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 بررسی ي تبییه ابعاد گردشگری حالل در راستای تًسعٍ پایدار

  (اوديآبیريد م ىٍیسًاحل زر مطالعٍ مًردی(

 
1فاطمٍ محمدی

 ، 2میىا سريری مُرآباد، *

     اًطگاُ آصاد اسالهی ٍاحذ هْذیطْش.کاسضٌاس اسضذ هؼواسی د-1

 ػضَ ّیأت ػلوی داًطگاُ آصاد ٍاحذ هشاغِ. -2

 

 

 

  چكیدٌ
ایذاسی تِ ًحَ گستشدُ ای تِ ػٌَاى سٍیکشدی تٌیادیي، تشای ّش ًَع تَسؼِ اص جولِ تَسؼِ گشدضگشی پزیشفتِ ٍ اهشٍصُ پ

دس هثاحث ػلوی ٍ آکادهیک، گشدضگشی پایذاس تِ ػٌَاى هفَْهی ًَ تشای هقاتلِ تا آثاس هخشب تَسؼِ گشدضگشی هطشح 

ٍیژُ جارتِ ّای طثیؼی دس اٍلَیت سسالت ساصهاًی ًْاد  هحیط ّای طثیؼی، تِضذُ است. اص طشف دیگش حفع ٍ ًگْذاسی 

ّای هشتثط تا هحیط صیست قشاس داسد. سضذ سٍصافضٍى گشدضگشی ٍ ّوشاُ تا آى طثیؼت گشدی ایي هْن سا ایجاب هی کٌذ 

تا اص اصَل ٍ هفاّین هختلف دس خصَظ پایذاسی صیست هحیطی تیطتش استفادُ ضَد، کِ تَسؼِ پایذاس اص ایي دستِ 

فاّین هی تاضذ. تٌا تِ تشسسی ّلی ساصهاى جْاًی  گشدضگشی، گشدضگشی حالل تِ ًَع خاصیاص گشدضگشی هزّثی، ه

هٌافغ کطف ًطذُ تسیاس ٍ ضاًس ّای تجاسی صیادی سا تِ کطَسّای هسلواى ٍ تِ ٍیژُ آسیای هیاًِ اسائِ هی کٌذ. دس 

آى اص ًظش قَاًیي اسالهی هجاص ضوشدُ هی الیت ّای ٍاقغ گشدضگشی حالل، ًَػی اص گشدضگشی هزّثی است کِ توام فؼ

ضَد. تش ّویي اساس پژٍّص حاضش تِ تثییي ٍ تطشیح اتؼاد گشدضگشی حالل تا تَجِ تِ ضاخصِ ّای تَسؼِ پایذاس هی 

گشدضگشی حالل، هی تَاى دستاٍسدّای اقتصادی ٍ اجتواػی پشداصد. ایي هطالؼِ ًیض تِ سٍش تحلیل هحتَا تَدُ، کِ 

ٍ ّوچٌیي هَجة استقای سطح کیفی صًذگی جاهؼِ هیضتاى ضذُ ٍ  فشٌّگی هثثتی تشای جَاهغ  تِ ّوشاُ داضتِ تاضذ

 هٌافغ آًْا سا دس اجشای تشًاهِ سیضی تَسؼِ گشدضگشی پایذاس تأهیي کٌذ.

 

  ل، اتؼاد اجتواػی فشٌّگی، اتؼاد اقتصادیگشدضگشی حال تَسؼِ پایذاس،کلمات کلیدی: 
 



  معمارایران سراسری اوجمه َای صىفی مُىدسان کاوًن

 َمایش بیه المللی معماری،عمران ي شُرسازی در َسارٌ سًم

 49ماٌ  تیر -تُران 

 2 

 مقدمٍ  -1
اهشٍصُ تَسؼِ گشدضگشی دس کطَسّای هختلف چِ تِ لحاظ اقتصادی ٍ چِ اص جٌثِ ّای فشٌّگی اجتواػی ٍ سیاسی هَسد تَجِ ّوگاى 

ض دیذگاُ ّایی دال تش ٍجَد هاًغ تَسؼِ قشاس گشفتِ است. دس کطَس ها ًیض اص هذت ّا پیص، ایي هْن هَسد تَجِ قشاس گشفتِ تَد. دس هقاتل ًی

 (.158: 1382گشدضگشی تِ لحاظ ضشایط فشٌّگی ٍ اجتواػی ٍ سیاسی کطَس ٍجَد داسد )افجِ، 

ًیاصّای فشٌّگی یک جاهؼِ یکی اص ًیاصّای صًذگی تشای جَاهغ تطشی است ٍ سشػت حشکت جَاهغ تِ ػَاهل هختلف ٍ گًَاگًَی تستگی 

تي پیطشفت ّش چِ تیطتش آى گشدد. حشکت دس جْت فشٌّگ ساصی ٍ تشآٍسد کشدى ًیاصّای هشتثط تا آى یکی داسد کِ تاػث سٌّوَى ساخ

 ـ فرهنگی اص اّذاف کالى ضْشّای هاست. فضاّای ضْشی تِ ػٌَاى ػٌصشی اص ساخت فضایی ضْش دس تش گیشًذُ سٍاتط اجتواػی 

 ٌّجاسّای هطتشک سا هْیا هی ساصد.ضْشّاست کِ اهکاى ایجاد سٍاتط فشٌّگی تش هثٌای اسصش ّا ٍ 
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