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 موانغ توسؼه گزدشگزی استبن مبسندران

 
 2ػبداهلل ابزاهیمی، 1حکیمه احسبنی

 
 ٔٛػؼٝ آٔٛصؽ ٓبِی ٚ غیشا٘تفبٓی سٚصثٟبٖ، وبسؿٙبػی اسؿذ-1

 ٔٛػؼٝ آٔٛصؽ ٓبِی ٚ غیشا٘تفبٓی سٚصثٟبٖ، ٞیبت ّٕٓی، دوتشی-2
Kadous. sh@gmail. com 

 

 

 چکیده 

أشٚصٜ ثیؾ اص ٞش صٔبٖ دیٍش ربٔٔٝ رٟب٘ی دس حبَ سؿذ ٚتٛػٔٝ ثٛدٜ ٚ دس حبَ رؼتزٛی اثضاس ٚ ٔمذٔبتی اػت تب ثتٛا٘ذ ٔٛرت 

ٔی  اٌش ٔب دس ثٟشٜ ٌیشی اص اٚهبّ ٚ احٛاِی وٝ رٟبٍ٘شدی ثیٗ إِّّی ثٝ ٕٞشاٜ، وبٞؾ ٘ب ثشاثشی ٞب ی ارتٕبٓی ٚ فشٍٞٙی ٌشدد

اص ایٗ سٚ ؿٙبػبیی ، ٔی تٛا٘یٓ صٔیٙٝ سؿذ ٚ تٛػٔٝ سا دس وـٛس اص ًشیك تٛػٔٝ كٙٔت ٌشدؿٍشی ایزبد وٙیٓ، وبٔیبة ٌشدیٓ، آٚسد

 . ػپغ ٔتغیش ٞبی پظٚٞؾ تٔشیف ٔی ؿٛ٘ذ، ػئٛاالت ٚ فشهیبت پظٚٞؾ پشداختٝ، اٞذاف، إٞیت آٖ، ٚ ثیبٖ ٔؼئّٝ
 

 : ٌشدؿٍشی، تٛػٔٝ، تٛسیؼتکلمبت کلیدی
 

 مقدمه

تشدیذی ٘یؼت وٝ ٕٞٝ وـٛسٞبی رٟبٖ دس سلبثتی تٙىبتًٙ دس پی ثٟشٜ ٌیشی اص . رٟبٍ٘شدی ٌؼتشدٜ تشیٗ كٙٔت خذٔبتی اػت

ایٗ ثٝ ٚیظٜ دسیبفت ػٟٓ ثیـتش اص دسآٔذ ٚ ثبال ثشدٖ ػٌح اؿتغبَ ٘بؿی اص ثٟیٙٝ ػبصی ، ارتٕبٓی ٚ فشٍٞٙی، ٔضایبی التلبدی

پش سٚ٘ك ٚ سٚ ثٝ تٛػٔٝ پغ اص كٙٔت ٘فت ٚ خٛدسٚ ػبصی اػت وٝ ، ٗ پذیذٜ التلبدی پٛیبٌشؿٍشی ػٛٔیكٙٔت . كٙٔت ٞؼتٙذ

تٛػٔٝ ، ایزبد اؿتغبَ ف تفبٞٓ فشٍٞٙی ٚ كّح ثیٗ وـٛسٞب. دسآٔذٞبی اسصی چـٍٕیشی ثٝ ٕٞشاٜ داسد، ثشای ثؼیبسی اص وـٛسٞب

رٌّٛیشی اص سٚ٘ذ ٟٔبرشت سٚػتبییبٖ ثٝ ؿٟشٞب ٚ ، افضایؾ دا٘ؾ ٕٓٛٔی، فشًٞٙ ٚ ػیبػت، سؿذ ٚ پبیذاسی دس التلبد، فشٍٞٙی

دس ثٙذ ؿؾ ػٙذ چـٓ ا٘ذاص . آؿٙبیی ثیـتش ٔشدْ ثب آحبس ًجیٔی ٚ تبسیخی ٌٔٙمٝ ٚ ػبیش وـٛسٞب اص دیٍش آحبس ایٗ كٙٔت اػت

ثش سؿذ ثیؼت ػبِٝ اؿبسٜ ٔی وٙذ وٝ ٞذف وـٛس وؼت ربیٍبٜ اَٚ التلبدی دس ػٌح ٌٔٙمٝ آػیبی رٙٛثی ٚ غشثی ثب تىیٝ 

كٙٔت ٌشدؿٍشی ثبیذ دس اِٛیت ، ثب تٛرٝ ثٝ ایٗ ثٙذ. استمبی ٘ؼجی دسآٔذ ػشا٘ٝ ٚ سػیذٖ ثٟبؿتغبَ وبُٔ اػت، ٔؼتٕش التلبدی

چشا وٝ ثب ٚرٛد هشیت اؿتغبَ صایی ثبال دس ایٗ ثخؾ ٌٕٔئٙب ثبٓج سؿذ پش ؿتبة التلبد ٕٞشاٜ ثٟجٛد تٛصیْ ، ٞبی تٛػٔٝ لشاس ٌیشد

ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ ایشاٖ دس ثخؾ ربرثٝ ٞبی ًجیٔی ٚ اوٛتٛسیؼٓ ستجٝ پٙزٓ ٚ دس ثخؾ ربرثٝ ٞبی . ثٛددس آٔذ وـٛس خٛاٞذ 

تبسیخی ٚ ثبػتب٘ی ستجٝ دٞٓ د٘یب سا داسد ثش اػبع پیؾ ثیٙی ٞب دس پبیبٖ ثش٘بٔٝ ٞفتٓ تٛػٔٝ وٝ ٔلبدف ثب پبیبٖ ػٙذ چـٓ ا٘ذاص 

 . س دسآٔذ اسصی دس ػبَ دػت یبثذٔیّیبسد دال 22ػبِٝ وـٛس اػت ثبیذ ثٝ ػبال٘ٝ  22
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 بیبن مسئله تحقیق

ٞذایت ٚ تٛػٔٝ كٙٔت ٌشدؿٍشی یىی اص ٔٙجْ ثؼیبس ٟٔٓ دس وؼت دسآٔذ ٚ ایزبد اؿتغبَ ثٛدٜ ٚ تبحیشات ، اص ایٗ سٚ ثش٘بٔٝ سیضی

ؼجی دس ایٗ سؿتٝ ٔٛاْ٘ ٚ ٌٔبِٔبت اِٚیٝ ٘یض ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ ثب ٚرٛد ٔضیت ٘. فشٍٞٙی ٚ صیؼت ٔحیٌی ثٝ ٕٞشاٜ داسد، ارتٕبٓی

ایٗ ٔٛاْ٘ ٚ تٍٙٙبٞب ٕٔىٗ اػت ٘بؿی اص پذیذٜ ٞبی . تٍٙٙبٞبیی ػجت ؿذٜ اػت وٝ احش ثخـی كٙٔت ٔضثٛس ثب چبِؾ ٔٛارٝ ٌشدد

 . هٔف تجّیغبت یب فمذاٖ أىب٘بت صیش ثٙبیی ٚ خذٔبتی ثبؿذ وٝ دس ایٗ پظٚٞؾ ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔی ٌیشیذ، ػبختبسی

 

 بی تحقیقسوال و فزضیه ه

ٔٛاْ٘ ٚ تٍٙٙبٞبیی ٔٛرٛد دس تٛػٔٝ كٙٔت ٌشدؿٍشی اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ -1ثب چٙیٗ سٚیىشدی ٚ ػئٛاَ اكّی پظٚٞؾ ٓجبست اػت : 

 چٝ پذیذٜ ٞبیی دس ٓذْ تٛػٔٝ كٙٔت ٌشدؿٍشی اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ ٔٛحش اػت ؟ -2چیؼت ؟ 

ًجیٔت ٌشدی یىی اص اػتبٖ ٞبی ثشتش وـٛس ٔحؼٛة ٔی ؿٛد ٚ اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ ثب تٛرٝ ثٝ ٔٛفمیت ًجیٔی ٚ رغشافیبیی دس ثخؾ 

خٛد دسیبی ٔبص٘ذساٖ ثب ػبحُ صیجب ٚ ٔٙبػت ثٝ ٕٞشاٜ . ٞش ػبِٝ ٔیّیٖٛ ٞب ٘فش ٌشدؿٍش سا اص ٘مبى ٔختّف وـٛس رزة ٔی وٙذ

چٝ ٞب ٚ ربرثٝ ٞبی ًجیٔی دسیب، تبالة ٞب، چـٕٝ ٞب، آة ٞبی ػشد ٚ ٌشْ ٔٔذ٘ی، سٚدخب٘ٝ ٞب، آثـبسٞب، ٟ٘شٞب، پبسن ٞبی رٍّٙی

دیٍش ٚ أبوٗ تبسیخی  ٚ فشًٞٙ ٞبی ٔتّٙٛ اص ربرثٝ ٞبی ثؼیبس ٟٔٓ ایشاٍ٘شدی ٚ رٟبٍ٘شدی ایٗ اػتبٖ اػت ٕٞچٙیٗ ٚرٛد ػٝ 

ٔحٛس استجبًی ثٝ ٔشوض وـٛس ثبٓج ٔی ؿٛد وٝ ٔؼبفشاٖ صیبدی اص اغّت ٘مبى وـٛس ثشای ٌزسا٘ذٖ اٚلبت فشاغت خٛد ایٗ اػتبٖ سا 

ثب اػتفبدٜ اص تٕبٔی أىب٘بت ٚ لبثّیت ٞب دس رٟت سفْ ثب تٛرٝ ثٝ دسكذ ثبالی ثیىبسی رٛا٘بٖ ایٗ اػتبٖ الصْ اػت . ة وٙٙذا٘تخب

ثذیٗ ِٔٙٛس ٌؼتشؽ كٙٔت ٌشدؿٍشی ثٝ ٓٙٛاٖ كٙٔتی . ایزبد اؿتغبَ ٚ وؼت دسآٔذ اص ساٟٞبی ٔختّف الذاْ ٔی ؿٛد، ٔحشٚیت

ٔحیي صیؼت ٚ خذٔبت دس تٔبُٔ اػت ثب تٛرٝ ثٝ تزشیجبت ، فشًٞٙ، وـبٚسصی، التلبد فشاثخـی وٝ ثب حٛصٜ ٞبی ٔختّفی ِ٘یش

ٔی تٛا٘ذ . ارتٕبٓی آٖ ٘بحیٝ ٌشدیذٜ اػت –ػبیش ٔختّف ٔٙبًك رٟبٖ تٛػٔٝ كٙٔت ٌشدؿٍشی ٔٛرت سؿذ ٚ پیـشفت التلبدی 

 . ثٝ ٓٙٛاٖ یىی اص اثضاسٞبی تٛػٔٝ دس اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ لشاس ٌیشد

 

 روش تحقیق

اص تحمیك تٛكیفی اػت ٚ تحمیك صٔیٙٝ یبثی ؿىّی . تحمیك حبهش اص ِ٘ش ٞذف وبسثشدی ٚ سٚؽ تٛكیفی اص ّ٘ٛ صٔیٙٝ یبثی اػت

ٓجبست اػت اص ٔـبٞذٜ پذیذٜ ٞب ثٝ ِٔٙٛس ٔٔٙب دادٖ ثٝ رٙجٝ ٞبی ٔختّف اًالٓبت رْٕ آٚسی ؿذٜ : تحمیك صٔیٙٝ یبثی اُٟبسات 

تحمیك كٛست ٌشفتٝ . (142، 1382، )حؼٗ صادٜ. ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔی وٙذ، ٚ چٝ فىش ٔی وٙٙذ ٔشدْ سا دسثبسٜ ایٙىٝ چٝ ٔی دا٘ٙذ

٘تبیزی وٝ اص آصٖٔٛ اَٚ ) ػبختبسی ( ثٝ دػت آٔذٜ ثب ٘تبیذ تحمیمبت ، ثیبٍ٘ش آٖ اػت وٝ ٓٛأُ ٔتٔذدی تبحیش ٌزاس اػت اص رّٕٝ

لجّی تب وٖٙٛ ثب ٚرٛد ثشخی اكالحبت دس ػٌح ٔذیشیتی ٚ  لجّی ػبصٌبسی داؿتٝ ٚ ٔتبػفب٘ٝ ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ اص ا٘زبْ تحمیك

آصٖٔٛ فشهیٝ . ٍ٘شفتٝ ٚ اغّت ٔـىالت ٕٞچٙبٖ پب ثشرب اػتتغییشات ٕٓذٜ ٚ ػبختبسی دس ایٗ ثخؾ ا٘زبْ ، تـىیالت ایٗ كٙٔت

) أىب٘بت صیشثٙبیی ٚ خذٔبتی ( ثب ٘تبیذ تحمیمبت لجّی ػبصٌبسی داؿتٝ ٚ ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ ٚرٛد أىب٘بت صیش ثٙبیی ِ٘یش ربدٜ  دْٚ

، تّفٗ ٚ ػیؼتٓ ٞبی ثٟذاؿتی ٚ ٕٞچٙیٗ خذٔبتی ِ٘یش ٞتّذاسی، ؿجىٝ ٞبی آة ٚ ثشق، ػیؼتٓ حُٕ ٚ ٘مُ، تبػیؼبت البٔتی، ٞب

، ی ثشای ٌؼتشؽ كٙٔت ٌشدؿٍشی دس یه ٌٔٙمٝ حیبتی ثٛدٜ ٚ ٚرٛد آٖ ٞب هشٚسی اػتدفبتش ٔؼبفشتی ٚ تٛسٞبی فشٍٞٙ

ٕٞچٙیٗ آصٖٔٛ ِ٘شیٝ ػْٛ ) ٔـىالت فشٍٞٙی ٚ ارتٕبٓی ( ثب ٘تبیذ تحمیك لجّی ػّضٌبسی داؿتٝ ٚ ٘ـبٖ ٔی دٞذ ثبال ثٛدٖ ػٌح 

 . ٌٙمٝ هشٚسی اػتثشای ٌؼتشؽ كٙٔت ٌشدؿٍشی دس یه ٔ، آٌبٞی ٚ سفتبس ٌّٔٛة ٔشدْ ربٔٔٝ ٔیضثبٖ

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

محیط زیسپىجمیه کىفراوس ملی شهرسازی ،معماری،عمران ي  

3 
 

 تؼزیف توریسم 

تـىیُ ؿذٜ ، وبس ٚ ًشیمٝ ثٛدٜ، پؼٛ٘ذی وٝ ثٝ ٔٔٙی ُٕٓ ایؼٓػیبحت ٚ ، ػفش، ثٝ ٔٔٙی ٌـت تٛسوّٕٝ تٛسیؼٓ اص دٚ ثخؾ 

 ( 1379، ) آسیب٘پٛس. اػت

 

 انواع توریسم 

 وٙیٓ :تٛسیؼٓ اص چٙذ ِحبٍ لبثُ ا٘ذاصٜ ویشی اػت وٝ دس ایٗ فشكت ثٝ چٙذ ٔٛسد اؿبسٜ ٔی 

 الف ( اس نظز قلمزو سیبسی و جغزافیبی 

 توریسم خبرجی . 1 

رٟبٍ٘شداٖ چٝ اص ِ٘ش ٔجذا ٚ چٝ اص ِ٘ش ٔملذ ثب ٌؼتشٜ ٞبی ، ثٝ فٔبِیت ٞبیی اص رٟبٍ٘شدی ٌفتٝ ٔی ؿٛد وٝ ثشداسٞبی آٖ یٔٙی

فٔبِیت ٞبی رٟبٍ٘شدی خبسری یب ، ؼتیخبسد اص لّٕشٚ ػیبػی یه وـٛس ٚ خشٚد اتجبّ یه وـٛس ثٝ خبسد ثب اٍ٘یضٜ ٚ اٞذاف تٛسی

 . ( 142كفحٝ ، 1375، ) ٓجبع صادٌبٖ. ثیٗ إِّّی آٖ وـٛس سا تـىیُ ٔی دٞذ

 

 توریسم داخلی . 2

دس داخُ ، ٓجبست اػت اص ٔزٕٛٓٝ ٔؼبفشت ٞبی داخّی وٝ ثب اٍ٘یضٜ ٚ اٞذاف ػیبحتی دس چبسچٛة تٔبسیف ّٕٓی رٟبٍ٘شدی

 . ( 142) ٔٙجْ پیـیٗ : كفحٝ . وـٛس تٛػي اتجبّ خٛ آٖ وـٛس ا٘زبْ ٔی ٌیشدٔشصٞبی ػیبػی ثیٗ إِّّی یه 

 ة ( اص ِحبٍ اٍ٘یضٜ ٚ ٞذف 

 

 توریسم فزهنگی . 1

اٚ رٟبٍ٘شدی سا فی . ٔه ِ٘ٛتی  رٟبٍ٘شدی فشٍٞٙی سا پبیبٖ فشآیٙذ ص٘ذٌی پزیشتش وشدٖ ارتٕبّ ثشای اٞبِی رٟبٍ٘شداٖ ٔی دا٘ذ

ثٙبٞب ، آداة ٚ سػْٛ، ایٗ ّ٘ٛ تٛسیؼٓ ثشای آؿٙبیی ثب ٔٛاسیج فشٍٞٙی ٚ ٞٙشی. ( 264كفحٝ ، 1379، ٘فؼٝ ٞذف ٕ٘ی دا٘ذ ) فبهّی

تٛسیؼت ٞبیی ٔٝ دس ایٗ ٌشٜٚ لشاس داس٘ذ تٛسػیت ٚ . تحمیمبتی ٚ پظٚٞـی كٛست ٔی ٌیشد –ٚ آحبس تبسیخی ثب ٞذف ٞبی آٔٛصؿی 

تٛسیؼٓ فشٍٞٙی ثشای ؿٙبخت ٞش چٝ ثٟتش تٕذٖ ٞبی ٌزؿتٝ .  ( 19كفحٝ ، 1374، ) سهٛا٘ی. رٟبٍ٘شد وبٚؿٍش ٘بٔیذٜ ٔی ؿٛ٘ذ

دسثبسٜ تٛسیؼٓ فشٍٞٙی ٔی . ( 15كفحٝ ، 1378، ب آداة ٚ سػْٛ ٚ ػٙٗ ارتٕبٓی یه ربٔٔٝ ؿىُ ٔی ٌیشد ) كب٘ٔیٚ آؿٙب ؿذٖ ث

ٔی تٛاٖ ثٝ استمبی ػٌح حفبُت ثب ثش٘بْ سیضی ٚ ٔذیشیت كحیح . تٛاٖ ٌفت اص آ٘زب وٝ ایٗ ّ٘ٛ تٛسیؼٓ ِٔٛٛد ٔیشاث فشٍٞٙی اػت

ٔشٔت ٚ احیبی آحبس ، حفبُت، ثٝ ٓٙٛاٖ ٔخبَ فٔبیت ٞبی ٔیشاث فشٍٞٙی دس ٓشكٝ پظٚٞؾ.  اص ٔیشاث فشٍٞٙی وـٛسٞب وٕه وشد

ایزبد ٚ ٌؼتشؽ ٔٛصٜ ٞب ٚ ٔٔشفی ؿبیؼتٝ ٔیشاث فشٍٞٙی دس داخُ ٚ خبسد اص وـٛس ٔی تٛا٘ذ دس رّت ٞش چٝ ثیـتش ، ثبػتب٘ی

 . ٓاللٕٙذاٖ ٚ افضایؾ تٛسیؼٓ فشٍٞٙی ٔٛحش ٚالْ ؿٛد

 

 توریسم ورسشی . 2

، ؿىبس، لبیمشا٘ی، وٜٛ ٘ٛسدی، ٔخُ اػىی. تٛسیؼٓ ٚسصؿی ٘بٔیذٜ ٔی ؿٛد، ٞش ّ٘ٛ ٔؼبفشتی وٝ ثٝ ِٔٙٛس فٔبِیتٟبی ٚسصؿی ثبؿذ

رٍٟٙشداٖ . . . زبد تحلیالت دس أش ٚسصؽ ٚثؼیبسی اص وـٛسٞب ثب ػبخت ٔزٕٛٓٝ ٞبی ٚسصؿی ٔزٟض ٚ ای. . .، ؿشوت دس ٔؼبثمبت ٚ

 . ( 15كفحٝ ، 1355، ٓاللٕٙذ ثٝ ایٗ سؿتٝ سا رّت ٔی وٙٙذ ) فین ثخؾ
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 توریسم تجبری . 3

ٔؼبفشت ٞبی تزبسی ٚ ثبصسٌب٘ی ربیٍبٜ ٚیظٞبیی دس ، تجْ آٖ تٛػٔٝ سٚصافضٖٚ تزبستثب تٛػٔٝ ػشیْ ٚػبیُ تزٟیضات استجبًی ٚ ثٝ 

ٕ٘بیـٍبٜ ٞبی وبال ٚ ، ایٗ ّ٘ٛ ٔؼبفشت ٞب ؿبُٔ ػفشٞبیی اػت وٝ افشاد ثشای ؿشوت دس ثبصاسٞب. داسد فٔبِیت ٞبی رٟبٍ٘شدی

 . ( 143كفحٝ ، 1375، كٙبیْ ٚ یب ػش وـی ٚ ثبصدیذ ا تبػیؼبت وبسخب٘ٝ ٞب ٚ ِ٘بیش آٖ ا٘زبْ ٔی دٞٙذ ) ٓجبع صادٌبٖ

سٚاثي التلبدی ثبصسٌب٘ی ٔیبٖ وـٛسٞب ٚ ؿشوت ٞبی  دس ایٗ ّ٘ٛ تٛسػیٓ ٘مؾ دِٚت ٞب ٚ ؿشوت ٞبی خلٛكی دس ثشلشای

ثٝ خلٛف ػیبػت ٞبی تٔییٗ وٙٙذٜ دِٚت دس ٌٕشوبت ٚ ػِٟٛت ربثزبیی ٚ كبدسات ٚ ٚاسدات وبال لبثُ ، خلٛكی ٟٔٓ ثٛدٜ

 . تٛرٝ اػت

 

 توریسم اجتمبػی . 4

دیذاس اص دٚػتبٖ ٚ آؿٙبیبٖ . آٖ ٔٛسد ِ٘ش اػت ربٔٔٝ ؿٙبػی ٚ أخبَ، ٔشدْ ؿٙبػی، ٕٓذتب اٞذاف ارتٕبٓی، دس ایٗ ّ٘ٛ رٟبٍ٘شدی

 . (19، كفحٝ 1374، ) سهٛا٘ی. خٛیـبٚ٘ذاٖ ٘یض اص ّ٘ٛ رٟبٍ٘شدی ارتٕبٓی ثٝ ؿٕبس ٔی آیٙذٚ

 

 سیبرتی  –توریسم مذهبی . 5

اص . ٔزٞجی اػت تٛسیؼٓ، اص دیٍش ا٘ٛاّ تٛسیؼٓ وٝ ػٟٓ لبثُ تٛرٟی اص تحشوبت ا٘ؼب٘ی سا دس ساػتبی فٔبِیت ٞبی رٟبٍ٘شدی داسد

ٔی تٛا٘ذ ٔشاػٓ ، رّٕٝ ٟٔٓ تشیٗ رشیب٘بت ٔزٞجی وٝ ٕٞٝ ػبِٝ حزٓ ِٓیٕی اص ٔؼبفشاٖ سا دس ػشاػش رٟبٖ ثٝ تحشن ٚا ٔی داسد

 . (143، كفحٝ 1375، ) ٓجبع صادٌبٖ. سا ٘بْ ثشد. . . آتـىذٜ ٞب ٚ، صیبستٍبٜ ٞب، صیبست أبوٗ ٔمذػٝ، حذ

 

 تٛسیؼٓ دسٔب٘ی . 6

یؼٓ خبف افشاد ٚ ٌشٜٚ ٞبیی اػت وٝ ثٝ ِٔٙٛس ٔٔبِزٝ دسٔبٖ ٚ ثب اٞذاف پضؿىی ٚ اػتفبدٜ اص آة ٚ ٞٛایی ػبِٓ ٚ ثٝ ایٗ ّ٘ٛ تٛس

 . دٚس اص آِٛدٌی الذاْ ثٝ ٔؼبفشت ٔی وٙٙذ

 

 فزهنگی و سیست محیطی توریسم  –اجتمبػی ، اثزات اقتصبدی

 الف ( اثزات مثبت و مطلوة 

 اثزات اقتصبدی توریسم . 1

ثٝ خلٛف ثٔذ اص رًٙ رٟب٘ی دْٚ كٙٔت تٛسیؼٓ پب ثٝ ٔشحّٝ ٌزاؿت ٚ ثٝ چٙبٖ إٞیت ٚ آتجبسی ، ًَٛ یه كذ ػبَ اخیشدس  

ثّىٝ ثٝ ٓٙٛاٖ وّیذی تشیٗ كٙٔت دس رٟبٖ ، دػت یبفتٝ وٝ ثٝ رشات ٔی تٛاٖ ایٗ كٙٔت سا دس لشٖ ثیؼت ٚ یىٓ اٌش ٘ٝ ثضسٌتشیٗ

ایٗ سؿذ دس ثشخی اص ٔٙتٟی ، سؿذ التلبدی ایٗ وـٛسٞب سا ثٝ د٘جبَ داؿتٝ، وـٛسٞبسؿذ كٙٔت تٛسیؼٓ دس ثشخی اص .  ثش ؿٕشد

دس ایٗ ٔیبٖ ػٟٓ وـٛسٞبی پیـشفتٝ كٙٔتی ثٝ ٔشاتت ثبالتش اص وـٛسٞبی دس حبَ تٛػٔٝ ، وٕتش ٚ دس ثشخی ثیـتش ثٛدٜ، وـٛسٞب

تٛػٔٝ رٟبٍ٘شدی . ایزبد اؿتغبَ ٚ دسآٔذ اػت، كٙٔتٟٔٓ تشیٗ احش تٛػٔٝ ای ایٗ . آحبس التلبدی تٛسیؼٓ چٙذٌب٘ٝ اػت. ٔی ثبؿذ

ثخـی اص دسآٔذٞبی ٔبِیبتی اص ٔبِیبت ثش ؿشوت ٞب ٚ ٔبِیبت ثش فشٚؽ اخز ٔی . دس افضایؾ دسآٔذٞبی ٔبِیبتی ٘یض تبحیش ٔؼتمیٓ داسد

تٛسیؼٓ ٕٞچٙیٗ دس . یبثذٔیضاٖ فشؽ ٚ ثٝ تجْ آٖ دسآٔذٞبی ٔبِیبتی ٘یض افضایؾ ٔی ، ٚلتی تٔذاد ٌشدؿٍش صیبد ٔی ؿٛد. ؿٛد

تبٔیٗ اسص ٚ ثٟجٛد تشاص پشداخت ٞب ٘مؾ ٔٛحشی داسد ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ ثب ٚسٚد ٌشدؿٍش ثٝ ٌٔٙمٝ ای تمبهب ثشای وبالٞبی ثٛٔی ٚ تِٛیذ 
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وٙذ ٚ  اسص ٚاسد ٔی، دس ٘تیزٝ وبال خشیذاسی وشدٜ، ثٝ ثبصاس داخّی ٚاسد ٔی ؿٛدچٖٛ ٌشدؿٍش ثٌٛس ٔؼتمیٓ . داخّی افضایؾ ٔی یبثذ

. ( 33ٚ  34كفحٝ ، 1377، ٔشدْ وـٛسٞبی غٙی ػٛد ثجشد )صاٞذیثبٓج ٔی ؿٛد التلبد وـٛس ٔیضثبٖ اص دسآٔذٞبی فشاٚاٖ 

رٟبٍ٘شدی ٓالٜٚ ثش ٔضایبی روش ؿذٜ ٞٓ ػجت سٚ٘ك ٚ ایزبد دسآٔذ ثیـتش ثشای اوخش ٔشدْ اص ِ٘ش وؼت ٚ وبس ٚ ثٝ فشٚؽ سفتٗ 

ٚ ٞٓ ثشای وـٛسٞبیی وٝ داسای صیجبیی ٞبی ًجیٔی ٚ ٔیشاث فشٍٞٙی غٙی ٚ أبوٗ تبسیخی  فشآٚسدٜ ٞبی وـبٚسصی ٚ كٙٔتی ؿذٜ

. ٔٛرت تٛرٝ ٞش چٝ ثیـتش رٟبٍ٘شداٖ ؿذٜ ٚ آٖ وـٛس سا كبحت ٔیّیٖٛ ٞب دالس دسآٔذ ّٔی اص ًشیك رٟبٍ٘شدی ٔی وٙذ. ٞؼتٙذ

، ٚ ٚرٛٞی وٝ رٟت اػتفبدٜ اص خذٔبت ٔختّف داس٘ذ اؿیبء ٚ ِٛاصْ رٟبٍ٘شداٖ دس ٔذت البٔت خٛد دس وـٛسی خشیذاسی ٔی وٙٙذ

، ٕٞبٖ احشاتی سا دس التلبد یه وـٛس داسد وٝ كذٚس وبال دس ٔٛاص٘ٝ ثبصسٌب٘ی ٚ تشاص پشداخت ٞبی ثیٗ إِّّی ایفب ٔی وٙذ ) دیبثی

 احشات ٔخجت التلبدی ٓجبستٙذ اص :.  ( 55كفحٝ ، 1371

 . افضایؾ سلبثت دس خذٔبت سػب٘ی-

 . سآٔذافضایؾ د-

 . ایزبد اؿتغبَ-

 . افضایؾ تمبهب ثشای كٙبیْ-

 . ثٟجٛد خذٔبت ٚ تؼٟیالت ؿٟشی-

 

 فزهنگی –اثزات اجتمبػی . 2

وبٞؾ ٘بثشاثشی ٞبی ، كّح ًّجی، اٌش چٝ تٛػٔٝ رٟبٍ٘شدی دس ثیٗ ا٘جٜٛ ٔشدْ ٕٔىٗ اػت اثضاسی رٟت استمبء ػٌح آٌبٞی

أب ثشخی دیٍش ٘یض ثش ایٗ ثبٚس٘ذ وٝ ٍ٘شؽ ٞب ٚ ثبٚسٞبی . ثٝ ِ٘ش ٔی سػذ، ٓشهٝ وشدٖ فشًٞٙ ٚ ٞٛیت ّٔی ٚ لٛٔی، ارتٕبٓی

ٔزٞت ٚ آتمبدات خٛیؾ ػؼت ٔی ، اخالق، پیٛ٘ذٞب ٚ ٔٙبػجبت ٔشدٔی ثب فشًٞٙ، ٔشدٔی دس ٔٛارٝ ثب رٟبٍ٘شداٖ تغییش ٔی وٙذ

ی ٚ رٟبٍ٘شداٖ ثش اسصؽ ٞب ٚ سٚیٝ ٞبی ػٙتی تبحیشات رٟبٍ٘شد. ؿٛد ٚ حتی ثشخی آٖ سا ٚػیّٝ ایی ثشای اٌ٘ٔبف اخاللی ٔی دا٘ٙذ

رٟبٍ٘شدی كشفب ٓبّٔی اػت وٝ ثٝ تٛػٔٝ آ٘چٝ اص لجُ دس ، ثٝ ػخٗ دیٍش. ِٚی ٘جبیذ ٕٞٝ چیض سا ثٝ آٖ ٘ؼجت داد، یه ٚالیت اػت

یشی تبحیش دس ٕٞبٖ ٔؼ، یٔٙی دس وُ ارتٕبّ. رٟبٍ٘شدی ٕٞٛاسٜ ثٝ كٛست یه وبتبِیضٚس ُٕٓ ٔی وٙذ. ساٜ اػت ػشٓت ٔی ثخـذ

 . ( 7كفحٝ ، 1363، ) ثٛدیجب. ٔی ٌزاسد وٝ تبسیخ حشوت ٔی وٙذ

 فشٍٞٙی ٓجبستٙذ اص : –ثشخی اص احشات ٔخجت ارتٕبٓی 

 . . . . رـٗ ٞب ٚ، تزذیذ حیبت ٞٙشٞبی ػٙتی، ثٝ ٕ٘بیؾ ٌزاسدٖ ٞٛیت ّٔی ٚ لٛٔی، افضایؾ حٕبیت اص فشًٞٙ ػٙتی (1

 . اص ثیٗ سفتٗ ٕ٘ٛد ٞبی ٔٙفی دس احش تٕبع ٔؼتمیٓ رٟبٍ٘شداٖ ٚ اٞبِی  (2

 . وبٞؾ ٘بثشاثشی ٞبی ارتٕبٓی اص ًشیك تغییش دس ٔـبغُ ٚ تغییش دس ٘مؾ ٞبی ارتٕبٓی، ایزبد فشكت ٞبی رذیذ ارتٕبٓی (3

 . افضایؾ ٔحُ ٞبی ٌشدؽ ٚ تفشیح ثب تٛػٔٝ تـىیالت رٟبٍ٘شدی (4

ثٟجٛد ویفیت ص٘ذٌی اص ًشیك افضایؾ رٕٔیت ٘بؿی اص تٛػٔٝ أٛس رٟبٍ٘شدی ) پبسػب ئیبٖ ٚ ، تبػیغ ٔشاوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی  (5

 . ( 328كفحٝ ، 1377، آشاثی
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 اثزات سیست محیطی . 3

أشٚصٜ رٟبٍ٘شداٖ ٚ ٌشدؿٍشاٖ اص ٓٛأُ . ٚیظٌی ٞبی ًجیٔی ٞش ٌٔٙمٝ ثب وـٛس رضئی اص ٔٙبثْ ٕٓذٜ رٟبٍ٘شدی ثٝ ؿٕبس ٔی سٚ٘ذ

ٔٙبًك ػبحّی ٚ وٛٞؼتب٘ی ٚ حیبت ٚحؾ ثٝ كٛست ٘ٛٓی ، ثبصدیذ اص ٔٙبُش ًجیٔی. ٔحیٌی ٚ رغشافیبیی ثی تبحیش ٘یؼتٙذٔختّف 

پغ هشٚسی اػت ثشای دسن ٞش چٝ ثیـتش ثٝ ٘مـی وٝ رٟبٍ٘شدی دس ثٟجٛد . تفشیح ٚ ٌزساٖ اٚلبت فشاغت دس آٔذٜ اػت، ٌشدؽ

رٟبٍ٘شدی لبدس اػت وبٖ٘ٛ تٛرٝ سا ثٝ . بیذ اص احشات ٘بٌّٔٛة آٖ ٘یض دٚس ثٕب٘یٓاِجتٝ ٘ج. اؿبسٜ وٙیٓ، ؿشایي صیؼت ٔحیٌی داسد

 ثشای ٔخبَ :. ٔؼبیُ صیؼت ٔحیٌی ٌٔٔٛف وٙذ ٚ پبیٝ ٌزاس ًشح ٞبیی ثبؿذ وٝ ٔٛرت حفَ ٚ حشاػت اص ٔحیي صیؼت ٌشدد

كٙذٚفی ثشای حٕبیت ٚ ، فـبس ثش آٖ ٞب رٟبٍ٘شدی ٔی تٛا٘ذ رشیب٘ی اص سفت ٚ آٔذ ثٝ ٔٙبًك صیجب ٚ رزاة سا ایزبد وٙذ ٚ ثب-

 . ٔذیشیت ایٗ ٔٙبًك ثٝ ٚرٛد ثیبٚسد

 . رّت ٔی وٙذ، رٟبٍ٘شدی تٛرٝ ْٕٓٛ سا ثٝ ٔؼئّٝ تّٙٛ ٌٛ٘ٝ ٞبی حیٛا٘ی ثؼیبسی وٝ دس خٌش ا٘مشام ٞؼتٙذ-

تٛا٘ذ تٛرٝ ٕٓٛٔی سا ثٝ رٟبٍ٘شدی ٔی ، اص آ٘زب وٝ ٔحیي ٞبی دسیبیی اص ٔٙبًك پش ًشفذاس ٚ ٔٛسد تٛرٝ ثخؾ رٟبٍ٘شدی اػت-

ثٝ ػبحُ ٘ـؼت ٚ ٌشفتبس ؿذٖ دِفیٗ ٞب ٚ دیٍش پؼتب٘ذاساٖ دسیبیی ٚ خٌشات ، ٘بثٛدی خّیذ ٞب ٚ ٔشربٖ ٞب، ٔـىالت آِٛدٌی

 . (169، كفحٝ 1379، ) آشاثی ٚ ایضدی . ٔبٞیىیشی ثی ثش٘بٔٝ رّت وٙذ

 اص دیٍش احشات رٟبٍ٘شدی ثش ٔحیي صیؼت ٓجبستٙذ اص :

حفَ ٚ ٍٟ٘ذاسی آحبس تبسیخی ٚ ٔیشاث فشٍٞٙی وٝ پَٛ یب ثٛدرٝ آٖ اص ٔحُ ، تٛػٔٝ ػبختٕبٖ ٞبی ٔٛسد ٘یبص رٟبٍ٘شداٖػبخت ٚ -

 . دسآٔذٞبی  حبكُ اص رٟبٍ٘شداٖ تبٔیٗ ٔی ؿٛد

ٌی ٚ وٝ ٔٛرت ثٟجٛد ؿشایي ٔحی. . . تذاسن ػیؼتٓ فبهالة ٚ، ِِٛٝ وـی آة، ربدٜ ػبصی، تٛػٔٝ ٚ ثٟجٛد تـىیالت صیش ثٙبیی-

 . (1377، ) پبسػبئیبٖ ٚ آشاثی. وبٞؾ ا٘ٛاّ آِٛدٌی ٞب ٔی ٌشدد

 

 ة ( اثزات منفی و نبمطلوة 

 اثزات اقتصبدی . 1

. ٔـىُ چٙذا٘ی ثشٚص ٕ٘ی وٙذ. تب ٚلتی سؿذ تٛسیؼٓ آحبس ٔشئی ٚ ّٕٔٛع التلبدی داؿتٝ ثبؿذ ٚ ٔشدْ اص پیبٔذ ٞبی آٖ ػٛد ثجش٘ذ

ٔـىالت ، ثٛرٛد آیذ ٚ ٔشدْ ٚرٛد رٟبٍ٘شداٖ ٚ ٌشدؿٍشاٖ سا تٟذیذی ثشای خٛد تّمی وٙٙذاحؼبع تٟذیذ ِٚی ثٝ ٔزشد ایٙىٝ 

اٌش چٝ ثشای تٔییٗ حذ . ٔتفبٚت اػت. . . ارتٕبٓی ٚ، حذ اؿجبّ ٚ دسرٝ تحُٕ رٛأْ ٔختّف اص ِ٘ش التلبدی. ثشٚص خٛاٞذ وشد

تفبٚتی ثیٗ ٔشدْ ربٔٔٝ ، ٔشحّٝ تٛػٔٝ تٛسیؼٓ، ّ٘ٛ آٟ٘ب، ٓٛأُ ٔختّفی اص لجیُ تٔذاد رٟبٍ٘شداٖ ٚ ٌشدؿٍشاٖاؿجبّ ثبیذ ثٝ 

تٛرٝ ؿٛد ؛ ِٚی ثشخی كبحت ِ٘شاٖ ٔٔتمذ٘ذ وٝ حذ اؿجبّ صٔب٘ی فشا ٔی سػذ وٝ لیٕت صٔیٗ ثٝ ّٓت ایزبد . . . ٔیضثبٖ ٚ ٟٕٔبٖ ٚ

فوبی ػجض ٚ ، ثیٕبسػتبٖ ٞب، عتبػیؼبت ٚ أىب٘بت رٟبٍ٘شدی افضایؾ ٔی یبثذ ٚ ثٝ ربی اػتفبدٜ اص صٔیٗ ٚ ّٔه ثشای احذاث ٔذاس

 . ( 35كفحٝ ، 1377، تبػیغ ٞتُ ٚ تؼٟیالت رٟبٍ٘شدی دس اِٚٛیت لشاس ٌیشد )صاٞذی، ػبیش هشٚسیبت فوبی ؿٟشی

 

 اثزات منفی اقتصبدی 

 افضایؾ لیٕت ٞب -

 بت دس فلَٛ ٔٔیٙی اص ػبَ وٕجٛد وبال ٚ خذٔ -

 حذاوخش ثٟشٜ ثشداسی اص ٌٔٙمٝ  -
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 فزهنگی  –اثزات اجتمبػی . 2

٘ٝ تٟٙب ، ثیؾ اص پیؾ  ایٗ ٌّٔت ٔٛسد تٛرٝ اػتبداٖ دا٘ـٍبٜ ٚ ربٔٔٝ ؿٙبػبٖ لشاس ٌشفتٝ وٝ كٙٔت تٛسیؼٓ، دس ػبَ ٞبی اخیش

أب پیبٔذ ٞبی ، التلبدی ثّىٝ دس اثٔبد ارتٕبٓی ٚ فشٍٞٙی ٘یض داسای پیبٔذ ٞبی چـٍٕیش ٚ لبثُ تٛرٟی اػت -دس اثٔبد ػیبػی 

فشٍٞٙی تٛسیؼٓ ٓجبست اص ساٜ ٞب ٚ  –ثٝ ًٛس وُ ِٔٙٛس اص آحبس ارتٕبٓی . تٛسیؼٓ چٙذاٖ لبثُ ّٕٔٛع ٘یؼت ،ارتٕبٓی ٚ فشٍٞٙی

، ِجبع پٛؿیذٖ، ِ٘یش ًشص آسایؾ. سٚؽ ٞبیی اػت وٝ رٟبٍ٘شداٖ ثشای تغییش دس ِ٘بْ اسصؽ ٞبی ٔحیٌی اص آٖ اػتفبدٜ ٔی وٙٙذ

ایٗ ٓٛأُ ثٝ ٓٙٛاٖ احش ٔشدْ ثش . خب٘ٛادٌی ثیٗ صٖ ٚ ؿٛٞش ٚ فشص٘ذاٖ ٚرٛد داسدغزا خٛسدٖ یب سٚاثي ، ساٜ سفتٗ، كحجت وشدٖ

، 1377، ٔشدْ ؿٙبختٝ ٔی ؿٛد ٚ آحبسی اػت وٝ اص رب٘ت ربٍ٘شداٖ ثش ٔشدْ ٔحّی ٚ دس ٘تیزٝ تٔبُٔ ثیٗ آٟ٘ب پذیذ ٔی آیذ ) افزٝ

 . ( 227 – 226كفحٝ 

 

 اثزات مثبت 

 ایزبد فشكت ٞبی رذیذ ارتٕبٓی -

 جٛد دس ویفیت ص٘ذٌی ثٟ-

 استمبء ػٌح آٌبٞی -

 ٓشهٝ فشًٞٙ ٚ ٞٛیت ّٔی ٚ لٛٔی -

 تٕبع ٔؼتمیٓ رٟبٍ٘شداٖ ٚ ٔیضثبٖ اص ثیٗ سفتٗ ٕ٘ٛدٞبی ٔٙفی اص ًشیك-

 ٓمبیذ ٚػٙٗ، ؿٙبخت ٞش چٝ ثیـتش رٟبٍ٘شداٖ ٘ؼجت ثٝ آداة ٚ سػْٛ-

 

 اثزات منفی 

 افت اسصؽ ٞبی ٞٙشی كٙبیْ دػتی -

 اصدحبْ ثیؾ اص حذ ٚ ػّت آػبیؾ -

 اص لیذ ٚ ثٙذٞب دس ربٔٔٝ ٔیضثبٖ آصادی -

 

 سیست محیطیاثزات . 3

آِٛدٌی ٘بؿی اص ، ٌؼتشؽ ٚ تٛػٔٝ ِزّٓ ٌؼیختٝ كٙٔت تٛسیؼٓ ثبٓج ایزبد ٓٛاسهی اص لجیُ تخشیت اوٛػیؼتٓ ٞبی ًجیٔی

آِٛدٌی ، ثٝ خٌش افتبدٖ ص٘ذٌی حیبت ٚحؾ، ٞبی ٘جبتیاص ثیٗ سفتٗ ثشخی ٌٛ٘ٝ ، آػیت پزیشی ٚ تخشیت پٛؿؾ ٌیبٞی، كٙبیْ

ثشخی اص سٚدخب٘ٝ ٞبی . ٓٛالت ٘بخٛؿبیٙذ ٚ ػٛئی سا ثٝ اسٔغبٖ آٚسدٜ اػت، دس ٔحیي صیؼت ٌشدیذٜ. . . دسیب ٚ سٚدخب٘ٝ ٞب ٚػٛاحُ 

ٌیشی تبػیؼبت ٚاثؼتٝ ثٝ ٟٔٓ د٘یب ثٝ ّٓت اػتمشاس تبػیؼبت تٛسیؼتی دس وشا٘ٝ ٞبی آٖ ٚ ثشخی ػٛاحُ ِ٘یش آٖ ثٝ ّٓت ؿىُ 

دس ٔٛسد احشات ٘بٌّٔٛة صیؼت . ( 137كفحٝ ، 1376، كٙٔت تٛسیؼٓ ثٝ ؿذت دس ٔٔشم ا٘ٛاّ آِٛدٌی لشاس داس٘ذ ) ٔٙـی صادٜ

ِٔٙٛس ّٕٓىشد رٟبٍ٘شداٖ ٚ ٔشاوض تٛسیؼتی ٘بآؿٙب ثب ٔؼبئُ صیؼت ٔحیٌی اػت ٚ دس ایٗ ٔٛسد ٔی تٛاٖ ثب ، ٔحیٌی تٛسیؼٓ

سا ٘ؼجت ثٝ ایٗ پیبٔذٞب آؿٙب ػبخت  ٞٓ رٟبٍ٘شداٖ ٚ ٞٓ ٔشدْ ٔحّی ، ٚ استمبء ػٌح فشًٞٙ ٕٓٛٔی ٚ تجّیغبتآٔٛصؽ ٞبی الصْ 

 . ٚ رّٛی صیبٖ ٞبی ٘بؿی اص آٖ سا ٌشفت
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 اثزات مثبت سیست محیطی ػببرتند اس :

 تٛرٝ ثیـتش ثٝ ٔؼبئُ صیؼت ٔحیٌی -

 ت ٚ حفبُت اص ٔٙبًك صیجب ٚ رزاة حٕبی-

 اص آحبس تبسیخی ٚ ثبػتب٘ی ٟذاسی حفَ ٚ ٍ٘-

 ػبخت ٚ تزٟیض تـىیالت صیشثٙبیی ٚ ثٟجٛد ویفیت ٔحیٌی-

 ٘بٌّٔٛة صیؼت ٔحیٌی ٓجبستٙذ اص  احشات

 تخشیت اوٛػیؼتٓ ٞبی ًجیٔی -

 سٚدخب٘ٝ ٞب افضایؾ آِٛدٌی ػٛاحُ ٚ -

 ثٝ خٌش افتبدٖ ص٘ذٌی حیبى ٚحؾ -

 

 نتیجه گیزی 

 سا ٔی تٛاٖ ثٝ ؿشح ریُ ٟ٘بیی وشد :ثش اػبع ٌٔبِٔبت تٛكیفی ٘تبیذ ٟ٘بیی 

تالؽ دس رٟت أٙیت داخّی ٚ خبسری ثشای رٌّٛیشی اص ٞش ٌٛ٘ٝ ٔضاحٕت . ایزبد أٙیت ثبٓج سؿذ ٚ تٛػٔٝ تٛسیؼٓ ٔی ؿٛد. 1

 . افضایؾ دسآٔذ ٚ ایزبد حجبت ٔی ٌشدد، ثشای رٟبٍ٘شداٖ ٔٛرت افضایؾ ٚسٚد آ٘بٖ ثٝ ایٗ اػتبٖ ٚ سٚ٘ك ٚ تٛػٔٝ رٟبٍ٘شدی

 . اًالّ سػب٘ی ثٝ ٔشدْ ٚ تجّیغبت كحیح ثٝ ِٔٙٛس آؿٙب ٕ٘ٛدٖ آ٘بٖ ثب كٙٔت تٛسیؼٓ دس تٛػٔٝ ایٗ كٙٔت ٔٛحش اػت. 2

ٟٔٓ تشیٗ ٓبُٔ سؿذ ، ثبال ثشدٖ ػٌح آٌبٞی ٔشدْ اص ًشیك تجّیغبت ٚ اًالّ سػب٘ی كحیح، ثش اػبع تزضیٝ ٚ تحّیُ كٛست ٌشفتٝ

 . ٚ تٛػٔٝ كٙٔت تٛسیؼٓ ٔی ثبؿذ

اص آ٘زبیی وٝ ٕٞٝ ی اسٌبٖ ٞبی دِٚتی . دس تٛػٔٝ كٙٔت ٌشدؿٍشی ٔٛحش اػت، ٍٙی ػبصٔبٖ ٞبی ٔشتجي ثٝ أش ٌشدؿٍشیٕٞبٞ. 3

دس ٚالْ اوخش . ثٙبثشایٗ هشٚسی اػت ٕٞبٍٞٙی الصْ ثیٗ آٟ٘ب ثیـتش ٚ ثٟتش ثبؿذ، كٙٔت دخیُ ٔی ثبؿٙذاػتبٖ دس رٟت سؿذ ایٗ 

تٛسیؼٓ سا فمي صیش ِ٘ش یه ػبصٔبٖ ٚاحذ ٚ ٔؼتمُ لشاس دٞیٓ تب ایٙىٝ آٖ پبػخ دٞٙذٌبٖ آتمبد داؿتٙذ وٝ اثتذا ثبیذ كٙٔت 

دس هٕٗ ٕٞبٍٔٙی ػبصٔبٖ ٞب ثب حوٛس ٔذیشاٖ دػتٍبٜ ٞب كٛست پزیشد . ػبصٔبٖ ثٌٛس ٔؼتمُ تلٕیٓ ٌیشی الصْ سا ثٝ ُٕٓ آٚسد

 . ٝ ی  ایٗ كٙٔت ٘مؾ ٔٛحشی داسدٓی دس تٛػٔ. وٝ ثٝ ٖ

، وـتی، ٌؼتشؽ حُٕ ٚ٘مُ ؿبُٔ ٞٛاپیٕب. ٌؼتشؽ حُٕ ٚ٘مُ تبحیش ٔخجتی سٚی تٛػٔٝ ٚ سؿذ كٙٔت تٛسیؼٓ ٔی ٌزاسد. 4

دس رٟت سفبٜ ٚ آػبیؾ تٛسیؼت ٞبی داخّی ٚ خبسری ثشای ٌشدؽ ثٝ ؿٟشٞب ٚ اػتبٖ ٞبی دیذ٘ی وـٛس ثؼیبس حبئض ، اتٛثٛع

 . إٞیت اػت

 . ِٔٛفٝ ایزبد أٙیت ثیـتشیٗ تبحیش ثش سؿذ ٚ تٛػٔٝ تٛسیؼٓ داسد، ص ٔیبٖ ِٔٛفٝ ٞبی ٔٛحش ثش كٙٔت تٛسیؼٓا. 5

 

 پیشنهبدهب

 . ثشای سؿذ ٚ تٛػٔٝ ی كٙٔتی تٛسیؼٓ اػتفبدٜ اص پیـٟٙبدٞبیی وٝ دس ریُ آٔذٜ ٔی تٛا٘ذ ثشای ثٟجٛد ٚهٔیت ٔخٕش حٕش ثبؿذ

أٙیت دس صٔیٙٝ رٟبٍ٘شدی ثٝ ػیبػت ٌزاسی ٞبی اص پیؾ تٔییٗ ؿذٜ ٚ ٔـخق ٘یبص ثشای ارشای ٔٙبػت لٛا٘یٗ رٟت ایزبد 

ػبصٔب٘ی ٔؼتمُ ، ثٙبثشایٗ رٟت ارشای ٔٙبػت لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات. ٞب ثبیذ اًالٓبت ٔٙؼزٕی دس اختیبس ثبؿذثشای ثش٘بٔٝ سیضی . اػت

 . ثب لذست ٚ اختیبسات ٚػیْ تـىیُ ٌشدد
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تب ثتٛا٘ذ ثب ٘ـش وتبة ٚ ثشٚؿٛس تجّیغبتی ثب وشٚوی ٚ ٘مـٝ ی ؿٟش ؿبُٔ اًالٓبت وبُٔ اًالّ سػب٘ی ثبیذ ثٝ ٘حٛی ثبؿذ 

 . ربرثٝ ٞبی تٛسیؼتی اػتبٖ سا ٞش چٝ ثٟتش ٔٔشفی وشد، ٚ اسائٝ آٖ ثٝ ٌشدؿٍشاٖ، تبسیخی، فشٍٞٙی، ارتٕبٓی، التلبدی، رغشافیبیی

الصْ اػت ٘ٛٓی ، ص ٟٔٓ تشیٗ ٓٛأُ سؿذ كٙٔت تٛسیؼٓ اػتثب تٛرٝ ثٝ ایٗ وٝ ٕٞبٍٞٙی ثیٗ ػبصٔبٖ ٞب دس أش رٟبٍ٘شدی ا

ایٗ وبس اص ًشیك ٕٞبٍٞٙی دس ػٌح ٔذیشاٖ . ٕٞبٍٞٙی ثیٗ تٕبٔی اسٌبٖ ٞب یب ػبصٔبٖ ٞبی ایشاٍ٘شدی ٚ رٟبٍ٘شدی ثشلشاس ؿٛد

 . أىبٖ پزیش ٔی ثبؿذ، ارشایی تٕبْ دػتٍبٜ ٞبیی وٝ ٍٕٞی دس سؿذ ایٗ كٙٔت دخیُ ٞؼتٙذ

اًالّ سػب٘ی . دٚٔیٗ كٙٔت ثضسي رٟبٖ ٔحؼٛة ٔی ؿٛد، رٟبٍ٘شدی پغ اص كٙٔت ا٘شطی ٚ ٚػبیُ ٘مّیٝ ٔٛتٛسی أشٚصٜ كٙٔت

أب ایٙىٝ اًالّ سػب٘ی دس اػتبٖ ثٝ چٝ ٘حٛی . خٛة ٘یض رٟت ؿٙبػب٘ذٖ ربرثٝ ٞب ٚ فشًٞٙ رٛأْ ثٝ افشاد ٘مؾ اػبػی داسد

ٕٞچٙیٗ الصْ ثٝ روش اػت . حتی ثشای افشاد ثٛٔی ٘بؿٙبختٝ ٔب٘ذٜ اػت ثیـتش ٔىبٖ ٞب دس داخُ اػتبٖ. كٛست ٔی ٌیشد ٟٔٓ اػت

وٝ ٔـىُ اكّی رٛأْ أشٚصی ٚ ٔخلٛكب اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ ٓذْ ٕٞبٍٕٞی كحیح ٚ ٔٙبػت ثیٗ اسٌبٖ ٞبیی اػت وٝ ثٝ ٘حٛی دس 

بٖ ٞبیی اػت وٝ ثٝ ٘حٛی دس كٙٔت تٛسیؼٓ ٘یبصٔٙذ یه ٕٞبٍٞٙی ٚ حٕبیت ٕٞٝ رب٘جٝ اص ػٛی تٕبْ اسٌ. ٞؼتٙذایٗ أش دخیُ 

 . ثٙبثشایٗ ٕٞبٍٞٙی فمي اص ًشیك ٔـبسوت تٕبٔی ٟ٘بدٞب ٚ اسٌبٖ ٞب ٔیؼش ٔی ؿٛد. آٖ ػٟیٓ ٞؼتٙذ

 

 فهزست منببغ
 . ٔٛػؼٝ ا٘تـبسات أیشوجیش، 1379، فبسػی –فشٞٙه اٍّ٘یؼی ، ٔٙٛچٟش، ٓجبع ٚ آسیب٘پٛس، آسیب٘پٛس. 1

اسائٝ ٔذِی ثٝ ِٔٙٛس ایزبد ٕٞىبسی ٞبی ثیٗ ػبصٔب٘ی ٔیبٖ ػبصٔبٖ ٞبی ٔتِٛی ٚ ٔشتجي ثب كٙٔت ، سٔوبٖ، حؼّٙٔی ٚ ّٓیضادٜ، آلبرب٘ی. 2

 . ٘ـش سػب٘ؾ، 1384، ٔزٕٛٓٝ ٔمبِٝ ٞبی اِٚیٗ ٕٞبیؾ ػشاػشی ٘مؾ كٙٔت ٌشدؿٍشی دس اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ، تٛسیؼٓ دس اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ

ٔزٕٛٓٝ ٔمبِٝ ٞبی اِٚیٗ ٕٞبیؾ ، ثش سؿذ ٚ تٛػٔٝ كٙٔت تٛسیؼٓ دس اػتبٖ ٔبص٘ذسآٖٛأُ ٔٛحش . ٔحٕذسهب، ّٓیشهب ٚ خؼشٚیبٖ، اثشاٞیٕی. 3

 . ٘ـش سػب٘ؾ، 1384، ػشاػشی ٘مؾ كٙٔت ٌشدؿٍشی دس تٛػٔٝ ٔبص٘ذساٖ

٘ـشیٝ ٔشوض پظٚٞؾ ٞبی ٔزّغ ؿٛسای  1382، ( 1376-79ثشسػی ّٕٓىشد ػبصٔبٖ ایشاٍ٘شدی ٚ رٟبٍ٘شدی ) ، ػیذ ٔشتوی ٚ ٕٞىبساٖ، افمٝ

 . 29ؿٕبسٜ ، ػبَ ٞـتٓ، الٔیاػ

ٔزٕٛٓٝ ٔمبالت ٘خؼتیٗ ٕٞبیؾ رٟبٍ٘شدی ٚ ، ارتٕبٓی ٚ فشٍٞٙی رٟبٍ٘شدی، التلبدی، ثشسػی اثٔبد ػیبػی، ػیذ ّٓی اوجش، افزٝ. 4

 . ا٘تـبسات ٌٔٙمٝ آصاد ویؾ، 1377، رٕٟٛسی اػالٔی
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