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  تحليلي بر امنيت و اكوتوريسم و نقش آن در توسعه پايدار گردشگري

  مجتبي حاتمي
  ريزي شهري كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه

   استانداري يزدفرمانداري ابركوه،

  عباس صفري
  كارشناس معماري

  راحله صفري
  كارشناس ارشد علوم اقتصادي

  الهه صفري
   دانشگاه پيام نور واحد ابركوهكارشناس روانشناسي،

  ليال پوركريمي
  كارشناس امور اجتماعي

  
  چكيده
. شود ترين و بزرگترين صنعت دنيا محسوب مي هاي مربوط به توريسم يا گردشگري، يكي از عظيم فعاليت

جهانگردي . به پيشرفت آن ادامه يابدنيز اين صنعت پيشتاز بوده و سير رو  رود كه در قرن حاضر انتظار مي
طبيعت جهانگردي و گردشگري در هر . محيطي بزرگ است يك قدرت اقتصادي، اجتماعي، سياسي و زيست

 فراوان تأثيري جغرافيايي ها بافته سياسي، اقتصادي و همچنين ويژگي  اي، از عوامل پيچيده و درهم جامعه
  .كند ميپذيرد و ديگران را مجذوب خود  مي

ي مفرح آن بسيار جالب توجه ها ي جغرافيايي و ويژگيها مزايا و منافع اقتصادي حاصل از گردشگري، جلوه
هاي صورت  ها و پژوهش اما تالش. اند است و بيشتر مطالعات و تحقيقات انجام شده به اين موارد پرداخته

در راستاي توسعه پايدار حال نتوانسته  محيطي گردشگري تا به گرفته در زمينه امنيت و ابعاد زيست
محيطي  پژوهش بررسي و تحليل امنيت و ابعاد زيست هدف اين. دست آورد گردشگري، موفقيت چنداني به

ي ها از يافته. روش پژوهش توصيفي تحليلي است .باشد ميگردشگري جهت نيل به توسعه پايدار گردشگري 
ي در اكوتوريسم پايدار، و نقش سازنده و مثبت عنوان اصول زيربناي هتوان به نقش آموزش پليس ب ميپژوهش 

پليس آموزش ديده در جلوگيري از تخريب محيط زيست گردشگري، نقش اكوتوريسم در توسعه پايدار 
  .اشاره كرد... گردشگري و 

  
  .،  امنيت زيست محيطي، پليس توسعه پايدار، امنيتاكوتوريسم،: هاي كليدي واژه
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