 دز نمیده حضیز جكسجد و تیزیػت تیؿمس و اسزنگ تس خیجهد ؾد. می ؾیند.ته حضیز دز آن مٌان  مؿمامو جكسجد  ؾید یم

 

 نتیجه گیری
مٌانات میخید ؾهسی آن تػیاز كویس جغت جش توؽ ته ؾهس جزتواء یاكت و دز حال حاضس ج 1375ؾهسغمان غسػین جش غال   

تایػمی جمٌانات تیؿمسی تله جیلن   و ته عیز حمم دز آینده ته منظیز تثدی  ؾدن جین منغوه ته یي امانػی  تیزیػمی هیی می
. تیغؼه گسدؾیسی تلیجو  ًند دزآمد و تیزیػت خرب جمسوش جش تیؿمس تیجند می و ته عیز حمم غسػین ًالثد ؾهسی تصزین ؾید.

زیلصی تؼیلین چلازچیتی     تاؾد و هلدف تسنامله   مناكغ مثثت و جثسجت منلی جهمكادی، شیػت محیغی، جخمااػی و كسهنیی میتا 
تاؾد. دز وجهغ آنچه تضاین ًننده تیغؼه گسدؾیسی اایدجز جغلت.   تسجی ته دغت آوزدن مناكغ مثثت و اسهیص جش جثسجت منلی می

تلا جیلن جزشیلاتی زج هثل  جش تیغلؼه و       زیصی هادز خیجهد تلید  آیند تسنامهكس اؾد.ت جزشیاتی دهین دجده و غمانده دز جین قنؼت می
جندزًازجن قنؼت گسدؾیسی تا جغملاده  زیصی اییا جین قنؼت زج تسجی دغت هاچنین دز حین تیغؼه جنداو دهد. جش عسكی تسنامه

تسنامله  تا جزجیله  تسنامه زیصی تیزیػم ؾهسی  ییاهخادز لرج جمٌان جقالح و تـییس دز تسنامه وخید دجؾمه تاؾد. ،جش خسیان تاشخیزد
 تلا  عسحی دز خهت جكصجیؽ تؼامالت جخمااػی دز غغح ؾهس تاؾد، می تیجن گاو تصزگی دز جین شمینه تسدجؾت.ًه مػملصو جی 
 و خلرب تیزیػلت   قنؼت گسدؾلیسی تیجن ًاي ؾایانی دز خهت جزتوا  اغة، میمن گرجزی غسمایه تا مدتسجنه، مدیسیت ًای
  ًسد.  ینغسػ

 

 :عنابم
 یزغاله ًازؾناغ ،(صی: ؾهس تثس یمیزد ناینه) دجزیتس تیغؼه اا دیتا تاً یؾهس ػمیتیز یصیز تسنامه؛ اوؼیغ این یجنكاز .1

 1381، یو ؾهس غاش یدجنؿٌده مؼااز، یجزؾد ؾهس غاش
 .1385 تهسجن، ،جنمؿازجت غات ،گسدؾیسی ) ماهیت وملاهیم ( غوایی، مهدی؛و ااالی یصدی، محادحػین . 2
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ؾسًت عسح و نؿس ایاو غیاا: وشجزت مػٌن و ؾهسغاشی و  جنمؿازجت ،زجهناای عسجحی كضاهای ؾهسی ؛خهانؿاه ،ااًصجد. 3
 1384، تهسجن، مؼاازی

اایان نامه ًازؾناغی  (زؾت میدجن غثصه میزدی ناینه) مٌان حع جلوای زویٌسد تا ؾهسی میادین عسجحی ؛مسیم ،اسوجنه. 4
 1392 مهسماه ،دجنؿیاهی عاسدیجزؾد 

 . 1379عسح خامغ گسدؾیسی جغمان جزدتی .مؼاونت اطوهؿی دجنؿیاه تهسجن و دجنؿٌده خـسجكیا، . 5
 جنمؿازجت، كسدی زوجنؿناغی تؼام  جخمااػی: زكماز میان ؛مهسدجد ،كیسوش توت وخؿایاز  ،تییی :خیشف ای ؛ تسخاه ،كسگاظ. 6

 1379، تهسجنجتدد، 
كضایی میدجن های ًهن تسزغی دگسدیػی تازیوی  نوػمین میدجن مدزن ؾهس تهسجن ؛محاید، زضایید و وحی، . هثادیان7

 177 -196 قلحات 1392، شمػمان 4، ؾاازه  45اطوهؽ های خـسجكیای جنػانی، دوزه ، تهسجن تا دوزة مدزن
  1383،جقلهان ،خاى جنمؿازجتكضای ؾهسی،  ؛خػسو ،هاؾای نطجد :تسخاه؛ ًسیس، زجب. 8
 1379 ،39ؾاازه  ییایخـسجك ی، مدله اطوهؿهایٌیتس جغاظ جقیل جًی لیض یػمیتیز یصیتسنامه ز ،سضایػل ،یلییٌایم. 9

 .21-28 قلحات
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