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  چکیذٌ
طای ضٟط ٘یٛیٛضن ثٝ وبض ضفت؛ زض اٍّ٘ستبٖ ٘یع ، ث1921سبػتٝ) ضٟطی وٝ ذٛاة ٘ساضز( اِٚیٗ ثبض زض زٞٝ  24ػجبضت ضٟط 

وٝ زض ٔٙچستط ثطٌعاض ضس.  "سبػتٝ 24ثٝ سٛی ضٟط  "زض وٙفطا٘سی ثب ٔٛضٛع 1993ایٗ اغغالح ثطای اِٚیٗ ثبض زض سبَ 

ٔغطح ٌطزیس. ٞسف ایٗ ضٟط ٞب ٔؼطفی ذٛز ثٝ ػٙٛاٖ یه ٔىبٖ لبثُ ظ٘سٌی اظ عطیك ٌستطش تفطیح ٚ سطٌطٔی، ذطیس ٚ 

فؼبِیت ٞبی اٚلبت فطاغت زض سبػبت ثیطتطی اظ ضجب٘ٝ ضٚظ است. اظ سٛی زیٍط ٌطزضٍطی، غٙؼتی پبن، پٛیب ٚ سبیط 

ضٙبذتٝ ضسٜ ٔی ثبضس وٝ زض غٛضت تٛسؼٝ اغِٛی، ٔٙبفغ ظیبزی اظ خّٕٝ افعایص ػساِت اختٕبػی ٚ ایدبز اضتغبَ ثطای 

پطزاذتٝ، سپس  "غٙؼت ٌطزضٍطی"ٚ  "سبػتٝ 24ضٟط "خبٔؼٝ زض پی ذٛاٞس زاضت. زض ایٗ ٔمبِٝ اثتسا ثٝ ثطضسی وّی 

تحّیّی  _تالش ضس تب اغَٛ ٚ ٔٙبفغ  ایٗ زٚ ٔٛضٛع ضا ٔطرع وٙیٓ ٚ زض ٟ٘بیت ایٗ اغَٛ ضا ثٝ وٕه ضٚش تٛغیفی

سبػتٝ، یه ضٚش ٔٙبست ثطای تٛسؼٝ  24ثطضسی وطزٜ ایٓ. ثب تٛخٝ ثٝ تحّیُ ٘تبیح، ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ ایدبز ضٟطٞبی 

 ٍطی است.غٙؼت ٌطزض

 

 

  سبػتٝ، غٙؼت ٌطزضٍطی، ٌطزضٍطی ضٟطی، تٛسؼٝ ٌطزضٍطی 24ضٟط  کلیذی: َای ياشٌ
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  مقذمٍ -1
، سبظٔبٖ خٟب٘ی أطٚظٜ ضطٚضت تٛخٝ ثٝ تٛسؼٝ ٌطزضٍطی اظ خّٕٝ أٛضی است وٝ ٍٕٞبٖ زض آٖ اتفبق ٘ظط زاض٘س

ایٗ غٙؼت پبن سٛٔیٗ غٙؼت پٛیب زض خٟبٖ [ 1]ٌطزضٍطی ایٗ غٙؼت ضا ثعضٌتطیٗ غٙؼت فؼبَ زض خٟبٖ ٔؼطفی ٔی وٙس

ثطاسبس پیص ٚ  [3]تب حسی وٝ اظ زیس التػبز زا٘بٖ یىی اظ سطیغ تطیٗ ضاٜ ٞبی ثبظٌطت سطٔبیٝ است  [2]أطٚظ ٔی ثبضس 

اظ سٛزآٚضتطیٗ غٙبیغ ذٛاٞس ثٛز ٚ زض ضٕبض سٝ غٙؼت  2111_2121غٙؼت زض سبَ ٞبی ایٗ ثیٙی وبضضٙبسبٖ التػبزی ز٘یب، 

 [.4]ز خٟبٖ لطاض ٔی ٌیط ػٕسٜ

، ایٗ حدٓ ػظیٓ ٔبِی تٛأْ ثب [5]اظ ٘مسیٍٙی التػبز خٟبٖ ٔتؼّك ثٝ ایٗ غٙؼت ٔی ثبضس  11زض حبَ حبضط حسٚز %

اضتغبِی وٝ ثٝ عٛض ٔستمیٓ ٚ غیط ٔستمیٓ ایدبز ٔی وٙس، سجت ضسٜ وٝ وطٛضٞبی ٔرتّف ثب تٛخٝ ثٝ تٛإ٘ٙسی ٞبی ذٛز 

. اظ ایٗ ضٚ ثٝ ٘ظط ٔیطسس یبفتٗ ضاٜ ٞبی خسیس، ثطای [6]لتػبز ضا ثٝ ذٛز اذتػبظ زٞٙس تالش وٙٙس تب سٟٕی اظ ایٗ ا

 تٛسؼٝ ٌطزضٍطی أطی الظْ ٚ ضطٚضی است. 

اظ سٛی زیٍط ثبیس ٕٞٛاضٜ ثٝ ایٗ ٘ىتٝ تٛخٝ زاضت وٝ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ا٘سبٖ زض ٔحیظ تغییط ایدبز وطزٜ ٚ آٖ ضا ٔتٙبست ثب 

تٛا٘س ثٝ ٔحیغی ٘یع ثط ضفتبض ٚ ٘ٛع ا٘غجبق ا٘سبٖ ثب ٔحیظ تبثیط ٔی ٌصاضز. ثٙبثطایٗ ضٟط ٔی ضىُ ٔیسٞس، ضطایظ `٘یبظ ذٛزش

ػٙٛاٖ ٔحیظ ظ٘سٌی ثطط تبثیطاتی ثط ضضس ٚ تٛسؼٝ اٚ زاضتٝ ثبضس، ٞٓ چٙیٗ تبثیط پصیطی اختٕبع اظ ٘حٜٛ اضتجبط سبوٙبٖ ضٟط 

 [.7]تطزیس ٘بپصیط است 

طاٚت زض ضٟطٞب ٘یبظٔٙس حضٛض ٞطچٝ ثیطتط سبوٙبٖ آٟ٘ب زض فضبی ضٟطی ٚ سطظ٘سٌی ٔحیظ ضٟطی ٚ حفظ پٛیبیی ٚ ع

ػجبضت [. 8]ضس  "سبػتٝ 24ضٟطٞبی "تؼبٔالت اختٕبػی آٟ٘ب ثب یىسیٍط است. ایٗ ٞب ٕٞٝ ثبػث ثٝ ٚخٛز آٔسٖ ٔفٟٛٔی ثٝ ٘بْ 

آضٔبٖ یه ضٟط ثٝ ٔٙظٛض ثبظیبثی سبػتٝ، ثٝ یه ضؼبض خصاة ثبظاضیبثی ٚ ػطغٝ ای فطیجٙسٜ تجسیُ ضس وٝ ثیبٍ٘ط  24ضٟطٞبی 

ذٛز ثٝ ػٙٛاٖ یه ٔىبٖ سطظ٘سٜ ٚ پٛیب ٚ ثب ٞسف ثبظزیس اظ آٖ ٔىبٖ ثٝ ػٙٛاٖ ٔىب٘ی خٟت ػطضٝ فؼبِیت ٞبی تفطیحی، 

 [. 9] فطٍٞٙی، ذطیس ٚ سبیط فؼبِیت ٞبی ٌصضاٖ اٚلبت فطاغت زض سبػبت ثیطتطی اظ ضجب٘ٝ ضٚظ است
 

 ريش تحقیق -4
آٌبٞی ٞبی ذبْ ٚ پطزاظش ٘طسٜ، اثتسایی تطیٗ ضٙبذت، پیطأٖٛ پبسد ٞبی احتٕبِی ٞستٙس وٝ زض زازٜ ٞب ثٝ ػٙٛاٖ   

ضاثغٝ ثب ٔسبِٝ تحمیك ٔغطح ضسٜ ا٘س، ِصا پس اظ زستیبثی ثٝ ایٗ زازٜ ٞب ٚ ثب تٛخٝ ثٝ إٞیت آٟ٘ب ٚ سبذت ٚ لبِت فطضیٝ ٞب ثب 

 ثٝ حبضط جمٝ ثٙسی، پطزاظش ٚ زض ٟ٘بیت تحّیُ وٙیٓ؛ پژٚٞصایٗ سٛاَ ٔٛاخٝ ٔیطٛیٓ وٝ اظ چٝ عطیك ایٗ زازٜ ٞب ضا ع

 یبفتٗ ثطای ای وتبثرب٘ٝ ٔغبِؼبت اظ اسبس ایٗ است. ثط ضسٜ ا٘دبْ تحّیّی _تٛغیفی تحمیك ضٚش اظ استفبزٜ ثب ٚ ویفی غٛضت

ا٘س  ضسٜ ثطضسیٞطوساْ اظ ایٗ زٚ ٔجحث ثٝ غٛضت ٔدعا  سپس ضسٜ، استفبزٜ "ٌطزضٍطی"ٚ  "سبػتٝ 24ضٟطٞبی "وّی اغَٛ

تالش ثط ایٗ ثٛز وٝ ٔطرع ضٛز، آیب تٛسؼٝ یه ضٟط زض ضاستبی تجسیُ  ٟ٘بیت زض تب ػٛأُ تبثیطٌصاض ثطآٟ٘ب ٔطرع ٌطزز. ٚ

 سبػتٝ ، ٔیتٛا٘س ثٝ تٛسؼٝ ٌطزضٍطی آٖ ضٟط ٔٙدط ضٛز؟  24ضسٖ آٖ ثٝ یه ضٟط 

 

 ساعتٍ 49شُرَای  -3
 ياشٌ شىاسی -3-1

غطٚة تب عّٛع آفتبة ٌفتٝ ٔیطٛز وٝ ٞٛا تبضیه است. فبغّٝ غطٚة ذٛضضیس تب عّٛع ثط عجك فطًٞٙ ػٕیس، ضت ثٝ 

 .[11]غجح ضت ذٛا٘سٜ ٔیطٛز 

 

 تاریخچٍ -3-4

ثٝ ثؼس ٚ زض پی ٘ظٓ ٘بضی اظ ا٘مالة غٙؼتی ٚ تٛسؼٝ ٞبی ٘بضی اظ آٖ، ظٔبٖ وبض یه سبظٔب٘سٞی خسیسی  19اظ  لطٖ  

ػی ضا تحت تبثیط لطاض زاز. ایٗ ظٔبٖ ثٙسی ضفتبضٞبی اختٕبػی، اذتالَ ٞبیی ضا زض پیسا وطز ٚ ثٝ ٔطٚض تٕبْ ضفتبضٞبی اختٕب
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ظٔیٙٝ ٞبیی چٖٛ تحطن ضٟطی، سطٌطٔی ٞب ٚ ثٝ عٛض وّی زض ظ٘سٌی ضٚظٔطٜ ایدبز ٕ٘ٛز وٝ زض ٟ٘بیت ٔٙدط ثٝ احسبس 

سطٌطٔی زض ٍٞٙبْ غطٚة ٚ  ٚ ٔٛخت ضس تب احسبس ٘یبظ ثٝ ذطٚج اظ ضٚظٔطٌی ٚ تفطیح ٚ[. 11]وٕجٛز ٚلت زض ٔطزْ ضس

 ضت ) ذبضج اظ سبػبت وبض( زض سبوٙبٖ ضٟطٞبی أطٚظی افعایص یبثس. 

اظ سٛی زیٍط زض خٟبٖ تٛسؼٝ یبفتٝ أطٚظ، ضٟطٞب تمطیجب ثٝ غٛضت ضطوت ٞبی ضلیت ػُٕ ٔی ٕ٘بیٙس. ضٟطٞبیی وٝ 

ضٟطٞبی [ 12]ضا ثٝ ذٛز اذتػبظ زٞٙس. تالش زاض٘س سٟٓ ثیطتطی اظ ثبظاض سطٔبیٝ، استؼسازٞبی ثطخستٝ ٚ تٛخٝ خٟب٘ی 

سبػتٝ ٘یع سٟٓ ٔٛثطی زض التػبز زاذّی ضٟطٞب زاضز. ثبػث ایدبز ضغُ ضسٜ ٚ ثٝ ذٛزی ذٛز یه تدبضت ٔحسٛة 24

ٚ ثٙبثطایٗ استفبزٜ اظ ایٗ ایسٜ ثطای ضٟطٞب ثٝ [ 13]ٔیطٛز ٚ زض تِٛیس، تٛظیغ ٚ سبظٔب٘سٞی غٙؼت تٛضیسٓ ٘مص ٟٕٔی زاضز. 

 ظی زض ایٗ ضلبثت أطی ضطٚضی ثٝ ٘ظط ٔیطسس. ٔٙظٛض پیطٚ

 

 بیان مًضًع -3-3

سبػتٝ، زض حمیمت تفىط سٙتی ٔب ضا زض ٔٛضز ضٟطٞب ٚ ضیتٓ ٞبی ٔؼَٕٛ آٟ٘ب ٔتعِعَ ٔیىٙس. وطیعٔٗ  24ایسٜ ضٟطٞبی 

 ب ٔیتٛا٘یٓ ایٗسبػتٝ، اٌطچٝ ٕ٘یتٛا٘یٓ ظٔبٖ ایدبز وٙیٓ، أ 24ٔؼتمس است ثٝ ٚسیّٝ وّٛ٘یعٜ وطزٖ ضت زض عَٛ خبٔؼٝ 

أىبٖ ضا ثٝ ٚخٛز ثیبٚضیٓ وٝ اظ ظٔبٖ ٔٛخٛز ثٝ غٛضت ثٟیٙٝ ای استفبزٜ وٙیٓ، ثؼس اظ آٖ ٔیتٛا٘یٓ ذٛز ضا اظ لیس ٔحسٚزیت 

اظ سٛی زیٍط ضاٞجطز والٖ ٔسیطیت ضٟطی زض ػػط حبضط ثٝ ز٘جبَ ضطٚضت ثبظ آفطیٙی ٔطاوع  [9]ٞبی ظٔبٖ ضٞب وٙیٓ. 

یىی اظ ٟٔٓ تطیٗ ِٔٛفٝ ٞبی چٙیٗ ضطٚضتی، تطغیت فؼبِیت ٞبی ضجب٘ٝ ٚ ٔسیطیت ٔغّٛة آٖ  ضٟطی سطظ٘سٜ لطاض زاضز وٝ

 .[14]ٚ ثٝ تجغ آٖ ضٚ٘ك التػبز ضجب٘ٝ است 

سبػتٝ ثط ایٗ ٔجٙب است وٝ ٔب ثبیس زیس زٚ ثرطی ذٛزٔبٖ ضا وٝ زض آٖ ضٟط ضا ثٝ زٚ لسٕت  24ٔٙغك پبیٝ ای ضٟطٞبی 

ؼبِیت ٞب زض یه ٔحسٚزٜ ظٔب٘ی ذبغی زض عَٛ ضٚظ غٛضت ٔیٍیطز ٚ اظ عطف زیٍط تمسیٓ وطزٜ ٚ زض آٖ یه سطی اظ ف

 .[9]یىسطی فؼبِیت ٞبی زیٍط زض ضت اتفبق ٔی افتس ) چیعی وٝ اغّت زض ضٟطٞبی ٔب اتفبق ٔی افتس(، ضا تغییط زٞیٓ 

 

 فرصتُا ي تُذیذَا -3-9

ب ٚ فعایٙسٜ ای است وٝ ثیٗ اخعای التػبز، خبٔؼٝ ٚ سبػتٝ، یه ٕ٘ٛز ثطخستٝ اظ اضتجبط پیچیسٜ، پٛی 24ایسٜ ضٟطٞبی 

 فطًٞٙ ٚخٛز زاضز ٚ ٕٞچٖٛ ثسیبضی اظ ایسٜ ٞبی زیٍط فطغتٟب ٚ تٟسیسٞبیی ثطای ضٟط ایدبز ذٛاٞس وطز: 

 فطغت ٞب : 

 . افعایص سطظ٘سٌی ٚ ٘طبط زض ثسیبضی اظ ٔطزْ ٚ افعایص فؼبِیت زض ذیبثبٖ.1

ج ثٝ احیب ٚ ثبظسبظی زاض٘س ٚ خصاة تط ٚ لبثُ ظ٘سٌی تط وطزٖ ایٗ ٔٙبعك ثطای . وٕه ثٝ احیبی ٔىبٟ٘بیی وٝ احتیب2

 سبوٙیٗ ٚ ثبظزیسوٙٙسٌبٖ. 

 . وٕه ثٝ ضضس التػبزی ضٟطی ٚ ٔحّی اظ عطیك ذّك فطغت ٞبی تدبضی ٚ تِٛیس ضغُ. 3

 . وٕه ثٝ اضتمب ویفیت ضٚاثظ اختٕبػی ٚ تٛسؼٝ فطٍٞٙی ضٟط.4

 تٟسیسٞب: 

 غسا وٝ ٔیتٛا٘س ٔٙدط ثٝ آظاض سبوٙیٗ ضٛز.  . ضفتبضٞبی پطسط 1ٚ

 . ضفتبضٞبی ضس اختٕبػی ٔب٘ٙس آضغبَ ضیرتٗ زض ذیبثبٟ٘ب. 2

 .[14]. ترطیت ٚسبیُ ػٕٛٔی. ثطٚظ خطْ ٚ ثعٜ ٔب٘ٙس پرص ٔٛاز ٔرسض ٚ سطلت 3
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 گردشگری -9
 ياشٌ شىاسی -9-1

، ثٝ ٔؼٙبی زٚض ”turns “ٚ ضیطٝ آٖ زض التیٗ ، ثٝ ٔؼٙبی ٌطتٗ پسیس آٔسٜ ”tour“ِغت ٌطزضٍطی )تٛضیسٓ( اظ وّٕٝ 

ظزٖ، ضفت ٚ ثطٌطت ثیٗ ٔجسا ٚ ٔمػس است، ایٗ ِغت زض حمیمت اظ یٛ٘ب٘ی ثٝ اسپب٘یبیی ٚ فطا٘سٝ ٚ زض ٟ٘بیت ثٝ اٍّ٘یسی 

 .[6]ضاٜ یبفتٝ است 

 

 تعاریف -9-4

 :تؼبضیف ٔتؼسزی ثطای ٌطزضٍطی اضائٝ ضسٜ است وٝ ثطذی اظ آٟ٘ب ثٝ ضطح ظیط ٞستٙس

. ٌطزضٍطی، حطوت ٔطزْ ثطای غطف اٚلبت فطاغتطبٖ زض ٔىب٘ی ثیطٖٚ اظ ذب٘ٝ است ٚ ضبُٔ فؼبِیت ٞبیی وٝ زض عی 1

 .[15]البٔتطبٖ ا٘دبْ ٔیسٞٙس ٚ ٘یع تسٟیالتی وٝ ٔتٙبست ثب ٘یبظٞبیطبٖ ایدبز ٔیطٛز ذٛاٞس ثٛز 

، سطٔبیٝ، زِٚت ٚ ... زض عی فطآیٙس خصة، . ٌطزضٍطی ٔدٕٛػٝ ای اظ اضتجبعبت ٘بضی اظ وٙص ٔتمبثُ ثیٗ ٌطزضٍطا2ٖ

 حُٕ ٚ ٘مُ ٚ.. ٔیجبضس.

. ٌطزضٍطی ػجبضت است اظ فؼبِیت ٞبی افطازی وٝ ثب اٞساف ٔرتّف ثٝ ذبضج اظ ٔحُ سىٛ٘ت ٔؼَٕٛ ذٛیص سفط 3

 وطزٜ ٚ حساوثط ثطای یه سبَ ٔتٛاِی زض آ٘دب البٔت ٔیىٙٙس.

اٚلبت فطاغت یب تفطیح ثٝ غٛضتی وٝ ٔستّعْ غیجت ضجب٘ٝ اظ ٔىبٖ  . اظ ثؼس خغطافیبیی ٌطزضٍطی زض حمیمت ٌصضا٘س4ٖ

 ٔسىٛ٘ی ػبزی ثبضس، تؼطیف ٔیطٛز.

 .[6]. اظ ثؼس اختٕبػی ٌطزضٍطی، فػُ ٔطتطن ثیٗ ظ٘سٌی ػبزی سبوٙبٖ ثٛٔی ٚ ظ٘سٌی غیط ػبزی ٌطزضٍطاٖ است 5

 

 تاریخچٍ -9-3

یب پیص اظ آٖ ثبظ ٔیٍطزز ٚ تؼطیف آٖ ٕٞب٘غٛض وٝ  1811سبَ ٌطزضٍطی ٔفٟٛٔی فطاٌیط ٚ ٌستطزٜ است وٝ تبضیرچٝ آٖ ثٝ 

 .[1]زض ثرص پیطیٗ اضبضٜ ضس ثسیبض ٌستطزٜ ثٛزٜ ٚ اِجتٝ ٕٞچٙبٖ زسترٛش تغییط ٚ زٌطٌٛ٘ی است 
 

 بیان مًضًع -9-9

زض ظٔبٖ  ٌطزضٍطی یىی اظ لسیٕی تطیٗ فؼبِیت ٞبیی است وٝ ا٘سبٟ٘ب ثٝ ا٘دبْ آٖ پطزاذتٝ ا٘س ٚ ثٝ اضىبَ ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ

ٞبی ٔرتّف ٚخٛز زاضتٝ است. ٌطچٝ سغح، حدٓ ٚ زالیُ ا٘دبْ ایٗ فؼبِیت ثب أطٚظ ٔتفبٚت ثٛزٜ، أب اظ زیطثبظ ایٗ فؼبِیت 

ثٝ ػٙٛاٖ فؼبِیتی ا٘سب٘ی ٚ ٘ٛػی اضتجبط ثب افطاز ٚ ٔحیظ پیطأٖٛ ٚخٛز زاضتٝ است. ایٗ فؼبِیت أطٚظٜ ثٝ ػٙٛاٖ یىی اظ 

ِیت ٞب زض خٟبٖ ٔغطح است ٚ ٞط ضٚظٜ ضٕبض ٌطزضٍطاٖ ذبضخی ٚ زاذّی ٚ ٔیعاٖ زضآٔس ظایی آٖ ٟٔٓ تطیٗ ٚ پٛیبتطیٗ فؼب

. اظ ایٗ ضٚ ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ ٌطزضٍطی یه ػبُٔ ٟٔٓ زض ٔسیط تٛسؼٝ التػبزی است وٝ ٔی تٛا٘س [16] ضٚثٝ افطایص است

ی ٘بضی اظ ایٗ غٙؼت ثسیبض ٔتؼبضف است ٚ . تبویس ثط ٔٙبفغ التػبز[17]ٔعیت ٞبی فطاٚا٘ی زض یه ٔٙغمٝ زاضتٝ ثبضس 

ثسیبضی اظ وطٛضٞب زض تالش ٞستٙس تب ایٗ غٙؼت ضا تٛسؼٝ ثرطٙس ظیطا ٔمساض زضآٔس ظایی آٖ ٘سجت ثٝ ٞعیٙٝ ٞبیص لبثُ 

ٛخت اضتغبَ، افعایص زضآٔس، غّح ٚ آضأص ٔی ٌطزز اظ سٛی زیٍطٌطزضٍطی زض ٔدٕٛع ٘ٝ تٟٙب ٔ[. 16]تٛخٝ ٔی ثبضس؛ 

زض حمیمت ایٗ غٙؼت یىی اظ ضیٜٛ ٞبی وٙص ٔتمبثُ فطٍٞٙی [. 6] ثّىٝ سغح ٞٙط ٚ شٚق ٚ استؼساز ضا اضتمب ٔی ثرطس

 . ایٗ غٙؼت أطٚظٜ[6] است وٝ ثٝ ٚاسغٝ تفسیط تدطثٝ ٞبی ٌطزضٍطی اظ فطًٞٙ ٔحّی وٙطی ٔتمبثُ ضا ٕ٘بیبٖ ٔی سبظز

 ٚ غٙؼت اظوطبٚضظی، پس ا٘سبٖ فؼبِیت ٞبی چٟبضْ ثرص ػٙٛاٖ ثٝ ٌطزضٍطی فؼبِیتٟبی وٝ ضسیسٜ ضضس اظ حسی ثٝ

 ثٝ آٖ اظ زضآیس تب حسی وٝ خٟبٖ سٛزآٚضتطیٗ غٙؼت ػٙٛاٖ ثٝ ٔیىٙٙس پیص ثیٙی وبضضٙبسبٖ ٚ ٔیٍطزز ٔحسٛة ذسٔبت

 غٙؼت اظ سٛی زیٍط ایٗ غٙؼت ضا ٔیتٛاٖ [. 18]٘سٔیجط ٘بْ ٞست ضٟطٞب التػبزی ٔطوع وٝ زض ٘بٔطئی غبزضاتی ػٙٛاٖ
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 ثیٗ تفبٞٓ ٚ زٚستی ظٔیٙٝ سبظ ا٘سب٘ی، ظیست ٔحیظ سبظی آِٛزٜ ثسٖٚ تِٛیسی، غٙبیغ ثطذالف اغّت ظیطا ٘بٔیس سفیس ٘یع

  [. 19] ٔیآٚضز اضٔغبٖ ثٝ ثطای ٔطزْ ضا غفب ٚ غّح ٚ ّٔتٟب است

 

 گردشگری شُری-5
 ٔٙبثغ اظ تبثؼی ٌطزضٍطاٖ اٍِٛی ضفتبضی ٚ زاضز ٚخٛز آٖ زض تٛضیسٓ ٔٙبثغ وٝ تاس فضبیی ، ضٟطی تٛضیسٓ فضبی

 تٛضیسٓ ٔٙبثغ .ٔیسٞس ضىُ ضا تٛضیسٓ فضبی آٖ تجّٛض وٝ ذسٔبت است ٚ أىب٘بت البٔت، ٔحُ خبشثٝ ٞب، ٔب٘ٙس ٌطزضٍطی

 ضبُٔ ٔیآیس، ضٕبض ثٝ تٛضیسٓ خصة اغّی ػبُٔ زض ٚالغ وٝ تٛضیسٓ اِٚیٝ ػٙبغط ٔیٍطز؛ تطىیُ ػٕسٜ ثرص سٝ اظ  ضٟطی

تٛضیستی  فؼبِیتٟبی ثطای وٝ ٔىبٟ٘بیی ٚ سجع فضبی ٚ پبضن تبضیری، ذیبثبٟ٘بی آثبض تبضیری، ٔب٘ٙس ثبظزیس، لبثُ ٔىبٟ٘بی

 تؤسیسبت ضبُٔ تٛضیسٓ ثب٘ٛیٝ ػٙبغط زْٚ، ثرص .ٔیطٛز غیطٜ ٚ ٞٙطی ٌبِطیٟبی ٔٛظٜ، تئبتط، سیٕٙب، ٔب٘ٙس ضسٞب٘س، سبذتٝ

 .است غیطٜ ٚ فطٚضٍبٟٞب ٚ البٔتی

 ٚ تٛضیسٓ ضإٞٙبیی ٔب٘ٙس ازاضٜ ٔیسٞٙس، ا٘دبْ ضا تٛضیستی ذسٔبت ٚ ضإٞٙبیی وبض وٝ ٞستٙس زیٍطی ػٙبغط سْٛ ثرص

 فضبی اظ تبثؼی وّی عٛض ثٝ ٚ فطٍٞٙی ٚ اختٕبػی ٚیژٌیٟبی التػبزی، ثب ٔتٙبست ضٟطی، ٔحیظ زض ضفتبضی اٍِٛی غیطٜ

 . [21] ٔیىٙس تغییط بی اختٕبػیپسیسٟٞ ثطحست ٚ است ضٟطی

اِجتٝ ثبیس تٛخٝ زاضت وٝ خبشثٝ ٞبی ٌطزضٍطی یه ٔٙغمٝ تٟٙب ثٝ ٚیژٌی ٞبی ٔحیظ عجیؼی یب اثٙیٝ، غٙبیغ زستی ٚ 

٘ظبیط آٖ ذالغٝ ٕ٘ی ضٛز. زض ٚالغ ضٚیسازٞبیی وٝ زض یه ٔمػس ٌطزضٍطی ضخ ٔی زٞٙس ذٛز ٔی تٛا٘ٙس ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙجغ 

طاٖ تّمی ضٛ٘س. ایٗ ٔٛضٛع آ٘مسض ٟٔٓ است وٝ ٌبٞی یه ٔىبٖ فبلس خبشثٝ ٞبی ذبظ ثطای ٟٕٔی ثطای خصة ٌطزضٍ

ػطضٝ زض سغحی ٌستطزٜ است أب تساضن ٚ ثطٌصاضی یه ضٚیساز ثعضي ٚ زاضای إٞیت ثٝ خصة عیف ٌستطزٜ ای اظ 

 [. 21]سبظز ٌطزضٍطاٖ ٔی ا٘دبٔس؛ ٚخٟٝ ٚ اػتجبض ثٝ آٖ ٔىبٖ ٔیسٞس ٚ آٖ ضا زض ٔیبٖ ٔطزْ ٔغطح ٔی 

 ثطٌعاضی ضٚیسازٞبی ذبظ ضا ٔیتٛاٖ زض لبِت ٔدٕٛػٝ زالیُ ظیط خست ٚ خٛ وطز:

 . خصة ٔطزْ ثٝ سٛی یه ٔٙغم1ٝ

 .  خصة ٌطزضٍطاٖ ثٝ یه ٔٙغمٝ زض ایبْ غیط اٚج سفط2

 .  خّت تٛخٝ ضسب٘ٝ ٞب ثٝ یه ٔٙغمٝ ٚ اػتجبض زٞی ٚ ٔغطح ٕ٘ٛزٖ آ3ٖ

 ضٚحیٝ ثرطی ثٝ ٔطزْ یه ٔٙغمٝ اختٕبػی ٚ -.  ایدبز تحطن التػبزی4

 . تطٛیك ٌطزضٍطاٖ ثٝ تىطاض ثبظزیس اظ ٔحُ 5

فطٍٞٙی یب حتی سیبسی یه ٔمػس ٌطزضٍطی وٝ اظ زٚضاٖ اٚج _. خصة ٔٙبثغ ثطای تدسیس حیبت التػبزی اختٕبػی6

 .ذٛز فبغّٝ ٌطفتٝ است

 

 مىافع تًسعٍ صىعت گردشگری -6
 است ثب ایٗ ٚخٛز ٔیتٛاٖ آٟ٘ب زض زٚ ٌطٜٚ ػٕسٜ تمسیٓ ثٙسی ٕ٘ٛز:اثطات غٙؼت ٌطزضٍطی ثسیبض ٌستطزٜ       

 

 اثرات اجتماعی ي فرَىگی گردشگری  -6-1

 . تٛسؼٝ ٌطایطبت ٔثجت ثیٗ ّٔیت ٞب ٚ الٛاْ ٔرتّف1

 .  یبزٌیطی فطًٞٙ ٚ ػبزات ٔرتّف2

 .  وبٞص ٍ٘طش ٞبی ٔٙفی ٘سجت ثٝ سبیط افطاز3

 طًٞٙ ٞبی ٔرتّف. تٛسؼٝ غطٚض، احتطاْ، زضن ٚ تحُٕ ف4

 . افعایص اػتٕبز ثٝ ٘فس زض ثیٗ ٔطزْ وطٛضٞبی ٔیعثبٖ ٚ ٟٕٔب5ٖ

 . ذٛزوفبیی ٚ تمٛیت التػبز ٔحّی 6
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 . احتطاْ ثیطتط ثٝ خبٔؼٝ ٔحّی ٚ فطًٞٙ آٟ٘ب7

 . تمٛیت ٚ تساْٚ سٙت ٞبی فطٍٞٙی8

 .. ػطضٝ غٙبیغ ٞٙطٞبی ٔحّی، ٘ٛع ظ٘سٌی ثٛٔی، ٔسىٗ ٚ سبیط تدطثیبت ظ٘سٌی9

 

 اثرات اقتصادی گردشگری -6-4

 . ٚضٚز اضظ ثٝ وطٛض1

 . پٛیبیی ثبظاض ذطزٜ فطٚضی2

 .  فؼبَ ضسٖ فطٚزٌبٜ ٞب ٚ سیستٓ حُٕ ٚ ٘مُ 3

 . افعایص سطٔبیٝ ٌصاضی4

 [.15ی )غٙبیغ زستی ٚ ٔحػٛالت فطٍٞٙی( ]. افعایص تِٛیسات ٔحّی ٚ ثٛٔی ٚ غٙؼت5

  

 راَبردَا ي بروامٍ تًسعٍ گردشگری -7
ثٝ چطٓ ا٘ساظ تٛسؼٝ ٌطزضٍطی ثب اضائٝ ضاٞجطزٞب ٚ زض ػیٗ حبَ اضایٝ عطح ٞب ٚ ثط٘بٔٝ ٞبی اخطایی تٛسؼٝ زستیبثی 

ٌطزضٍطی زض ػُٕ ٔحمك ٔیٍطزز. ثٝ ٔٙظٛض تحمك ایٗ ٟٔٓ ضٕٗ تسٚیٗ ضاٞجطزٞبی تٛسؼٝ ٌطزضٍطی، ایٗ ضاٞجطزٞب زض 

زٞب حبغُ اظ تدعیٝ ٚ تحّیُ ٘مبط لٛت ٚ ضؼف، فطغت لبِت ٘بحیٝ ٞبی ٌطزضٍطی اضظیبثی ٔی ٌطز٘س. زض ٚالغ ایٗ ضاٞجط

 . ٞب ٚ تٟسیسٞب ٚ ٘ظطات وبضضٙبسی ٔی ثبضس

اغٛال ٞطچمسض خبشثٝ ٞبی ٌطزضٍطی ٔتٙٛع تط ٚ ٔٙحػط ثٝ فطز تط ثبضٙس، اظ لسضت وطص ثبالتطی ثطای خصة ٌطزضٍط 

یٙىٝ ثب خبشثٝ ٞبی زیٍط تطویت ضسٜ ثبضس. ثطذٛضزاض ٞستٙس. ایٗ خبشثٝ ٞبی اِٚیٝ ٕٔىٗ است ثٝ غٛضت ٔٙفطز ثٛزٜ یب ا

ضٙبذت ضاثغٝ ثیٗ ا٘ٛاع خبشثٝ ٞبی ٔرتّف، زضن سّسٝ ٔطاتجی اظ لسضة خصة ٚ وطص خبشثٝ ٞب، یىی اظ ٟٔٓ تطیٗ 

ٔطاحُ تٛسؼٝ وبٟ٘ٛ٘ب ٚ ٔمبغس ٌطزضٍطی است. ثٝ عٛض وّی، ٞط پسیسٜ یب ػبُٔ اٍ٘یعضی ن زض یه ٘بحیٝ ٔمػس، خصاثیت 

  [.22]ٙدط ثٝ ٔسبفطت ٔطزْ اظ ٘مبط ٔرتّف ثٝ ٔمػس ٌطزضٍطی ضٛز ضا خبشثٝ ٌطزضٍطی ٌٛیٙس ایدبز وٙس ٚ ٔ

 

 تحلیل یافتٍ َای تحقیق -8
سبػتٝ ٚ  24ثطاسبس ٔغبِؼبت غٛضت ٌطفتٝ ٚ ثطضسی ٞبی ا٘دبْ ضسٜ زض ثرص ٞبی پیطیٗ پیطأٖٛ فٛایس ضٟطٞبی 

سبػتٝ ثب ٚخٛز زاضتٗ ٔؼبیجی فٛای آٖ ثطای  24ثٝ غٛضت تٛسؼٝ غٙؼت ٌطزضٍطی ٔیتٛاٖ اشػبٖ زاضت وٝ تٛسؼٝ ضٟط 

ضٟط ثیطتط ثٛزٜ ٚ ٔٙدط ثٝ افعایص خصاثیت ٞبی یه ضٟط ضسٜ ٚ اظ سٛی زیٍط ثبػث زٚثبضٜ ٔغطح ضسٖ ضٟط زض سغح 

خٟب٘ی ٔیطٛز وٝ زض ٟ٘بیت سجت ٔیطٛز یه ضٟط ٌطزضٍطاٖ ثیطتطی ضا ثٝ سٕت ذٛز خصة وطزٜ ٚ اظ ٔعایبی تٛسؼٝ 

 ثٟطٜ ثجطز.  ٌطزضٍطی
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 وتیجٍ گیری -8
ضسیسٖ ثٝ یه ضٟط ایسٜ آَ اظ ٘ظط ٔیعاٖ خصة ٌطزضٍط ٘یبظٔٙس افعایص خبشثٝ ٞبی ٌطزضٍطی ٚ زٚثبضٜ ٔغطح ضسٖ 

سبػتٝ ٘یع ضاٜ حُ ٔٙبسجی ثطای ایٗ ٞسف ثٝ ٘ظط ٔیطسس چطاوٝ ػالٜٚ ثط  24یه ضٟط زض سغح خٟب٘ی است. ایسٜ ضٟطٞبی 

 ثطای یه ضٟط ایدبز وٙس ٔٙدط ثٝ افعایص خبشثٝ ٞبی ٌطزضٍطی ضٟطی ٘یع ٔیطٛز. تٕبْ ٔعایبیی وٝ ٔیتٛا٘س 
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 مراجع
 . 1383، تٟطاٖ، چبح ٚ ٘طط ثبظضٌب٘ی،  التػبز ٌطزضٍطیتطخٕٝ: ْ فطظیٗ. [ زاّ٘س، َ. 1]

 

بَ ٚ ثرتیبضی: ٔغبِؼٝ التػبزی ٔٙبعك ضٚستبیی استبٖ چٟبضٔح _٘مص ٌطزضٍطی زض تٛسؼٝ اختٕبػی، تطوی ٞطچٍب٘ی، ْ. [ غفبضی، ض2]

 1388 .126_113(. 2ٔٛضزی ثرص سبٔبٖ. فػّٙبٔٝ ضٚستب ٚ تٛسؼٝ. )

 

اضتمب ٘مص ٌطزضٍطی ٔحٛض وٛٞسٍٙی زض حٟت ضسیسٖ ثٝ تٛسؼٝ پبیساض . ثبلطی لّؼٝ خٛیی، ف، ثبلطی لّؼٝ خٛلی، ْ، [ ظضآثبزی، ظ3]

 . 1392 ٕبضی ثٛٔی تب ضٟط پبیساض.ضٟطی، ٕٞبیص ٔؼٕبضی ٚ ضٟطسبظی ٚ تٛسؼٝ پبیساض ثب ٔحٛضیت اظ ٔؼ

 

، ٕٞبیص ٔؼٕبضی ٚ SWOTاضائٝ ضاٞىبضٞبیی خٟت تٛسؼٝ پبیساض ٌطزضٍطی ضٟط چٙبضاٖ ثب استفبزٜ اظ ٔسَ . لسٍٔبٞی، ٖ، [ ٔجٟٛت، 4ْ]

 . 1392 ضٟطسبظی ٚ تٛسؼٝ پبیساض ثب ٔحٛضیت اظ ٔؼٕبضی ثٛٔی تب ضٟط پبیساض.

 

اٌطٚاوٛتٛضیستی زض تٛسؼٝ ضٚستبیی ثب _أىبٖ سٙدی خبشثٝ ٞبی تٛضیستی، ذبِسی، ْ. ذبِسی، شج، ، ضیىب، ض ٔٙطی ظازٜ،، ش، [ ذبِسی5]

(. 23ٔٛضز ٔغبِؼٝ: زٞستبٖ ِٛاسبت وٛچه. ٘ططیٝ تحمیمبت وبضثطزی ػّْٛ حغطافیبیی. )  SWOTتبویس ثط ثبغبت ٌیالس ٚ استفبزٜ اظ ٔسَ 

23_7. 1391 . 

 

 . 1388 طی )ٔبٞیت ٚ ٔفبٞیٓ(، سبظٔبٖ ٔغبِؼٝ ٚ تسٚیٗ وتت ػّْٛ ا٘سب٘ی زا٘طٍبٜ ٞب )سٕت(.ٌطزضٍ. سمبیی، ْ، [ پبپّی یعزی، 6ْ]

اختٕبػی _حیبت خٕؼی زض فضبی ػٕٛٔی سجع ضاٜ، ٍ٘طضی ثط تٙٛع فطٍٞٙی. سّیٕب٘ی، ض ،ػجساِّٟی، ض، ایعزی فطأٝ، حوٛوجی، َ، [ 7]

 . 1391. 97_114(. 11ثط٘بٔٝ ضیعی ضٟطی. )پژٚٞص ٚ استفبزٜ اظ فضب؛ ٔغبِؼٝ ٔٛضزی: پبضن ذغی ثبؽ ثّٙس ضیطاظ، 

 

ثطضسی اٍِٛٞبی ثط٘بٔٝ ضیعی وبضوطزٞبی اختٕبػی ضجب٘ٝ زض فضبٞبی ػٕٛٔی ضٟطی)ٔحٛض الِٝ ظاض(، پبیبٖ ٘بٔٝ وبضضٙبسی . [ لطثب٘ی ٘یب، آ8]

 . 1389اضضس ضٟطسبظی، زا٘طٍبٜ تطثیت ٔسضس، زا٘طىسٜ ٞٙط ٚ ٔؼٕبضی. 

 

 _سبػتٝ) ٔغبِؼٝ ٔٛضزی: ٔحسٚزٜ فطٍٞٙی 24فطاغتی ضجب٘ٝ ثب تبویس ثط ٔفْٟٛ ضٟط _ثط٘بٔٝ ضیعی فضبٞبی تفطیحی. [ ضدبػی ٟٔط، س9]

تفطیحی اضْ ضٟط ٕٞساٖ(، پبیبٖ ٘بٔٝ وبضضٙبسی اضضس ثط٘بٔٝ ضیعی ضٟطی ٚ ٔٙغمٝ ای، زا٘طٍبٜ آظاز اسالٔی ٚاحس تٟطاٖ ٔطوعی، زا٘طىسٜ 

  .1391ٞٙط ٚ ٔؼٕبضی، ٌطٜٚ ضٟطسبظی. 

 

 .  1389 ػٕیس، ح. فطًٞٙ ػٕیس. [ 11]

 

سبػتٝ، اِٚیٗ ٕٞبیص ثیٗ إِّّی ضٟط ثطتط،  24ضاٞجطزٞبیی ثطای ثطای تحمك ٔفْٟٛ ضٟطٞبی ، ٖ، سیٙی چی، ح. [ سؼیسی ضضٛا٘ی11]

 . 1385عطح ثطتط. 

 

 . 1387. 95_114(. 14ی.)یساض. ػّْٛ ٔحیغٔحیظ ثػطی ضٟط، سیط تحَٛ اظ ضٚیىطز تعییٙی تب ضٚیىطز پب. [ ٌّىبض، ن12]

 

سبػتٝ، ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛضزی ذیبثبٖ آظازضٟط  24ایدبز سطظ٘سٌی ضجب٘ٝ ضٟطی ثب ضٚیىطز عطاحی فضبٞبی  ، ع، ٞبضٕی فسوی، ا.[ حسٙی13]

 . 1392ٔطٟس. ٕٞبیص ٔؼٕبضی ٚ ضٟطسبظی ٚ تٛسؼٝ پبیساض ثب ٔحٛضیت اظ ٔؼٕبضی ثٛٔی تب ضٟط پبیساض. 

 

 . 1391. 36_39(. 21ٔٙظط ضجب٘ٝ زض تٟطاٖ، اضظیبثی ظطفیت ٞب ٚ ضطٚضت ٞب. ٔٙظط. ). اثیب٘ٝ، ح ٔحّٕی، [ ثػیطی ٔژزٞی، ض14]

 



  معمارایران سراسری اوجمه َای صىفی مُىذسان کاوًن

 َمایش بیه المللی معماری،عمران ي شُرسازی در َسارٌ سًم

 99تیر ماٌ  -تُران 

 9 

 . 1391 وبضثطز الّیٓ زض عطح تٛسؼٝ غٙؼت تٛضیسٓ، اضوبٖ زا٘ص. .ٔحجٛة فط، ْ، [ وطیٕی، ج15]

 

ٔٛضزی ضٟط ثب٘ٝ. خغطافیب ٚ ثط٘بٔٝ ضیعی  تبثیطات التػبزی ٌطزضٍطی تدبضی ثط ٔٙبعك ضٟطی، ٔغبِؼٝ. احٕسی، ع، [ حبخی ٘ژاز، ع16]

 . 1389 .5_25(، 2ٔٙغمٝ. )

 

ثطضسی التػبزی سطٔبیٝ ٌصاضی زض غٙؼت ٌطزضٍطی، ٔدٕٛػٝ ٔمبالت ٕٞبیص ّٔی ٌطزضٍطی ٚ تٛسؼٝ ْ.  یعزا٘ی، [ ثرتیبضی، ظ17]

 . 1391 پبیساض، زا٘طٍبٜ آظاز اسالٔی ٚاحس ٕٞساٖ.

 

 . 1384، 73_98(، 1(، )زا٘طىسٜ ازثیبت ٚ ػّْٛ ا٘سب٘ی )زا٘طٍبٜ ضٟیس چٕطاٖ اٞٛاظٔٛحس، ع. تٛضیسٓ ضٟطی، ٔدّٝ  [18]

 

 ضٕبضٜ ٟ٘ٓ، سبَ خغطافیبیی، فضبی پژٚٞطی -ػّٕی ، ٔدّٝ" ضاٞىبضٞب ٚ اِطٟب ذ وبضوطزٞب، : ایطاٖ زض پبیساض ٌطزضٍطی". ض [ ٔحسٙی،19]

 . 1388. 149_171غع  ، 28

 

 حسیٗ :ضإٞٙب زوتطی، زٚضٜ ضسبِٝ .اغفٟبٖ ضٟط ٔٛضزی ٔغبِؼٝ ضٟطی تٛضیسٓ فضبیی اٍِٛی تحّیُ ٚ ثطضسی. ٔٛحس، ع، [ ضىٛیی، ح21]

 . 1381. ٔسضس تطثیت زا٘طٍبٜ ضىٛیی،

 

 .1384. ضٙبذت ٌطزضٍطی، اغفٟبٖ، چٟبضثبؽ، ، ة.، ظاٞسی، ْ[ ض٘دجطیب21ٖ]

 

 . 1391 ی ضاٞجطزی تٛسؼٝ تٛضیسٓ، ٔطٟس، غحطا.اغَٛ ٚ فطآیٙس ثط٘بٔٝ ضیع. زِطبز، ع ، ع، ضیبئی ْ،اثطاٞیٓ ظازٜ[ 22] 

 


