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هدف از این پایان نامه راهکارهای توسعه اکوتورسیم در بخش مرکزی شهرستان طارم وبررسی و
شناسایی پتانسیل های طبیعی و اکوتوریسمی وارائه راهکار های الزم در جهت توسعه اکوتورسیم در

بخش مرکزی شهرستان طارم است . لذا این پایان نامه با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، با بهره
گیری از مطالعات کتابخانه ای، اسنادی همراه با مشاهدات میدانی و مصاحبه با برخی گردشگران

وساکنان محلی به بررسی راهکارهای توسعه اکوتورسیم در بخش مرکزی شهرستان طارم پرداخته
و.نتایج نشان میدهد که در بخش مرکزی جاذبههای گردشگری متفاوتی وجود داشته مانند جاذبههای
کشاورزی، از جمله باغات میوه از جمله انار و غیره، باغات زیتون، اراضی کشاورزی دیم و آبی،شبکه

آبهای متعدد وعبور رودخانه بزرگ قزل اوزن،منطقه گردشگری چشمه خانسر و باغات پیر همدان و
جورکان،منطقه شیرین سو، آبشار وزنه سر، غارخرمنه سر، منطقه حفاظت شده آق داغ و روستا های
تاریخی ولیدر، روستای نوکیان،روستای سرسبز شیت، روستای قوهیجان،سازندهای زمين شناسي،هزار

درهها و بدلندها،رخنمونهای سنگی همراه با فرسایش ریزشی،توپوگرافی (شیب، جهت شیب)،غارها،
درهها، شكستگيها، آبشارها، چشمهها، رودخانهها، ناوديسها و طاقديسها جهت چين خوردگيها،

رسوبات دورههاي مختلف زمينشناسي،خاک،پوشش گیاهای وجنگل جیش آباد، جنگل جمال آباد، منطقه
جنگلی ولیدر، جنگل سرداب ومنطقه هزار رود وهمچنین مناطق مرتعی مانند ییالق جمال آباد، باکلور
ومنطقه گرداب،رود خانههای مختلف ، هازار، رودخانه چینی لر، رود قزل اوزون،آبشارهای وزنه سر در
روستای وزنه سر، آبشار دگاهی،آبشار سرخه میشه،آبشار هشترخان، دریاچه کرد آباد،سد طبیعی کرد

آباد (چینی لر)، ارتفاعات جمال آباد،دریاچه جمال آباد درآب بر،كوه آق يال صومعه بر وغارخرمنه سر از
جمله دیدنی های اکوتوریسمی شهرستان طارم هستند. ایجاد و زمینه سازی چنین قابلیتهای موجب

جذب توریسم داخلی و افزایش تقاضا گردیده واز طرف دیگرتوسعه و رونق توریسم وبویژه اکوتوریسم
در رودخانههای بزرگ آن فراهم آورد.همچنین باتوجه به وجودجاذبههای گردشگری دیگردراین بخش

صنعت بوم گردشگری را نیز میتوان در برخی مناطق روستایی ایجاد نمود.
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