
 چکیده 
وبررست  و   طتار   شهرستاان  مرکزی بخش در میتوسعه اکوتورس یراهکارهاهدف از این پایان نامه 

در  میتوسعه اکوتورس ارائه راهکار های الز  در جهتشناسای  پاانسیل های طبیع  و اکوتوریسم  و

تحلیل ، با بهتره   -با اسافاده از روش توصیف  این پایان نامه . لذا است  شهرساان طار  یبخش مرکز

مصتاببه بتا بر ت  گردشت ران     گیری از مطالعات کاابخانه ای، اسنادی  همراه با مشاهدات میدان  و 

پردا اته   طتار   شهرستاان  مرکزی بخش در اکوتورسیم توسعه راهکارهایساکنان محل  به بررس  و

ی ها هجاذب مانندی گردش ری مافاوت  وجود داشاه ها هدهد که در بخش مرکزی جاذب م  ناایج نشانو.

شبکه ،اراض  کشاورزی دیم و آب  ،باغات زیاون ،از جمله باغات میوه از جمله انار و غیره ،کشاورزی

 و همتدان  پیر باغات و  انسر چشمه گردش ری منطقه،عبور رود انه بزرگ قزل اوزناعدد وآبهای م

 روساا هتای  و داغ آق شده بفاظت منطقه ،سر غار رمنه سر، وزنه آبشار سو، شیرین جورکان،منطقه

  هزار،زمین شناس  سازندهای،قوهیجان روساای ،شیت سرسبز روساای،نوکیان ولیدر، روساای تاریخ 

 ،غارهتا، (شیب جهت شیب،) ریزش ،توپوگراف  فرسایش با همراه سن   بدلندها،ر نمونهای و ها هدر

 ،هتا   وردگ   چین جهت ها طاقدیس و ها ناودیس ها، رود انه ها، چشمه آبشارها، ،ها شکسا   ها، دره

 آبتاد،  جمتال  جن ل آباد، جیش پوشش گیاهای وجن ل،شناس ، اک زمین مخالف یها هدور رسوبات

 آباد، جمال ییالق مانند مرتع  مناطق وهمچنین رود هزار ومنطقه سرداب جن ل ولیدر، جن ل  منطقه

 آبشتارهای ،اوزون قتزل  رود لتر،  چین  رود انه هازار، ، ی مخالفها هرود  ان،گرداب ومنطقه باکلور

 سد،آباد کرد دریاچه ،هشار ان آبشار،میشه سر ه آبشار،دگاه  آبشار ،سر وزنه روساای در سر وزنه

 بتر  صتومعه  یتال  آق بر،کوه درآب آباد جمال آباد،دریاچه جمال ارتفاعات ،(لر چین ) آباد کرد طبیع 

ایجاد و زمینه سازی چنتین   .هساند طار  اکوتوریسم  شهرساان های دیدن  از جمله سر وغار رمنه

توستعه و رونتق   فتزایش تقاضتا گردیتده واز طترف دی ر    قابلیاهای موجب جذب توریسم دا ل  و ا

ی ها هباتوجه به وجودجاذب همچنینهای بزرگ آن فراهم آورد. توریسم در رود انهبویژه اکوتوریسم و

در بر   منتاطق روستاای  ایجتاد    توان  م  نیزصنعت بو  گردش ری را  بخشاین درگردش ری دی ر

 نمود. 
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