
 

 

 

 

 

 

 فیا و برنامه ریسیاچکیده برخی از مقاالت در حوزه جغر

 راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار شهری -1

 وشيٓ پيشٚصي، حسيٗ ٘ظٓ فش

ٚ٘ذ دستيبثي ثٝ س ،فضايٙذٜ جٕؼيت ضٟش٘طيٗ سضذثٝ د٘جبَ       

 ٔطغِٛي دَ يٗسغح سفبٜ التصبدي، اجتٕبػي ٚ فشٍٞٙي ثبالتش

ٕٞچٙيٗ دس  .تثيطتش سيبستٕذاساٖ ٚ ٔسئٛالٖ وطٛسٞب ثٛدٜ اس

ٔٙغمٝ اي، ٌستشش ٘بثشاثشي ٔيـبٖ  ٞبي تفبٚتايٗ ساستب 

 ٞبي ذاييج ،ضٟشي ّسّٝ ٔشاتتس ،التصبدٞبي ضٟشي ٚ سٚستبيي

ضبٔيٗ اسبسـي جغشافيـبي ٘ـبثشاثشي دس ٔميبع ٔ ،ٔيبٖ ضٟش ٞب

سٚش ايٗ ٔمبِٝ  .تجٕؼيتي اس ٞبي وبٖ٘ٛٛاحي ٚ ٘ ،وطٛسٞب

 اثتـذا چـبسچٛة ٘ظـشي .تتحّيّي اسـ-تٛصيفي 

ٔفـبٞيٓ ٚ  ،٘ظبْ ثش٘بٔٝ سيضي ضٟشي ٚ تٛسؼٝ پبيذاس ضٟشي

ٔغـشح ضـذٜ دس ادثيـبت ٔشثـٛط ثـٝ آٖ سا ثغٛسوّي  ٞبي ديذٌبٜ

ستشاتظي ٚ ٘مص ثش٘بٔٝ ا ،ٔٛسد ثحج لشاس دادٜ دس ادأٝ ثٝ ديذٌبٜ

سيضاٖ دس تٛسؼٝ پبيـذاس ضـٟشي پشداختـٝ ٚ ثٝ فش آيٙذ ضٟشي 

ضذٖ ٚ سبختبس ضٟش٘طيٙي دس وطٛسٞبي جٟبٖ سْٛ اضبسٜ ضذٜ 

 سٚي فشاچبِطي  ػٙٛاٖ ثٝاسـت ٚ دس ٟ٘بيـت حبضـيٝ ٘ـطيٙي 

 .تٛسؼٝ پبيذاس ضٟشي ٔٛسد ثشسسي لشاس ٌشفت

مستقیم و غیر مستقیم گردشگری بر  آثاربررسی -2

 اشتغال

 ٔشتضي يضدا٘ي  -صبدق ثختيبسي 

 تشيٗ ٔتٙٛعٚ  تشيٗ ثضسيأشٚصٜ صٙؼت ٌشدضٍشي جضٚ      

. ثب تٛجٝ ثٝ آحبس التصبدي ايٗ آيذ ٔيصٙبيغ دس د٘يب ثٝ حسبة 

صٙؼت، اٌش وطٛسي وٝ جبرثٝ ٞبي فشٍٞٙي، عجيؼي يب 

خٛد استفبدٜ  ٞبي ظشفيتتبسيخي ٔٙبسجي داسد، ثتٛا٘ذ اص 

صحيحي ثٝ حشوت  ٜايٗ صٙؼت سا ثٝ ٘حٛ ٞبي چشخوشدٜ ٚ 

التصبد خٛد  دسآٚسد، ضبٞذ سضذ ٚ ضىٛفبئي ثضسٌي دس سغح

فشاٚاٖ وطٛسٔبٖ دس جزة  خٛاٞٙذ ثٛد. ثب تٛجٝ ثٝ ظشفيت

ٔستميٓ ٚ غيش ٔستميٓ ايٗ  تأحيشٚ  إِّّي ثيٌٗشدضٍش 

ٔختّف التصبدي، سضذ ٚ تٛسؼٝ صٙؼت  ٞبي ثخصصٙؼت ثش 

ثٝ ػٙٛاٖ يىي اص ساٞىبسٞبي سٞبيي اص  تٛا٘ذ ٔيٌشدضٍشي 

التصبد ته ٔحصِٛي ٚ دستيبثي ثٝ سضذ ٚ تٛسؼٝ پبيذاس ٔٛسد 

بِٝ سؼي ٌشديذٜ تب ٘مص استفبدٜ لشاس ثٍيشد. دس ايٗ ٔم

صٙؼت ٌشدضٍشي ٚ ٚسٚد ٌشدضٍش ثٝ وطٛس ثش اضتغبَ ٚ سضذ 

 ٔٛسد ثشسسي لشاس ٌيشد. ثٝ ايٗ ٔٙظٛس اص دادٜ  التصبدي وطٛس

ٚ  7611تب  7631ٞبي سبال٘ٝ ٔشثٛط ثٝ دٚسٜ صٔب٘ي 

دادٜ ٞب  تحّيُ ٚ ٝسٌشسيٛ٘ي ٚ آٔبسي ثشاي تجضي ٞبي سٚش

اص تخٕيٗ ٔذَ ٚ تحّيُ استفبدٜ ضذٜ است. ٘تبيج حبصُ 

ٌشدضٍش ثٝ  02وٝ ثٝ اصاي ٚسٚد ٞش  دٞذ ٔيدادٜ ٞب ٘طبٖ 

ٌشدضٍش  3ٔستميٓ يه ضغُ ٚ ثٝ اصاي ٚسٚد ٞش  صٛست

ٔستميٓ( يه ضغُ جذيذ ايجبد  )ٔستميٓ ٚ غيش ٔجٕٛػبً

ثبالي ايٗ صٙؼت دس تِٛيذ ٚ  ٞبي ظشفيتب تٛجٝ ثٝ ث. ضٛد ٔي

اص  تٛاٖ ٔيايجبد اضتغبَ، ثب ثش٘بٔٝ سيضي ٚ ٔذيشيت صحيح 

ايٗ ٔضايب استفبدٜ ٚ فشايٙذ حشوت ثٝ سٕت تٛسؼٝ پبيذاس سا 

 .تسشيغ ٕ٘ٛد

 آيٙذٜضٟشٞبي ٞٛضٕٙذ 
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 آفشيٗسب٘بص ٘ٛش  ش،ضٟ - سٚستب -3

ٌضيذٖ سسيذٖ ثٝ آسأص ٚ أٙيتي است وٝ اص  سىٙي اسبسبً

 (.7611ضبساٖ، )''آيذ ٔيآضٙبيي ثب ٔىبٖ ٚ ٔحيظ ٚ عجيؼت ثش 

چٖٛ تٟشاٖ، وٝ ثب تٛسؼٝ  ضٟشٞبيي والٖأشٚصٜ آسأص سبوٙيٗ 

ٚ ٌستشش ثيص اص حذ ثٝ اعشاف ٚ ٔحيظ عجيؼي، ثبػج اص ثيٗ 

خذادادي صٔيٗ ٚ عجيؼت ضذٜ است، ثٝ  ٞبي پتب٘سيُسفتٗ 

 يعجيؼ ٔخبعشٜ افتبدٜ ٚ ٞش سٚص ضبٞذ اص ثيٗ سفتٗ ٔٙبظش ثىش

سٚستبيي ثيطتشي دس داخُ ٚ ٔجبٚس ضٟشٞب ٞستيٓ. ثشاي احيبي 

ٞٛيت دس ضٟش ضشٚسي است ػالٜٚ ثش تٛجٝ ثٝ حفظ وبِجذ ٚ 

ػٙبصش تبسيخي، تذاْٚ تبسيخي دس ضٟش، سبصٔبٖ فضبيي، ٘مبط 

ات ٘يض دس ٞبي ضٟشي، فضبٞبي جٕؼي ٚ خبعش ػغف ٚ ٘طب٘ٝ

ػٙبصش ثٝ جب ٔب٘ذٜ دس  تشيٗ ٟٔٓ٘ظش ٌشفتٝ ضٛد. يىي اص 

ٚ ٔٙبعك سٚستبيي است وٝ ػالٜٚ ثش  ٞب ثبؽ ضٟشٞبي ايشا٘ي، وٛچٝ

ثخطي، خبعشات رٞٙي ٔطتشن ٕٞٝ  جزاثيت عجيؼي ٚ آسأص

دس ايٗ ساستب، أشٚصٜ ػالٜٚ ثش ٍ٘شش  .ضٛد ٔيايشا٘يبٖ ٔحسٛة 

ٝ ٔٛضٛػي جٟب٘ي است ٚ عشفذاساٖ و «يٌشدضٍشي سٚستبي»

ثسيبسي داسد، ٍ٘شضي ثٝ ٘بْ سٚستبـ ضٟشٞب ٘يض ٟٔٓ ضذٜ است. 

ٔٙبعك سٚستبيي وٝ دس حبضيٝ ضٟشٞب ثٛدٜ ٚ دس پي ٌستشش 

فيضيىي ضٟشٞب، دس دَ ضٟش ثٝ صٛست اسٌب٘يه ثبليٕب٘ذٜ ٚ ثٝ 

ٌشفتٝ است.  سا ضٟش -سٚستب ، ٘بْدٞذ ٔيص٘ذٌي خٛد ادأٝ 

ٔٙجغ ثب اسصش ٟٕٔي است وٝ ػالٜٚ ثش ايٙىٝ ثب ضٟش  -سٚستب

، ضٛد ٔيفضبٞبي سجض خٛد ٔٛجت تؼذيُ فضبٞبي ضٟشي 

. حفظ ٚ ٌيشد ٔيخبعشات ٚ ٞٛيت ضٟش ٚ جبٔؼٝ سا دس ثش 

عجيؼي وٝ ثخطي اص فشًٞٙ ٚ  -ٍٟ٘ذاسي اص ايٗ ٔيشاث تبسيخي

سٚ، ايذ٠ ، ضشٚسي است. اص ايٗ دٞذ ٔيٞٛيت ٔب سا ضىُ 

ضٟشٞب سا ثٝ صٛست فضبٞبي  - يي، سٚستبٌشدضٍشي سٚستب

سٚستبيي ثشاي ٌزساٖ اٚلبت فشاغت، ٚ وست  - يٌشدضٍشي ضٟش

آسأص ٚ احيبي ٞٛيت ٚ خبعشات رٞٙي ضٟشٚ٘ذاٖ دس دَ 

عجيؼت ثىش ٚ ثٝ دٚس اص ػٛأُ تىِٙٛٛطي ٚ پيطشفت دس ضٟشٞب 

 .وٙذ ٔيفشض 

 

ثش٘بٔٝ داّ٘ٛد وبُٔ ٔمبالت دس ٚثالي ا٘جٕٗ ػّٕي جغشافيب ٚ 

 :سيضي دا٘طٍبٜ ٔحمك

www.gplanninguma.blog.ir 

 

 

 
 يي تٍّشاْتخصصي جغشافيب ٞبي ِيٙه

 اوجمه متخصصیه شهری     

https://telegram.me/joinchat/A5WKezwAm7G

KiuaGbqTz7Q 

 گروه جغرافیداوان ایران     

https://telegram.me/joinchat/BJqRcTwsc2-

2QSmWFoyOoa 

 علوم جغرافیایی آوالیهکتابخاوه       

https://telegram.me/irangeographers 

 آوالیهجغرافیا 

https://telegram.me/geography_online 

 مطالعات شهری       

https://telegram.me/RegionalPlanning 

 بروامه ریسیاوجمه علمی جغرافیا و       

https://telegram.me/gplanninguma 

 کاوال شهرسازی وویه      

https://telegram.me/novinshahrsaz 
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