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  چكيده

ستان  اورامانات، منطقه در پاوه شهر  شاه  ا   عنوان به و بوده پاوه شهرستان   مركز شهر  اين است  قرارگرفته كرمان

ستان    در جمعيتي ثقل مركز سعه  شهر،  جمعيت افزايش موجب امر اين كه كندمي نقش ايفاي پاوه شهر  و تو

 بازگشــت عدم جنگ، و بعدازانقالب پاوه به اطراف از رويهبي مهاجرت. شــودمي شــهر فيزيكي گســترش

  هايساختمان  كه شد  سبب  سنتي  هايساختمان  و جمعيت بين تعادل عدم و اخير سالهاي  در رشد  مهاجرين

شند مي جسمي  مشكالت  داراي كه افرادي وآمدرفت طويل، هايساختمان  در شد  طويل   ويژهاي اهميت از با

ست  برخوردار سايل  ونقلحمل و جابجايي. ا شكالت  از نيز سنگين  تجهيزات و و   هايساختمان اين  ديگرم

شد مي  دهنده ارتباط كاربرديترين همچنين و حركتي موانع مهمترين از هالبه و هاپله امروزه كه گفت ميتوان. با

ستفاده  مزاياي. اندبوده سطح  دو بين شته  كنار اگر هاهپل از ا صوص به را بزرگي محدوديت شود  گذا   افراد خ

سيب  ستان   . كندمي ايجاد معلولين و سالخوردگان  ازجمله ديده آ شتن  با پاوه شهر   اكثر در فراوان هايجاذبه دا

ــگري قطب يك عنوانبه كه دارد را اين توانايي ابعاد ــطح در گردش ــور غرب س ــود معرفي كش  اين در لذا. ش

  پرداخته گردشگري  و توسعه  لحاظ به منطقه اين تنگناهاي و هافرصت  بررسي  به كه است  شده  سعي  پژوهش

  تحليل ، موجود وضع  بررسي  براي. باشد مي كاربردي آن موضوع  به توجه با پژوهش اين تحقيق روش. شود 

 دستيابي  جهت در و راستا  همين در. است  شده  استفاده  پيمايشي  و تحليلي توصيفي  روش از راهكارها ارائه و

  ســـطح در مردم با مصـــاحبه ميداني، و ايكتابخانه مطالعات ، پرســـشـــنامه كمك به پژوهش، اين اهداف به

ستان    ستفاده  با. گرديد آوري جمع زمينه اين در الزم اطالعات و هاداده ، شهر  هاداده اينspss  افزار نرم از ا

 و پاوه شهرستان هايباالبرنده مبحث در گردشگري و فيزيكي توسعه تنگناها و هافرصت و شده آماري تحليل

  .است شدهارائه و بندياولويت آنها توسعه جهت راهكارهايي

  فيزيكي توسعه گردشگري، كابين،تله برقي،پله آسانسور، ساماندهي، :كليدي واژگان
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 بيان مساله

 گردشگري توسعه هايراه از يكي اقامتي و پذيرايي تأسيسات كنار در آرامشي امنيتي، تفريحي، تأسيسات ايجاد

 و گردشگران. است باال هايپتانسيل با مستعدو مناطق در شهروندان راحت اساكن و درآمد كسب ،  فيزيكي و

 مدت در و نموده آن انتخاب به اهتمام مقصد يك هايتوانمندي مجموعه از آگاهي صورت در شهروندان

 در آسانسور و برقيپله حتي و كابينتله مانند كالني هايپروژه بنابراين. است مؤثر هاآن رضايت و ماندگاري

 تأثير استان حتي و منطقه گردشگري خاصه طوربه يا  اقتصاد تحول در دانشگاه و تجاري و مسكوني منازل

 انگيزهيجان و متنوع ساخت،انسان هايجاذبه از سه هر برقي،پله آسانسور، كابين،تله.داشت خواهد بسزايي

 احداث اساسي هايويژگي از يكي. رادارند هاآن خاطر رضايت و مردم جذب توانايي هركدام كه باشدمي

 هايجذابيت خود نوع در كه است شهر پلكاني بافت و توپوگرافي موقعيت طبيعي، هايتوانايي پاوه در كابينتله

 و است پلكاني تماماً شهري كه گفت بايد نيز برقي هايپله مورد در و. نمايدمي برابر چند را كابينتله احداث

 نمايد بيشتر را مرده رفاه و زيباتر را شهر نماي تواندمي خود اين كه دارد وجود تجاري مجتمع چندين آن در

 هاخانه كه هستيم آن شاهد كه است سالي چند و شودمي افزوده شهرستان اين جمعيت بر روزروزبه ازآنجاكه

 و سالمندان حتي و رفاه براي كه طلبدمي را نياز اين و شودمي ساخته واحد چندين در و عمودي صورتبه

 و است شهرستان فيزيكي توسعه از نشان برقيپله و آسانسور ساماندهي كه. شود استفاده آسانسور از كودكان

 هايساختمان در افراد  رفتن پايين و باال .شودمي زيادي گردشگران جذب موجب كابين تله دهيسازمان

 براي را ايحرفه مهندس يك معموالً معمار، يك. شودمي تأمين آسانسورها وسيلهبه معموالً جديد چندطبقه

   )1383 آقايي،.(نمايدمي دعوت آن تأسيسات و آسانسورها طراحي

 آسانسورهاي. دهندمي قرار ساختمان مركزي نقطه در را آسانسورها معموالً چندطبقه، بزرگ هايساختمان در

 براي هاآن كارگيريبه اما باشند، جدا افراد ونقلحمل آسانسورهاي از بايد محصوالت، ونقلحمل به مربوط

 ظرفيت بيشترين هابرقيپله .شوند آورده حساببه هابرنامه در زياد ترافيك هايزمان در مسافران حمل

 عمومي اماكن در وسيله اين از استفاده. باشندمي دارا آسانسور نظير مشابه هايدستگاه رابين عمودي جاييجابه

 دنبال به را بسياري افزودهارزش و رقابتي هايمزيت تجاري مركز و هافروشگاه مسافري، هايپايانه متروها،

 حالت دو در را همكف از ترپايين يا باالتر طبقات سمت به جمعيت هدايت توانمي تجاري مركز در. دارد

 عدم دليل به ايران در تجاري مركز بااليي طبقات از بسياري. نمود مقايسه راحتيبه برقيپله بدون و برقيپله

 كمتر بسيار هاآن در وكاركسب رونق نسبت همان به و هستند مواجه كمتري بسيار تردد با برقيپله وجود

 استفاده برقيپله از باالتر طبقه به مشتريان انتقال براي دوطبقه كوچك هايفروشگاه در حتي امروزه.  باشدمي

 آن مدتطوالني و زياد بسيار منافع با مقايسه در اما رسدمي نظر به باال برقيپله اوليه قيمت هرچند. شودمي

 رفاهي پروژه كه برقيپله و كابينتله گردشگري – تفريحي مجموعه احداث صورت در .است اقتصادي شدتبه

 و طبيعي هايويژگي. افتاد خواهد اتفاق استان و پاوه توسعه و گردشگري در بزرگ بسيار تحولي است
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 رضايت و گردشگري توسعه موجب ديگر سوي از آسانسور و برقيپله و كابينتله سويك از پاوه هايزيبايي

 دوم جهاني جنگ از بعد كه است مفاهيمي از يكيتوسعه .بخشدمي توسعه و فراهم را منطقه شهروندان خاطر

 پيداكرده ويژه جايگاه المللبين مسائل در همچنين و كشورداري و سياسي اجتماعي، اقتصادي، علمي، مباحث

 بايستمي آن درنتيجه كه دانست جانبههمه فرايندي توانمي را توسعه بنابراين (Frazier:1997) .است

 به منجر و رود پيشبه معين سرعت با و مثبت جهت در نيافتگيتوسعه عوامل برداشتن ميان از سمت به جامعه

 يك در است طلب تعادل و مشاركتي آگاهانه، اي،منطقه فرايندي كه پايداري اين كه گردد جوامع پايداري

 شهر فيزيكي توسعه  .شودمي  توسعه به منجر و كند عمل متوازن صورتبه اكولوژيك محدوده

 و عمودي جهات در آن كالبدي فضاهاي و شهر فيزيكي هايمحدوده آن طي كه است مداوم و پويا فرآيندي

 از مناسبي فيزيكي تركيب به باشد برنامهبي و سريع روند اين اگر و يابدمي افزايش كيفي و كمي حيث از افقي

. ( ساخت خواهد مواجه ايعديده مشكالت با را شهري هايسيستم درنتيجه. انجاميد نخواهد شهري فضاهاي

   )1371 آبادي،زنگي

 هايساختمان به شدهداده اختصاص سطح متعادل و هماهنگ گسترش از باشد عبارت تواندمي شهر توسعه

 بايد شهري توسعه در ديگرعبارتبه قبولقابل و استاندارد سطحي در موردنياز سطوح با شهر يك در مسكوني

 اندازه و تعداد به ديگر سوي از و سويك از شودمي احداث كه آنچه كميت و كيفيتبي تعادل و برابري به

 گرفتن نظر در و شهري زيستمحيط به توجه. داد اهميت گيرندمي جاي مناطق اين در كه شهرنشيني جمعيت

  . )1373 دهقاني،(  است شهري ريزيبرنامه اهداف از شهروندان آسايش و رفاه

 شهر اين. است شدهشناخته پاوه شهرستان مركز عنوانبه كه است  كرمانشاه استان شهرهاي از يكي پاوه شهر 

 1530 وبا. است قرارگرفته خوردهچين زاگرس هايكوهرشته پايه در و عراق با ايران مرز غربي هايكرانه در

 گيريشكل در. است قرارگرفته باالتري ارتفاع در استان و كشور شهرهاي ساير به نسبت دريا سطح از ارتفاع متر

 باغات ، هاكوه ، دارشيب هايتپه و هادره وجود مانند طبيعي عوامل نقش شهر جغرافيايي موقعيت پاوه شهر

 توپوگرافي شرايط ، زمين كمبود و هامحدوديت. است آفريده را فرديمنحصربه شكل و داشته تأثير.....  و فراوان

. است نموده برهزينه را وسازساخت و نموده جلوگيري شهري بافت به بخشيدن تنوع از ، ناهموار  و سخت

 داراي نواحي بيشتر در كه باشدمي كوهستاني مناطق بر منطبق شهرستان از اعمي قسمت طبيعي موقعيت ازنظر

 امر اين كه است فراواني كمبودهاي داراي موردنياز تجهيزات و تأسيسات و طبيعي ازنظر و بوده بااليي شيب

 هاييجاذبه چنين داشتن باوجود پاوه شهرستان كه است واضح .باشد جمعيت دافع پاوه شهر كه گرديده باعث

 تنگناها و هافرصت شناسايي زمينه اين در كه باشدمي دارا گردشگري توسعه براي را الزم پتانسيل و توانايي

  شناسايي دنبال به پژوهش اين در ما. نمايد پاوه شهر در گردشگري و توسعه براي شاياني كمك تواندمي

 همچنين و شوندمي پاوه شهرستان گردشگري و فيزيكي توسعه باعث كه  باالبرها ساماندهي جهت در هافرصت

    . هستيم شوندمي شهرستان در بارهدراين تضعيف باعث كه تنگناهايي
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  مباني نظري

    مفهوم شهر  

 اوايل در كلمه ابتدا اين است.  شهري وزندگي شهرها با مرتبط كه بوده شمولجهان و فراگير اصطالحي  شهر 

شور  در هفدهم سده  ستقيم به شهري  زندگي كههنگامي شد؛  كاررفتهبه ستان لانگ ك  كردن كااليي با طور م

 كلمه واقعي معناي به يك صفت  عنوانبه شهر  اصطالح  است.   بوده مربوط اقتصادي  سازي  سرمايه  و جامعه

    )1388 شورت، است.(رنه شهرك يا شهر يك هايويژگي به مربوط

 هاآن نيروي انساني  نصف  از كمتر كه شوند مي خوانده شهرنشين   كشورهايي  اقتصادي،  ازنظر شهر  تعريف در

شاورزي  بخش در صد  75 تا نيز شهرها  در و شده گرفته بكار ك شهاي غير  در كار نيروي در شاورزي  بخ  ك

    )1385 باشند.( شكوئي، داشته فعاليت

شخص  شرح  بدين شهري  مكان براي جمعيتي هايمالك متحد، ملل سازمان  بنديطبقه در ست   م : شده ا

    

 .باشند ساكن بيشتر يا نفر هزار 500 آن در كه است مكاني بزرگ؛ . شهر1

 .كنند زندگي بيشتر يا نفر هزار 100 آن در كه است مكاني .شهر؛2

 .باشد داشته جمعيت بيشتر يا نفر هزار 20 كه است جايي شهري؛ مكان .3

    دارد. جمعيت نفر هزار 20 از كمتر كه جايي روستايي؛ مكان . 4

    شهرهاي كوهستاني

ستاني به دليل فقدان زمين    سطوح كوه سب توليدي در زمينه توليدات زراعي       در  شاورزي ، منا ستعد ك هاي م

ست كه بتواند به   وجود شته و يااينكه در حدي نبوده ا شود    ندا شاورزي مبادله  صوالً    صورت مازاد توليدات ك ا

رو اجتماعات انساني در  آيند تا مسكن انسان، ازاين  گونه مناطق بيشتر محلي براي پرورش دام به شمار مي  اين

سرزمين  صورت   اين  سيار كم و پراكنده بوده و در  شيني را  بندي اجتماعي آن عمدتاً جوامع ايلي و كوچها ب ن

ستاني به   به شود. شامل مي  شهرهاي كوه شد ركز وليكن باز ميصورت متم طوركلي تيپولوژي  بهترين نمونه  با

سه نوع استفاده   توان در شهرهاي مسجدسليمان ، ميگون و قشم (دره جاجرود ) مشاهده كرد.اين حالت را مي

    اند از:كه عبارت رسدهاي مرتفع عقاليي و منطقي به نظر ميرايج و معمولي از سرزمين

  	  ورزشي ، درماني و استراحتگاهي هاي توريستي، تفرجگاهي،استقرار شهرها يا شهرك

گل     اجراي طرح به جنگلداري و جن گل      هاي مربوط  يت جن يا تثب جاد و  يا غيربومي و   كاري ، اي هاي بومي و 

ــت اجراي طرح        همچنين احياء جنگل   تاني اسـ ــ ناطق كوهسـ مات مهم و الزم براي م قدا ها و  هاي ازجمله ا

  )1381ثنوي، .(م	هاهاي مربوط به استفاده مناسب از آنپروژه
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 حاضر عصر در كوهستاني نواحي شهرهاي عمومي وضعيت

 دارشيب  و گاهي تخت هايو سقف  آجري پوشش  ، بتني يا فلزي سازه  با هاييساختمان  جديد، معماري در

شرايط  موقعيت به توجه وبي ندارند ،اندقرارگرفته در آن كه ايمنطقه به تعلقي هيچ كه شوند مي ساخته   و 

 مصرف  باعث تنهانه كه كنند،مي استفاده  فسيلي  هايانرژي از موارد وساير  و سرمايش  گرمايش براي، اقليمي

شكالتي  بلكه شده  هاانرژي اين واتالف رويهبي ست، محيط آلودگي از قبيل م  مختلف هايگونه انقراض زي

 شهرها  جمعيت افزايش رونداست   داشته  دنبال به را زمين كره شدن  و گرم ازون ياليه شدن  نازك ، زيستي 

ساني  و طبيعي جغرافيايي شرايط  وجود شهرها  در موجود هاي وتوان امكانات به توجه بدون سعه  ، ان  تو

شته  دنبال را به شهرها  فيزيكي ست  دا ستان    .ا شور  ديگر شهرهاي  ساير  چون نيز پاوه  شهر  افزايش با ك

 متعددي مشكالت  با شهر  اين در حال حاضر  كه است  جهت همين وبه .گرديد روروبه توجهيقابل جمعيت

  .  است گذارده تأثير پاوه شهر و ساخت بافت بر روي مشكالت و اين است روروبه

سكن  به جمعيت احتياج يرويهبي افزايش شتر  م سعه  زمين، ارزش رفتن باال بي ساير  تكنولوژي تو  عوامل و

صادي  شتن  كنار ضمن  كه گرديده باعث و اجتماعي اقت صالح  گذا سنتي  م سنتي  بومي هايطرح بومي و   ، و 

شته  كنار نيز با اقليم سازگار  و سنتي  هايطرح شهر    در هويتبي معماري آمدن وجود به و باعث.شود  گذا

    .ندارد شهر اين فرهنگي و اقليمي با شرايط تناسبي گونهكه هيچ باشد پاوه

    كوهستاني مناطق شهرهاي سنتي هاي بافت محيطي تطابق

 ارتباط فشــرده وبهم يكپارچه بافتي ،و متجانس متمركز هايســاختمان با مناطق اين ســنتي شــهرهاي بافت

 معرض در كه ساختماني  سطوح  ميزان شهري  هاي نوع از بافت در اين. دهدمي نشان  يكديگر رابا تنگاتنگي

  .است  ارمغان آورده به شهرها  اين ساكنين  براي را بيشتر  آسايش  امر و اين رسيده  حداقل به دارند قرار سرما 

    :كرد اشاره زير موارد به توانمي متاركم هاي بافت اين مزاياي از

    و دسترسي حركت سهولت

    اقليمي آسايش شرايط ايجاد امكان

 بافت درون خروجي مختلف هايراه وجود و شهر سطح در امنيت ايجاد سهولت

 و مزاحم سرد بادهاي شديد تأثير كاهش

 داشته  وجود تناسب  هاآن از كنندگاناستفاده  اجتماعي منزلت و حتي و عملكردها ابعاد ميان سنتي  بافتهاي در

ضاها  فرم و ست و هرگز آن و عملكرد نقش از متأثر ف ضا  ميان بيگانگي ها شم  به و عملكرد ف  خورد،نمي چ

دو  از شهريمختلف  فضائي واحدهاي و چسبندگي  اتصال  نتيجه كه داشته  وجود پيوستگي  سنتي  هايدريافت

ضاً  يا جهت شد مي يكديگر به جهت سه  بع صال  اين كه با  كند. بافتهايمي ايجاد را اقليمي شرايط  بهترين ات

شد مي گرادرون منطقه اين سنتي  سب  با ضيات  كه برح  شده ساخته  جامعه و فرهنگ بينيجهان با اقليمي مقت
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    )1388(شاطريان، .است

    ساماندهي مفهوم

    نامه دهخدا)  است.(لغت آراستن،  دادن ترتيب، دادن نظم ساماندهي لغوي معناي

 در ميان بهينه ترتيب و نظم ايجاد و موجود روابط اصــالح:از عبارت اســت عام طوربه ســاماندهي مفهوم

  .شود مي شده هدايت تعيين از پيش اهداف سوي به ، نظام كل نيز درنهايت كه ايگونهبه،  سيستم   يك اجزاي

 ســـپس تدوين و كامل شـــناخت با ابتدا در توانمي را منطقه يك ريزيبرنامه براي واژه اين كارگيريبه

ست   ضايي  سازمان  عملكرد سازي  موثربهينه هايسيا ست  همراه منطقه ف ست   از اين برخي. دان  شامل  هاسيا

 هايراه ، اصالح  زيربنايي تأسيسات   و خدمات تجهيزات فضاها،  موزون و منظم مراتبي سلسله   ساختار  ايجاد

ضاهاي  طراحي موجود، ارتباطي ست( پوراحمد و ديگران،   روز نيازهاي با هاآن ساختن  متناسب  و شهري  ف ا

1384(    

. كرد معنا بافت شهري  نگهداري و حفظ ضمن  ،موجود امكانات از مطلوب استفاده  توانمي را ساماندهي  واژه

 و ناموزون موارد ، و تخريب هزينه كمترين با تا شود مي تالش منطقه يا محله مقياس در شهري  درساماندهي 

 توســعه و رشــد و هدايت كنترل و به درســاماندهي. برداشــت روي پيش از را موجود بافت ســازمشــكل

سائل  شناخت  با ابتدا در. پردازيممي شكالت  ، م سب  وامكانات م سب  طرح زمان با نيازهاي متنا  ارائه منا

 بافت ها اين كردن منظم و دادن آرايش يعني ناكارآمد و فرسوده  هاي بافت براي فضايي  ساماندهي  .شود مي

 و هااين ســكونتگاه كهنحويبه بافت در ســاكن افراد براي زيســت قابل و مســاعد محيطي تأمين منظوربه

ضاهاي  شت  در و سازند  برآورده را جامعه امروزي هايفعاليت و نيازها شهري  ف  افراد وزندگي تأمين معي

شكلي  ست  جامع و كلي ساماندهي  مفهوم بنابراين. نياورند به وجود م ضامين  و اقدامات شامل همه  كه ا  م

    شود.مي مرمت و بازسازي نوسازي، ، بهسازي

 و فضاها  انسجام  منظوربه هاآن فضايي  روابط به توجه با شهري  فضاهاي  ساختن  مندنظام شهري ،  ساماندهي 

سي راحت   ستر ست  شهر  در موزون و زيبا محيطي ايجاد و هاآن بين سريع  و د تحقق   شرايط  ، ساماندهي  .ا

ضاها  تكامل و تعامل و ارتباطات صورت    هويت حفظ با نيازها و زمان شرايط  به توجه با را ف دهد. مي شهر 

ستاي  در ساماندهي  بنابراين سعه  را ست  شهري  پايدار تو سعه فيزيكي  ساختن  موزون و دادن نظم و ا  تو

 انسان  بين دادن ارتباط سازمان  موجب شهري  ابعاد و هابخش تمام در توسعه  گرفتن نظر در با شهر  فضاهاي 

 تاريخي شرايط  به توجه هوشمندانه با  ايبرنامه اساس  بر ساماندهي  . است  شهري  فضاهاي  روابط و محيط و

    گيردصورت مي و جامعه هر مكان فرهنگي و ،اقتصادي اجتماعي ، طبيعي ،

  

 آسانسور تاريخچه

 آسانسور   شبيه  ايوسيله  ارشميدس  . گرددبرمي مسيح  ميالد از قبل سال  253 به آسانسور   پيدايش تاريخچه

 نخستين  از اينمونه دستي  آسانسور   اين . داشت  كم ارتفاعات براي را نفر يك حمل قابليتت كه كرد اختراع
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 آقاي . كردندمي حركت اهرام در باالبر وسيلهبه نيز باستان مصريان . بود باالبر يك ساختن براي بشر حركات

 و باال قرقره روي و شدند مي وصل  يكديگر به نخ با كه دوزنه از بود عبارت كه اتوود ماشين  ساختن  با اتوود

ست  رفتند،مي پايين سور    يك ابتدايي طرح توان سان  اين سازي ايمن براي هم كار يك اتوود .دهد ارائه را آ

سور    سان سمت  شد، مي پاره طناب رفتن، پايين و باال هنگام اگر .داده بود انجام اوليه آ  روي طناب انتهايي ق

 داشت،  پايين سمت  به ارتفاع از كه آزاد سقوط  رغمبه آسانسور   تا شد مي باعث كار اين و ماندمي قفل قرقره

  ساخت  در انقالبي فوالد، توليد 1800 سال  در. درببرد به سالم  جان شونده  سوار  و نكند برخوردزمين به

 مهندســان معماران و شــد شــروع فلزات كمك به بناها بندياســكلت . كرد ايجاد بلندمرتبه هايســاختمان

سمان  سور    نام به اختراعي اگر اما ساختند  پا صدها  طول به هاييخراشآ سان ستفاده قابل هابرج اين نبود، آ  ا

  )1391، نبودند (شافعي

شميدس  اگر سور    خالق را اتوود و ساده  باالبري خالق را ار سان  هم اوتيس آقاي از بايد كنيم، فرض اوليه آ

 در آسانسور   ساخت  كارخانه ترينبزرگ اكنونهم كه فردي برد، نام نوين آسانسورهاي   ساخت  مبتكر عنوانبه

 خود جاي فني مشكالت  دليل به بخار آسانسورهاي   بعد هايسال  در. است  فعاليت به مشغول  وي نام به دنيا

 طبقه 4 ساختمان  يك براي هيدروليكي آسانسور   نخستين  1850 سال  در. دادند هيدروليك آسانسورهاي   به را

سورهاي    ساخت  مبتكر اوتيس آقاي 1853 سال  در . شد  ساخته  سان شته  ايمني ترمز كه بود نوين آ  و دا

 كار به را الكتريكي باالبر موتور اولين 7 زيمنس ورنرون نام به آلماني يك 1880 ســال در . بود اتوماتيك

سور    توليد به منجر كه كرد شروع  را طرحي اوتيس كمپاني1903 سال  در .گرفت سان شد.(   ايدندهچرخ آ

   )1380جانوسكي، 

 برقيپله  

ست كه براي حمل ، راه. برقيپله سافر به باال و پائين در يك پله متحركي ا صله عمودي كوتاه به كار  ونقل م فا

نصب و مورداستفاده  	پذير نباشد. به داليل مختلف امكان			سراسر دنيا و در مكان استفاده ازبرقي در پله. رودمي

ها و ونقل، مراكز تجاري، هتلها و مراكز حملدر مراكز خريد، فرودگاه برقيپله گيرد. اســتفاده اصــليقرار مي

ارند و قابليت نصــب در همان ها ظرفيت باالئي براي جابجايي افراد دبرقيپله  .هاي عمومي اســتســاختمان

ــاي فيزيكي راه به خروجي   ها مي ها رادارند. همچنين از آن  پله فضـ ــلي توان براي هدايت مردم  يا   		هاي اصـ

ــيده آن مكان ــرپوش ــتفاده كرد. انواع س ــاي باز نيز در هاي خاص موردنظر كارفرما اس ــتفاده در فض ها براي اس

ــترس مي ــد دسـ رو برقي نيروي محرك خود را از موتورهاي جريان   عني پياده خانواده آن ي برقي و همپله . باشـ

  )Operating Instruction: 2015نمايند. (كنند تأمين ميمتناوبي كه سرعت ثابتي را ايجاد مي
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 كوهستاني مناطق در مسكوني بناهاي

ستفاده  ساختمان  ساخت  در حجيمي هايجداره از اغلب منطقه، اين بومي هايدر خانه  داراي كه شود مي ا

 و فشرده  منطقه اين پالن اينكه ضمن  باشند  كنندگي عايق حداكثر و بازشوها  حداقل سطح،  مساحت  حداقل

ست  متراكم سطح  هايبام از و ا ستفاده  برف نگهداري براي م ست  شده ا  تواندمي نيز برف همين خود كه ا

ــرماي به توجه با . كند عمل حرارتي عايق عنوانبه ــيدي انرژي دريافت منظوربه و زياد س ــتر خورش  بيش

و  سرد  اقليمي شرايط  به با توجه است.  رنگتيره مناطق اين در هاساختمان  خارجي سطوح  حرارت، منظوربه

 درشهرپاوه  حرارتي انرژي رفت هدر از جلوگيري وبراي بوده و فشرده  متراكم بناها شهر پاوه  در كوهستاني 

 در هاپنجره اندوشــدهســاخته و ســنگ خشــت، آجر مانند ســنگين از مصــالح كه حجيم بيروني ديوارهاي

 براي هااتاق ارتفاع قراردارند هااتاق داخل روزبه در طول آفتاب هدايت براي ساختمان  گيرآفتاب هايجبهه

شند مي گيرآفتاب يجبهه در هاييايوان و داراي بوده كم آن سريع  شدن  گرم سبيده  به هم هاو خانه با  چ

  .باشد مي شهر  داخل به سرما  ورود از جلوگيري براي و باريك عرضكم اندومعابركرده محصور  را ويكديكر

    )1388 (آلفونه،

 محيط با كوهستاني مناطق شهرهاي مدرن هاي بافت تطابق عدم

ــنتي هاي بافت برخالف ــبي مدرن هاي بافت ، س ــرايط با تناس ــته محيطي ش  به اتكا بدون وتقريبا نداش

ستم   صرف  مطبوع تهويه هايسي سب  محيط ايجاد به قادر فراوان انرژي و ست  منا شند نمي زي  اين درميان.  با

محيط   با مدرن معابر ويژهو به مدرن بافت تطابق عدم دهندهنشــان ديگري هر بخش از بيش معابر عناصــر

و  نورگيرها و شوند نمي ساخته  مقاوم محيطي نامساعد  عناصر  برابر در مسكوني  هايمجموعه باشند. ديگر مي

 شود نمي ساخته  نيز محيط بر منطبق بلكه شوند نمي جامعه ساخته  و اعتقادات عرف اساس  بر تنهانه هاپنجره

ــاخت زيرا  هايكه پنجرهدرحالي گرديد،مي معطوف محيط به و توجه دقت كمال قديمي هايپنجره در س

سري   بزرگ سرتا شدوبرخالف مي سرما  انتقال در مهم عامل امروز و  ساكن  با  باز درون سمت  به كه سنتي  م

سيب  و درواقع شوند مي سب  از آ و  بازشده  عريض هايخيابان روبه هاپنجره اين شوند مي حفظ بادهاي نامنا

 و نداشــته پيوســتگيهم به اجزاء مدرن هاي قرارميگيرند. بافت آلوده و هواي نامناســب بادهاي معرض در

و  سابق وحدت  همچون و فضاها  بناها ميان اصالً  كه ايگونهبه شوند مي ساخته  ديگربا يك در تضاد  ايگونهبه

 اساس  بر مصالح  درگذشته  .باشد مي مشاهده قابل خود اوج در سازگاري  وعدم و تضاد  ندارد وجود تجانس

 در چه مناســب مصــالح به توجهيبي امروز كهدرحالي گرفتندمي قرار مورداســتفاده خود حرارتي ظرفيت

ــاخت ــوحبه آن در تزئين چه ابنيه س ــدمي رؤيتقابل وض  محيط كه مواردي در حتي مد از تبعيت و باش

 كم وديوارهائي و آسفالت  و گوني پوشش قير  با مسطح  هايسقف  رسد مي نظر به جايز كند ايجاد نامناسب 

سب  نماي ضخامت  شوهاي  هاپنجره با حتي نامنا ضاهاي  و بزرگ و فراوان و باز  شهري درون خاليو  باز ف

سعه  و همه باعث همه سب  مكانهاي يتو  به توجه بدون هاخيابان تعريض.شوند مي ما شهر  سطح  در نامنا
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سب  ريتمي وجود عدم محيطي هايويژگي ساختمان  در منا سب  چهره روزروزبه هاارتفاع   وجود به ترينامنا

  )1388آورد. (شاطريان، مي

  محدوده مورد مطالعه

 شمالي عرض دقيقه 18 و درجه 35 تا دقيقه 53 و درجه 34 بين كرمانشاه استان غربي شمال در پاوه شهرستان

ــرقي طول دقيقه 33 و درجه 46 تا دقيقه 56 و درجه 45 و ــبت ش ــف به نس  اين. دارد قرار گرينويچ النهارنص

ستان   ستان   به شرقي  شمال  و شمال  از شهر ستان  در مريوان شهر ستان،  ا ستان   به جنوب و شرق  از كرد   شهر

 باينگان مركزي، نامهاي به بخش سه  داراي شهرستان   اين.است  محدودشده  عراق كشور  به غرب از و جوانرود

  شهر  غربي شمال  كيلومتري دوازده و يكصد  در پاوه شهرستان   مركز پاوه شهر  است  دهستان  هفت نوسودو  و

  كوهستاني معتدل وهوايآب داشتن علت به پاوه.است متر 1485 دريا سطح از آن ارتفاع و دارد  قرار كرمانشاه

سر   كه زاگرس موقعيت و مناسب  جوي نزوالت و  و گياهي و جنگلي پوشش  است،  برگرفته در را منطقه سرا

ــربه  وهواييآب منطقه  در متعدد  رودهاي  جريان  ــت آورده وجود به  را فردمنحصـ   مرطوب هوا ايتوده و اسـ

  هايتابستان و يخبندان و سرد هاي بازمستان كوهستاني مرطوب و معتدل اقليم از منطقه تا شده سبب مديترانه

    .باشد همراه خنك

 محاسبه روش و نمونه حجم

 تماميبه دتوانمين محقق و است برخوردار زيادي جغرافيايي وسعت و حجم از معموالً آماري جامعه ازآنجاكه

 جامعه به آن نتايج تعميم و نمونه عنوانبه هاآن از جمعي انتخاب به كه است ناگزير ، كند مراجعه هاآن

 معرف داشته، مشابهت جامعه با صفات كه جامعه افراد تعدادي از است عبارت نمونه. كند اكتفا موردمطالعه

 نمونه حجم محاسبه روش) 1389 نيا، حافظ. (باشند برخوردار جامعه افراد با همگني و تجانس از و بوده جامعه

 حجم محاسبه براي هاروش پركاربردترين از يكي كوكران فرمول ، آيدمي به دست كوكران فرمول از استفاده با

    .است آمدهدستبه 40 نمونه حجم كوكران فرمول در محاسبه با.  است آماري نمونه

  يافته ها

ــاهده 1و نمودار 1ي جدول هادادهبه  با توجه ــودميمش ــيار خوب و  هايگزينهكه اكثريت  افراد نمونه  ش بس

ــازماني         اند كرده%) را انتخاب   5/92(خوب ــاماندهي و سـ در   ها باالبرنده  و يعني اين افراد عقيده دارند كه سـ

در شهرستان انتظار     هاباالبرنده دهيسازمان با ساماندهي و   توانميافزايش درآمد محلي مؤثر است و بنابراين  

شت.   ساس افزايش درآمد محلي را دا ستنباط   طورايننيز  هاداده بر ا چوله به چپ  هادادهكه نمودار  شود ميا

    .است
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  ها در افزايش درآمد محليدهي و ساماندهي باالبرنده: تأثير سازمان1جدول 

  فراواني تجمعي  درصد فراواني  فراواني  هاگزينه

  2,5  2,5  1  نامناسب 

  7,5  5  2  متوسط

  62,5  55  22  خوب

  100  37,5  15  بسيار خوب 

  100  100  40  جمع

  

     
ها در افزايش درآمد دهي و ساماندهي باالبرنده: نظر پاسخگويان در خصوص تأثير سازمان1نمودار 

  محلي

 خوب بسيار و خوب هايگزينه نمونه افراد اكثريت كه شودمي مشاهده2 نمودار و2 جدول هايداده به توجه با

 بهبود در هاباالبرنده دهيسازمان و ساماندهي كه دارند عقيده افراد اين يعني و اندكرده انتخاب را) 5/92%(

 چون است، قبل سؤال از اخذشده نتيجه كننده تائيد خود نكته اين كه است، مؤثر شهرستان مردم زندگي وضع

 افزايش به منجر درآمد افزايش اين دنبال به و شودمي محلي درآمد افزايش باعث دهيسازمان و ساماندهي
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نامناسب  متوسط خوب بسیارخوب 
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 هاداده نمودار كه شودمي استنباط طوراين نيز هاداده اساس بر.گرددمي مردم زندگي وضعيت بهبود و رفاه سطح

  .است چپ به چوله

  سطح زندگي بر بهبود هاباالبرنده : تأثير2جدول                                            

  فراواني تجمعي   درصد فراواني   فراواني  ها گزينه

  0  0  0  نامناسب 

  7,5  7,5  3  متوسط

  67,5  60  24  خوب

  100  32,5  13  بسيار خوب 

  100  100  40  جمع

  

  

  

  ها بر بهبود سطح زندگيتأثير باالبرنده: 2نمودار

       هاي پراكندگي و مركزيشاخص

از طيف  نامهپرسشدر  ازآنجاكه. شوندميي مركزي و پراكندگي سؤاالت تحقيق بيان هاشاخصاين بخش در 

همان ميانه و شاخص  هادادهاست و اين طيف داراي مقياس ترتيبي است شاخص مركزي  شدهاستفادهليكرت 

و نيمي ديگر  از آنپراكندگي نيز دامنه ميان چاركي است. ميانه مقداري از متغيير است كه نيمي از مقادير كمتر 

. محل كنيمميصعودي نزولي يا صعودي مرتب  صورتبهرا  هادادهميانه  محاسبه. براي باشندميبيشتر از آن 

، گيردميقرار  شدهمحاسبه؛ مقداري از متغيير را كه در محل شودميميانه با استفاده از فرمول زير مشخص 

 .گيريمميميانه در نظر  عنوانبه

0

50

نامناسب  متوسط خوب بسیارخوب

ر ا د و م رن ا د و م رن ا د و م رن ا د و م ب    ۴۴۴۴ -٢٢٢٢ن ھ ب ر  ب ا  ھ ه  د ن ر الب ا ب ر  ی ث ا ت ن  ا ی سخگو ا پ ظر  بن ھ ب ر  ب ا  ھ ه  د ن ر الب ا ب ر  ی ث ا ت ن  ا ی سخگو ا پ ظر  بن ھ ب ر  ب ا  ھ ه  د ن ر الب ا ب ر  ی ث ا ت ن  ا ی سخگو ا پ ظر  بن ھ ب ر  ب ا  ھ ه  د ن ر الب ا ب ر  ی ث ا ت ن  ا ی سخگو ا پ ظر  د ن د و د و د و و
ی   گ د ن ز ی  سطح  گ د ن ز ی  سطح  گ د ن ز ی  سطح  گ د ن ز سطح 

فراوانی 
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 ايعمده. مسأله ي اندآمدهدستبه SPSSآماري  افزارنرمبا استفاده از  آمدهدستبه هايميانهاست كه  ذكرشايان

كه در كاربرد ميانه وجود دارد احتمال مساوي بودن ميانه در دو توزيع فراواني متفاوت است . به همين دليل 

به نوع   با توجه. بدين منظور پيدا كنيمالزم است راهي براي تشخيص ارزش ميانه در تلخيص توزيع فراواني 

. براي محاسبه دامنه ميان چاركي ابتدا  كنيمميپراكندگي دامنه ميان چاركي را محاسبه (ترتيبي) شاخص  هاداده

. در جداول زير اندازه ميانه و دامنه ميان  كنيمميكم  از همرا  هاآنكرده و سپس  محاسبهچارك اول و سوم را 

    است. شدهمحاسبهجداگانه  صورتبهچاركي براي همه متغييرها 

  پرسشنامه   سؤاالتي پراكندگي و مركزي هاشاخص: 3جدول                                       

چارك   ميانه  سؤال

  اول

چارك 

  سوم

دامنه ميان 

  چاركي

  1  5  4  4  ها در افزايش درآمد محليتأثير ساماندهي و ساماندهي باالبرنده

  1  5  4  4  ها بر بهبود سطح زندگيتأثير باالبرنده

  75/0  4  3,25  4  هااختها در بهبود زيرسدهي باالبرندهسازمانتأثير ساماندهي و 

سازمان    ساماندهي و  صادي، فرهنگي،     دهي  باالبرندهتأثير  سعه اقت ها بر تو

  اجتماعي

4  4  5  1  

  1  5  4  4  دهي آسانسورنقش و تأثير افزايش جمعيت در ساماندهي و سازمان

  1  5  4  4  افزايش فرصت شغليها در البرندهدهي و ساماندهي  بانقش سازمان

  0  4  4  4  آثارمثبت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و محيطي

  1  3  2  2  آثارمنفي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و محيطي

  0  4  4  4  ميزان رضايتمندي افراد از عملكرد آسانسورها

  0  5  5  5  ها  شهرستان پاوهتأثير باالبرنده تله كابين برآب، چشمه

  0  5  5  5  هاي محيطها بر جذابيتدهي باالبرندهو سازمان تأثير ساماندهي

  1  3  2  2  برقيدهي پلههاي تجاري براي ساماندهي و سازمانزيرساخت مجتمع
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ها بر وضعيت دسترسي به سيستم       دهي باالبرندهتأثير ساماندهي و سازمان  

  ونقلحمل

3  2,25  3  75/0  

  1  3  2  2  جتماعيفساد ادهي تله كابين و تأثير ساماندهي و سازمان

  2  4  2  3  دهي تله كابينانتخاب كوه شاهو جهت ساماندهي و سازمان

  0  3  3  3  تصور افراد سالخورده  در استفاده از آسانسور 

  1  5  4  4  دهي تله كابين برافزايش گردشگراناثرات ساماندهي و سازمان

  1  4  3  4  درختان و جنگلدهي  تله كابين و تأثير آن برآسيب ساماندهي و سازمان

  2  5  3  4  ها بر امنيت منطقهدهي  باالبرندهساماندهي و سازمان

  2  4  2  3  برقيدهي پلههاي شهرستان جهت ساماندهي و سازمانوضعيت پله

  

  نتيجه گيري

 و فضاها انسجام منظوربه هاآن فضايي روابط به توجه با شهري فضاهاي ساختن مندنظام شهري ، ساماندهي

تحقق  شرايط ، ساماندهي .است شهر در موزون و زيبا محيطي ايجاد و هاآن بين سريع و دسترسي راحت

. دهدمي شهر صورت هويت حفظ با نيازها و زمان شرايط به توجه با را فضاها تكامل و تعامل و ارتباطات

 فضاهاي توسعه فيزيكي ساختن موزون و دادن نظم و است شهري پايدار توسعه راستاي در ساماندهي بنابراين

 و محيط و انسان بين دادن ارتباط سازمان موجب شهري ابعاد و هابخش تمام در توسعه گرفتن نظر در با شهر

 ، طبيعي ، تاريخي شرايط به توجه هوشمندانه با ايبرنامه اساس بر ساماندهي . است شهري فضاهاي روابط

 و ترتيب،فرايند نظم دهيسازمان  گيردميصورت  جامعهو  هر مكان فرهنگي و ،اقتصادي اجتماعي

. باشدميسازماني  هايهدف و تحقق	انجام كار منظوربهو استاندارهاي  آنان براي افراد  هاباالبرندهبخشيدن به 

، روابطي منظم و منطقي كه هاباالبرندهاست و ساختار  هاباالبرنده،ايجاد ساختار مناسب براي دهيسازماننتيجه 

الزم و  هايقابليت  هاباالبرنده،دهيسازمان.از طريق فرآيند آوردمياست،به وجود  هاباالبرندهعمليات 	يالزمه

    .معين انجام دهند هايهدفرا براي رسيدن به  مؤثريكافي ، كار 

انساني و مادي جهت ،طرق و وسايل منظمي براي تفكيك و هماهنگي منابع دهيسازمان وسيلهبه

 كندميتصريح  هاباالبرنده. از سوي ديگر ، ساختار سازماني  هر يك از شودميسازمان فراهم  هايهدف	تحقق

    .آيدمي كارچهكه قابليت چگونه است و به 

در همه مراحل بايد به آن توجه نمود و منحصر به  هاباالبرندهفعاليت مستمر و مداومي است كه  دهيسازمان



  و همكاراننوري                       

198 

 

 دهيسازمان "را  دهيسازمان نظرانصاحبست كه برخي از روازاين.شودميسازمان در ابتداي آن ن		طراحي

    . نام نهادند "انتخاب دائم  "يا فرايند  "مجدد 

زمينه توليدات زراعي وجود درب توليدي مستعد كشاورزي ، مناس هايزميندر سطوح كوهستاني به دليل فقدان 

 گونهاين اصوالً مازاد توليدات كشاورزي مبادله شود صورتبهنداشته و يااينكه در حدي نبوده است كه بتواند 

اجتماعات انساني در اين  روازاينتا مسكن انسان،  آيندميمناطق بيشتر محلي براي پرورش دام به شمار 

را شامل  نشينيكوچجوامع ايلي و  عمدتاًاجتماعي آن  بنديصورتو در  بسيار كم و پراكنده بوده هاسرزمين

    شودمي

كه تعدادي  هاييپيچكيلومتري شمال غرب شهر كرمانشاه پس از گذراندن  112شهرستان پاوه در فاصله 

در ميان راه  شودميپاوه نمايان  مانندبيزيباي زاگرس به نام شاهو را دور ميزند شهر پلكاني و  هايكوهاز 

هر . چنان بديع و زيباست كه روح اندايجادشده هادامنهو مزارعي كه در  هاجنگل، هاچشمهكوهسارها، 

و باغات رنگين  هاچشمهغارها، آبشارها و  عالوهبه مناظر طبيعياين  كندميرا سرشار از طراوت  ايبيننده

     كنند.بهشت استان كرمانشاه قلمداد  راكه پاوه  اندشدهسبب 

غيرهورامي  ازنظرمتخصصان خودي كار معماري و بنايي را انجام داده كه  وسيلهبهمردمان منطقه پاوه و اورامانات 

بدون  تير چوبيو يا بيشتر تنها با سنگ و  چهار طبقهشگفتي است. در بسياري از مناطق اورامانات  درنهايتها 

كه  شوندمياست هنوز اين معماري رايج است و يا برعكس ساخته  شدهساختهماسه و سيمان و گل و آهك 

به  اندبودهبه موقعيت تاريخي و جغرافيايي، اهالي منطقه ناچار  با توجه شودميدر آپارتمان ها همگي ديده 

و مرتفع را به خاطر برتري  ايدامنهخاطر حفظ و تداوم حيات خويش براي احداث روستا و شهر هميشه نقاط 

 ايساخته هايموقعيتتن انتخاب كنند . روي همين اصل است كه روستاها و شهرهاي اورامان در چنين داش

 هايرگهاست كه از  ايقوارهزيبا و  هايسنگاين منطقه  هايسازيخانهدر  كاررفتهبهنوع مصالح  اند وشده

يا دو قطعه  ها يكسنگر در بين . و به خاطر مقاومت بيشتاندشدهتهيهسنگي دامنه كوهستاني دورو نزديك 

ن اي ناحيه.( ديمه ك ) هنوز در بعضي از نقاط اين اندگذاشتهالوار چوبي درخت توت يا گردو را در ديوار كار 

شهري و روستايي با تيرهاي درختان چنار، بيد، بلوط، گالبي،  هايخانهسبك معماري معمول و متداول است و 

رفاهي بسيار اندك  –) و در روستاها امكانات خدماتي شهر پاوهز شهرستان (زالزالك مسقفي باشند. در مرك

، عدم وجود باالبر موردنيازشخصي به تعداد  هايخانهكه هيچ مركز اقامتي (مهمانسرا، اجاره  ايگونهبه باشدمي

تي و گاز كه و سرويس بهداش اورژانستجاري)وجود ندارد و نيز پمب بنزين، بانك ،  هايمجتمعدر  برقيپله

در اغلب روستاهاي  هااين در كنار. اما شودميدارند در روستاها مشاهده ن ايعمدهدر توسعه گردشگري نقش 

. امكانات تلفن شودميفقط در معدودي از روستاها ديده ن فروشياغذيهبرق و آب وجود دارد.  موردمطالعه

      رد.همراه (آنتن دهي و غيره) نيز در اكثر روستاها وجود دا

جهت شرقي  غربي داشته  عموماًاين منطقه  هايكوهكوهستاني و پربرف و باران است.  ايناحيهناحيه اورامان 

به  دهيشكلدر  هاكوه. اندشدهواقع هاآن حدفاصلمنفرد نيز در  هايكوهبرخي  اندقرارگرفتههم  موازاتبهو 
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  هاكوهموجود در  ذخايرمتكي به  هاآن. زيرا ادامه حيات اندداشتهفرهنگ و معماري مردم اورامان نقش بسزايي 

متر از سطح دريا ارتفاع  3600بوده است. بلندترين قله اورامان، موسوم به زاولي در كوهستان شاهو حدود 

. شاهو باشدميشاهو كوه منطقه اورامان  ترينمعروفزاگرس بوده و  هايكوهرشتهدارد.كوه شاهو بخشي از 

متر است  3400بلندترين كوه در استانهاي كرمانشاه و كردستان محسوب شده و ارتفاع متوسط آن از سطح دريا 

. هرچند كه احتمال ساخت پيست اسكي و نمايدميشمالي و جنوبي تقسيم  دو بخششاهو شرق اورامان را به 

كارشناسانه صورت نگرفته است.  ايهمطالعتله كابين در ارتفاعات شاهو وجود دارد اما تاكنون در اين رابطه 

و تفريح كنندگان و طبيعت  نوردانكوهتوريستي مهم براي  هايجاذبهيكي از  تواندميشاهو با امكانات فراوانش 

موجبات تسهيل  توانميبهار و زمستان باشد با نصب تجهيزات تله كابين  ويژهبهگردان در فصول مختلف سال 

  را به منطقه فراهم آورد. هاتوريستچه بيشتري از و جذب تعداد هر  وآمدرفت

عنوان مركزيت شهرستان باسابقه تاريخي و فرهنگي منحصفربفرد، توپوگرافي كوهستاني، شهر پاوه به

هاي جاري از مقصدهاي با توانايي ورسوم خاص، اقليم مناسب، پوشش گياهي و جنگلي و رودخانهآداب

هاي اخير نيز پذيراي شده است و در سالدشگري ملي و استاني معرفيهاي جامع گرگردشگري باال در طرح

    المللي بوده است.گردشگراني با برد ملي و بين

هاي شاخص دو استان مجاور يعني كرمانشاه و كردستان را پيوند گرفته كه جاذبهمحور گردشگري شكل -

ها را فردترين جاذبهپاوه بوده و به لحاظ فرهنگي و اكو توريستي بهترين و منحصربه هاآن، مركز ثقل دهدمي

ترين غار آبي به درياچه آب شيرين زريبار در شهرستان مريوان و بزرگ توانمي هاآن. ازجمله باشندميدارا 

قوري قلعه، روانسر، كرمانشاه  سنندج، مريوان، داالني، پاوه، هاآنآسيا قوري قلعه اشاره نمود و مسير دسترسي به 

    .باشدميو برعكس 

جاي عنوان گردشگري مسئوالنه به طبيعت بهگرفته به منطقه باهدف اكو توريسم بهبازار گردشگري شكل   -

ازحد را به همراه دارد، فرصتي بسيار خوب جهت توسعه پايدار گردشگري  انبوه كه تخريب و بارگذاري بيش

    اظت از طبيعت است.گردشگري برمبناي حف

هاي اقامتي، پذيرايي و تفريحي شهر پاوه از فرصت تأسيساتبرخورداري از امكانات، تسهيالت، خدمات، -

    كابين است.ويژه منطقه جهت توسعه گردشگري و احداث تله

ي روي مستقيم تأثيرگذاري در بخش گردشگري با توجه به فاصله نزديك پاوه با مركز استان هرگونه سرمايه -

    منطقه و استان خواهد داشت.

  . شودمي طبقهسهي با بيش از هايخانهافزايش جمعيت هر سال نسبت به سال قبل و موجب ساختن  - 

بيشتر در آنجا  وآمدرفتكه باعث  هاآندر  برقيپلهتجاري در سطح شهر و امكان ساخت  هايمجتمعوجود  -

   . باشندميي در پاوه خلوت تجار هايمجتمعبيشتر  اصوالًچون  شودمي
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