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بندی آمایشی برای توسعة گردشگری با رویکرد اکولوژیک )مطالعة منطقه

  موردی: استان خوزستان(

 
  5زادهپریسا تقی

 taqizade921@atu.ac.irدانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی،   
 

 
 

 

  چکیده
 

های مناطق نمونة گردشگری استان ها و پتانسیلپژوهش، شناسایی و ارزیابی قابلیتهدف از این 
خوزستان با تأکید بر توسعة پایدار گردشگری و آمایش سرزمین است. در این تحقیق از روش اسنادی و مطالعة 

 ت. طبق آمارموردی استفاده شده است. صنعت گردشگری امروزه از صنایع پر درآمد، پاک و کم هزینة دنیا اس

های باستانی و تاریخی است. استان های طبیعی و رتبة دهم جاذبهسازمان جهانی، ایران دارای رتبة پنجم جاذبه

های پرآب بسیار از موقعیت ژئوپولتیکی و مهمی برخوردار بوده است. واسطة رودخانهخوزستان از دیرباز به
متمدن آن زمان )دولت عیالم( در این سرزمین  سرزمین خوزستان، مهد تمدن کهن است و نخستین دولت

ترین مرکز ارتباط مردم فالت ایران با سال ق.م، بزرگ 2222پای گرفته است. شهر شوش پایتخت عیالم در 

شود. آثار نام برده می "کلید دروازه تمدن".به همین دلیل از خوزستان به النهرین بوده استساکنان جلگة بین

های آبی شوشتر اند عبارتند از چغازنبیل، سازهتان خوزستان که به ثبت جهانی رسیدهو بناهای تاریخی اس
ها را توان آنهای باستانی متعدد که میها، سدهای باستانی(،کول فرح، تپهها، پل)مجموعه آبشارها، آسیاب

تواند های بسیار زیاد، میها و پتانسیلهای باستانی کشور نامید. استان خوزستان با قابلیتترین سایتبزرگ

های مهم گردشگری و صنعتی کشور محسوب شود. وجود سدهای عظیم مانند کرخه، سد دز، سد یکی از قطب

گذاری در های زیبای پشت سد با پالژهای بسیار زیبا یکی از بهترین مناطق سرمایهشهید عباسپور و دریاچه
 شوند. توسعة گردشگری استان خوزستان محسوب می

بندی، آمایش سرزمین، توسعة گردشگری، رویکرد اکولوژیک، ارزیابی : منطقههای کلیدیاژهو

 توان اکولوژیک. 
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