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 ریسی اکوزوریعم در غهر مدیریر خایدار گردؼگری زدوین اـول و مقیارهای ترنامه        

 

iامید خواغه            iفرؼسه اقمدی i 

             

 ؾکیده

در ظالهای اخیر گردؼگری از اهمیتر تعتیار زیتادی ترختوردار ؼتده اظتر زتا قتدی کته تته ایتن معت یه تته ف توا  یت                   

در ایتتن تتتین کؽتتور ایتترا  یکتت  از ده . ؼتتود اغسمتتاف  نگریعتتسه متت  -ای زوظتتقه و رؼتتد ادسفتتادیـتت قر و مكتتوری اظاظتت  تتتر

هتتای  هتتای زتتاری   و یکتت  از ختت ع کؽتتور دارای تتتايزرین ز تتوؿ زیعتتس  ادییمتت  در دنیاظتتر کتته از خسانعتتی    کؽتتور دارای غاهتتته

اکوزوریعتتم فثتتارذ از معتتافرز  . ردار اظتترترختتو( عثیقتتر گتتردی)تتتالهوه تعتتیاری در زمی تته ـتت قر زوریعتتم تتتویصه اکوزوریعتتسم 

لتتسوم مغالقتته اکوزوریعتتم از . اظتتر کتته در عثیقتتر و تتته دفتتد لتتاذ تتترد  در راظتتسای اهتتدات زوظتتقه خایتتدار ـتتورذ متت  ختتایرد 

لتاا هتدت   . تاؼتد  فره گت ج کالثتدیج ادسفتادی و زیعتر مكیغت   تروری مت         -دیدگاههای م سیت  فیمت  و قرفته ایج اغسمتاف     

در . دظتسیات  تته الگتوی م اظتة اکوزوریعتم در م تاعی عثیقت  غهتر زوظتقه خایتدار متدیریر گردؼتگری اظتر              اـی  این مهالته 

ظتدط تته   . ؼتود  راظتسای ایتن هتدت اتستدا تته زقریت ج زاری ؿتهج اهمیتر و نهتػ زوریعتم و تتویصه اکوزوریعتم در دنیتا اؼتاره مت                

ریتتسی  هتتای اکوزوریعتتم و اغتتسای ترنامتته  عتترـگیتتری  ؼ اظتتای  اـتتول و مقیارهتتای زوظتتقه خایتتدار گردؼتتگریج  تتواتظ ؼتتک    

در نهایتر غهتر ظیعتسم متدیریر زارغگتاه تتا در نؾتر گترفسن اـتول متدیریر زیعتر مكیغت  در             . ؼتود  گردؼگری خرداخسه مت  

 -روغ انػتتام زكهیتتی در مهالتته قا تتر زكیییتت  . گتتردد ک تتار اـتتول متتدیریر گردؼتتگریج خیؽتت هاداذ و راهکارهتتای فمیتت  ارا تته متت  

 .مكیغ  اظر ریسی و عراق  اظاض فرای د ترنامهکارتردی و تر

 ریسی ج زوظقه خایدار ج مدیریر گردؼگری اکوزوریعم ج ترنامه :های کییدی واشه
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 مهدمه

که تا زوظقه زدریػ  فوام  زیر ت ای  آ   ج رؼد نموده و  گردؼگری از دیرتاز ؾه تفورذ داخی  و ؾه تین می  م سی  رایع توده

در این راظسا ت ا ته اهمیر ظیاظ   ج ادسفادی ج اغسماف  و زیعر مكیغ   ج . ادسفادی تیؽسر غوامـ انعان  ؼده اظر ظثة رونی

مو وؿ گردؼگری در تعیاری کؽورها تغور زیر ت ای  مورد زوغه درار گرفسه و تق وا  مهمسرین م ثـ کعة درآمدؼا  ؼ اخسه م  

 . ک د  در دنیا و نهػ فمده ادسفادی آ  ما را ته اهمیر این ـ قر تیؽسر واد  م  نگاه  ته آمار غهان  ـ قر زوریعم.  ؼود 

کؽور ایرا  یک  از ده کؽور دارای غاهته های زاری   و یک  از خ ع کؽور دارای تايزرین ز وؿ زیعس  ادییم  در دنیاظر که از 

غه ته کییه اظسقداد های عثیق  و ویصگ  های مردم ؼ اخس   تا زو.خسانعی  های تالهوه تعیاری در زمی ه ـ قر زوریعم ترخودار اظر

ج فره گ  و غغرافیای  و زوانم دیهای زیادی که در این زمی ه ترای زوظقه زوریعم وغود دارد ج تا در نؾر گرفسن غاهته های عثیق  و 

الثسه اظاظاً فقالیر های  .نؾر گرفر زاری   ایرا  م  زوا  زوریعم را تق وا  ی  مكوراظاظ  زوظقه و رؼد ادسفادی اغسماف  در

گردؼگری ظثة زغییر در و قیر مكیظ زیعر ؼده و نیاز ته مغالقاذ تیؽسری تر روغ های زوظقه این ـ قر همراه تا ظالم نگه 

عرـ های اـول  تا درنؾر گرفسن  واتظ عراق  مكیظ زیعر ته همراه ارزیات  اضراذ زیعر مكیغ  . داؼسن مكیظ زیعر م  تاؼد 

فقالیر های گردؼگری در مراق  ترنامه ریسی اغرای  و زوظقه م  زواند نهػ اظاظ  در قات یا کاهػ اضراذ نامغیوب و م ا  در 

ای و می  تردارد  زیعر م غهه مكیظ زیعر ایاا و گام اظاظ  در زوظقه اغسماف  و ادسفادی ته همراه قااؽر تهثود و تهعازی مكیظ

 . 

در . دارد زا ته الگوی م اظة اکوزوریعم در م اعی عثیق  غهر زوظقه خایدار مدیریر گردؼگری دظر یاتدلاا این مهاله ظق  تر آ  

ظدط ته . ؼود راظسای این هدت در این مهاله اتسدا ته زقری ج زاری ؿهج اهمیر و نهػ زوریعم و تویصه اکوزوریعم در دنیا اؼاره م 

ریسی گردؼگری خرداخسه  های اکوزوریعم و اغسای ترنامه گیری عرـ ج  واتظ ؼک ؼ اظای  اـول و مقیارهای زوظقه خایدار گردؼگری

در نهایر غهر ظیعسم مدیریر زارغگاه تا در نؾر گرفسن اـول مدیریر زیعر مكیغ  در ک ار اـول مدیریر گردؼگریج . ؼود م 

ریسی و  کارتردی و تراظاض فرای د ترنامه -یی روغ انػام زكهیی در مهاله قا ر زكی. گردد خیؽ هاداذ و راهکارهای فمی  ارا ه م 

 .مكیغ  اظر عراق 

 مااهیمج دیدگاهها و مثان  نؾری

 مااهیمزقاری  و 

 زوریعم 

 :ارا ه ؼد iزوظظ مازیعو  و وال 1982یک  از تهسرین زقاری  ترای زوریعم در ظال  

ر و کارؼا  که ع  ادامر در آ  امکا  کارهای روزمره را زوریعم فثارذ اظر از قرکر مودر افراد ته مکانهای  خارظ از مك  ظکون» 

 «.ک  د و در آنػا امکاناذ رفاه  غهر ترآورد نیازهای آنا  فراهم آمده اظر زقغی  می
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 اکوزوریعم 

  واشه عثیقر گردی که زوظظ فره گعسا. های تین المیی  ارا ه گردیده اظر NGOزقاری  مسقددی از اکوزوریعم زوظظ نهاد ها و 

زقری  زیر ترای تین المیی  اکوزوریعم غامقه .  فارظ  ته ف وا  مقادل در نؾر گرفسه ؼده اظر زهریثا م  زواند ماهوم آنرا تیا  نماید 

 :اکوزوریعم ارا ه نموده اظر

خایدار ـورذ م  که در راظسای اهدات زوظقه .  اکوزوریعم فثارذ از معافرز  در عثیقر و ته دفد لاذ ترد  از آ  ـورذ م  خایرد 

 . خایرد 

 :این زقری  را را ه نمود 1991موظعه تین المیی  اکوزوریعم نیس در ظال 

اکوزوریعم ی  معافرذ و دیدار زیعر مكیغ  مع وينه ته م اعی عثیق  دظر ن ورده توده و هدت آ  لاذ ترد  و اظسااده از 

اظر که تافص زهویر قااؽر م اتـ ؼده دارای زاضیراذ م ا  ( قالو هر خدیده فره گ  همراه آ  ؾه در گاؼسه و ؾه در ) عثیقر 

 .اندک  اظر و تافص فقال ؼد  غمقیر های مكی  م  ؼود که ازنؾر ادسفادی اغسماف  ترای آنا  ماید اظر

ا در اگر ؾه ی  زوریعر یا غهانگرد در ع  ظار خود همواره ته غس غاهته های زاری   و مس وؿ ته عثیقر نیس زوغه دارد ام

عی  افراد تهره گیر از این .  اکوزوریعم هدت اـی  از ظار ج لاذ ترد  از عثیقر اظر و این امر زااوذ این دو را مؽ ؿ م  نماید 

 . دو مهوله نیس مسااوذ اظر و رویکرد و زوغه زیعر مكیغ  در اکوزوریعم ؼایا  زوغه م  تاؼد 

 انواؿ زوریعم  

از تا اؼکال خاؾ خود در غوامـ انعان  وغود داؼسه و تسدریع ع  مراق  زاری   ظیر زکام  خود ظیر و ظار روندی اظر که از دیر ت

انگیسه ای که انعا  را ته ظیر و ظار وام  دارد ج قط ک ػکاوی و غعسػوگری اوظر که ریؽه در . را زا ففر قا ر خیموده اظر

هر ی  از نیازهای انعان  و همؿ ین هر ی  از زوانها و غاهته های زیعر ت اتراین . نیازهای روان  فره گ  اغسماف  و ادسفادی او دارد 

مكیغ  که تا فراغر انعا  در راتغه هعس د ته زوریعم اؼکال م سیا  م  ت ؽ د و موغة ز وؿ فقالیسهای فراغس  و انواؿ گوناگو  

 . م  ؼود  مزوریع

 :ا  تدین ـورذ مؽاهده کردعثی دظسه ت دی های انػام ؼده انواؿ گوناگو  زوریعم را م  زو

  گروه  که تا انگیسه های دوی فره گ  درـد آؼ ای  تا فره گها و زمد  های تاظسان  هعس د  :زوریعم فره گ  و آموزؼ . 

  معافرزهای  که ته غهر امور درمان  روق  و غعم  ـورذ م  گیرد  :زوریعم درمان. 

  زوریعم تازرگان  و زػارز 

  زوریعم ماهث  و زیارز 

  زوریعم ورزؼ 

  زوریعم ظیاظ 

  زوریعم اغسماف 

  (اکوزوریعم) زوریعم عثیق 
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  ؾرا که تعیاری از م اعی غااب عثیقر گردی تا . این نوؿ از گردؼگری مقموي زوام تا اکوزوریعم میثاؼد  :زوریعم روظسای

 .روظساها مػاور هعس د

 زوریعم کؽاورزیi :گردؼگری کؽاورزی 

 م اتـ گردؼگری

در کؽورهای م سی  این فقالیسها در عثهه ت دی (  1 ) نمودار . دارای عثهه ت دی مسااوذ م  تاؼدر قعة نوؿ م اتـ گردؼگری ت

زارظ و گؽر و گاار ظرگرم  .  گردؼگری در مكیظ های تاز و تعسه انػام م  ؼود .  های م اعی عثیق  زااوذ نؽا  م  ده د 

ظرزمین تاز ته دو گروه مسمرکس و / زارظ در مكیظ زیعر.  ای تاز ازااق م  افس د های  هعس د که زوظظ گردؼگرا  فهظ در مكیظ ه

زارظ مسمرکس ؼام  ؼ ا ج اظک ج خورگؽر ج اردو زد  ج دوؾرخه ران  و تازدید آضار فره گ  اظر که نیاز .  گعسرده زهعیم م  ؼود 

  کوه وردی و ؼکار توده و یا در ؼرایغ  نیاز ته زوظقه دارند زارظ گعسرده تر فکط نیازی ته زوظقه نداؼسه و ؼام.  ته زوظقه دارند 

(  1 ) در غدول ؼماره.  فقالیسهای  مان د ماهیگیری  ج ـكرا گردؼ ج اظة ظواری و زماؼای غانورا  در عثیقر را در تر م  گیرد 

 .روخای  و ایرا  مؽاهده م  گردد ؾین  ج کؽورهای ا  جظاتی گردؼگری و زارظ در عثهه ت دی های م اعی عثیق  کؽورهای ؼوروی

م وری  [زوریعم و زارظ در عثهه ت دی های م اعی عثیق  کؽورهای ؼوروری ج ؾین ج کؽورهای اروخای  و ایرا  ( 1)غدول 

 ]1381ج معقود ج 

 

هخیره گاه   عثهه ت دی کرنیسعک 

 فیم 

هخیره گاه   

عثیق  مدیریر 

 یافسه

 خارك عثیقر هخیره گاه خاؾ عثیق  آضار عثیق  می 

   -- -  گردؼگری و زارظ

 عثهه ت دی ؼوروی

 کؽورهای اروخای 

م اعی 

 Aگروه 

  Dم اعی گروه  Cم اعی گروه  Bم اعی گروه 

  - - -  گردؼگری و زارظ

عثهه ت دی مرظوم در 

 کؽور ؾین

ارا   دظر ن ورده 

 تالمقارق

هخیره گاههای 

 عثیقر

هخیره 

گاههای 

 غ گی 

م اعی 

امن 

 قیاذ

 وقػ

غ گیهای 

 زولیدی

خارکهای تا 

اظسااده ؾ د 

 غانثه

تاغهای 

 ؾی  

  - - - - -  گردؼگری و زارظ

خ اهگاههای قیاذ  م اعی قااؽر ؼده خارکهای می  م اعی ؾهار گانه ایرا 

 وقػ

 اضر عثیق  می 
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     گردؼگری و زارظ

م اعی زكر مدیریر 

ظازما  غ گیها و 

 مرازـ

 غ گیهای زكر عرـ یره گاههای غ گی هخ خارکهای غ گی 

   - گردؼگری و زارظ

 

 م اتـ زوریعم  -(  1)نمودار 

        م اتـ زوریعم                                                       مك       

 غ گ  های قرا                    

 ارا   ظاقی  و                               ظاق                  -کرانه

 غسایر کوؾ                                مكیظ دریای                 

 

 کوهعسا 

     م اتـ عثیق کوهعسا                                                                ارا   مرزاـ                                       

 

 وقػ ذقیا خ اهگاه

 خارك می 

 تاك گیاهؽ اظ                                

 کؽاورزی خارك عثیقر                                           

 دریاؾه                

 آتؽار

 خارك غ گی 

 خردیعا 

 ؼهرهای تسرگ

 ؼهری                                    ؼهرك ها                               
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 قاؼیه ؼهرها

 م اتـ انعا  ظاخر                                                                                                                

 ارا   ظاقی  و غرایس کوؾ 

 روظسا                        کوهعسا                                                  

                         ارا   کؽاورزی                   

 

 های زارغگاه  یرانواؿ فقال

 :ترخ  از آنها ته درار زیر م  تاؼ د. های زارغگاه  مسااوز  در کؽورهای م سی  مرظوم اظر فقالیر

  گردغ زاریك 

  ران دگ  زاریك 

 زماؼای م اؽر 

  (خی  نی )خورگؽر 

 اهیگیریم 

 عثیقر گردی 

  (ترخای  اردوگاه)کمدی گ 

  ( ها انواؿ ورزغ ها و تازی) تازی 

  دید  معاتهاذ ورزؼ 

  دوؾرخه ظواری 

 ؼکار 

 اظة ظواری 

  راه خیمای 

 کوه وردی 
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تر قعة نوؿ فقالیر گردؼگری در م اعی م سی  ج زاظیعاذ ج زػهیساذ و امکاناذ مسااوذ و ظازگار تا مكیظ زیعر م غهه و 

 . ات گرؼگردی انس اب م  گردند اهد

 مثان  نؾری 

 اهمیر و غایگاه اکوزوریعم 

درـد خیػ  7/6زا قداکطر  4/3تین ( 2000-2010)در قال  که رؼد فموم  ـ قر زوریعم ترای دهه غاری  WTOتراظاض ترآورد 

کوزوریعم ته ودوؿ خیوظسه و ته عور کی  های موغود تیانگر این اظر که تیؽسرین دعمر از این رؼد در ت ػ ا تی   م  ؼود ج یافسه

درـد از ک  معافرا  را ؼام  م   7یق   ؼمار گردؼگرا  عثیقر که اک و  .  درـد خواهد تود  30زا  10رؼد در این ت ػ تین 

 (. WTOم سؽر ؼده در ظایر   Reinsoldو  Lindberترآورد .  ) درـد خواهد رظید  20ؼوند ته تیػ از 

مورد آمریکاییها نؽا  م  دهد که ظاينه ده درـد از مردم ته م ؾور دیدار از عثیقر دظر ته ظار زده اند در این ی  آمار غالة در 

فالدم دا  ته زوریعم ورزؼ  و ) آمار که زوظظ مرکس اعالفاذ ظیاقس  آمریکا م سؽر ؼده اظر اؼاره ای ته ظایر اکوزوریعر ها 

مقیؽر ظیفد هسار  96یییو  ؼهروند امریکای  م  گردد که موغة ؼده ز ها در ظال م 43آمار هکر ؼده ؼام  . نؽده اظر( ؼکار

 . نار از مردم امریکا تغور معسهیم یا غیر معسهیم واتعسه ته اکوزوریعم تاؼد 

درـد  255همؿ ین آمار رؼد در ندال که ی  کؽور در قال زوظقه اظر نؽا  م  دهد که در دهه نود ؼمار زورهای عثیقر گردی 

 (1994کورانگ ج .)رؼد داؼسه اظر

 رؼد و زوظقه زوریعم 

 . درـد درآمد زوریعم تین المیی  از مردم تیعر کؽور  ـ قس  زامین م  ؼود  80امروزه 

 :فیر آنرا ديی  زیر افالم کرده اند i]1991 ,وود وهاوض[

 افسایػ درآمد 

 افسایػ اوغاذ فراغر 

  افسایػ عول فمر خط از ظالهای تازنؽعسگ 

  یؽرفر و تهثود ظاخر زیر ت ای  و غاتػای خ 

  ارزهاء ظغف فره گ و تی ػ اغسماف 

  خیدایػ موظعاذ و آشانعهای زوریعس 

  افسایػ آگاه  غهر امکاناذ معافرز 

  ؾاج و ارا ه نؽریاذ ج تروؼورها و نهؽه های زثییغاز 

 تهثود ام یر معافرذ 
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ای فرانعه ج امریکا  ج اظدانیا  ج ایسالیا  ج مػارظسا  و اظسرلیا در راض مهفد تررظ  ؼده نؽا  م  دهد که کؽوره 1991آنؿه در ظال 

تايزرین هسی ه ک  دگا  غهر زوریعم نیس ته زرزیة کؽورهای آمریکا ج آلما  ج شاخن ج انگیعسا  ج .  تازدید زوریعسها درار گرفسه اند 

 . ایسالیا و فرانعه توده اند 

ظازما   [.  امریکا ج فرانعه ج ایسالیا ج اظدانیا ج اظسرلیا و انگیعسا  هعس د : ا کعة کرده اند نیس ؼام کؽورهای  که تايزرین درآمد ر

 ]i; 1993غهان  غهانگردی

در قال قا ر رداتر ؼدید در تین کؽورهای کره  ج زایی د ج شاخن ج ؾین ج ه گ ک گ ج ظ گاخور ج ترزی  ج اندونسی و مالسی وغود دارد 

 .اتر فوایدی اظر که از زوظقه م اظة غهانگردی فاید م  گردد فیر این رد. 

 اظسانداردهای اکوزوریعم 

اگر ؾه مهفد و خایگاه اکوزوریعم عثیقر اظر ول  هر معافرذ ته خایگاه های عثیق  تغور ویصهج تا اکوزوریعم هم ارز نیعر و 

 .وریعم عثیق  تسواند اکوزوریعم نامیده ؼود های م اظة فیم  مق وی آموزغ و آگاه  مورد نیاز اظر زا ی  ز زمی ه

 :تا زوغه ته اهدات عثیق  اکوزوریعمج زكر اظسانداردهای زیر م  زوا  آنرا ظ ػید

 قداد  ـدماذ ته مكیظ زیعر 

  قداد  ـدماذ و قداکطر اقسرام ته فره گهای میستا 

  میستا ( فموم)قداکطر م افـ ادسفادی غهر مردم فادی 

  ترای تازدید ک  دگا  قداکطر ر ایر زارغ 

 .اـوي اکوزوریعم ریؽه در قااؽر و آرمانهای زوظقه خایدار دارد خط زػرته ای آموزؼ  و مق وی را ته همراه دارد 

 

  تررظ  تكص و 

 تررظ  اضراذ و خیامدهای اکوزوریعم  

 :زوا  دظسه ت دی کرد ریعم را در دو گروه م وزواضراذ اک

 وریعر ایػاد م  ؼود توظییه قضور ز: اضراذ معسهیم. 

 توظییه فقالیسهای زوریعر مسقادثا تروز م  نماید و ناخواظسه م  تاؼد : اضراذ غیر معسهیم. 

اما تدلی  . از آنػا که اکوزوریعم تق وا  زیر مػموفه ای از ـ قر زوریعم میثاؼدج دارای اغیة فواید و مضراذ زوریعم میثاؼد  

در هی  ته . تررظ  اضراذ تویصه اضراذ م ا  آ   روریعر   -که در تعسر عثیقر ؼک  میگیردؾرا  -ارزثاط ز گاز گ تا مكیظ زیعر

 .تررظ  مهمسرین اضراذ ماید و ظوء زوریعم خرداخسه میؽود 
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 زأضیراذ ادسفادی 

   ا  ته گونه ای که هم ـاقثا  ز فؿ و مهارذ در این رؼسه و هم کارگر. زوریعم تافص گعسرغ زمی ه اؼسغال م  گردد

ترای اؼسغال در ؼاخه های م سی  زوریعم م  .ظاده تدو  مهارذ در ت ؽهای گوناگو  خدماز  آ  م  زوان د مؽغول ته کار کردند 

 اؼسغال در ظغف مكی  تافص. زوا  تا عرـ و آموزؼهای  رتس  کوزاه مدذ و یا میا  مدذ اؼ اؾ ـاقة هوق را آماده کار نمود  

اقداش هس  هاج رظسورا  هاج ظیعسم های قم  ونه ج ـ ایـ دظس  و خدماذ راه ما در .  ؼود  زوظقه ـ ایـ خرم اقر مكی  م

 . گردند ام  زوظقه م غهه گردؼگری مكعوب م ظغف مكی  از فو

  زوریعم خول و غمقیر را از مراکس مسمرکس ؼده و ـ قس  ته ظوی روظساها و نهاط عثیق  م  کؽاند و داری خاـیس  اظر

 .را ته م سله نیروی مكرك زوظقه ادسفادی در زمام کؽورها مكعوب داؼر که م  زوا  آن

  تا اقیای م اعی دور افساده و زوظقه امکاناذ این م اعی و همؿ ین رونی ادسفادی که ره آورد : غیوگیری از کوؼ روظساییا

 .خود مكو م  گردد اکوزوریعم اظر ديی  فمده کوؼ روظساییا  یق   فهرج تیکاری و فهدا  امکاناذ ته خودی 

 در م اعی روظسای  که فمدزا ز  ؼغی  در آنها رایع اظر ز وؿ در ادسفاد مكی  ایػاد : ایػاد ز وؿ در ادسفاد مكی  م اعی

دهها ؼغ  خدماز  و زولیدی غدید که در ارزثاط تا گردؼگرا  در م اعی گردؼگری ایػاد م  گردد ز وؿ و در نسیػه .م  گردد 

 .رای این م اعی ته همراه دارد ؼکوفای  ادسفادی ت

 ایػاد خود گردان  در م اعی و زامین ادسفادی آنها 

 و راه مای گردؼگری   های ادسفادی تا ایػاد اؼسغال در زولید و فروغ کايج قم  و نه ج خدماذ دگرگو  ظاخسن فقالیر 

 ر زوظقه یافسه ـورذ م  گیرد تا ورود خول ته م اعی دور افساده و کمس: زوزیـ فادينه در آمد و زقدی  ضروذ 

 زوظقه خدماذ قم  و نه  و راهها 

  قمایر از ـ ایـ دظس  مك 

  م  گردد . .  . تافص تروز خالدیر و ؼکوفای  اظسقدادهای ه ری زػاری و. 

  زوظقه امکاناذ ادامس ج خایرای  و امکاناذ غ ث 

  مكی  و م غهه کم  م  نماید ته ف وا  یک  از م اتـ غاب ارز خارغ  تؽمار م  رود و ته ادسفاد. 

  ظثة رونی زولیداذ کؽاورزی و زسریی ظرمایه ته ادسفاد مكی  م  ؼود زیرا زها ا در این م اعی افسایػ م  یاتد. 

  ؼثکه قم  و نه ج ارزثاعاذ و زیر ظاخر های مكی  و م غهه ای تهثود م  یات د. 

  ته ف وا  زمی های قاؼیه ای مكعوب م  گرددج م  ؼوند   ظثة تهره ترداری ظودم د از زمین های  که ترای کؽاروزا .

 .ت اتراین ظغوـ گعسرده ای از زمین های تا خوؼػ عثیق  در ؼک  خود تاد  خواه د ماند 
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  در ـورز  که گردؼگری ته خوت  هدایر گردد م  زواند ته مطاته مکانیعم  ترای خود گردان  خارك های می  مكعوب ؼود

. 

  میعر م  گردد و غوامـ مكی  و نیس تازدید ک  دگا  داخی  و خارغ  دادر ته اظسااده از آ  خواه د تود  امکاناذ زارغگاه. 

   ته ف وا  وظییه ای ترای مسهافد نمود  مع ولین دولس  و فموم مردم در زمی ه اهمیر قااؽر از م اعی عثیق  مكعوب م

 .گردد 

ر آؼکار م  ظازند که م اعی قااؽر ؼده اخسفاؾ یافسه ته گردؼگری یا م افـ و مسایای فوق زمان  خود را ترغعسه ز     

از کمسرین ظودم دی ترخوردار توده و یا ای که فادد ارزغ م  تاؼ د  ( مان د کؽاورزی) عثیقر گردی در مهایعه یا ظایر کارتری ها 

ته ا افه در ـورذ عرـ ریسی و مدیریر .  این م افـ تا کاهػ دظسرظ  ته دیگر م اعی زارغگاه  ارزغ تیؽسری خواه د یافر . 

 .تهی ه گردؼگری در دالة عثیقر گردید ی  فام  زػدید ؼونده ته ؼمار خواه د آمد 

زوظقه گردؼگری هر ؾ د م افـ زیادی را تر نواق  زوریعس  در کؽورهای م سی  ته ارمغا  آوردهج لیکن زوظقه تدو  ترنامه 

گردؼگری در رداتر تا دیگر اؼکال . و خایدار در م اتـ اکولوشی  این م اعی ؼده اظر  ریسی آ  موغة ایػاد خیامدهای م ا  

اظسااده از م اتـ عثیق  اکطرا ته . ترداری از م اتـ عثیق ج ته ویصه آب و زمین درار م  گیرد   زوظقه و فقالیر های انعان  ترای تهره

از مؽکالذ مفرت م اتـج ت  زوغه  غوامـ زكر .  سه  م  ؼود  زغییر زیعسگاههای اکولوشیک  و کاهػ گیاها  و غانورا  م

زثدی  و زغییر زمین . زاضیر و مردم مكی  نعثر ته م اتـ عثیق  که اظاض موغودیر آنها تر این فوام  اظسوار اظرج م  تاؼد  

ده از م اتـ عثیق  ترای اظساا. ترای زوظقه گردؼگری ته عور معسهیم تافص از تین رفسن زیعسگاههای اکولوشیک  م  ؼود  

های ادسفادی از لكاػ زوظقه مورد زوغه  گردؼگری ته ف وا  گسی ه های فرـر مكعوب م  گردد و تافص م  ؼود که دیگر ت ػ

 .در این زمی ه م  زوا  ته ظاخر فرودگاه در م اعی زوریعس  ته ویصه زراف  گعسرده اؼاره نمود . درار نگیرند  

اظاظ  زرین اهدات زوظقه زوریعم در دنیاظر و در زمی ه زكهیی قا ر نیس از اهدات عرـ تؽمار میرود   فوام  هکر ؼده فوقج از 

 .اما اضراذ ادسفادی م ا  هی  تایعس  تا زمهیداذ مدیریس  خیؽگیری ؼوند . 

 زاضیراذ م ا  تر ادسفاد

  تروز ؼغیهای کاهب و رواظ گدا   و مساقمر های مردم 

  زثدی  ته فضاهای گردؼگریزغییر کارتری ارا   و 

  کاهػ فقالیسهای زولید کؽاورزی و دامدروری اهال 

 اغسماف   -زأضیراذ فره گ 

فهاید مسضادی ترای زوظقه خایدار در راتغه تا معا   . یک  از اتقاد زوریعم خایدار زوغه ته ارزؼهای فره گ  و مكیغ  اظر  

ر ی  م غهه زوریعس  تایعس  م اتـ فره گ  ته ؼک  اولیه خود قاؼ ؼود  گروه  ظرظ سانه مقسهدند که د. فره گ  وغود دارد  

 .و گروه  مقسهدند که در مکا  زوریعس  زغییراز  يزم اظر در فره گ و رظوم مردم ایػاد ؼود . 
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اؼد که درتاره این دو دیدگاه م  زوا  ؾ ین تكص نمود که اظاظا ؾه کع  زفمیم م  گیرد که ؾه ؾیس خوب اظر ؼاید تهسر ت

این آگاه  معیما از . وظقر و ظرفر زغییراذ تر فهده افراد اغسماؿ گاارده ؼود زا تا انس اب آزدانه و الثسه آگاهانه زفمیم تگیرند  

ته هر قال تا ورود زوریعر ته ی  م غهه خواه ناخواه زهات  .آموزغج خود ؼ اظ  و دانعسن ارزؼهای ظ س  خوؾ  ناؼ  م  ؼود 

در ـورز  که افراد توم  ته نكو . اذ فره گ  که گاه ته ؼک  زهاغم فره گ  زقثیر م  ؼود ـورذ م  گیرد  فره گ  و زاضیر

ـكیك  آموزغ خیدا ک  د م  زوان د تدو  هیؽ گونه زضادی در فین قاؼ ارزؼهای ظ س  خود گردؼگرا  خارغ  ته ؼک  

 .دوظسانه ته زقام  تدردازند 

مق وی « خسانه شن »س تواظغه ز وؿ فؾیم فره گهای توم  در همه نهاط غها  توغود آمده اظر ز وؿ فره گ  که تايزر از هر ؾی

 .انعان  را توغود آورده اظر 

 :ترای قاؼ ز وؿ فره گ  تاید ته معا   زیر زوغه نمود

  ارزغ دا   ؼد  ترای قهوقج دانػ و مهارزهای مردم توم 

 كی از اه زداتیر ویصه ترای قااؽر از قهوق غوامـ م 

  عراق  و اغرای ترنامه های زكهیهاز  تا هدت زهویر کارترد دانػ توم  در مورد مدیریر م اتـ مدر 

 های  که مردم توم  را مرزاـ ظازد  عراق  خروشه. 

  عراق  خروشه های  که از دانػ ظ س  تهره م  ترند. 

فراهم ؼد  زمی ه ارزثاعاذ در تقد غهان  و ارزهای زوریعم در انسهال و زثادل فره گ ها ته یکدیگر زاضیر زیادی داؼسه و ظثة 

از مهمسرین مواردی که زوریعم و اکوزوریعم در راتغه تا فره گ ترآ  زاضیر م  . ظغف درك مردم از فره گ یکدیگر م  گردد  

ف ج هر ؾ د از غ ثه های فره گ  و اغسما. گاراند ظاخسار مقماریج آداب و رظومج زتا ج لهػه و موظیه  مكی  م  تاؼ د 

گردؼگری و عثیقر گردی دارای اضراذ مطثر در غوامـ مكی  و م غهه م  تاؼ د اما موغة خیامدهای  مان د زقییر الگوی مفرت 

گرای  و م اقر عیة ؼد  اغسماف ج  تروز ناه ػارهای اغسماف ج فقالیسهای غیر اخالد ج مادی. و کاهػ ارزغ ها م  گردند  

فؽار اغسماف  در خانواده هاج ایػاد زغییر و زضاد در تافر ظ س  در تعیاری از م اعی گردؼگری افسایػ هسی ه های زندگ ج 

 .غهان  زػرته ؼده اظر 

 زأضیراذ زیعر مكیغ  

 . عرـ های گردؼگری و عثیقر گردی دارای اضراذ و خیامدهای معسهیم و غیر معسهیم زیعر مكیغ  م  تاؼ د  

 :های زیر تررظ  م  گردند غ  زوریعم در دالةترخ  خیامدهای م ا  مهم زیعر مكی
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 خاك:  

و مکا  یات  زوظقه در ؼیة تايی . درـد در نیم  از خاکها ایػاد فرظایػ م  ک د   10اـوي مکا  یات  زوظقه در ؼیة تايی      

در زمین غ گ  مقسدل تا  تررظ  های نؽا  م  دهد در ی  مغالقه موردی .درـد در کییه خاکها فرظایػ را ظثة م  گردد  20

ظانس   30ظانس  مسر در ظال ته  5خاك ظعر و رویػ گیاه  ناخایدار خط از زوظقه اکوزوریعم در آ  نرل میانگین ریسغ خاك از 

خعارزهای وارده تر گیاها  در غ گیها تیؽسر از فیاسارهاظر تا خایمال ؼد    ]1996مکی ی ج غقاریج [. مسر افسایػ یافسه اظر  

. ای خؽ  و خودر ؼد  و خ ػ آنها زوظظ تاد از زؽکی  خاکثرگ و اقیاء و خود ظازی خاك غ گی  غیوگیری م  نماید  ترگه

 .همؿ ین ؾرخػ نیسراذ خاك کاهػ یافسه و غمقیر میکروت  ارگانیسمهای ظازنده نیسراذ کاهػ م  یاتد 

فؽردگ  و کاهػ ز ی   خاك همراه ) .زغییر نماید  خاك PHفؽردگ  خاك که توظییه خایمال ؼد  قادش م  ؼود تافص م  ؼود 

تا زغییر اظیدیسه در خاكج گیاها  دولده ای (  . در زیر خاك تافص اظیدی ؼد  خاك م  گردد  co2تا ز ػ ریؽه ای گیاه و زولید

 .زغیر مکا  م  ده د و در دراز مدذ خوؼػ گیاه  م غهه نیس زغییر م  ک د ( فمدزا درخسا  و در خسؿه ها)

  آت  -آلودگ  خاک: 

ورود فا الب اماکن رفاه  خدماز  ته آب غاری یا زیر زمی   . الودگ  م اتـ آت  تفورذ معسهیم و غیر معسهیم ـورذ م  گیرد   

فالوه تراین تا اقداش زاظیعاذ و ظغوـ ناوه ناخایرج آتهای ظغك  ناؼ  از تارغ ته  .مهمسرین خدیده دات  هکر در این زمی ه اظر 

ورود ته خاك ته غریا  م  افس د که در ظغوـ کوؾکسر تافص فرظایػ آت  و درظغوـ تعیار وظیـ تافص رواناب و ظیالب م  غای 

 .گردد 

  خوؼػ گیاه: 

اقداش غاده خوؼػ گیاه  اعرات خود را زغییر . یک  از اولین اضراذ اکوزوریعم تر خوؼػ گیاه  تا اقداش غاده آغاز م  ؼود        

قریی در م اعی غ گی  دنیا ته . فام  تقدی قریی اظر  . اؿ این م غهه دظس وغ زػسیه ته زدریع افسایػ م  یاتد  م  دهد و ؼق

 .خفوؾ در ففول گرم و خؽ  ظال رل م  دهد و این م  زواند از ی  ت  اقسیاع  ؼ ف  ؼروؿ ؼود 

تا ظاخر . رفسن ظیمای عثیق  م غهه م  ؼود   خایمال ؼد  رویػ گیاه  عثیق  مكیظ توظییه زردد نیس تافص زغییر و از تین

گیاها  آتسی توظییه . ظغوـ مف وف  غهر زردد و ک سرل معیرهای زردد افراد م  زوا  از آظیة تیؽسر ته مكیظ غیوگیری نمود  

 .همؿ ین آلودگ  آب ترکه ها آنها را تا م اعره مواغه م  ک د . قرکر دایی ها و تازیهای آّت  ـدمه م  تی  د  

فالوه تر . خوؼػ گیاها  زده های ؼ   ظاق  دریا نیس تا زردد وظای  نهییه موزوری از تین رفسه و این زده ها ته قرکر در م  آی د  

ای ها افرادی که در عثیقر ته غمـ آوری و ؾید  گونه های گیاه  غالة و اقیانا نادر م  خردازند نیس ته از تین رفسن خوؼػ گیاه  

خیؽ هاد م  ؼود در زمام این موارد مهرراذ ظ سگیرانه و ددیه  و ـ و غهر مس یا   .س  ظرفر م  ت ؽ د م اعی اکوزوریع

 .مػازاذ در نؾر گرفسه ؼود 
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 قیاذ وقػ: 

اـوي قضور مردم در مكیظ عثیق  نؾیر غ گ  یا تیؽه زار و مرزـ تافص اخسالل در زندگ  فادی خعساندارا  تسرگ خفوـا       

ؼکارج زیراندازی و ماهیگری فالوه تر از تین ترد  قیاذ وقػ توم  تافص گریس قیواناذ و زرك  .و زغایه آنها م  ؼود  فقالیر ؼکار

 .م غهه م  گردد 

  آلودگ: 

فا الب و زتاله های ایػاد ؼده زوظظ ادامر ک  دگا  در عثیقر در ـورز  که دات  زػسیه تاؼ د تایعس  ته درظس  دفن گردد        

. غداظازی زتاله های آل  و غیر آل  اولین اددام غهر زتاله ها ظر  . های غیر دات  زػسیه تایعس  از م غهه خارظ ؼوند   زتالهاما . 

همؿ ین زفایه فا الب خروغ  تایعس  غهر  .های آْت  م  زوان د تا ی  روغ ظاده در هما  مك  زثدی  ته کمدوظر گردند  زتاله

 .ورذ خایرد غیوگیری از آب و خاك قسما ـ

 ؾؽم اندازها: 

نهاؼ  روی ظ گج . خوانده م  ؼوند امروزه در همه غا تا ز ریة آضار و ت اها همراه اظر   وندالیعروغود افرادی که اـغالقا      

ک د  خوظر درخسا  و ظایر ـدماز  که ته عثیقر وارد م  آورند از فوام  مهم  اظر که م ؾر م غهه را زكر الؽقاؿ درار م  

اقداش ت اهای ت  ز اظة تا م ؾر عثیق  و کامال ناهماه گ نیس این م ؾر را از فرم مغیوب ترای اکوزوریعر ها خارظ م  نماید   .هد د

فالوه تر ای ها وغود زتاله های و  .اـوي عراق  در م اعی اکوزوریعس  تاید کامال قعاب ؼده و ته دظر مس ففین ـورذ گیرد . 

 .س ؾؽم انداز م غهه را  رر م  رظان د ن اله های ظاخسمان  نی

  م اعراذ ناؼ  از مدیریر نام اظة: 

زػسیه و زكیی  اضراذ م ا  گردؼگری در خارکهای می  و م اعی قااؽر ؼده نؽا  م  دهد که این م اعی در مقرق م اعراذ 

 .م  گیرند  ناؼ  از مدیریر نامغیوبج فؽار غوامـ خیرامون  و تهره ترداری ت  رویه گردؼگرا  درار

یک  از مؽکالذ روز افسود  خارکهای می  و م اعی قااؽر ؼدهج ؾگونگ  مهاتیه تا افسایػ فسای ده تازدید ک  دگان  اظر که در 

تعیاری از م اعه  که مورد اظسااده عثیقر گردا  درار م  گیرند . های زارغگاه  از مكیظ زیعر عثیق  م  تاؼ د   خ  اظسااده

یعسم های ؼک  ده و آظیة خایر م  تاؼ د و از ؽرفیر خایرغ آؼاسگیها و ناه ػاریهای ظ گین ترخوردار غالثا دارای اکوظ

از ظوی دیگر ممکن . در ترخ  موارد گردؼگری اضراذ زیانثاری تر روی قیاذ وقػ م اعی قااؽر ؼده خواهد داؼر  . نیعس د  

دث  از ای که ترای آنها اقداش ؼده تاؼ د ترای غیر توم  ها یا اظر این زفور در مردم مكی  خدید آید که م اعی قااؽر ؼده 

 .گردؼگرا  و عثیقر گردا  ایػاد گردیده اظر 

ت اتر این . زقداد زیادی از م اعی تا ارزغ قااؽس  تاي از غاهته کمسری ترای گردؼگرا  و عثیقر گردا  ترخوردار م  تاؼ د  

د ادسفادی از خارك های می ج ته م غهه ای ترای اظسااده های انثوه گردؼگری اقسمال دارد که ترای دظسیات  ته کعة در آم

 . زثدی  ؼده و اهدات قااؽر از م غهه زكر الؽقاؿ این فقالیسها درار گیرند  
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ر لیکن اضراذ م ا  و ظوء این فقالی. گردؼگری و عثیقر گردی در خارکهای می  م  زواند دارای م افـ تعیار دات  زوغه  تاؼد  

ت اتراین  روری م  تاؼد که خیامدهای ظوء گردؼگری ترای م اعی . ها نیس اغس اب ناخایر توده  تا اضراذ مطثر آ  آمی سه اظر  

این مهم ج نیاز ته ارزیات  خسانعی  خیامدهای م ا  و زػسیه و . ته وظییه عرـ ریسی ددیی و مدیریر موضر رفـ ؼده و کاهػ یاتد  

خغاهای  که در زوظقه گردؼگری م اعی قااؽر ؼده در ظراظر غها  ـورذ   .گونگ  ک سرل آنها داردزكیی  خردم دانه از ؾ

اضراذ م ا  غهانگردی تر مكیظ زیعر ته همراه ( 2)در غدول . گرفسه ؼواهد فی   زیاد از خعاراذ م سی  را نؽا  م  دهد   

 .فام  موضر و روغ کاؼر اضر آ  تیا  ؼده اظر 

 ] WTO, 1998 [ غهانگردی تر مكیظ زیعر اضراذ(: 2)غدول 

 

 کاهػ اضر و فمیکرد م اظة اضر م ا  تر مكیظ زیعر فام  موضر

 فؽار تر مكیظ زیعر و انعانها زراکم غمقیر

 زغییر رفسار غانوار  و قیاذ وقػ -

 کاهػ زقداد تازدید ک  ده

 افسایػ ؽرفیر زكم 

 ایػاد مكیهای کطی  زوظقه ت  رویه

 یعسگاهاز تین رفسن ز

 ز ریة خوؼػ گیاه 

 اضر تر زیثای  مكیظ

 خراک ده کرد  تازدید ک  دگا  ته دیگر م اعی

 زرمیم و نوظازی

 اغرای مهرراذ مرتوط ته اظسااده از زمین

 تر هم زد  زندگ  قیاذ وقػ آلودگ  ـدا

 تر هم زد  زندگ  مردم مهیم

 آگاه ظازیج و ـ دوانین و مهرراذ 

 غال در قیاذ وقػری سن زتاله و آؼ زتاله

 تر هم زد  زیثای  مكیظ

 ته خغر افساد  ظالمس 

 آگاه ظازی

 و ـ دوانین و مهرراذ

زهیه کانسی رهای  غهر غمـ آوری زتاله و ری سن 

 آنها در مك  م اظة

دؼم   تاه ر و 

 وقؽیگری

ز ریة زعهیالذ از دظر رفسن ارزؼهای زاری   و 

 فره گ 

 آگاه ظازی 

 و ـ دوانین و مهرراذ

 ؾارذ تیؽسر و ددیهسرن

 زغییر گویه های خرواز و فرود هواخیما اظسرض تر مكیظ زیعر انعان  و غانوار  ـدای فرودگاه

 ک سرل اظسااده از زمین در نسدیک  فرودگاه ها

 افسایػ دظسرظ  وظای  ته  اظسرض تر مكیظ زیعر و غانوار  ها غاده در زرافی 

 قم  ونه  فموم 
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درخارظ از  ران دگ 

 ها ادهغ

 کاهػ دظسرظ  آظیة ته خوؼػ گیاه ج قیاذ وقػ و خاك

 و ـ دوانین و مهرراذ ظ گین

مساقمر ترای قیاذ وقػ تویصه در فف   دایهای موزوری

 ز مگااری و ينه ظازی

 آلودگ  ـدا

 مم وفیر دظسرظ  تا مك 

 ترنامه ریسی آموزغ زیعر مكیغ 

 رداتر تا ؼکارگرا  عثیق  ـید و ؼکار

 اتـزهیی  م 

 ایػاد خیاده رو

 ترنامه ریسی آموزغ زیعر مكیغ 

خیاده روی و گردغ در 

 قیواناذ زیعسگاه

 مساقمر ترای قیاذ وقػ

 فرظایػ خیاده روها

 ایػاد خیاده رو

 مكدودیر دظسرظ 

 ترناه ریسی آموزغ زیعر مكیغ 

-ـدفها-مرغانها)ناتودی م اتـ عثیق  رو ته انهراق  غمـ آوری یادگاری

 (ها  کمیابگیا-فاغها

 ز ریة خروظه عثیق 

 آگاه ظازی 

 ترنامه ریسی آموزغ زیعر مكیغ 

 و ـ دوانین و مهرراذ

غمـ آوری ؾوب ترای 

 ظوخر

 ز ریة زیعسگاه

 مرگ و میر قیاذ وقػ

 آگاه ظازی 

 آموزغ زیعر مكیغ 

 اظسااده از دیگر ظوخسها

غاا داد  ته قیواناذج 

 نفة افالناذ  و آگه 

آموزغ زیعر مكیغ  و آگاه  داد  و ـ دوانین   ج قیاذ وقػ و خاكآظیة ته خوؼػ گیاه

 و مهرراذ

 

 تررظ  فوام  مؤضر در زها ای زارغگاه 

  :درآمد -ال 

 .افسایػ درآمد ظرانه یا افسایػ ظغف رفاه اغسماف  تافص مازاد مفرت ؼده و تالغثـ زها ای زارغگاه  را افسایػ م  دهد  

 :اوداذ فراغر -ب 

اوداذ فراغر مدذ زمان  اظر که فرد در انػام زقهداذ خود آزاد اظر و م  زواند ته می  خود تگاراند در وادـ هر نوؿ زاریك  در  

 .اوداذ فراغر اؼ اؾ ـورذ م  گیرد 

  :اداره زارغگاهها -ظ

مدیریر م اعی . زها ای زارغ  اظر   مدیریر فقال زارغگاهها و از اه زداتیر و روؼهای موضر در غیة افراد از غمیه فوال موضر در

زارغگاه  تاید در انس اب نوؿ فر ه وامکاناذ زارغگاه  و مدیریر ـكیف تازدیدک  دگا  تسوان د زها ای زارغگاه  مغیوت  را 

 .تدیه  اظر که کیایر امکاناذ و خدماذ رفاه  نهػ تعیار موضری در افسایػ زها ا دارد . توغود آورد  
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 :  فر ه -د  

افسایػ فر ه از لكاػ کیایر و کمیر م  . ترای قاؼ زها ای زارغگاه  و افسایػ آ  فر ه هم تاید مغیوتیر خود را قاؼ ک د  

هویر مؽ ؿ زارغگاه و زمایس آ  از . اما افسایػ فر ه نثاید از ؽرفیر ترد م غهه زػاوز ک د  . زواند ظغف زها ا را افسایػ دهد  

 .یک  از فوام  موفهیر هر زارغگاه  ته ؼمار م  رود ( کمیر و کیایر فر ه) سیک ج عراق ج نوؿ امکاناذ تهیه زارغگاه ها از نؾر فی

فر ه امکاناذ زارغگاه  در رداتر م اعی زارغگاه  تا یکدیگر نهػ موضری دارد و ته همین دلی  ته ه گام عراق  و زػهیس تاید 

 .ویصگیها و رواتظ فر ه و زها ا را ته قعاب آورد 

 : غمقیر -ه

زغییر غمقیر ج ته هم خورد  زرکیة آ  و رؼد و زراکم غمقیر از فوامی  هعس د که . از مهمسرین فوام  زها ای زارغگاهیعر   

روی زها ای زارغگاه و از نؾر زقدادج ز وؿ و فر ه امکاناذ م  زوان د زاضیر زیادی داؼسه تاؼ د در زضمین زها ای آز  ترای زارغگاه 

ل رؼد غمقیر و زغییراذ غغرافیای ج رؼد مهاغرذ و روند غاتػای  غمقیر و زغییراذ فاکسورهای غمقیس  خیػ تی   ؼود ها تاید نر

. 

  :دظسرظ  -و

راههای . تهره وری از زارغگاه ها مثس   تر غاتػای  مکان  و معافرذ اظر  . اظسااده از زارغگاه الساما همراه غاتػای  و قرکر اظر  

آنهاج انواؿ ؼثکه قم  ونه  هوای  زمی   و دریای  ته همراه کیایر خدماذ معافرز  فام  موضری در زها ای  دظسرظ  و ظهولر

 .زارغگاه  هعس د 

  قیر ـ قر زوریعم در ایرا تررظ  و

در  فی  رؼد زدریػ  این قرکر. نعثر ته گردؼگری ددم های آهعسه ای را ترداؼسه اظر 1330کؽور ایرا  ته عور مؽهود در دهه 

 1357زا  1328که ع  ظالهای ) آ  زما  و در دهه های تقد از آ ج از ی  ظو زوغه ته تهثود نعث  ظیعسم راه و قم  و نه  کؽور 

خ ع ترنامه ته اـغالـ غامـ راه و قم  و نه  افم از ایػاد و زکمی  راههای نیمه زمامج راه آهنج ت ادر و فرودگاهها کؽور ته اغرا در 

تود که تا فراهم ؼد  امکاناذ نعث ج اندک  ته این  1353  دیگر اغرای ته اـغالـ عرـ غامـ غهانگردی در ظال و از ظو ( آمد

ته دلی  ؼرایظ خاؾ دورا  خیروزی انهالب اظالم  و ودوؿ غ گ زكمیی  فراق فییه ایرا  رکود دات  . ـ قر زوظقه ت ؽیده ؼد

ی ایرا  توغود آمد که زاضیر فراوان  در ادسفاد آ  تاد  گااؼر تغوریکه زقداد مالقؾه ای ع  دو دهه گاؼسه در روند ـ قر گردؼگر

و ته میسا  کمسر از  1358هسار نار در ظال  150ته میسا   1357هسار نار در ظالهای دث  از  700معافرا  خارغ  ته کؽور از میسا  

ط ظیاظ  ایرا  تا کؽورهای خارغ ج و ته دلی  ارزان  تا خازمه خایرفسن غ گ و گعسرغ ارزثا. رظید 1369هسار نار در ظال 100

معافرذ و ز وؿ غاهته های زوریعس  تار دیگر ماؼین ـ قر گردؼگری ایرا  در دالة ظیاظسهای ترنامه دوم زوظقه کؽور ته قرکر 

واقد  471ادامس  کؽور زوا  تالاق  امکاناذ  1375در آمد ته عوریکه تر اظاض آمار رظم  وزراذ فره گ و ارؼاد اظالم  در ظال 

هسار نار و میسا  درآمد قاـیه  456ز رج زقداد معافرا  خارغ  ته کؽور قدود  41873ازاق و ته میسا   21287مهمان انهج زقداد 

يزم ته اؼاره اظر که اکطر فقالیر های زوریعس  در ایرا  فمدزا ناؼ  از گردؼگری . میییو  دير گسارغ ؼده اظر 165نسدی  ته 

 .ی  یا ایرانگردی اظر و گردؼگری خارغ  از قػم ؾ دان  ترخوردار نیعرداخ
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ای در وزارذ کؽور ت ام اداره امور  این ظال ترای اولین تار اداره. تاز م  گردد 1314زاری ؿه زؽکیالذ زوریعس  در ایرا  ته ظال 

اهمیر غیة  1332در ظال . فال  غهانگردی داد اداره ماکور غای خود را ته ؼواری 1320تقد از ؼهریور . غهانگردی زاظیط ؼد

زوریعر خارغ  تا زوغه ته غ ثه های ادسفادی آ  و ته م ؾور زكکیم قعن زااهم تین ایرا  و می  م سی  مورد زوغه دولر درار 

از آ  . دی ؼدؼورای فال  غهانگردی ع  دروه غدید فقالیر خود موفی ته خدماذ زیر ت ای  زیادی در زمی ه زوظقه غهانگر. گرفر

 .غمیه و ـ دوانین مرتوعه ورود و خروظ ازثاؿ تیگانه را نام ترد

نار از نمای دگا  وزارز انه ها و موظعاذ دولس  و ظه نار از اؼ اؾ مغیـ در زمی ه  12ؼورای فال  مرکة از  1340در ظال 

امور غهانگردی وزراذ کؽور تود و اـوي امور غهانگردی زؽکی  گردید که وؽیاه آ  زقیین خظ مؽ  و ترنامه های اغرای  اداره 

 .مرتوط ته غهانگردی در ظغف فال  را نؾارذ م  کرد

ایػاد این زؽکیالذ ی  ظری فقالیر های زاظیعاز  را ظثة ؼد و تا آنکه زكويذ انػام ؼده تدو  ترنامه ـورذ گرفر ول  زوغه و 

ریکه زمان  فرا رظید که فدم وغود وظای  خایرای  م اظة و زػهیساذ کاف  تغو. فالده خارغیا  را ته تازدید از ایرا  افسایػ یافر

ظازمان  ت ام   1342ت اتراین در ظال . ترای غواتگوی  ته زها ای غهانگردی نیاز ته ادداماذ اظاظ  در این زمی ه را مكعوض کرد

ای وظیـ و دام ه دار ادداماذ تعیار موضر و زیر تا زهیه و ز ؾیم اغرای عرقها و ترنامه ریسی ه. ظازما  غیة ظیاقا  زاظیط ؼد 

 .ت ای  را ترای زوظقه ـ قر غهانگردی کؽور ته فم  آورد

ظازما  غیة ظیاقا  تا وزارذ اعالفاذ ودر ادغام ؼد و این وزارذ خانه زكر ف وا  وزارذ اعالفاذ و غهانگردی ؼروؿ  53در ظال 

 .ته فقالیر نمود

و غهانگردی ته ـورذ ؾهار ؼرکر ظهام  ایرا ج ؼرکر ظهام  مرکس خانه های ایرا  و ؼرکر ظهام   ظرانػام اداره امور ایرانگردی

 .ظازما  مراکس غهانگردی ایرا  ترای ورزؼهای زمعسان  زكر نؾارذ وزارذ اعالفاذ و غهانگردی فقالیر م  کرد

  فقالیر ها و وظای  مرتوط ته امور غهانگردی و در ته م ؾور غیوگیری از زداخ  وؽیاه و هماه گ نمود 58خط از انهالب و در ظال 

ؼورای انهالب ؾهار ؼرکر ماکور در یکدیگر ادغام گردید و زكر ف وا   21/8/1358غهر افمال ظیاظر ـرفه غوی  عثی مفوته 

خط از آ  . نمود ظازما  مراکس ایرانگردی و غهانگردی تا تافر و خظ مؽ  های غدید و هدفهای مسمایس از گاؼسه ؼروؿ ته فقالیر

انػام کییه فقالیر های ـ قر زوریعم تر فهده مقاونر ظیاقس  زیارز  وزارذ فره گ و ارؼاد اظالم ج ظازما  ظیاقس  و مراکس 

 .زاریك  ت یاد معسضقاا  و غانثازا  انهالب اظالم  درار گرفر

  ؼرایظ م اظة زالؼ  را غهر راه اندازی و رؼد و تا خایا  یافسن غ گ و تردراری ضثاذ و آرامػ در کؽورج دولر تا فراهم آورد

در ترنامه اول و دوم زوظقه ادفادی اغسماف  و ظیاظ ج زوریعم مورد زوغه خاؾ درار . گعسرغ زوریعم در کؽور م ؾور داؼسه اظر

راش فره گ  فهده در قال قا ر ظازما  گردؼگری و می. هسار افسایػ یافر 456ته  1375در نسیػه زوریعر خارغ  در ظال . گرفر

 .دار معا   مرتوط ته ـ قر زوریعم و زوظقه آ  در کؽور م  تاؼد
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 امکاناذ زوریعس  ایرا  تررظ   

فییرغم وغود غاهته های گردؼگری فراوا  در م اعی م سی  ایرا ج زوزیـ امکاناذ گردؼگری در داخ  ایرا  از زقادل يزم ترخوردار 

 .که از خسانعی  های تالهوه يزم ترخوردارند لیکن فادد امکاناذ تالاق  م  تاؼ دنیعر و ؾه تعیار اظسانهای کؽور 

اظسانهای خراظا ج مازندرا ج . در مهام مهایعه زهرا  در راض ؼهرهای  درار دارد که از امکاناذ تیؽسر ادامس  و خایرای  ترخوردار اظر

اظسانهای ظم ا ج کهکییویه و تویر اقمدج زنػا  و . دی درار دارنداـاها  ج هرمسگا  ج فارض و خوزظسا  ته زرزیة در رده های تق

تدلی  اهمیر تیؽسر ادامسگاهها در تین ظایر امکاناذ زوریعس  ته تررظ  مراکس ادامس  . اردتی  تا مؽکالذ مهم  در این راتغه مواغه د

 .ایرا  م  خردازیم

 ]1380ریكانیا ج آنیساج  [ته زاکی  امکاناذ مهایعه و قیر زوریعم کؽورهای ایرا  و فرانعه  -( 4)غدول 

اقزا هس  درآمد زوریعس  زقداد زوریعر غمقیر نام کؽور  ز ر 

 4692261 58216 - 13783 38288000 56556000 فرانعه

 37244 17962 334 25 67000 60000000 ایرا 

. نار ی  ز ر اظر 161م ترای ایرا  در ازای هر نار غمقیر کؽور ی  ز ر موغود اظر و این رد 12در کؽور فرانعه در ازای هر 

همانغور که مالقؾه م  ؼود زا رظید  ته و قیر کؽورهای خیؽرفسه راه زیادی تاید ع  ؼود که معسیسم ترنامه ریسیهای ددیی و 

 .ظرمایه گااریهای عوين  مدذ اظر

 :  غایگاه ایرا  در درآمد زوریعمتررظ  

ظازما  ایرانگردی در ترنامه . کمسر از ی  هسارم در آمد غهان  زوریعم توده اظر( ؼمع  1370)میالدی 1991ظهم ایرا  در ظال 

میییارد دير م  رظاند در قالیکه در قال قا ر زیر  30ظال آی ده درآمد ظاينه خود را ته  15غامـ خود خیػ تی   کرده اظر که زا 

این در .  غیة گردؼگر درار دارد  80اری   ه ری و عثیق  فراوا  در رزثه ظاخر های آ  وغود ندارد و ایرا  تا داؼسن غاهته های ز

تا . کؽور دارای ز وؿ زیعس  غها  و یک  از ده کؽور دارای غاهته زاری   و فره گ  غها  اظر 5قالیعر که ایرا  تق وا  یک  از 

ه ته مغالة تررظ  ؼده فی  فمده این امر را م  زوا  این قال غایگاه  ؼایعسه و تایعسه در تازار زوریعم تدظر نیاورده اظر تا زوغ

 . در موارد زیر تررظ  کرد 

  (در قال قا ر این مع یه مرزاـ ؼده اظر. ) ظوء مدیریر و فدم وغود مسول  مؽ ؿ زا ظالهای اخیر. 

  فدم ظرمایه گااری دولس  و فدم زالغ در غهر غاب و قمایر ظرمایه گارا  خفوـ 

   غهر زوریعر های خارغ  و زثییغاذ ظوء در زمی ه مكدودیرمكدودیر های فره گ 

  فدم آگاه  و مؽارکر اغسماؿ از مسایای زوریعم و فدم همکاری در زمی ه زوظقه آ 
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  فدم وغود زیر ظاخسها و امکاناذ رفاه 

  فدم وغود نیروی مس فؿ و ماهر در زمی ه ـ قر زوریعم ته میسا  کاف 

 ر ع  ظالهای غ گ زكمیی  از ظوی زرویعر هامؽکالذ غ گ و فدم اقعاض ام یر د 

اگر ؾه تواظغه ترخ  مهرراذ و مكدودیر ها در زمی ه غیة زوریعر امکا  رداتر تا کؽورهای زوریعر خایر درغه ی  و قس  در غه 

ؾرا که گعسرغ .  د دوم  غها  از دثی  زرکیه را نداریم اما در زمی ه اکوزوریعم م  زوا  ترنامه ریسی های موفهیر آمیسی انػام دا

همؿ ین در دهه های خیػ رو . های زوریعم روترو نیعر های اغسماف  ج اخالد  و ماهث  دیگر ؼاخه اکوزوریعم در ایرا  تا مكدودیر

.  در ت ػ اکوزوریعم رل خواهد داد  WTOتیؽسرین درـد رؼد و زوظقه غهانگردی در غها  و تالسثـ در ایرا  عثی خیػ تی   

 . ه رظید  ته غایگاه  مس اظة تا اظسكهاق ایرا  نیاز ته ترنامه ریسی و زعهی  معا ی  دارد که در هی  هکر م  گردد تدیه  اظر ک

  زػهیساذ امکاناذ ادامس  و رفاه 

  تهثود ظیعسم قم  و نه 

  (نؾیر خرداخسن ته اکوزوریعم و زوریعم ورزؼ )ز وؿ ت ؽ  ته فقالسیهای زوریعس 

 تا زها ا خیدا کرد  فر ه امکاناذ 

  تا زوغه ته زثییغاذ ظوء فییه غمهوری اظالم  ایرا  در رظانه های غرت  نیاز ته زثییغاذ . اعالؿ رظان  و زثییغاذ تین المیی

 . و ز ػ زدای  ج تیؽسر مكعوض م  تاؼد 

  آموزغ همگان  و غیوگیری از ترخوردهای ناه ػار مردم تا گردؼگرا. 

  ه مدیریر غهانگردی و ظایر خدماذ واتعسهزرتیر نیروی انعان  مس فؿ در زمی

 

  ها  زػسیه و زكیی  یافسه   

 زدوین اـول و مقیارهای ترنامه ریسی و عراق  اکوزوریعم    

  رورزهای ترنامه ریسی اکوزوریعم  

از فره گ و رفسارهای اکوزوریعم دارای خسانعی  زوظقه در غوامق  اظر که در آنها غاهته های اکولوشیک  و مكیظ زیعر تا زیایه  

الثسه در مهیاض کوؾ  اکوزوریعم تا زوغه ته م اتـ مكی  زوظقه م  یاتد اما غوامـ مكی  . ظ س  غوامـ مكی  ؽاهر ؼده اظر  

همؿ ین زامین رفـ نیاز مال  غوامـ در زمی ه اکوزوریعم . اغیة ترای تدظر آورد  زوظقه و مدیریر نیاز ته فن و زک ی  دارد  

  . روریعر
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 : رورزهای اـی  در ترنامه ریسی اکوزوریعم فثارز د از

   و ـ مهرراذ ظ گین ترای قااؽر از م اتـ عثیق  و آضار زاری 

 زدوین اظساندارد های ؽرفیر زكم  مكیظ 

   در این راتغه اظسااده از مفالف ظاخسمان  مكی  و کاهػ . زوظقه زػهیساذ غهانگردی مس اظة تا مكیظ زیعر م غهه

 .ذ زک ی  های زوظقه تر مكیظ زیعر تاید مد نؾر درار گیرد اضرا

  زتاله های و آيی ده ها نؾیر فا البج آلودگ  ـوز  و تفری تاید در مكیظ ک سرل و ته قداد  ترظد. 

  نور خردازی وظیعسمهای انرشی نثاید موغة اخسالل در ظیک  زندگ  قیاذ وقػ گردد. 

اؽر مكیظ و اظسااده از تازدیدک  دگا  از م اتـ عثیق  مدل  را ارا ه کردند که ؾهار ؾوب ترای قا( 1995)در ظال  iانگیس و ف  

 .ماهوم  آ  در ؼک  زیر نؽا  داده ؼده اظر 

 .های عثیق  را نؽا  م  دهد راتغه تین مهفد اکوزوریعم تا خدماذ ـ قس  زوریعم و مدیریر قااؽر از مكیظ (2)نمودار ؼماره 

 

 راتغه تین مهفد اکوزوریعم تا خدماذ ـ قس  زوریعم و مدیریر قااؽر -( 2)مودار ن                       

 

 

اظاض و خایه فقالیر مدیریس  در ؾهارؾوب خدماذ ـ قس  . آنا  م اتـ زور را ته ف وا  کانو  مرکسی اکوزوریعم زقری  کرده اند  

دیاگرام فوق تغور و وـ ارزثاط ز کاز گ تین مهاـد زور را تا قااؽرج . ـ و زوظقه غوامـ اظر ؼام  مسفدیا  زورج مدیریر م ات

خارامسرهای مهم در ـ قر زوریعم ؼام  تازاریات ج مدیر . دهد  مدیریر م اتـ زوظقه غوامـ زعهیالذ خدماز  زوریعم را نؽا  م 

 .زوریعم و نؾریاذ تازدید ک  دگا  م  تاؼد 

سهدند موفهیر اکوزوریعم تیؽسر ته این تعسگ  دارد که تین ت ػ دولس  و ت ػ خفوـ  ی  ترنامه ریسی غامـ زهیه ف   و انگیس مق

 .گرددج اگر هدت رظید  ی  زوظقه خایدار اظر 

                                                           
i - Engles and Fennell 1995 

 خدمات صنعتي

 مديريت منابع

 توسعه جوامع

 منابع تور

 بازاريابي

 بازديدكنندگان مديريت

 نظريات بازديدكنندگان

 متصديان تور

 توريست
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 گردؼگری اـول و مقیارهای زوظقه خایدار 

زوظقه گردؼگری خایدار در ونکوور کانادا ارا ه ظازما  غهان  غهانگردی ترای خایداری فقالیر های گردؼگری اـول  را در ک ارانط 

 :کرد که فثارز د از

   ترنامه ریسی ج زوظقه و اغرای عرقهای گردؼگری تاید انعػام یافسه و در ترگیرنده ارگا  های م سی  دولس ج ت ػ خفوـ

سرازصی های زوظقه خایدار ترای ی  م غهه ج تاؼد که م افـ تالهوه زیادی را فراهم ک د و همؿ ین ت ؽ  از اظ. . .ج گروههای انارادی و  

 .ی  اظسا  یا ی  میر تاؼد 

  ارگا  ها ج زقاون  هاج گروهها و افراد تاید از اـول دوم  که مسضمن اقسرام ته فره گ و مكیظ زیعر غامقه میستا  ج ادسفاد

 .اظ  آنهاظر خیروی ک  د و ؼیوه های ظ س  زندگ  آنا  ج رفسارهای اغسماف  و ظ س  زندگ  آنا  و الگوهای ظی

  گردؼگری تاید ته ؼیوه خایدار ج تا اقسرام و اظسااده درظر از مكیظ عثیق  و انعان  غامقه میستا  ترنامه ریسی و اداره ؼود. 

  م افـ قاـ  از گردؼگری تاید ته ـورذ فادينه تین مردم مكی  و زوظقه ده دگا  این ـ قر زهعیم ؼود. 

  و زاكؿ درتاره گردؼگری و زاضیراذ آ  ترروی مكیظ فره گ  و انعان  در دث  و قین زوظقه تاید اعالفاذ درظر ج زكهیی

تدین م ؾور که در غریا  زوظقه و ترنامه ریسی ؼرکر داؼسه و تر آ  زاضیر گاار تاؼ د )خفوـا ترای افراد مكی  . در دظسرض تاؼد  

). 

 ل  و ظایر ت ؽها زؽویی ؼوند و انسؾار میرود که نهػ راه ما در مردم مكی  تاید تا همکاری ت ؽهای دولس ج زػاریج ما

 .ترنامه ریسی و زوظقه را داؼسه تاؼ د 

  زكیی  های ظیعسم  در راتغه تا مكیظ زیعر و ترنامه ریسی ادسفادی اغسماف  تاید ته زافی  و تا مالقؾاذ ویصه ته انواؿ

 .م سی  زوریعم انػام ؼود 

  و ظایر ادؽار از فسـسهای ته وغود آمده تهره م د ؼوندج تاید زمام مراق  زوظقه گردؼگری از  ته م ؾور این که مردم مكی

 .عریی ارزیات  ددیی ک سرل ؼود 

زثییغاذ راهکارهای  مان د ارا ه فقالیسهای م غثی تا داتییر های هر م ثـ زویـ م غه  گردؼگری و تازدید ک  دگا  م اتـ ی  قوزه و 

اقیا ج تاز خروری و زوظقه فره گ  ج ادسفادی اغسماف  هر م غهه زوظظ م اتـ زارغگاه  و  و نهایساًؼود ظالم و وادق  انػام 

 .اکوزوریعس  ـورذ گیرد 

 اـول و  واتظ ؼک  گیری عرقهای اکوزوریعم

 :های عثیقر گردی تر مث ای اـول زیر ؼک  م  گیرند عرـ

 یعر مكیغ  زوظقه یات د نثاید م اتـ را ز ریة ک  د و تاید تر اظاض الگوی ز. 

  م افـ تی د مدذ ترای غامـ مكی  داؼسه و م اتـ را از غ ثه های قااؽر ج فیم ج اغسماف ج فره گ  یا ادسفادی زامین ک  د. 
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  تر اظاض فمیکرد های مؽارکس  تاؼ د. 

 ردؼگری را در مراق  دث ج کارکردهای آموزؼ  در زمام ظغوـ ؼام  غوامـ مكی ج دولس ج ظازمانهای غیر دولس ج ـ قر و گ

 .در  من و تقد از معافرذ ته همراه داؼسه تاؼ د 

  تافص ارزهاء ارزؼها گردند. 

  مدیریر مفرت را مورد نؾر و اغرا درار ده د. 

  ظثة افسایػ درك همکاریها در کییه ظغوـ و در مراق  م سی  ؼوند. 

 رای کییه افراد ایػاد ک  د مع ولیر اخالق و رفساری نعثر ته مكیظ عثیق  و فره گ  را ت. 

تا زوغه ته موارد فوقج ته ف وا  مطال ی  خارك می  ؾ انؿه زكر مدیریر م اظة درار گیرد دارای موفهیر زیادی در غیة مکرر و 

گونه ای در این م اعی تاید کییه امکاناذ و فوام  ویصه مكی  ته ف وا  فوام  اـی  غاب گردؼگرا  ته . مداوم گردؼگرا  خواهد تود  

 .در زیایی تا یکدیگر درار گیرند که تا قاؼ کیایر خاركج فرـر های يزم ترای اظسااده گردؼگرا  و تازدید ک  دگا  فراهم ؼود 

 اغسای ترنامه ریسی گردؼگری 

که در  ف اـر اولیه گردؼگری. گردؼگری فقالیس  ؾ د وغه  اظر که ترنامه ریسی ترای آ  ؼام  ف اـر نهادی و فیسیک  اظر  

 :فرای د ترنامه ریسی در نؾر گرفسه م  ؼود در غدول زیر آمده اظر

 غاهته ها و فقالیسهای گردؼگری ؼام  غاهته های عثیق ج فره گ  و انعا  ظاخر 

  خدماذ و زعهیالذ ادامس  نؾیر هس  ج مس ج مهمانعراج ادامسگاه ته همراه ـثكانهج مهما  خایر ج خانعیو ج کمحج خارکهای

 .خودخدمس  و غیره   ج واقدهای کاروان 

  خدماذ و زعهیالذ اعالؿ رظان 

  ظایر خدماذ نؾیررظسورا  ج مراکس ه ریج فروؼگاههاج خعر و خدماذ خسؼک 

 زعهیالذ قم  و نه  ؼام  دظسرظ ج راهها و غاده ها و معیرهای زور 

 هداؼس زیر ظاخسها نؾیر زامین آب ج ترق ج فا الب ج م اتراذج ارزثاعاذ و زعهیالذ ت 

  ف اـر نهادی ؼام  اظسرازصی های تازار یات  و عرـ های ارزهاء گردؼگری ج نیروی انعان ج فوانین و مهرراذ مرتوط ته

گردؼگریج ظاخسارهای دولس  و خفوـ ج ترنامه های ایػاد انگیسه ترای غاب ظرمایه گااری ت ػ خفوـ  ج ظاخسار های دولس  و 

ارک ا  و مردم توم ج ترنامه های آگاه ظازی فموم ج وکییه ترنامه های زیعر مكیغ ج ادسفادی خفوـ ج ترنامه های آموزؼ  ترای ک

 .و اغسماف  
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 ترنامه های مدیریر مكیظ زیعر 

 .های مدیریر ؼام  موارد زیر م  ؼوند  ترنامه

 مرادثر و خایػ 

روؼهای مرادثر تعسگ  ته م اتـ . هػ اضراذ ظوء  یافسن اعالفاذ و خظ مؽ  های م اظة ترای ک رز  و اغرای ادداماذ اـالق  و کا

 .اغرای  و دانون  م غهه دارند غهر مرادثر و خایػ ی  خروشه تاید آنها را تا اظسانداردهای م غهه ای زغثیی دارد 

 

 آموزغ 

 .تهره م د از م اتـ همؿ ین آموزغ همگان  مردم و افراد مرزثظ و . از عریی زرتیر نیروی مس فؿ در امر مدیریر و اداره م اعی  

  مؽارکر مردم 

 .تا تهره گیری و زؽویی زؽک  ها و غیة نؾر فموم مردم مكی  

تا نؽا  داد  اهمیر م غهه و م افـ آ  از غهاذ م سی  در زندگ  مردم و کعة اعالفاذ آنا  در ترنامه ریسی و عرـ ریسی از نؾر 

 .مدیریر و گردؼگری تعیار موضر اظر 

وفهیر آمیس در زمی ه تکارگیری همه غانثه ی  م غهه ترای گردؼگری و عثیقر گردی تدو  غیة نؾر و قمایر اغرای ی  ترنامه م

 .های آموزؼ  در ظغوـ م سی  تایعس  نؾر معافد آنا  را غیة نمود  لاا تا اغرای ترنامه. مردم امکا  خایر نیعر  

 ارزیات  گسی ه ها 

های م سی  غهر خروشه خیؽ هادی ارزیات  م   اغسماف  و ف  ج گسی ه –ج ادسفادی خط از ؼ اخر کییه فاکسورهای زیعر مكیغ  

 .گردند زا قس  المهدرو از نگران  های غامقه کاظسه ؼده و اضراذ ظوء و مهم کاهػ یات د 

گسی ه خروشه و خیػ تی    در این. اظر  « فدم اغرای خروشه» یا گسی ه « نه»از گسی ه های  که تاید قسما مورد تررظ  درار گیرند گسی ه 

 .تر اظاض این گسی ه ته ف وا  خایه مهایعه ای ترای زقیین اضراذ خروشه خیؽ هادی و فقالیر های آ  تکار م  رود 

لاا فالوه تر مالقؾاذ فره گ  و ادسفادی م غههج . در این مرقیهج نکسه اـی  ؼ اظای  و اظسديل فیر رد یا دثول هر گسی ه اظر  

. تهثود تهره وری و قیر مكیغ  مورد ارزیات  درار گرفسه و ارزغ های ادسفادی مرتوط ته آ  گسی ه کامال مؽ ؿ ؼوند  های  هسی ه

 .نیس تاید مورد نؾر درار گیرند « مسایا م های م ارظ» و یا «خع د مردم» ج «نعثر هسی ه م اقر» در انس اب گسی ه هاج مواردی مان د 

. ته قداد  رظاند  و کاهػ اضراذ ظوء مورد زؽریف درار م  گیرند  . تدو  خعارذ و  رر نثاؼد  ؾ انؿه هیؽ گسی ه ای کامال 

ؾ انؿه گسی ه م اظث  ترای کاهػ و ز ای  اضراذ ظوء و ادداماذ اـالق  و غثران  وغود داؼسه تاؼد که در فقالیر های خروشه هکر 

 . غ ارا ه نمود  نؽدهج م  زوا  آ  را ته ـورذ گسی ه غداگانه ای در گسار
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. ترای انس اب ی  روغ تهی ه از روؼهای خیؽ هادی فوقج ن عر تاید داتییر و فیم  تود  روغ از عریی خرظؽهای  ظ ػػ گردد  

نسایع قاـیه از ارزیات  گسی ه هاج گسی ه تهی ه را مقرف  نموده و ته ا افه اضراذ ظوء و مهم غیر دات  اغس اب و غثرا  ناخایر گسی ه 

های ارزیات ج م  زوا  ترنامه ادداماذ کاهػ اضراذ ظوء را  تر اظاض یافسه. ی  و دیگر گسی ه ها را تغور مهایعه ای نؽا  م  دهد  نها

 .ارا ه نمود 

 و ارا ه راهکارها نسیػه گیری   -1

یعاذ و زػهیساذ زارغ  ج لسوم نگرغ فیم  ته مثكص زوظقه اکوزوریعم و توظییه ارزیات  زوا  اکولوشی جارا ه عرـ م اظة غهر زاظ

 روری ... ارا ه الگوی مدیریر کارآمد و ارزیات  اضراذ زوظقه از غهاذ م سی  ادسفادیج اغسماف  ج فره گ ج زیعر مكیغ  و 

 .نماید م 

ترای مدیریر غامـ ی  اکوظیعسم تاید ؼ اخر مسهات  و دو عرفه از ماهیر اکوظیعسم و ظیعسم های مسقدد غوامـ ظیاظ   

 :ترنامه ریسی زوظقه اکوظیعسم ته مراق  زیر نیاز دارد . ف  در ارزثاط تا اکوظیعسم وغود داؼسه تاؼد  اغسما

 (ارزؼ -زاکید تر غ ثه های مق وی) های غیر مال   درظر کرد  زمی ه -1

ؽهدم ترنامه ریسی خروظه های  که تافص زؽویی مؽارکر میا  زفمیم گیرندگا  که ؼام  کعان  که در زاظیط خدماذ خی -2

 .هعس دج ـاقثا  زمینج غامقه میستا  و همؿ ین نؾر خواه  از زوریعر ها و تازدیدک  دگا  فالدم د و هی اـ اظر 

نهػ  . ؼاید اولین و تسرگسرین اددام ترای ترنامه ریسی تهسر اکوزوریعم تردراری ارزثاط مكکم تین ت ؽهای خفوـ  و دولس  اظر  

ی ج خ اهگاههای قیاذ وقػ و م اعه  که قااؽر و نگهداری آنها ته غاب اکوزوریعر کم  ت ػ دولس  ترای مدیریر خارکهای م

زیادی م  ک د مان د غ گیهای خسا  ک  دهج زايتهای مانگرو و غ گیهای تاران ج زايتهاج مرازـ کوهعسان ج زايتهای رافیدج غ گیهای 

 .تیوط و قاؼ ز وؿ زیعس  تعیار مهم اظر 

در اموری نؾیر آشانعهای معافرز  ج زورهای معافرز  تا راه مایا  زقییم دیدهج زػهیس و اقداش مك  ه   ت ػ خفوـ  م  زواند

 .ظکونر و ادامسگاه ج ظرویط و خدماذ غاای  و قم  و نه  زوریعر خیؽگام ؼود و آنرا زوظقه دهد 

وه تر ای که از زػرتیاذ آنا  م  زوا  تهره فال. در ک ار این دو ت ػ نیروی ظوم  وغود دارد که آ  مؽارکر غوامـ مكی  اظر  

 .گرفر اـوي تدو  همکاری و غیة نؾر معافد آنا  عرـ نم  زواند در م غهه کامال موفهیر آمیس تاؼد 

 .تا همکاری این ظه نیرو فالوه تر تهثود او اؿ ادسفادیج م  زوا  قمایر های فموم  غهر نگهداری م اتـ را افسایػ داد 
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 م اتـ

 . ج م ؾر الگو ادراك فرآی د ج زرغمه ج انسؽاراذ دانؽگاه زهرا 1382امین زادهج ته ازج -

اظسا  زهرا ج ( آمایػ ظرزمین)ج ارزیات  زوا  اکولوشیک  و ترنامه ریسی اظسرازصی  1376تكری  جظید قعین و همکارا ج -

 .مغالقاذ زمین ؼ اظ  و ظ گ ؼ اظ ج دانؽکده مكیظ زیعر دانؽگاه زهرا 

 .ج مدیریر مكیظ زیعرج زرغمه و زدوین گروه کارؼ اظا  ایرا 1379توکعو ج مارك ج -

 .ج اکوزوریعم ظثسج انسؽاراذ خیام1381ریكانیا ج آنیساج -

 . 19ج اضراذ زیعر مكیغ  ـ قر گردؼگریج ماه امه زوظقه مدیریرج ؼماره 1378رهثرج داوودج -

 .سرازصی می  مكیظ زیعر وزوظقه خایدار در غمهوری اظالم  ایرا  ج زهرا ج ؾارؾوب اظ1374ظازما  قااؽر مكیظ زیعرج -

 .ج ویصگیهای م غهه قااؽر ؼده الثرز مرکسی1370ظازما  قااؽر مكیظ زیعر اظسا  زهرا  ج -

 .ج زوظقه خایدار گردؼگری ج مػموفه مهايذ دومین اغالض می  ایرانگردی و غهانگردی1383ظی ای ج وقید ج -

 .میییارد دير درآمد ظاينه گردؼگری ج ففر ادسفاد 20ج  1382بج ـاترج ایو-

 .ج اـول ترنامه ریسی زوظقه خایدار گردؼگری روظسای ج انسؽاراذ ظازما  ؼهرداریها و دهیاری های کؽور1383دادریج زاهدج -

 .ج اکوزوریعم ایرا ج وزارذ فره گ و ارؼاد اظالم ج ظازما  ایرانگردی1378کرم ج ناـرج -

 .ج اکوزوریعمج انسؽاراذ ظازما  قااؽر مكیظ زیعر1374کرمج اظمافی ج -

 .ج زمین ؼ اظ  ادسفادی کارتردیج انسؽاراذ دانؽگاه زهرا 1375کریم خورج مكمدقعنج  -

 .ج راه مای آماده ظازی م اعی قااؽر ؼده غهر زوریعمج انسؽاراذ ظازما  قااؽر مكیظ زیعر1379مػ ونیا ج ه ری ج -

 .6ج مكافؾر از عثیقر و فره گج ففی امه عثیقر و م اتـ عثیق  ج  ؼماره 1375غاریج مک یی ج -

ج آؼ ای  تا عراق  مكیظ و م ؾرج غید دومجزرغمهج انسؽاراذ ظازما  خارکها و  1379مقاونر آموزغ و خصوهػ ظازما  خارکهاج -

 . فضای ظثس ؼهر زهرا 

ذ زیعر مكیغ  ترای م اعی گردؼگریج نؽر فرزانه تا همکاری ظازما  ج راه مای  ارزیات  اضرا1383م وریج ظیدمعقودج -

 .قااؽر مكیظ زیعر

ج خایا  نامه کارؼ اظ  (آظارا)ج انس اب ظیعسم تهی ه غمـ آوری فا الب در ی  روظسای نمونه کؽور 1380مودذج فی  اـغرج -

 .ارؼدج دانؽکده ف   مه دظ  دانؽگاه مازندرا 

ج عرـ غامـ آت یس داری قوزه آت یس دماوند ج ظازما  1370ق  و ؼرکر خدماذ مه دظ  غهاد ج مه دظین مؽاور م اتـ عثی-

 .غهاد ظازندگ  اظسا  زهرا  

ج عرـ زافیی  اغرای  قو ه های آتریس رودخانه های زار و تار دماوندج ظازما  غهاد ظازندگ  1374مه دظین مؽاور آت یسا ج -

 .اظسا  زهرا 

 .6ج اضراذ زوظقه غهانگردی تر مكیظ زیعرجماه امه کػا ؼماره 1384نیازم دج مازیارج -
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ج ؼ اخر فوام  موضر زغییر ظاخساری در نؾامهای تهره ترداریج ز فیؿ و قااؽر از م اتـ خایه  1380یاوریج اقمدر ا ج -

 .58-71ج 28کوهعسانهای ایرا ج ناقیه الثرز مرکسیج مػیه مكیظ ؼ اظ ج ؼماره 

-S. Wakefielda
, 

b and O. Attum, 2006, The effects of human visits on the use of a 

waterhole by endangered ungulates , Journal of Arid Environments Volume 65, Issue 4, 

June 2006, Pages 668-672. 

-John Davenport, 2006, The impact of tourism and personal leisure transport on coastal 

environments, Estuarine, Coastal and Shelf Science  
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Management 

Fereshte Ahmadi 
i
             Omid Khajeh 

ii
 

Abstract 

In recent years tourism has been extremely important. This issue is seen as a major thrust for the 

development of industry and economic - social growth. Iran is one of the ten countries with 

historical attractions and one of the five countries with the highest climatic and biological diversity. 

It has potential in many fields particularly Ecotourism (Nature Tourism) in the world. Ecotourism is 

the travel in nature and intended to enjoy that occur the goals of sustainable development. 

Ecotourism Study is necessary of the different views: scientific and professional, social - cultural, 

physical, economic and environmental. Main aim of this paper is to achieve the appropriate model 

for ecotourism in natural areas along the sustainable tourism management. In line with is mentioned 

this objective: initially defined, the history, significance and role tourism and particular ecotourism 

in world. Then it is discussed to identify principles and criteria for sustainable tourism development, 

ecotourism projects and components forming the terms tourism planning. Finally practical 

suggestions were offered for Management resorts to considering the principles of environmental 

management along the principles of tourism management.  Paper Research method is analytical and 

based on practical planning process and environmental design.  

Keywords: Ecotourism, Planning, Sustainable Development, Tourism Management  
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