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  مقدمه.1

. ونارساییتوزیعمتعادلبروزکردهاستها یآلودگافزایشامروزهبهدنباالفزایشجمعیتدرجهانمسائلیازقبیلکاهشبیشازاندازهمنابعطبیعی،

). Batra&Chawla,1995(زند  یمنیزبهاینمشکالتدامنمحیطی زیستتهدیداتعالوه به

 توریستی،تأسیساتفاضالب. کند یمراتهدیدستیز طیمحینوع بهمسئلهگردشگرینیز

 یماهنابودیحیاتجانوري،صیدآبزیانوایجادمزاحمتبرایمرجانی،پوششگیاهیویها آبسنگتفریحی،ازبینبردنیها قیقاسوختیوصوتییآلودگ

است وموادزائدجامدهریکانبوهیازمشکالترابهارمغانآوردهها زبالهموردنیازفرسایشخاك،تأسیسات،تغییرکشتزارهاوتبدیآلنبهها

)Inskeep,1991 .(؛ کند ینمطبیعیانجامامورمربوطبهتوسعهایجادمشکلیها مکاندربرخیعالوه به

  .شود یمستیز طیمحکمترینتوسعهمنجربهخرابیامادربرخیدیگر،

وخدماتدرتعامالستدارایاهمیتفرازیست محیطمختلفنظیراقتصاد،کشاورزي،فرهنگ،یها حوزهگسترشصنعتگردشگریبهعنوانصنعتیکهبا

. آندرهرمنطقهباعثرشدوپیشرفتاقتصادیواجتماعیآنناحیهشدهاستی توسعهوانیاستوتجربیاتسایرمناطقجهاننشاندادهاستکه

. ضرورتپرداختنبهگردشگریدرمفاهیمیازپایداریالزامیاسترو نیااز

م زیستهای دیدگاهگردشگري،ی توسعهامورگردشگریبادیدیوسیعدرترسیمراهبردهایگذاران استیساینامرسببآنشدهاستکهبرنامهریزانو

پایدار،گردشگریپایداروگردشگریی توسعهدرابعادانسانیوطبیعیدرنظرگیرندوبدینترتیبمفاهیمیچونزیست محیطپایداریی زمینهرادرحیطی

  ).1385 پاپلییزدیوسقایی،( گردشگریشودی توسعهواردادبیات) بومیکردنگردشگري( بومی

؛ گفتنیاستوظیفهاصلیجلبگردشگریحفاظتازمنابعتوریستیاست

ضیومقرراتساخت،گذرهاومسیررودهاهمچنینتعییننوعاستفادهازاراها راهامابایدسعیشودتاباتعیینمقرراتوقوانینالزمبهمنظورحفظحریم

. طبیعیمنطقهحفظوتاآنجاکهممکناستازهرنوعآسیبیبهآنجلوگیریشودیها یژگیومانی

. نامطلوباینپدیدهشودیها جنبهبههرصورتتوجهبهفوایدگردشگرینبایدموجبفراموشکردن

شکوفاییاقتصادیباوجوداینکهصنعتگردشگریموجبدهد یم،نشانتوسعه درحالگردشگریبرکشورهایریتأثمطالعهسازمانمللمتحددرمورد

است نیزمحیطی زیستاجتماعیویها خللآورندهوجودبه. بخشد یمومبادالتفرهنگیراقوتشود یمکشورهاومناطقمیزبان

)Priskin,2001:627.(  

 1388 قرخلووهمکاران: ازاند عبارتگردشگریصورتگرفتهکههای طرحمطالعاتزیادیدرایراندررابطهبااثرات

ساکناندراینلهیوس بهمیدانیوتکمیلپرسشنامهیها افتهیشگریبرسواحلشهررامسرپرداختندحاصالزتوسعهگردمحیطی زیستبهبررسیاثرات

ساحهای آبتخریبپوششگیاهی،آلودگیها ترینآن مهمفراوانیبرجایگذاشتهکهمحیطی زیستپژوهشبیانکردکهتوسعهایننوعگردشگریاثرات

 1389 پژوهشفتایی. ساحلیاستانداز چشملیوازبینرفتن

بادوروشچکلیستتشریحیوماتریمحیطی زیستدریککیلومتریجنوبغربیسرعینکهنویسندهدرآنازبررسیاثراتدربارهدهکدهتوریستیسوالن

موجبرونقمنطقهازنظراقتصادیاجتماعیومحیطی زیستسلئوپولداستفادهکردهودریافتهاستکهاجرایپروژههمراهبااعمالدستوراتمدیریت

 1390 کریمیجشنیوهمکاران. توسعهتوریستیمنطقهسرعینخواهدشد

اثراتوماستیل چکیها روشازیبردار بهرهمنطقهنمونهگردشگریبرمفرهاد،ازاثراتاجرایپروژهدردوفازساختمانیومحیطی زیستاثراتسیردربر

. برعدماجراارجحیتداردشده گرفتهدرنظرمحیطی زیستتریسلئوپولداستفادهکردندودریافتندانجامپروژهبااجرایبرنامهمدیریتوپایش

 1391 هاشمیوهمکاران
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 قربانیوهمکاران. راارزیابیکردندودرروشماتریسلئوپولداثراتمتقابلرابهکاربردندبهشت هشتطقهنمونهگردشگریمنمحیطی زیستاثرات

1394 

منطقهگردشگریاوانپرداختنددراینتحقیقگزینهاجرابرگزینهعدماجراارجحبودزیرامیزانآثارمنفیآنکمتربرآورمحیطی زیستبهبررسیاثرات

.باشد میگردشگریشهرستانسرعینحیطیم زیستپژوهشحاضرباهدفارزیابیاثرات. دشدهبود

  مبانی نظري. 2

  محیطی زیستگردشگري . 2-1

سفربهمناطی زهیانگاستکهبامحیطی زیستگردشگرانبسیاریرابهمقاصدگردشگریجذبکند،گردشگریتواند میگردشگریکهیها گونهازجمله

: تعریفکردهاستگونه نیاوسازمانجهانیآنراردیگ یمطبیعیشکلیها جاذبهقدارای

  »شودزیست محیطمناطقطبیعیکههمراهبااحساسمسئولیتباشدوموجببهبودسطحزندگیمردممحلیوحفظمسافرتبه«

  :مستلزممواردزیراستمحیطی زیستگردشگریرو نیااز

.وارتقایکیفیتمدیریتآنزیست محیطحفاظتازی زمینهبرجاینهادنآثارمثبتدر.1

.داشتنحداقآلثارمنفیبرایمحیططبیعیوجوامعمحلی.2

.مربوطبهفعالیتگردشگريیریگ میتصممحلیدربهحداکثررساندنمشارکتمردم.3

  .وچگونگیپایداریآنیور بهرهگردشگریبرایاندرکاران دستمناسببرایمردممحلیویها فرصتتدارک.4

  

پی توسعهوزیست محیطمحیطیسببافزایشهمکاریوحفاظتازیها توانبااستفادهازتواند میازگردشگرییا گونهبهعنوانمحیطی زیستگردشگری

. بهوجودآوردیا منطقهراقتصادمحلیوایدارشده،تحرکوپویاییراد

. طلبد یمرامحیطی زیستگردشگرییها جاذبهمعرفیی زمینهاینامرخودبازاریابیقویدر

وایجادامها جاذبهسهولتدسترسیبهایننیچن همکوشششودویالملل نیبطبیعیدرسطحیها جاذبهکهدرتبلیغوشناساندندیآ یمبراینمبناالزم

نقاطدنیاکشاندهواینخودیکنوعتوزیععانیتر محرومپایگردشگرانپولداررابهدورترینومحیطی زیستگردشگری.کاناتتفریحیجانبیفراهمآید

منونیتر پراکندهدر)راه،برق،آب،مخابرات(جلبگردشگریها رساختیزگردشگریوتأسیساتدالنهپولوثروتازمرکزبهپیراموناستوباعثشدهکه

. نقاطدنیاایجادگرددنیتر يزو

. شدهاستیا منطقهیها تعادلمناطقوایجادی توسعهواشتغالموجبایجادنوعیعدالتاجتماعیدرجمعیتییها کانوناینمراکزبهشدن لیتبد

  .برداردباعدالتاجتماعیوعدالتجغرافیایرادرتوأمتوسعه،محیطی زیست،گردشگریگرید عبارت به

  در جهانگردشگري جایگاه . 2-2

. اقتصادیجهاناستیها تیفعالامروزگردشگرییکیازپررونقتریندر جهان

. شود یمشغلیجدید،یکصنعتپیشروتلقییها فرصتاقتصادیوباایجادیها بخشنسبتبهسایرتر عیسراکنوندربسیاریازکشورهابارشداینصنعت

. اند نهادهنام»صادراتنامرئی« درتوسعهاقتصادیواجتماعیکشورهااهمیتداردکهاقتصاددانانآنرایقدر بهامروزهگردشگری

وپسازآنشود یمفعالیتصنعتیمطرحنیپردرآمدترازآنبهعنوانیبردار بهرهاکتشافنفتومنابعدرآمدزاییدرجهان،صنعتنیتر مهمیبند میتقسدر

. ازچندجنبهحائزاهمیتاستیبند میتقساین. صنعتخودروسازیودررتبهسومگردشگریوجذبگردشگرقراردارد

وژیکطبیعیاستوانبیولیندهایفرآمنبعدرآمدزاییخودهیچنقشینداردزیرانفت،حاصلنیتر یاصلآناستکهانساندرتولیدتوجه قابلاولینمطلب

روشنازآنبیا ندهیآباترسیمتوان ینماستوریپذ زوالامابایدتوجهداشتکهاینمنبعرساند یمیور بهرهسانبااستخراجآن،اینمحصوالرزشمندرابه

. ردیگ یسرچشمهمازآنتوجه قابلکهدومینمطلبمیرس یمبگذریمبهگردشگرییساز نیماشاقتصادینامبردواگرازصنعترساختیزهعنوان

 یمزندگیماشینی،اهمیتخودرادرزندگیفردیواجتماعیبشرنمایانیسو بهارزیابیکردکهگردشگریصنعتیپایداراستوباشتابجهانچنینتوان یم
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. پرسوددائمیراازآنانتظارداشتیور بهرهباصرفهزینهمعموآلغازین،توان یمارزشمنداستکهیا هیسرمایگردشگر .سازد

نزدیکتحولیاساسیدراینیا ندهیآکارشناساندرینیب شیپتکنولوژیوطبقکهبرخالفپیشرفتمیابی یمبرگردیم،دریساز نیماشحاالگربهصنعت

. چیدمانبهوجودخواهدآمد

جهانبهخوداختیکشورهاارزیرادرییدرآمدزاپیشرفتهوباتوجهبهرویکردکشورها،رتبهاولیها يفناورگردشگریبادراختیارگرفتنکه يطور به

 1950يها سالفاصلهازسویسازمانجهانیجهانگردي،درشده ارائهطبقآمارهایبر .صاصخواهدداد

. میلیارددالرافزایشیافت622میلیارددالرآمریکا،بهبیشاز1/2شدوحجماقتصادیآنازیا ندهیفزا،شاهدرشدیالملل نیبگردشگری2005تا

 .درصدازتولیدناخالصملیجهانرابهخوداختصاصدهد3/10توانستهاست2007همچنینگردشگریدرسال

. درصدازکلشاغالنبهکاردرسطحجهانارتقایافت8/2شغل،بهبیشازمیلیون234همانسالوضعیتایجاداشتغالدراینصنعتباحدوددر

میلیوندرسال783به1950يها سالمیلیوننفردرفاصله25اهمیتاقتصادیصنعتگردشگریوسفرهمچنانباافزایشوسیعتعدادمسافراناز

بر . درصدافزایشیافت5/6بر بالغبامیانگینرشدساالنهآن2006

. شدیا تازه،منبعتولیددرآمدومشاغلتوسعه الدرحیکشورها،رشدگردشگریدربسیاریازها گزارشهمینطبق

 .کرد یممناسببرایارتقایاینصنعتتشویقیها رساختیزرابهگسترشوایجادها دولتکهبرداشتدریمیرمستقیغاینصنعتهمچنیننتایجمثبت

 التیتسهعمومی،عالوهبرایجادونقل حملبهتر،برق،تلفنوشبکهیها جادهنظیرییها رساختیزجادیا

. اقتصادي،شکوفاییشرایطاشتغالوکیفیتزندگیبرایسکنهبومیدربسیاریازکشورهاشدهاستباعثارتقایسطحیگردشگر

بهدلیلبیداریمردمنسبتبهارزشمیراثطبیعیکشورهاوافزایزیست محیطازسویدیگرشکوفاییصنعتگردشگري،موجبغنیشدنفرهنگ،حفظ

. ،سوئیسدرصدرقراردارداند داشتهرمیانکشورهاییکهباالترینمیزانموفقیترادرجذبگردشگاز .شاطالعاتوآگاهیاجتماعینیزشدهاست

  سیسوئ

مختلفاینصنعت،دارایموقعیتبرتردرگردشگریاستکهبافاصلهنزدیکیپیشازاستیها نهیزموتوانبالقوهوبالفعآلندرابزارهاوها ییداراتوجهبهاب

 .رالیاوآلمانقرارگرفتهاست

کهسمحیطی زیستت،همچنینداراینظموسالمتامنبااستانداردهایعالیبهداشتینها یبشهرتدارد،کشوریاستیخوب کهبه چنانسوئیسکشور

 .اینکشوردرجهانشدهاستالعاده فوقبباعتبار

یزموآثارفرهنگی،هنریوتاریخیپتانسیالینکشورهارادرتمامها محوطهوهمچنیندانشپزشکیونیزانواعها دانشگاه،ها هتلازبهترینیبرخوردار

  .گردشگریباالبردهاستیها شاخهوها نه

. رشدازرونقگردشگرینیزبرخورداراستبااقتصادروبهکنگ هنگدرمنطقهآسیا

ویژهسازمانجهانیجهانگردیبیشترینمرحلهازریبند طبقهاقتصادیدنیایعرباستکهدریها تیفعالکشوردرنیتر فعالکشوراماراتمتحدهعربی،

  .شدودرآمدرادرتوسعهگردشگریازسرگذراندهاست

تو قابلاخیرپیشرفتیها سالروکویتجایدارندکهدرتنهادردوبیدرآمدحاصلهازصنعتگردشگري،بیشازدومیلیارددالراستکهپسازامارات،قط

  .درجذبگردشگرداشتهاستیجه

. کشوربرترجهانقراردارد10گردشگري،درمیانیها جاذبهایرانبهلحاظشود یمایندرحالیاستکهدائماًگفته

یخلجزیرهدر20ودریایعمانهمچنینمالکیتبیشازفارس جیخلکیلومترمرزآبیدردریایخزروبیشازدوهزارکیلومتردرسواحل700ایرانباداشتن

  .متفاوتاستیوهواها آبوهمچنیناندازها چشمدرجهعرضشمالیدارایطیفوسیعیاز40تا25وباقرارگرفتنآندربینمداراتفارس ج

جهان نقشتاریخیمانندتختجمشید،پاسارگاد،بیستون،چغازنبیل،ارگبم،تختسلیمان،یها جاذبهوباداشتنهزارسالهایرانباسابقهتمدنیچند

راثجهانیبهثبترسیدهاستونیزاماکنمذهبیازجملهکشورهاییاستکهپتانسیلبسیارمناسبیبرایجذبگوگنبدسلطانیهکهتوسطکنوانسیونمی

. نخواهدبودریپذ بلندمدتامکانمناسبوبرنامهیها رساختیزآیندهگردشگریایرانبدونایجادانداز چشم،حال نیباا. ردشگرانخارجیدارد

کشوربهگردشگراناستکهازآنبهیها ییتوانارفیدرستواصولیاست،معزده رقمعالوهبراینآنچهضعفمهمایرانرادرحوزهجذبگردشگرانخارجی
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 20انداز چشمبرنامهطبق .شود یمنامتبلیغاتمدرنیاد

. کشوردرپایانبرنامهچهارمتوسعه،حداقلبایدپاسپورتچهارمیلیونگردشگرخارجیمهرورودبهایرانخوردهباشدساله

  .اند کردهگردشگرراثبتونیمونیلیم کیایندرحالیاستکهآمارهایورودیتاسالگذشته،تنهاورودحدود

. اند شدهدراینصنعتمواجهیا ندهیفزا،باتقاضایاند دادهگردشگریکاهشیها عرصهوها تیفعالکشورهاییکهسلطهدولتراازدهد یمتحقیقاتنشان

. شود یم،افزودهدهند یمقراردیموردتردروزبهروزبرتعدادکارشناسانیکهاثربخشیمشارکتودخالتدولتدرصنعتگردشگریرادرواقع

. استجانبه همهلتدراینعرصهبهافزایشکاراییدرمشاغلوابستهبهاینصنعتانجامیدهکهخودعاملدستیابیبهرشداقتصادیکاهشدخالتدو

آتیباشیها سالازعواملمهماثرگذاربررونقگردشگریدرتواند میبخشخصوصیایراندرصنعتگردشگریبدونشکتر رنگجهتحضورپریساز نهیزم

  :بهمواردزیراشارهکردتوان یمگردشگریبهکشورکمککند،شده فراموشدرتوسعهصنعتتواند میازدیگرعواملیکه. د

 آموزشپلیسگردشگري،گسترشفرهنگجهانگردیوگردشگریدرکشورودادنلهیوس بهرعایتحقوقوبرقراریامنیتجانیومالیگردشگرانخارجی«

فتهبهگردشگران،ارائهخدماتبانکیپیشرها هتلالزمبهمردمبرایبرخوردمناسبباگردشگران،ایجادامکاناترفاهیمناسبورسیدگیبهوضعیتیها

شبوتقویتیانداز راهجهان،یکشورهاآنان،تبلیغاتمنظموهماهنگازسویسازمانمربوطهووزارتامورخارجهدردیگریالملل نیبیها کارتوپذیرش

» .يگرد عتیطبیها جاذبه،مرمتواحیایاماکنتاریخیوایجادها رساختیزورادیووتلویزیونی،احداثیا ماهوارهیها که

تجکالنوبلندمدتاستواستانداردسازیواستفادهازیها يزیر برنامهونهتحولدرصنعتگردشگریایراننیازمندکردایجادهرگخاطرنشاندرپایانباید

  .کمکشایانیبهفعاالناینعرصهکندتواند میصنعتگردشگرییها سیسروخدماتویساز یبومجهانیدریها ربه

  

  در ایرانگردشگري جایگاه . 2-3

هایفرهنگیوتاریخیتمدناسالم ،جذابیت استعدادهایخدادادیسرزمیناسالمیوها تیقابلصنایعفرهنگیاستکهباتوجهبهازجمله، گردشگري

. ترینصنایعدرقطعوابستگیبهدرآمدهاینفتیبرایکشورباشد ازمهمتواند یمی

 .استقرارگرفتهدیتأکنظامجمهوریاسالمیایران،برنامهچهارمتوسعهوبرنامهپنجمسازندگیموردساله ستیاندازب چشماینامرمهمدر

 حاکیازآناستکهدرسالها ینیب شیپهزینهدنیاقرارداردو هایپردرآمدوپاکوکم یفصنعتگردشگریامروزهدرردصنعت

 15 ودرهمانساالزهرشده نیتأم،دویستمیلیارددالردرآمدکشورهایدنیاازاینبخش2010

. طرفیصنعتگردشگریدنیاابعادمختلفیدارداز .نفرشاغلدرسطحدنیایکنفردراینبخشفعالباشند

هایباستانیوتاریخیاستوهمچنینباتوج هایطبیعیورتبهدهمجاذبه جهانیجهانگردیدارایرتبهپنجمجاذبهایرانطبقآمارسازماننکهیاباتوجهبه

تواندزمینهرسی گذاریخارجیتوجهبیشازپیشبهاینبخشمی هبهجمعیتجوانروبهگسترش،نرخباالیبیکاري،لزومافزایشدرآمدارزیوسرمایه

ن،تعاملگستردهوسازندهباکشورهایدنیاودرهمشکستنمرزهایقومدنبهاشتغالکامل،افزایشدرآمدارزي،معرفیتمدنوفرهنگایرانیبهجهانیا

  .یواقلیتیرافراهمکند

 6 دربند

،اشارهشدهکههدفکشور،کسبجایگاهاوالقتصادیدرمنطقهآسیایجنوبیوغربیباتکیهبررشدمستمراقتصادي،ارتساله ستیبانداز سندچشم

. قاینسبیدرآمدسرانهورسیدنبهاشتغالکامالست

زاییباالدراینبخش،مطمئناًباعثرشدپرشتا هایتوسعهقرارگیرد؛چراکهباوجودضریباشتغال یددراولویتباتوجهبهاینبند،صنعتگردشگریبا

. باقتصادیبههمراهبهبودتوزیعدرآمدکشورخواهدشد

سا ستیبانداز گردشگریمبتنیبرشرایطفرهنگیوتاریخیکشورباعثتعاملسازندهومؤثرباجهانخواهدشدکهازاهدافسندچشم همچنینتوسعه

 ،سازمانمیراثفرهنگیوگردشگریباتوجهوطرحاینموضوعدرشورایعالیمیراثفرهنگیوگردشگریدرسالاستکهدرهمینراستاله

بر راتدوینکردکهساله ستیاندازب چشمیا توسعهیها برنامه،اهدافکمیاینبخشدر1383
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 20 ازتعدادگردشگرانجهانوکسبساالنهیدودرصدکسبجایگاهواقعیدرمنطقه،بایدبهکسبسهممنظور بهآنواساس

  .افتی دستدارزیدرسالمیلیارددالردرآم

 فرهنگی،یها جاذبهوها تیقابلدرتوان یمراشمار یبیها نعمتازاینیا جلوهایراناسالمی،برخوردارازمواهبگوناگونخداونداستکه

رسمیسازمانجهانیجهانگرديیها گزارشوبراساسیخدادادیها تیقابلاینبر هیبا تکوطبیعیمشاهدهکرد،ایرانتاریخی

WTOو پنجمجهانیبهلحاظوجودآثارجذابرتبه متنوع،یو فرهنگوجودآثارتاریخی،ازجایگاهدهمجهانیبهلحاظ

  .دردنیااستشده شناختهازیازدهاقلیمازسیزدهاقلیمبرخوردارویدست عیصناداتیتولطبیعی،پنجمینکشورجهاندرتنوعمتنوع

 گردشگرانمسلمانژهیو بهمناسببرایجذبگردشگرانخارجییا نهیزمجهانیگردشگریدرایران،یها تیقابل

 ،شده انجامیها يگذار هیسرمابخشخصوصیویها باوجودتالش،امااست) ویژهمقاممعظمرهبریقرارداشتهودارددیتأکرهموردکههموا(

. درجذبگردشگرواستفادهازدرآمدهایاینصنعترانداردیا ستهیباجایگاهشایستهوایران

  .نداردازسویمسئوالنسازمانگردشگري،صنعتتوریسمدرایران،وضعیتمناسبیشده اعالمتمامیآمارهایباوجود

. گردشگریایران،درقعرجدوالستیریپذ اندرقابت کردهتائیدیالملل نیبنهادهای

سیزسفروتوریسم،وضعیتفرهنگیوانسانیوذخایرطبیعیویها رساختیز،وکار کسبچونفضایییها ازلحاظشاخص،گردشگریایرانگرید انیب به

 2011 اقتصاددرسالیلالمل نیبگزارشمجمع. کشورجهان،درردیفصدوچهاردهمقراردارد 140 ازمیانیطیمح ت

درصنعتسفروتوریسیریپذ رقابتیها جاذبهتسهیالتگردشگري،تنوعدرازلحاظفاصلهایرانباسایرکشورهایتوریستپذیرهمسایهدهد یمنشان

  .پلهباالترازایران 64 پنجاهمقراردارد،یعنیی رتبهکشورترکیهدرکه يطور بهمبسیارزیاداست،

،درگزارشمجماند داشتهمناسب،رشدمحسوسیدرصنعتتوریسمخودیگذار هیسرماویزیر برنامه،کشورهایرقیبایراندرمنطقهکهبانیب نیدرا

 35 ساالنهتواند یماستومدعیاست 50 بهجزترکیهکهدرردیف. اند ستادهیاباالترازایرانمراتب بهعجهانیاقتصاد،

. اند فتهگرنیزازایران،پیشیجوار هممیلیونگردشگرخارجیرابهمرزهایخودفرابخواند،سایرکشورهایتوریستپذیر

 83 آذربایجاندررتبه 73 کشورگرجستاندررتبهکند یمدیتأکگزارشمجمعجهانیاقتصاددربخشتوریسم،

 ودرپلهتر نییپاایندرحالیاستکهرتبهایران،ازهمه. اند گرفتهقرارکشور جهان 139 ازمیان 90 وکشورارمنستانبایکدرجهافزایشدرردیف

  .متوقفماندهاست 114

برایرونقدادنبهگردشگریداخلی،ازخرکنند یمکهمسئوالنسازمانمیراثفرهنگیسعیشود یمجهانیدرزمانیبیاناینواقعیاتازسوییکنهادمعتبر

کشور واند گرفتهدربخشگردشگریازماپیشیمتأسفانهدرحالیاستکهبااینکشورهاکهمسألهاین. وجگردشگرانایرانیازکشور،جلوگیریکنند

. دراینبخشموفقعملنکردهاستانداز چشمدردستیابیبهاهدافسندما

 فرهنگی،راتیتأثمارهایگمرکروایتیمنفیازروندگردشگریایراندارد،اماباتوجهبهآ

 فرهنگی،تأثیراتواقتصادیاینصنعتوترازمنفیگردشگریکهحاکیازخروجگردشگرانایرانیوضعفدرجذبگردشگرانخارجیاست،اجتماعی

. قرارگیردموردتوجهبایددیآ یمواقتصادیکهبرایکشوردرنتیجهاینترازمنفیبهارمغاناجتماعی

 ،حدودًاوجهبااینکهمتوسطهزینهکردگردشگرانایرانیدرخارجازکشوربات

 زین 1390 ،بنابراینترازاقتصادیگردشگریدرپایاننیمهاولسالشود یمبرابرگردشگرانخارجیورودیبهکشوربرآورددو

 نداشته،گردشگرینهتنهاارزآوریگرید عبارت بهارزخروجیگردشگرانایرانیاست،درصد 7 حدوداًبودهوارزورودیگردشگرانخارجییمنف

 باتوجهبهاثراتفرهنگی،. ملیشدهاستیاز درآمدهاخروجارزوبخشیموجب

  .استخطر اعالمگردشگریادامهاینوضعیتبرایکشورچهبهلحاظفرهنگیوچهبهلحاظاقتصادیاجتماعی

 ناسیابادر گفتگواینمطلبدیتائواطالعاتسازمانمیراثفرهنگیوگردشگري،باآمار ،يزیر برنامهسابقدفتررکلیمداردشیراروجی،مشاورو

: اینمطلبمعتقداستکهدیضمنتائ

کشورایرانرویگردشگرانخارجیاستوبهلحاظاقتصایرگذاریتأثخارجیبهرویگردشگرانایرانیهفتبرابریکشورهایرگذاریتأثچونبهلحاظفرهنگی
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 14 ارزخروجیگردشگرانایرانی 1390 درنیمهاولسالنانهیب خوشوضعیتدر زیندی

زمنفیگردشگرینیزنسبتبهسالگذشتهروبهافزایشاستلذاالزماستبرایاصالحاینوضعیتواینتراشود یمبرابرارزورودیگردشگرانخارجیبرآورد

 .شوددهیشیاندیا چارههرچهزودتر

ودرآستانهآغازدومینساالجرایبرنامهپنجمیا سرنهادهغریببههفتسالپشتتاکنوننظامازساالبالغساله ستیاندازب چشماجراییساختنسندبرای

 114 وکسبرتبه 1390 گردشگریسالامروزشاهدترازمنفی. متوسعهکشورقرارداریم

ها غفلتموجباتاش یفیکیها نهیزمکهیا توسعههستیم،توسعه درحالوهمچنانشده جذبتعدادگردشگرازلحاظایراندربازارجهانیگردشگری

. وگردشگریرافراهمساختهاستیدست عیصنا کمیدرحوزهمیراثفرهنگی،ی

گذشتهروندروبهرشدیراداشتهاست،زمینهظهوریکخیها سالطیونقاطقوتگردشگریدرنتیجهترازمنفیگردشگریکشورکهها تیقابلامروز،

  .طرفرهنگی،اجتماعیواقتصادیرافراهمآوردهاست

  

  موردمطالعهروش تحقیق و محدوده . 3

. باشد تحلیلیمی - توصیفیصورت بهطالعاتوتحلیال یهتجزهایبنیادیوروش پژوهشحاضربهلحاظروشازنوعپژوهش

) برداري ها،فیش اي،اینترنتیومراجعهحضوریبرایدریافتگزارش جستجویکتابخانه( اسناديهای هاواطالعاتترکیبیازروش روشگردآوریداده

 25 هکتار،در 400 درجهعرضشمالیبامساحتیدرحدود 5/38 درجهطولشرقیو 5/48 شهرسرعیندر. یمیدانیاست ومطالعه

. باشد مترمی 1650 ارتفاعمتوسطشهرازسطحدریا. کیلومتریغربشهراردبیلقراردارد

. هایارتفاعاتسبالنبهوجودآمدهقرارگرفتهاست هایمالیمدامنه ایکاسهمانندکهازشیب دردرهقسمتعمدهشهر

.گردد ایدرجهتجنوبشرقیبازمی هادربخشغربیمالیمودربخششرقیهماننددره اینشیب

  

  موردمطالعهعرفی محدوده م .1شکل 

  

  سهماستاناردبیالزگردشگرانخارجیواردهشدهبهایران
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 يها سالبه کشور طی  واردشدهسهم شهر اردبیل از کل گردشگران خارجی  2و  1اطالعات موجود در جداول  بر اساس

 ؛ کهنفر بوده است 199275،1799،43،157717،13746،126310،111779،66472،75000به ترتیب  1387تا  1380

شاید بتوان علت کاهش . رخورد بوده استب ها سالبه کشور را طی  واردشدههمان نشیب و فرازهاي تعدد گردشگران خارجی 

ناشی از ادغام دو سازمان میراث  1384و  1386و  1387 يها سالآن اردبیل را در  تبع بهتعداد گردشگران خارجی به کشور و 

 يزیر برنامهسازمان مدیریت و (دانست  1387و  1386 يها سالو تغییر مدیریت در  1384فرهنگی و گردشگري در سال 

  ).1387و  1380کشور 

  1380-87به ایران در مقاطع ساالنه  واردشدهآمار گردشگران خارجی  -1جدول 

  1387  1386  1385  1384  1383  1382  1381  1380  عنوان سال

  2035518  1925192  1816905  1162014  1263344  1128524  1584922  1402160  تعداد نفر

  7/5  9/5  - 3/56  - 8  9/11  -2/28  13  5/4  )درصد(رشد

  

  1387 یلاردبو گردشگري استان  دستی یعصنامأخذ سازمان میراث فرهنگی، 

  

  1380-87به استان اردبیل مقاطع ساالنه  واردشدهآمار گردشگران  -2جدول 

  1387  1386  1385  1384  1383  1382  1381  1380  عنوان سال

  199275  179042  157717  137146  126310  111779  66472  75000  تعداد نفر

  3/11  52/13  15  6/8  13  16/68  -3/11  4/12  )درصد(رشد سالیانه 

  8/9  3/9  68/8  8/11  10  9/9  2/4  34/5  )درصد(سهم اردبیل از کل کشور

  1387مأخذ سالنامه آماري استان اردبیل 

  

  گردشگريزنظرجایگاهشهرستانسرعینواستاناردبیال

. باشد میرادارایمعدن آبیها چشمهبیشتریننیشهر سرعاگرچه

وخدماتپذیراییها اقامتگاهبیانگرجایگاهنامناسباینشهربهلحاظها يریپذ مهمانوها پارتمان،هتآلها هتلنظیرتعدادییها مؤلفهیکنبررسیل

 1387 شهراردبیلدرسالیها اقامتگاهباتوجهبهجدولزیروضعیت.باشد می

،ارزانبودنآنهابهنسبترهایپذ مهمانتعداددرکهعلتاقامتبیشترینباشد میرهایپذ مهمانمربوطبهها اقامتگاهکهبیشترینتعداددهد یمنشان

؛ باشد میپایینومتوسطیدرآمدایننکتهنیزبیانگرواردشدنگردشگرانازطبقات. باشد میها اقامتگاهسایر

. برایاقامتکوتاهخویشکمترینهزینهرانیزبنماینددهند یمترجیحکه

ندارندجهتارتقاجایگاهگرآنرکهفاصلهچندانیباگردشگریمناطقپیرامونیشهیها يتوانمندوها جاذبهمدیریتگردشگریشهرسرعینبایستیاز

 1382 صادقیمغانلو،(ببرد اصولیوصحیحبهرهیا برنامهدشگریشهروکسبدرامدهایبیشترازطریقاینصنعتباتدوین

  ).1387و  1385 کشوریزیر برنامهوسازمانمدیریتو

  

  

  

  

  1387وضعیت کلی واحدهاي اقامتی شهر اردبیل در سال  - 3جدول 
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  3درجه   2درجه   1درجه   تعداد پرسنل  تعداد سوئیت  مجموع تخت ها  اتاق هامجموع   تعداد  عنوان 

  2  6  6  186  48  1018  91  21  هتل

  2  6  7  159  68  471  395  15  هتل آپارتمان

  28  5  24  216  ---   1915  945  44  مهمان پذیر

  32  17  37  561  116  4309  1395  85  کل اماکن

  1387مأخذ سالنامه آماري استان اردبیل 

  ها افتهیو  بحث .4

  

. توسعهاقتصادىپایداربسیارحیاتىاستنیچن همبوموزیست محیطبراىرفاهجامعهجهانى،سالمتزیست محیطموضوعحفاظتاز

،موجببهترشدنزندزیست محیطاصولىازمنابع،ضمنحفظاصولیبردار بهرهامروزهراهدستیابىبهتوسعهپایدار،توجهبهصنایعىاستکهبا

. نسآلیندهبهدنبالنداشتهباشدگىافرادجامعهشدهومخاطراتجدىرابراى

استکهضمنمحیطی زیستعللتغییراتنیتر مهمانسانیمؤثرترینویها تیفعالکهدهد یماخیرنشانیها دههدرزیست محیطنگاهیگذرابروضعیت

. آورد ایجادتغییراتمفیدومناسبموجباتتخریبراهمفراهممی

توسعیها برنامهدرزیست محیطاستفادهازابزارهایمدیریتویابی دستمناسببراییها تیفعالواقعیتامرایناستباتوجهبهمشکالتموجوداتخاذ

وهمچنینبرقرارییکنظامگستردهوپویابرایمواجههصحیحباآلودگیوتزیست محیطبهحداقلرساندنخساراتواردهبرمنابعومنظور بههصنعتی

. رسد یمخریب،بهعنوانیکیازارکانتوسعهپایدارضروریبهنظر

ه طرح،ها برنامهدرشده نییتعواهدافها استیساطمینانکافیازرعایتتواند میاثراتیمحیط زیستعلمیارزیابییها روشیریکارگ بهدراینراستا

. فراهمآوردمحیطی زیسترادرجهتتأمینضوابط،معیارهاوقوانینها طرحیها تیفعالوا

: نماید باشدکهبیانمی قانونبرنامهسومتوسعهمی 105 ،مادهیطیمح ستیزومعتبرترینقانونمرتبطباارزیابینیتر مهمدرحالحاضر،

محبراساسضوابطپیشنهادیشورایعالیحفاظتیابی مکانهایبزرگتولیدیوخدماتیبایدپیشازاجراودرمرحلهانجاممطالعات هاوپروژه طرحکلیه

  .مذکورالزامیاستیها پروژههاو ورعایتنتایجارزیابیتوسطمجریانطرحقرارگرفتهیطیمح ستیزومصوبهیأتوزیرانموردارزیابیزیست یط

. رندیگ یمماتریسقراریها ستوندرارهایمعوها فیرددر(EO،SC،BE،PC) یچهارگروهزیست محیطاجزایRIAMبرایارزیابیبهروش

) 1: شوند یمبهدودستهکلیتقسیمRIAMدرارهایمع

) 2 باشندرگذاریتأثمستقلبرامتیازنهاییطور بهبزرگیاثرهستندوقادرندی دهنده نشانکهAمعیارهاي

  .باشند ینمامتیازنهاییقادربهتغییرییتنها بههستندوتیموقعارزشی دهنده نشانکهBمعیارهاي

  

  

  

  

  

  

(RIAM(پاستاکیا معیارهاي روش -4جدول 

  توضیح  نمره  معیار

1A- اهمیت اثر  

  المللی داراي اهمیت ملی و یا بین  4

  اي یا ملی داراي اهمیت منطقه  3

  .داراي اهمیت براي مناطقی که در مجاورت خارج از شرایط محلی قرار دارند  2
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  براي شرایط محلی یتبااهمفقط   1

  بدون اهمیت  0

2A- دامنه اثر  

  با اثر و تغییرات مفید زیاد  +3

  با ایجاد بهبود مشخص  +2

  با ایجاد بهبود در محل  +1

  بدون تغییر  0

  با اثر منفی در محل  - 1

  منفیمشخص با تغییرات  - 2

  با تغییرات منفی زیاد  - 3

1B- مدت اثر  

  بدون ایجاد تغییرات  1

  اثر موقت  2

  اثر دائمی  3

2B- یريپذ برگشت  

  بدون ایجاد تغییرات  1

  پذیر برگشت  2

  یرناپذ برگشت  3

3B -تجمعی بودن اثر  

  یرناپذ امکان–بدون ایجاد تغییرات   1

  تجمعی بدون اثر  2

  با اثر تجمعی  3

  

  هاي دامنه اثرات راهنماي شاخص-5جدول 

  توضیح
  )RV( دامنه

حرفی

  )RV(دامنه 

  عددي

RIAM Environmental 
Score (ES)  

E  5108 to 72+  اثرات و تغییرات مفید و مثبت زیاد

D  471 to 36+  اثرات و تغییرات مثبت مشخص

C  335+  اثرات و تغییرات مثبت متوسط to 19

B  210 to 18+  کماثرات و تغییرات مثبت 

A  11 to 9+  اثرات و تغییرات مثبت ناچیز

N  00 N 0  یرناپذ امکانبدون اثر و تغییر در محل و یا 

A  1 -  -1 to -9-  اثرات و تغییرات منفی ناچیز

B  2 --10 to -18-  کم اثرات و تغییرات منفی

C3 --19 to -35-  اثرات و تغییرات منفی متوسط

  D  4 --36 to -71-  اثرات و تغییرات منفی مشخص

E  5 --72 to -108-  اثرات و تغییرات منفی زیاد

  

(RIAM( یاپاستاکتوسعه گردشگري به روش  هاي طرحمحیطی یستزامتیازات اثرات -6جدول 

نام طرح

گردشگري هاي طرحاجراي   گزینه Env.
Score

ES

Range
Value
RV

Opt.
Name

Graph
Valueاثرات  
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  اثر  کد

P/C 1 کیفیت هوا 10-  -B P/C 2 -  

P/C 2 آلودگی صدا 5 - -A P/C 1 -

P/C 3 آلودگی خاك 0 N P/C 0

P/C 4 - 5  یرزمینیزکیفیت آب  -A P/C 1 -

P/C 5 فرسایش خاك 0 N P/C 0

P/C 6 تغییر شکل زمین 6- -A P/C 1 -

B/E 1 -12  گیاهی يها گونه -B B/E 2 -

B/E 2 - 5  جانوري يها گونه -A B/E 1 -

B/E 3 -6  تراکم گیاهان -A B/E 1 -

S/C 1 42  مشارکت افراد جامعه بومی +D S/C 6

S/C 2 20  کیفیت آب آشامیدنی C S/C 4

S/C 3 21  و مناظر انداز چشم C S/C 3

S/C 4 84  تفرجگاه +D S/C 12

E/O 1 24  روند مهاجرت +D E/O 4

E/O 2 20  درآمد و هزینه C E/O 4

E/O 3 5  ونقل حمل A E/O 2

E/O 4 30  اوقات فراغت B E/O 1

E/O 5 10  ارزش ملک B E/O 2

  

–موجود، سپس  یتاثرات و تغییرات مثبت کمدر وضع یعنیBآثار در رده  یشترینکه ب دهد ینشان م یرنمودار ز یبررس

A  هستند  کنترل قابلو  ریپذ برگشتو  یاست که چون اکثر آثار موقت ینا گر نشان؛ واند شده واقعاثرات و تغییرات منفی ناچیز

  .بود واهدنخ یرتبعات حاصل از آن چشمگ یجهدر نت

  

  

  

  

  

  

  

  

  موردمطالعهتوسعه گردشگري محدوده محیطی یستزارزیابی اثرات .1نمودار 
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یباشندوقادرندبا زیست محیطدرارزیابیاثراتبهعنوانابزاریسادهوکارآمد توانند یمماتریسی يها روش

ازاطالعاتمیدانی،پرسشنامه،دانش کارشناسیوسایرمنابعاطالعاتیدردسترس، یریگ بهره

اما باید توجه ؛کمی ومقایسهپذیرنمایشدهندصورت بهراباصرفزماناندکیا توسعههای یتفعالوها ینهگزیزیست محیطوضعیت

،مسائلو ها چالشدرطوالینچندسالهموارهباها پروژهو ها طرحیزیست طمحیفرایندتهیهوبررسیگزارشارزیابیداشت که؛ 

  .ازآنها تعیینگرددهرکداممشکالتیمواجهبودهاستکهدرجدولزیرسعیشدهدرهرمرحلهازفرایندشناساییوراهکارهایمتناسببا

  

  یزیست محیطمختلففرایندارزیابیاثراتیها بخش،مسائل،مشکالتوراهکارهایمتناسبها چالش .7جدول 

مختلفیها بخش

  فرایندارزیابی
  راهکارهایمناسب  نوعچالش

  قوانینومقررات

  زیست محیطعدمبازدارندگیوضمانتاجراییدرقوانینارزیابی 
وپیشنهادتهیه وزیران یئتهیدرزیست محیطارزیابینامه یینآتصویب

  یزیست محیطقانونارزیابی

 محیطهاازنظر پروژهوها طرحدرقوانینموجوددرفرایندبررسی

  قرارداردگیری یمتصمانتهایمراحلدر EIAزیست

 (SEA)وها گذاري یاستسدر

دربرنامهپنیا توسعهکالنیها برنامهزیست محیطتصویبقانونارزیابیراهبردی

  )184ماده (جمتوسعه

عدموجوددستورالعملتخصصیارزیابیبرایهریکاز

  پروژههایمشموالرزیابی

اجراییباهمکاریسازمانجهتتهیهدستورالعمل یها دستگاهمکلفشدن

  مشموالرزیابییها پروژهارزیابیبرایهریکاز

  ها يکاربروتعیینیا منطقهیزیر به برنامهلزومتوجهبهآمایشسرزمینو  مشخصنبودنآمایشسرزمینوجایگاهقانونیآن

  یزیست محیطعدمغربالگریدرارزیابیاثرات
و ها طرحوتعیینمقیاسیا منطقهبازنگریضوابطاستقرارصنایعبانگاه

  برحسبنوحطرحیاپروژهونوعمنطقهویا کاربريمشموالرزیابییها پروژه

 کننده یهتهمشاورین

  گزارش

  یزیست محیطمشاورینیبند رتبهوزیست یطمحیمهندس نظامتصویب  مشاورینومتناسببانوعطرحیاپروژهیبند رتبهعدم

 يها روشومبتنیبرها گزارشپایینبودنسطحعلمیاکثر

  ها گزارشازسایربرداري  یکپکالسیکوسنتیوبعضًا
  مشورتییها کارگاهمستمروبرگزاریلزومآموزش

عدماستقاللمشاورینیاوابستگیمشاورینبهمجریانو 

  کارفرمایان

مشاورینو الزحمه حقاختصاصمنظور بهزیست محیطتأسیسصندوقملی

  حمایتازمشاورینواعتمادسازي

0

1

2
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  یزیست محیطتهیهالگووسیستممکانیزهنظامارزیابی  ارزیابییها گزارشحجیمبودن

 یبررسکارشناسان

کننده

  ها گزارش

متخصصعلمیمرتبطباطرحکارشناسعدموجود

  )کارشناسانستادي،استانیوکمیتهارزیابی(

وکمیته ها گزارشاستفادهازمتخصصینعلمیمرتبطباطرحدربررسی

  ارزیابی

  عدمارتقاءدانشکارشناسانارزیابیبهدانشروز
آموزشیتخصصیپیشرفتهمرتبطبا یها دورهلزومبرگزاری

EIAمستمرصورت به  

  آموزشکارشناسوباالبردنتخصصویدرارتباطباطرح  کارشناسیبیشتربررویکلیاتطرحاستاظهارنظر

کالسیکومبتنیبردانش ها گزارشبررسیکارشناسی

  .سنتیوتجربیکارشناساست

مناسببررسیباتعیین یها روشوتعیینها گزارشاصالحفرایندبررسی

  ها شاخصمعیارهاو

  ومعتبرزیست محیطپایهیها دادهایجادمرکز  عدموجوداطالعاتجامعومرجعومعتبر

کارفرمایانومجریان 

  ها طرح

گزارشارزیابی ها پروژهیاها طرحبرخیمجریان

خواهند  یمزیست محیطیراصرفاًبرایاخذمجوززیست محیط

  )طیفتوسعه(

وتوسعهپایدارونتایجمطالعاتدر زیست محیطباالبردنفرهنگاهمیت

  ها پروژهیاها طرحبینکارفرمایانومجریان

  ها پروژهوها طرحیزیست محیطصدورمجوزبودنبر زمان
بااصالح ها گزارشبهحداقلرساندنزمانبررسیواعالمنتیجهنهایی

  ها استانفرایندویاتفویضاختیاربه

عدمآشناییکاملکارفرمایانومجریانبهفرایند 

  قوانینمربوطهEIAو

مناسببااستفادهازتهیهکتاب،بروشوروبرگزاریجلسات یرسان اطالع

  يا دورههای یشهمابرگزاریتوجیهیباکارفرمایانیا

زیستیدر یطمحفاکتورگرفتنازتمهیداتومالحظات

  زماناجرایطرحیاپروژهبهعلتکمبودمنابعمالی

تعهدگرفتنازمجریطرحیاپروژهمبنیبراجرایکلیهتمهیدات 

مالیازطریقصندوق یها کمکوارائهیبردار بهرهیقبالززیست محیط

  زیست یطمحملی

توجهبهسنگینمطالعاتارزیابیوعدمهای ینههز

  مطالعاتارزیابیجامع
  زیست محیطکمکمالیازطریقصندوقملی

مشکالتسیاسیو

  اجتماعی

اقتصادیوسیاسیوعدماستفادهازهای یمتحروجود

  روزدنیاهای يتکنولوژ
  یزیست محیطرعایتفواصلضوابطاستقرارصنایعواستانداردهای

فشارهایسیاسیواجتماعیوطرحمباحثیچون

  ییزا اشتغال
  زیست محیطبهمسئلهاهمیتگذاران یاستستوجهمدیرانو

مسئولینیایکارشناس یرغیها دخالتوجودبرخی

  نمایندگانمحلییااستانی

زیستیطرحیاپروژهوایجادبسترهاي یطمحآگاهکردنآنهابهتبعات

  یزیست محیطالزمجهتنهادینهکردنفرهنگ

توسطبرخیمسئولینومقرراتعدمرعایتقوانینو

جهتجلب یعتمادسازمثاال عنوان بهنمایندگانسیاسی

  آرایمردمی

  ها NGOی زیست محیطهای یتفعالمردمویاکمکگرفتنازیساز آگاه

  استفادهازبخشتخصصیوخصوصی  ها استانعدموجودنیرویکارشناسیالزمدر

جامعسیستمناظرینمعتمدسازماندرییکار آعدم

  گذشتهیها سال
  ها پروژهوها طرحتغییردرروندسیستمنظارتوبازرسی

ییاواحدهاي زیست محیطعدموجودهستههای

HSEیاواحدهایصنعتیوتولیديها دستگاهبرخی  

وواحدهاي ها دستگاهدرکلیهHSEنظام سازی یادهپایجادفرهنگ

  صنعتیوتولیدیویاخدماتی

نظارتبرحسناجراي منظور بهعدموجودقوانینمدون

  ارزیابییها گزارشمفاد

ایجاد یازطریقزیست محیطتأکیدبرحسناجرایمفادگزارشارزیابی

  یزیست محیطارزیابیاثراتنامه ینآئدرHSEواحدهاي 

  1390زرحمتی،وتحلیال یهتجزی،زیست محیط،دفترارزیابیزیست محیطسازمانحفاظت :مأخذ

  

  ها شنهادیپو  يریگ جهینت .5
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–معموالً عوارض و نتایج حضور گردشگران را در سه حوزه اقتصادي، اجتماعی 

. کنند یممشخصارزیابییها سنجهازیریگ بهرهوبایطیمح ستیزفرهنگیو

 يگذار استیسگردشگریویها برنامهبایدبرایتنظیمگذاران استیسحضورگردشگراندرمقصدینتایجمثبتومنفیبههمراهخواهدداشت،که

وجود  زیست محیطرابطه بسیار نزدیکی بین گردشگري و . به نتایج مثبت و عوارض منفی این حضور توجه کافی داشته باشند

  :مهم آن به شرح زیر است دارد که سه شکل

  .شوند یمبراي گردشگران محسوب  ییها جاذبهفیزیکی  زیست محیطبعضی از اشکال  -الف 

  .دهند یمرا تشکیل  شده ساختهزیست محیطتسهیالت و زیربناهاي گردشگري بخشی از  -ب

  .کند یمایجاد  یطیمح ستیزتوسعه گردشگري و استفاده گردشگران از یک ناحیه اثرات  -ج

که حساس و شکننده هستند، این فعالیت،  ییها طیمحگردشگري عمدتاً به این دلیل است که در  یطیمح ستیزاثرات 

تاریخی و باستانی، زیرا این  يها تیسامانند جزایر کوچک، سواحل، نواحی کوهستانی، نواحی مرتفع، کنار ؛ است افتهی توسعه

  .دهد یمرا شکل  ها ستیرتوردشگري گ يها جاذبهمنابع مهم و  ها مکاننوع 

آثار در رده  یشترینکه ب دهد یمنشان  ینسرع يمنطقه گردشگر يبرا یابا روش پاستاک محیطی زیستیابیارز یقاتتحق یجنتا

Bموجود، سپس  یتاثرات و تغییرات مثبت کمدر وضع یعنی–A  است  ینا گر نشان؛ واند شده واقعاثرات و تغییرات منفی ناچیز

در . نخواهد بود یرتبعات حاصل از آن چشمگ یجههستند در نت کنترل قابلو  ریپذ برگشتو  یکه چون اکثر آثار موقت

باشد که ضمن پاسخگویی به نیازهاي  يا گونه بهگفت که توسعه گردشگري در مناطق باید  ینچن توان یمکلی يریگ جهینت

آنان نیز  زیست محیطمیزبان و  هفراغتی و ارتقاء کیفیت تجربه گردشگران، به بهبود کیفیت زندگی اجتماعی و اقتصادي جامع

، آگاهی رساندن به رندگانیگ میتصمرساندن به مدیران و سیاست گذران و  یآگاههمچون  يشنهادهایپدر پایان . کمک نماید

و توجه به معیشت ساکنان اطراف مناظر  باشد یمزیست محیطدادن به  یتو همچنین مشارکت مردم محلی در اهم مردم

و بهبود معیشت از  یسمیاکو توراستفاده پایدار از منابع گیاهی، توسعه امکانات  يهدف گردشگر روستاهايخصوص بهیگردشگر

  .شده است دیتأکباشد یمز تنوع زیستی و حفاظت ا زیست محیطسازگار با  يها برنامهطریق توسعه 
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