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  شهريِ پايدارگردشگري شهري و توسعه 
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  چكيده  

تعامالتي كه بر  .باشديمانسان با محيط  سازنده انسان با انسان وو توسعه پايدار شهر مرهون تعامالت پايدار  طوركليبه

، از نظر اجتماعي همبسته و از بادوامقابل سكونت، از نظر اقتصادي  محيطيزيستاز نظر  شهر ،اثر آن در طول زمان

 كهآن براي پايدار، گردشگري و پايدار توسعه دوطرفه ارتباط وجود پايه بر .گردديمنظر كالبدي زيبا و ديدني 

 گرفته قرار خاص توجه مورد و شدهييشناسا شهر در آن اثرات بايد كند، كمك شهر پايدار توسعه به بتواند گردشگري

روش تحقيق در اين مقاله . باشديم مناسبات گردشگري و توسعه پايدار شهريتحليلي  بررسيِ. هدف اين تحقيق شود

. در واقع با مطالعه باشديم ياكتابخانه -اسنادي  صورتبه هاداده يآورجمعتحليلي است. روش  -توصيفي صورتبه

اين  استنتاجسعي در  ،انتشار يافته يداخلي و خارجي كه در مورد گردشگري و توسعه پايدار شهرعلمي و بررسي آثار 

در راستاي فهم دقيق اين موضوع به مخاطبين خود  بتوانداميد است كه مطالعات در قالب يك مقاله كاربري نموديم. 

  مطالب درخوري را ارائه نمايد. 

  .يشهر پايدار توسعه شهري، گردشگريگردشگري،  :كليدي واژگان
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  مقدمه  

به همراه افزايش درآمدهاي عمومي و نيز تغييرات سبك زندگي مردم، انگيزه  ينيشهرنشبا گسترش پديده 

احتياجات روحي انسان به امري ضروري مبدل شد. اين  نيتأممسافرت و افزايش اهميت اوقات فراغت براي 

شهري  يهاطيمحجهاني به نام صنعت گردشگري شده است. از سوي ديگر،  يادهيپدمهم منجر به ظهور 

 ياندازهاچشم، هاپاركمنابع گردشگري چون  نيارزشمندترمراكز تمدن، فرهنگ، سياست و گاه با  نعنوابه

 مثابهبه). امروزه توريسم فراتر از يك صنعت 2: 1392(سرايي،  شونديمطبيعي و فضاهاي تاريخي محسوب 

  ). 26: 1383، حيدري چيانه(خاص خويش است  يهايدگيچيپيك پديده پوياي جهاني و اجتماعي داراي 

و  ونقلحمل، پيشرفت ابزارهاي داريسرمايه، توسعه شدنيجهاناز نيمه قرن بيستم به بعد، عواملي مانند 

و امروزه  .)WTO, 2004: 35توسعه ارتباطات تكنولوژيكي به توسعه صنعت گردشگري منجر شده است (

). در عصر حاضر، ,  Oila et al 2012: 569( شودميگردشگري، سومين صنعت اقتصادي در جهان شناخته 

ايجاد كننده  منزلهبهو  رودميبه شمار  هاملتگردشگري يكي از عوامل مؤثر در گسترش روابط بين 

(پوراحمد و  شودميشغلي در بخش اقتصادي و ايجاد تعامالت اجتماعي فرهنگي مطرح  يهافرصت

كاتاليزوري كارآمد براي بازسازي و توسعه  منزلهبهري ). در كشورهاي جهان از گردشگ2: 1392همكاران 

، مثل ايران، براي ايجاد توسعهدرحال). امروزه، در كشورهاي Sharply ,2002: 233است ( ادشدهينواحي 

منابع نفتي، نيازمند استفاده از  جايبهو پايدار و همچنين جايگزيني منابع جديد كسب درآمد  جانبههمهتوسعه 

صنعت گردشگري را،  ،). اقتصاددانان1392هستيم (خاوريان گرمسير و همكاران  هاقابليتت و همه امكانا

(مدهوشي و ناصرپور  دانندميپس از صنعت نفت و خودروسازي، سومين پديده اقتصادي پويا و رو به رشد 

جوامع  يهاانينباقتصادي در تقويت  يهاتيفعالمجموعه  منزلهبه، توسعه گردشگري رونيا). از 27: 1382

كه  ياگونهبه). Lankford & Howard,  1994:  122بسزايي دارد (  تأثيرجنبه اقتصادي  خصوصبه

و در  شده رفتهيپذ، توسعهدرحالدر كشورهاي  ژهيوبهوسيعي،  طوربهامروزه توسعه و ارتقاي گردشگري 

  . ) Ko & Stewart,  2002:  523دستور كار دولت قرار گرفته است ( 

ميزبان جمع كثيري از گردشگران  هرسالهكه  اندآوردهجذابيتي را به دست  چنانآنامروزه، اكثر شهرهاي دنيا 

زيادند كه توانايي جذب گردشگر از نقاط دور و  يقدربهاين شهرها  يهاجاذبه مسلماً. انديخارجداخلي و 

و  شديميكي از مقاصد گردشگري نگاه  منزلهبه. تا حدود يك قرن پيش كمتر به شهرها دارند رانزديك 

. امروزه، با توسعه جامعه بشري، رفتيماغلب شهرهاي دنيا محلي براي توسعه هرچه بيشتر صنعت به شمار 
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علمي نيز پيرامون شهرها و نيز صنعت گردشگري دچار تغييرات شده است. بدين  يهاهينظرو  هادگاهيد

، زيرا گردشگري چنان اندآوردهرقابت صنعتي به رقابت گردشگري روي معني در دوره معاصر شهرها از 

جايگزين شهرهاي صنعتي شود و شهرهاي بسيار زيباي گردشگري را به  يراحتبه توانديمپتانسيلي دارد كه 

آن لذت ببرند و هم منبع درآمدي براي شهر  يهاييبايزوجود آورد تا هم شهروندان و هم گردشگران از 

هم شهرها را به شيوهاي پاكيزه توسعه دهد. در واقع اين مزاياي بسيار ارزشمند گردشگري باعث به باشد و 

وجود آمدن شهرهايي زيبا، پاكيزه، پردرآمد، و مرفه شده است. گردشگري باعث توسعه پايدار شهرهاي 

يز خود عاملي در گردشگر محور شده است. از سوي ديگر نيز بايد اين نكته ذكر شود كه پايداري شهرها ن

. بر اين اساس، زماني بايد توسعه گردشگري شهري را پايدار بناميم كه ديآيمتوسعه گردشگري به شمار 

عات مخرب نباشد و امكان حفظ منابع طبيعي و انساني را براي آيندگان فراهم كند و منافعي براي اجتما

توريسمي است كه بتواند در يك محيط، در زمان نامحدود، ادامه  ؛توريسم پايدار محلي داشته باشد. در واقع

 هاتيفعالفعال باشد كه به توسعه  اياندازهبهصدمه نزند؛ يعني  زيستمحيطيابد و از نظر انساني و فيزيكي به 

  .وارد نكند يالطمهو فرايندهاي اجتماعي 

  روش تحقيق  

 - اسنادي  صورتبه هاداده يآورجمعي است. روش تحليل -توصيفي صورتبهروش تحقيق در اين مقاله 

عه سداخلي و خارجي كه در مورد گردشگري و توعلمي . در واقع با مطالعه و بررسي آثار باشديم ياكتابخانه

اين مطالعات در قالب يك مقاله  استنتاجاخير به چاپ رسيده است سعي در  يهاسالپايدار شهري در 

  كاربري نموديم. 

  مباني نظري  

  گردشگري شهري

مختلف و  يهاتيجذاب بر اساسمختلف  يهازهيانگگردشگري شهري عبارت است از مسافرت به شهرها با 

گردشگري در  ).,Law 1996: 25( كنديمامكانات تسهيالتي كه شهر دارد و در شخص ايجاد جذابيت 

كه يكي از اين الگوهاي گردشگري شهري است. شهرها  كننديمچارچوب الگوهاي فضايي خاصي عمل 

تاريخي، گردشگران بسياري را  يهامكان، بناهاي يادبود و هاموزهمتنوع و بزرگي شامل  يهاجاذبهبا  معموالً

 هايدههمقاصدي كه روندهاي گردشگري جهان را در  ترينمهم. يكي از )Hall,212: 2006( كنديمجذب 



  7، پياپي3شماره، 2، دوره1398زمستان جغرافيا و روابط انساني،                      

283 

 

متنوع و بزرگي از قبيل  هايجاذبهقرار داده، مراكز شهري است. در واقع، چون شهرها  تأثيرگذشته تحت 

، مراكز خريد، و مناطقي كه هاشهربازي، هاپاركورزشي،  هاياستاديوم، بناهاي يادبود، تئاترها، هاموزه

: 1392و همكاران مربوط به حوادث مهم با افراد مشهور را دارند (خاكسپاري  هاييمكانمعماري تاريخي و 

ي براي دستيابي به مقاصد گردشگري، در جايبه) و از سوي ديگر به دليل پايين بودن هزينه و زمان جا132

  ). Cooper et a  ,1998 : 42( كنندمينتيجه گردشگران بسياري را جذب 

اهداف  ؛ازكه عبارت است  كندميو عمده، توريسم شهري دو انگيزه و هدف اصلي را دنبال  طوركليبه

). نخستين شرط موفقيت هر شهر در توسعه 33: 1392قرباني و همكاران ( تجاري و اهداف فرهنگي

سياسي،  هايعرصهمناسب شهري و مديريت عاقالنه و مدبرانه در  هايزيرساختگردشگري، وجود 

دشگري است. دومين شرط براي تضمين موفقيت سياست توسعه گر هااينفرهنگي، اجتماعي، و مانند 

را  هاجاذبهشهر و ايجاد تسهيالت و امكاناتي است كه دسترسي به  هايجاذبهشهري، تنسيق و آمايش 

 ). 15: 1384آسان كند (ديناري  ازپيشبيش

 توسعه پايدار شهري

در اين راستا . ي به توسعه پايدار شهري بوده استاخير يكي از اركان اساسي توسعه پايدار، دستياب هايدههدر 

توسعه شهري صورت  هايبرنامهبراي يافتن اصول و راهكارهاي كاربردي در  هاييريزيبرنامهمطالعات و 

بوده است. در واقع هدف فرايند توسعه  نقد مورد ايگسترده هايجنبهگرفته و انديشه توسعه شهري پايدار از 

؛ فرايندي كه هدف آن ايجاد يا تقويت باشديمشهري پايدار دستيابي به وضعيت پايداري جوامع شهري 

محيطي شهر است. شرايط جامع  -پايداري در زندگي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست  هايويژگي

از پايداري اجتماعي با هدف عدالت اجتماعي، پايداري اقتصادي  ايمجموعهكه  شودميپايداري زماني فراهم 

با توجه به  رونيابا هدف تعادل اكولوژيك بوجود آيد. از  محيطيتزيسبا هدف بقاي اقتصادي و پايداري 

اجتماعي، اقتصادي،  نيازهاياز مجموعه  ايگسترده، دامنه شهرهااهميت مقوله پايداري در اهداف توسعه 

در قالب  تواندميپايداري مورد توجه است كه  سويبهبراي حركت  كالبديفرهنگي، اكولوژيكي و 

  .)45: 1393، همكارانو  (فنيري شهر تعريف و تدقيق گرددپايدا هايشاخص
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  و گردشگري يتوسعه پايدار شهرمناسبات 

و توسعه پايدار شهري بر پايه يك مدل مفهومي،  نحوه ارتباط گردشگري شهري پايدارنشان دادن  منظوربه 

، اين مدل از شودميمشاهده  1كه در شكل  گونههمان. شودميتوسعه پايدار شهري بيان  هايشاخصابعاد و 

و اكولوژي  )شايسته (اقتصاد اقتصادتركيب سه بعد اصلي توسعه يعني: جامعه (جامعه شاداب)، 

هدف از تركيب اين سطوح با يكديگر رسيدن به توسعه پايدار  كهييازآنجا) تشكيل يافته است. زيستمحيط(

 2001است، در ابتداي امر الزم است تعادل و پايداري در هر يك از اين سه بعد اصلي مشخص شود (

,WH0 پايداري، تعادل و كيفيت در هر يك از اين ابعاد با توجه به هويت آن بعد  هايمقوله). حد مورد نياز

جامعه بايد شاداب « اوالً، شودميكه در شكل مالحظه  گونههمانجلوه يافته است. يعني  ايويژه صورتبه

مردم از زندگي در آن اجتماع راضي  ديگرعبارتبهيعني مفهوم مدنيت را در خود درك كرده باشد. » باشد

ي در روح آن در اداره امور دارند، مفهوم حقوق شهروندي و برابر ايگستردهمشاركت  كهدرحاليباشند و 

محلي مانند هوا، آب،  هاياكوسيستمباشد. محيط قابل زيست نيز نشان از تعادل و كيفيت  يافتهتجلياجتماع 

و بر پايداري منابع و ظرفيت محيط  سازدميخاك و غيره داشته و نحوه ارتباط انسان و طبيعت را مشخص 

ريان بودن حداقل درصدي از درآمدهاي عام تأكيد دارد. در نهايت اقتصاد (شايسته) نيز به معني در ج

اقتصادي در جامعه است، كه قابليت برخورد بنيادي و اساسي با نيازهاي اوليه و روزمره ساكنان را داشته 

 دويدوبهاست كه همپوشاني  يافتنيدستمدل مفهومي، توسعه شهري پايدار تنها در صورتي  بر اساسباشد. 

تداعي نمايد  رادر شكل  شدهمشخصو متعادل صورت پذيرفته و مفاهيم  هيافتسازمان صورتبهاين سطوح 

)2004 ,Shahabian باعث  تواندمي) بدين ترتيب گردشگري شهري مانند هر پديده ديگري در صورتي

 .ايدار كه بدان اشاره گرديد، باشدتوسعه شهري پ هايزمينهتوسعه شهر شود كه در راستاي اهداف و 
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  در توسعه شهري پايدار مؤثر هايشاخصي ابعاد مختلف و : مدل مفهوم1شكل 

 
Shahabian, 2004 Resource:   

  

  شهري پايدار توسعه در گردشگري اثرات

  اثرات اقتصادي

و طبق  برگرفتهاقتصادي جهان را در  هايفعاليتگردشگري، صنعتي است كه امروزه سهم بزرگي از 

منافع . كل تجارت خدمات سراسر جهان را به خود اختصاص داده است سوميك بربالغ، شدهانجاممحاسبات 

كه عالوه  ايگونهبه؛ دهدميقرار  تأثيراقتصادي را تحت  هايبخشو آثار مطلوب اقتصادي گردشگري، كليه 

، ايجاد درآمد و اشتغال براي ميزبانان و همچنين فراهم آوردن هازيرساختبر ايجاد زمينه براي توسعه 

آثار بارز اين صنعت بوده است. در چند دهه گذشته، تعداد كل  ازجملههاي مالياتي براي دولت درآمد

، 1950ميليون توريست در سال  25از حدود  كهطوريبهداشته است؛  ايمالحظهقابلگردشگران جهان رشد 

كه اين تعداد  رودميدرصدي روبرو بوده است و انتظار  6,5با نرخ رشد و ، 2007ون نفر در سال ميلي 825به 

كشورهاي جهان، يعني در  چهارپنجمصنعت گردشگري در . ميليارد نفر برسد 1,5به بيش از  2020تا سال 

كشور، رتبه اول را به خود  60كشور، يكي از پنج منبع مهم كسب ارز خارجي است و در  150بيش از 

  ). 94: 1393، خدا پناهحسنوند و ( دهدمياختصاص 

در موارد زير خالصه  توانيمگردشگري در توسعه شهري را  ميرمستقيغات اقتصادي مستقيم و اثر درمجموع

 كرد:

 عمومي در سطح جامعه درآمدايجاد اشتغال و افزايش  . 1

 خارجي به شهرها هايگذاريسرمايهو  هاسرمايهورود  . 2

 يك قطب گردشگري  عنوانبهمعرفي شهر  . 3



  خزايي                      

286 

 

 گردشگريافزايش تعداد شاغل در امور مرتبط با  . 4

 و نوسازي در سطح شهرها  وسازساخترشد  . 5

  .موجود محلي هايتوانايي كارگيريبه . 6

  عواقب منفي گردشگري شامل:و اما 

 هاقيمتتورم افزايش عمومي  . 1

 مشاغل فصلي و بيكاري . 2

 افزايش قيمت زمين . 3

 توسعه بخش خدمات و تحليل توليد كااليي . 4

 كاهش خدمات عمومي همگاني . 5

  . )31منبع: همان، (توسعه نامتعادل منطقه  . 6

  اثرات اجتماعي

در واقع گردشگران داخلي و خارجي سفيران صلح و دوستي و عامالن و ناشران گفتگوي فرهنگي بين ملل 

ند به اشكال و نمودهاي متفاوتي به شرح آتي توانميشهري ميزبان  كه در تعامل با جامعه گردندمي محسوب

با اين حال گردشگري به داشتن اثرات  شهر را فراهم آورند.فرهنگي  -رشد و توسعه اجتماعي  موجبات

. ممكن است گردشگري باعث ايجاد و فرهنگ مناطق ميزبان معروف است بسيار گسترده بر جامعه آورزيان

ميزبان  يجامعهموجب فشار روحي بر گردشگران در  تواندميشود. اين ازدحام نيز  هاتفريحگاهازدحام در 

و ممكن  گرددميسنتي از قبيل كشاورزي  هايفعاليتاطق گردشگري باعث كاهش رونق شود. در بعضي من

  .به گردشگري پيدا كنند ازحديبيشاست مناطق وابستگي 

  : باشدمياثرات گردشگري بر جامعه شامل اين موارد  سودمندترينبرخي از  

 ، سنن محلي و فرهنگ بوميهاارزشافزايش غرور، تقويت  . 1

 گردشگران با شهروندان و تقويت ارتباطات بين فرهنگيافزايش تماس  . 2

 محلي دستيصنايعاحياء هنرها و  . 3

 بهبود زندگي اجتماعي و فرهنگي جامعه محلي . 4

  .حفاظت و نگهداري بهتر از آثار فرهنگي و ابنيه تاريخي . 5

 مواردي از قبيل: تواندمي) معتقد است اثرات اجتماعي منفي گردشگري 1996كارتير (

 متفاوت هايفرهنگآسيب ديدن فرهنگ بومي در اثر برخوردهاي مكرر با گردشگران با  . 1

 آسيب رسيدن به ابنيه و آثار تاريخي در اثر ازدياد مراجعه . 2
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 دستيصنايعبدون كيفيت و تجاري شدن فرهنگ و  دستيصنايعتوليد زياد  . 3

 بندوباريبيافزايش جرم، جنايت و دزدي و افزايش فحشا و  . 4

  ) .Haly and elt, 2005: 649ضات بين ساكنان شهر (بروز تعار . 5

  يزيستمحيطاثرات 

محيطي را زيست و گسترش آگاهي مشكالت زيستپتانسيل بااليي در افزايش حمايت از محيط گردشگري

دهد. اين مواجهه خود زيست قرار ميتر با طبيعت و محيطتوريسم مردم را در تماس نزديك چراكهداراست. 

زيستي هاي آگاهانه محيطمحيطي شود و رفتار و فعاليتهاي زيستتواند موجب افزايش آگاهي از ارزشمي

محيطي يستتواند نقش كليدي در ايجاد اطالعات زبراي محافظت از آن را موجب شود. صنعت توريسم مي

  هايشان ايفا كند. محيطي فعاليتها در مورد پيامدهاي زيستو افزايش آگاهي بين توريست

بقاي خود  منظوربهمربوط به گردشگري محيط است. بنابراين حتي گردشگري  هايفعاليتبستر اصلي  

بر  ايعمده تأثيراتو منابع طبيعي است. اين امر باعث شده گردشگري  زيستمحيطناگزير به حفظ 

  از: اندعبارت زيستمحيطمثبت آن بر  تأثيرات ترينمهمداشته باشد كه از  زيستمحيط

و  هاپاركدريايي، احداث  هايمحيط ازجمله، وحشحياتكمك به حفاظت از منابع طبيعي و  . 1

 ايمنطقهملي و  هايگاهحفاظت 

 ي محيطيهاارزشافزايش آگاهي مردم نسبت به  . 2

 طبيعي اياندازهو چشم  زيستمحيطبهسازي  . 3

  توسعه فضاي سبز شهري . 4

  و اثرات منفي گردشگري شامل موارد زير است: 

 تخريب منابع طبيعي . 1

 هاي مختلف محيطي آلودگي . 2

 باستاني هاييادمانتخريب  . 3

  ).55: 1391و همكاران،  پورهاشم( اطق گردشگريدر من هازبالهافزايش حجم  . 4

  يريگجهينت

شد. در اواخر قرن بيستم، صنايع گذشته، رشد اقتصادي شهرها از طريق صنايع توليدي حاصل ميهاي در سال

بخش خدمات  جيتدربهابزار اصلي رشد شهرها، از دست دادند و  عنوانبهاهميت خود را  جيتدربهتوليدي 

مناسب  يانهيگز عنوانبهموتور محرّك اقتصادي شهرها شناخته شد. در چنين شرايطي، گردشگري  عنوانبه

مانند بناهاي تاريخي،  هاجاذبهبالقوه، داراي بسياري از  طوربهي شهرها شناخته شد، زيرا شهرها براي توسعه
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شهرها نيز به دليل برخورداري از ميراث تاريخي و  نيترمحرومباشند. حّتي ميراث فرهنگي، رويدادها و ... مي

  .ي گردشگري شهري شركت كنندتوانند در رقابت ميان مقصدهافرهنگي مي

 توسعه سياست. شهرهاست در محيطي و اجتماعي اقتصادي، پيامدهاي با مهم هايفعاليت از گردشگري،

 به را منفي راتيتأث آن، منافع افزايش ضمن تواندمي آن بر ديتأك با شهر كه رويكردي است گردشگري،

  .دهد كاهش حداقل

 اقتصادي معادالت در چشمگيري سهم ،جهاني اقتصاد اصلي اركان از يكي عنوانبه گردشگري امروزه

 جهانگردي جاذبه از بخشي شناسايي و گردشگري يهاتيفعال يتوسعه با رونيا از .كنديم ايفا يالمللنيب

 و بهسازي براي و كرد شاياني كمك فضاها اين سطح ارتقاي بهبود به توانيم شهري نواحي در بخصوص

 بومي ساكنان به هم شهري گردشگري توسعه و برداشت يمؤثر گام آنها اجتماعي و اقتصادي كالبد يسازازب

  .كرد كمك كشور ملي اقتصاد هم و شهرها

  

   هاشنهاديپ

  اقتصادي و زيربنايي 

  گردشگري يهاتيفعال توسعه زمينه در دولت يگذارهيسرما و مشاركت �

 زمين سوداگران و دالالن با نيمسئول پيگيرانه و جدي برخورد �

 يشهربرون و يشهردرون توسعه شبكه و شريان ارتباطي �

ير مراكز اقامتي ساو  هارستوران ،هامسافرخانه خدماتي و كالبدي تسهيالت كيفيت سطح بردن باال �

 موجود در منطقه

 پذيرايي و اقامتي مراكز در بهداشت سطح بردن باال �

  ه.منطق در هاقيمت يچندگانگ از يريجلوگ و هاقيمت كنترل �

  جتماعي و فرهنگيا

  در فصول گردشگري ژهيوبهبرقراري نظم و انضباط عمومي در مراكز تفريحي و گردشگري منطقه  �

رشمردن اثرات آن و ب يك صنعت عنوانبهرواج فرهنگ گردشگري در منطقه و معرفي گردشگري  �

 براي افراد محلي

  احترام به آنفرهنگ بومي و به آگاه ساختن گردشگران نسبت  �

  ايجاد شرايط آنو  منطقه در گردشگري تبليغ زمينه در خودجوش اقدامي به محلي مردم تشويق �

  .نطقه و توزيع آنها ميان گردشگرانم گردشگري هايجاذبه تبليغ �
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  زيستمحيط

شهروندان و مجريان اين گردشگران،  توسط زيستمحيط تخريب از بازدارنده يهاآموزش افزايش �

 بخش

   محيطيزيستجغرافيايي، تاريخي و  يهاتيظرفشناسايي، حفظ و معرفي  �

هر نوع برخورد  برابر در موجود انساني و طبيعي گردشگري منابع حفظ براي يهايبرنامه اجراي �

 از هر جانبي كه باشد رمسئوالنهيغمخرب و 

 گردشگري در مؤثر تاريخي و طبيعي موجود منابع بهسازي در تالش �

 مسافرتي يهاآژانستوسعه گردشگري سبز در  �

 زيستمحيط يهايآگاهاكولوژيكي و افزايش  يهاستميسرويج حساسيت و آگاهي نسبت به ت �

 توجه به قوانين حفاظتي موجود در مورد منابع طبيعي �

 گردشگري يهاطرحبراي  محيطيزيستتهيه گزارش ارزيابي اثرات  �

  جامعه ميزبان و گردشگران محيطيزيستافزايش آگاهي و سواد  �

 يريجلوگجهت  فرهنگي ميراث سازمان و شهر مديريت سوي از مشترك تدابير و هااستيس اتخاذ �

  زمين در منطقه. يراصوليغ يهايكاربراز تغيير 

  

  منابع  

 توسعه راستاي شيراز در شهر در گردشگري وضعيت ) بررسي1392مسلم( شمشيري، ؛نيمحمدحس سرايي، .1

 .  1، شماره 24محيطي، سال  يزيربرنامهو  ايجغراف، نشريه  SWOTتكنيك  از استفاده با پايدار

، توسعهدرحالتأثير گردشگري بر رشد اقتصادي در كشورهاي ) 1393حسنوند، سميه و مسعود حسنوند ( .2

 .6سال دوم، شماره  راهبردي و كالن/ يهااستيسفصلنامه 

 ايران، در صنعت گردشگري ارزيابي پيرامون جستاري )1382كريم( دلير، زادهنيحس ؛ رحيم چيانه، حيدري .3

 . 13  شماره ،يزيربرنامه و جغرافيا مجله

 و يزيربرنامه مجلة )1392( وحيد معزز، محمد؛ دامادي، سعيد؛ كوش، سما نيا ابراهيم علي؛ خاكسپاري، .4

 . 7گردشگري، سال دوم، شماره  توسعة

 توسعة راهبردي يزيربرنامه )1392( مهدي عليان، ام؛ ژاكلين استاورس، اميررضا؛ گرمسير، خاوريان .5

نفت،   شهر موردي، نمونة ، SOAR استراتژيك مدل از استفاده با شهري توسعة گردشگري گردشگري

 . 7دورة  فضا، نشريه آمايش

 مشهد.  دانشگاه انتشارات مشهد: جهان، و ايران در شهري گردشگري )1384احمد( ديناري، .6



  خزايي                      

290 

 

 نظر از شهري پايدار توسعه بر گردشگري راتيتأث) 1393فني، زهره ، عليزاده، محمد و زينب زحمتكش ( .7

 شماره  نهم سال گردشگري مديريت مطالعات پژوهشي  علمي قشم)، فصلنامه جزيره :موردمطالعه(  ساكنان

28 . 

 گردشگري پايدار توسعة در شهري مديريت نقش )1392سارا ( نيا، معرفت سجاد؛ احمدي، حميد؛ قرباني، .8

 . 112سبز،شماره  پيام بوشهر، ماهنامة شهر

 فصلنامة، لرستان استان گردشگري صنعت توسعة موانع ارزيابي )1382( نادر ناصرپور، مهرداد؛ مدهوشي، .9

 . 28شماره  بازرگاني، پژوهشنامة

 اهواز.  چمران دانشگاه انتشارات اول، چاپ شهري، گردشگري )1386علي( موحد، .10

 اقتصاد نامهژهيو ،شهرهاكالن اقتصاد در شهري گردشگري نقش )1389محمد( اكبرپور، مرتضي؛ نوربخش، .11

 .گردشگري

 ديدگاه از گردشگري يطيمحستيز و اقتصادي اثرات بررسي )1391همكاران( و فهيمه سيده ،پورهاشم .12

 سوم، سال ايران، طبيعي يهاستمياكوسپژوهشي  علمي فصلنامه شهر بابلسر)، : موردي شهروندان(مطالعه

  .1 شماره

 

13. Cooper, C., J. Fletcher, D. Gilbert, S. Wanhill & R. Shepherd (1998), Tourism: 

Principles and Practice, 2nd Ed. New York. 

 

14. Haley. A.J., Snaith. Tim, Miller. Graham. (2005), the Social Impacts of Tourism 

a Case Study of Bath, UK: Annals of Tourism Research, Vol.32, No.3, pp.647-

66. 
 

15. Hall, C. M, Stephen J. (2006), the geography and Tourism and Recreation, 

London: Rutledge, third edition, available on http //www.e-

bookstore.tandf.co.uk. 

 

16. KO, D.W. & W.P. Stewart, "A Structural Equation Model of Residents’ Attitudes 

for Tourism Development", Tourism Management, 23(5), Pp. 521-530, 2002. 
 

17. Lankford, S.V. & D.R. Howard, "Developing a Tourism Impact Attitude Scale", 

Annals of Tourism Research, 21(1), Pp. 121-139, 1994. 
 

18. Law C.M, (1996), Urban Tourist Attracting Visitor to Large City, (Tourist, 

Leisure & Recreation Series), Man Sell, British Library Cataloguing, Oxford 

dictionary, volume XI, 1970. 

 



  7، پياپي3شماره، 2، دوره1398زمستان جغرافيا و روابط انساني،                      

291 

 

19. Oila, M., K. Mrrtines & L. Gabriel, "Tourism Management in Urban Region: 

Brazile Vest Urban Region", Journal of Sustainable Tourism, Vol. 29, Pp. 567- 

569, 2012. 
 

20. Sharpley, R. (2002). Rural Tourism and the Challenge of Tourism 

Diversification: The Case of Cyprus, Tourism Management, No. 23, pp.233- 344. 
 

21. World Tourism Organization, Indicators of Sustainable Development for 

Tourism Destinations A Guidebook, World Tourism Organization, Madrid, 

2004. 
 

22. WTO. (2001), International Cultural Tourism Charter, Managing Tourism at 

Place of Heritage Significance. Mexico: World Tourism Organization Press.  

  

   

 

  

  

  

 

  


