تبضيد زضيبفت90/5/26 :

تبضيد پصيطـ92/7/6:

ٞسف وّي تحميك ،قٙبؾبيي لبثّيتٞبي تأثيطٌصاض تٛؾعٌ ٝطزقٍطي ثط ثٟجٛز ٚضعيت التهبزي ضٚؾتبي قيطآثبز
اظ تٛاثع قٟطؾتبٖ تبِف ٔيثبقس و ٝزض ؾبَ  1389نٛضت ٌطفت ٝاؾت .تحميك اظ ٘ظرط ٞرسف اظ ٘رٛا وربضثطزي
اؾت و ٝث ٝضٚـ تٛنيفي -پيٕبيكي نٛضت ٌطفت .اثعاض تحميك پطؾكرٙبٔٔ ٝريثبقرس .خبٔعر ٝآٔربضي تحميرك
حبضط قبُٔ وّي ٝؾبوٙيٗ ضٚؾتبي قيطآثبز ثٛز ٜو ٝتعساز ٘ 101فط ث ٝعٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٌٕ٘ ٝ٘ٛيطي
تهبزفي ؾبز ٜا٘تربة ٌطزيسٔ .تغيط ٚاثؿت ٝتحميك ٚضعيت التهبزي ضٚؾتبي قيطآثبز اظ تٛاثرع قٟطؾرتبٖ تربِف
ٔيثبقس .يبفتٞٝب ٘كبٖ زاز ٚضعيت اقتغبَظايي  ٚالتهبزي زض ضٚؾتبي قيطآثبز ٘بٔٙبؾت ٔيثبقس ِٚي ثرٚ ٝاؾر ٝ
پتب٘ؿيُٞبي ظيبز ايٗ ضٚؾتب ٌطزقٍطي ٔيتٛا٘س ٘مف ٕٟٔي زض ثٟجرٛز اقرتغبَظايري  ٚالتهربز آٖ زاقرت ٝثبقرس.
تحّيُ ضٌطؾيٕٞ ٖٛعٔبٖ ٘كبٖ زاز ثٟجٛز اقتغبَظايي ،تٛؾع ٝپبيساض ضٚؾتبيي ،افعايف زضآٔرس ضٚؾرتبييبٖ ،ثٟجرٛز
ٔؿبئُ فطٍٙٞي– اختٕبعي– طجيعي ،ترأٔيٗ ٙٔ ICTبؾرت ،افرعايف ذرسٔبت ثٟساقرتي ،ضفربٞي ،حٕرُ ٘ ٚمرُ،
ثبظاضيبثي ،ثٟجٛز تِٛيس نٙبيع زؾتي  ٚثٟجٛز قطايط ٔحيط ظيؿت تأثيط ٔثجتي ثط ٚضعيت التهربزي ضٚؾرتب زاقرتٝ
اؾت.
تٛضيؿٓ ،تٛضيؿٓ ضٚؾتبييٚ ،ضعيت التهبزي ،قٟطؾتبٖ تبِف ،ضٚؾتبي قيطآثبز
ٛ٘ يؿٙسٔ ٜؿئٔ َٛىبتجبتmirdamadi.mehdi@gmail.com ،
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السأبتي ٌفتٔ ٝيقٛز و ٝث ٝقرىّي ٔرطتجط ثرب فرطز
أطٚظ ٜتٛؾعٌ ٝطزقٍطي زض تٕبٔي عطنٞٝرب ،هرٝ

ٌطزقٍط نٛضت ٔيٌيطز ،ثرٕٞ ٝرطا ٜوّير ٝفعبِيرت

زض ؾ ح ّٔي  ٙٔ ٚم ٝاي  ٚه ٝزض ؾ ح ثيٗإِّّي

ٞبيي وٌ ٝطزقٍطاٖ زض ٍٙٞبْ ٔؿبفطت ثرٔ ٝىرب٘ي

ٔٛضز تٛخر ٝثط٘بٔر ٝضيرعاٖ زِٚتري  ٚقرطوتٞربي

ذبضج اظ ٔحُ ؾى٘ٛتكبٖ ا٘دبْ ٔيزٙٞس (ذيربطي،

ذهٛني لطاض ٌطفت ٝاؾت (ِ في .)1384 ،آٌربٞي

.)1382

خٛأع اظ ايرٗ ورٌ ٝطزقرٍطي ٔٙجرع زضآٔرس اضظي

ٌطزقٍطي ضٚؾتبيي ٘ٛعي اظ ٌطزقٍطي ٔريثبقرس

ثؿيبض ٔٙبؾت  ٚلبثُ ٔالحظ ٝاي زض اذتيربض التهربز

و ٝزض آٖ ٔٙبثع فطٍٙٞي ،طجيعي  ٚتربضيري ٘رٛاحي

يه وكٛض لطاض ٔيزٞس ،ثبعث قس ٜترب ٌطزقرٍطي

ضٚؾتبيي ث ٝعٛٙاٖ يه وبالي فطٍٙٞري ٌطزقرٍطي

ٔفٟٔٛي ثؿيبض ٌؿتطز ٜزض اثعبز ٔرتّر

التهربزي،

عطضٔ ٝيٌطزز (ؾدبزي.)1386 ،ٝ

اختٕربعي  ٚفطٍٙٞري پيرسا وٙرس  ٚثر ٝعٙرٛاٖ يره

اظ آ٘دب ور ٝثطضؾري تحميمربت ٌصقرت ٝزض ضاؾرتبي

نرٙعت تّمري ٌرطزز (طٕٟبؾرجي پبقرب ٔ ٚديرسي،

ٔٛضٛا ث ٝضٚقرٗ قرسٖ إٞيرت  ٚاثعربز ٔرتّر

 .)1384ثب ٌؿتطـ ضٚظافعٟٔ ٖٚبخطتٞب ضٚؾتبيي،

ٔٛضٛا ٔٛضز ٘ظط ثؿيبض وٕه ٔيوٙس ،زض ايٙدرب ثرٝ

ورربٞف زضآٔررس ذب٘ٛاضٞرربي ضٚؾررتبيي  ٚافررَٛ

ثطضؾي ٘تبيح هٙس تحميك پطزاذتٔ ٝيقٛز:

وكبٚضظي ضٚؾتبيي٘ ،يبظي ضٚظافرع ٖٚثر ٝفعبِيرت

) Eugenio et al. (2004زض تحميمي تحت عٙرٛاٖ

خبيٍعيٗ  ٚزض عيٗ حبَ ٔىُٕ ثطاي وكبٚضظي زض

ثطضؾري ضاث رٝي ٌطزقرٍطي  ٚضقرس التهربزي زض

٘ٛاحي ضٚؾتبيي احؿربؼ ٔريقرٛز ترب ثرٙٔ ٝظرٛض

وكٛضٞبي آٔطيىبي التيٗ ث ٝايٗ ٘تيد ٝضؾيسٜا٘س وٝ

تٛؾع ٝپبيساض ضٚؾتبيي ،أىبٖ ثٟطٜٙٔسي ضٚؾرتبييبٖ

نٙعت ٌطزقٍطي ثطاي ضقس التهبزي وكرٛضٞب ثرب

اظ «ٔعيكت پبيساض» فطا ٓٞآيس ،و ٝايرٗ ذرٛز ثٟجرٛز

زضآٔس پبييٗ ٔ ٚتٛؾط  ٓٞه ٖٛوكٛضٞبي آٔطيىبي

«ويفيت ظ٘رسٌي» « ٚضضربيتٕٙسي ضٚؾرتبيي» ضا ثرٝ

التريٗ ٔٙبؾرت اؾرت Kim et al. (2006) .زض

ٕٞطا ٜذٛاٞس زاقت (قٟيسي.)1387،

تحميك ذٛز تحت عٛٙاٖ ضاث ٝي عّّي ثيٗ ٌؿرتطـ

ضقس التهبزي ثٔ ٝف ْٟٛتأٔيٗ ثٟترط ٘يبظٞربي اِٚيرٝ

ٌطزقٍطي  ٚضقس التهبزي زض تبيٛاٖ ث ٝايٗ ٘تيدرٝ

ٔثُ ذٛضان ،پٛقبنٔ ،ؿىٗ ،ثٟساقت  ٚتؿٟيالت

ضؾيسٜا٘س وٌ ٝطزقٍطي  ٚضقس التهبزي يىسيٍط ضا

 ٚظيطثٙبٞبي ٌطزقٍطي اظ خّٕ ٝتٛؾعٝي حٕرُ ٚ

تمٛيت ٔريوٙٙرس ) Dritsakis (2004زض تحميمري

٘مُ  ٚضاٜٞبٌ ،ؿرتطـ پر َٛاِىتط٘ٚيره ،تٛؾرعٝي

تحرت عٙرٛاٖ اثرط ٌطزقرٍطي ثرط ضقرس التهربزي

فٙربٚضي اطالعربت  ٚاضتجبطربت ،(ICT)1تٛؾرعٝي

ثّٙسٔست ي٘ٛبٖ ثب اؾرتفبز ٜاظ ضٚـ عّّيرت ثر ٝايرٗ

أبوٗ الربٔتي ،ضؾرتٛضاٖٞرب ٞ ٚترُٞرب ٕٞ ٚچٙريٗ

٘تيد ٝضؾيس ٜاؾت و ٝيره ضاث رٝي عّّري لرٛي زٚ

تٛؾعٝي تؿٟيالت تفطيحي  ٚأٛض ضفربٞي  ٚيرطٜ

ططف ٝثريٗ زضآٔرسٞبي حبنرُ اظ ٌطزقرٍطي ثريٗ

ٔيثبقس (ِي .)1381،ثطاي ثٟجٛز ٚضعيت التهربزي

إِّّي  ٚضقس التهبزي ٚخٛز زاضز.

ضاٞىبضٞبي ٔرتّفي ٚخٛز زاضز ور ٝيىري اظ آٖٞرب

) Toh et al. (2001زض تحميك ذٛز تحت عٙرٛاٖ

تٛضيؿٓ ٔيثبقس .تٛضيؿٓ ثٔ ٝدٕٛع ٝفعبِيرتٞرب ٚ

ثطضؾي ضاث  ٝثيٗ ٔطاحُ تٛؾعٝي وكٛض ٚ ٚضعيت
ٌطزقٍطي ؾٍٙبپٛض ث ٝايٗ ٘تيد ٝضؾيسٜا٘س و ٝثريٗ

)Information and Communication Technology (ICT

1

نقص توريسم در بهبود وضعيت اقتصادي روستاهاي ضهرستان تالص

:

ٌطزقٍطي  ٚضقس التهبزي اضتجبط ٚخٛز زاضز .زض

فطاٚاٖ ضٚؾتبييبٖ ٔرهٛنبً زض ٔجبحث التهربزي ٚ

طي قهت ؾبَ اذيطٌ ،طزقرٍطي اظ ضقرس پيٛؾرتٝ

اظ آ٘دب و ٝتحميمبت ٔحسٚزي زض ايٗ ظٔي ٝٙنٛضت

اي ثطذٛضزاض ثٛز ٜاؾت ،ث ٝطٛضي ور ٝثر ٝيىري اظ

ٌطفت ٝا٘دبْ هٙيٗ تحميمبتي ثرٔ ٝؿرئِٛيٗ  ٚزؾرت

ثرفٞبي التهبزي ثب ؾطعت ضقرس ثربال زض خٟربٖ

ا٘سضوبضاٖ وٕه ذٛاٞس وطز و٘ ٝؿجت ث ٝايٗ پسيسٜ

تجرسيُ قرس ٜاؾرت طري ؾربَٞربي 1950- 2005

تٛخ ٝثيكتطي زض ثط٘بٔ ٝضيعيٞبي ذٛز وٙٙس.

ٌطزقٍطي ثيٗإِّّي ثب ٘طخ ضقس ؾبال٘ 65 ٝزضنس،

ٔحسٚزٔ ٜرٛضز ٔ بِعر ٝزض ايرٗ تحميرك ضٚؾرتبٞبي

اظ ٔ 25يّيٌ ٖٛطزقٍط زض ؾبَ  1950ثٔ 806 ٝيّيٖٛ

قٟطؾتبٖ تبِف (اظ قٟطؾتبٖٞبي اؾرتبٖ ٌريالٖ) ٚ

زض ؾبَ  2005افعايف يبفت .ثط اؾربؼ پريف ثيٙري

ثرر ٝنررٛضت ٔررٛضزي ضٚؾررتبي قرريطآثبز ٔرريثبقررس،

خٟرررررب٘ي

ضٚؾرررتبي قررريطآثبز اظ قرررٕبَ زض  35ويّرررٔٛتطي

ٌطزقرٍطي ) 2(UNWTOترب ؾربَ  2020تعرساز

قٟطؾرررتبٖ آؾرررتبضا  ٚاظ خٙرررٛة زض ويّرررٔٛتط 35

ٌطزقٍط ٚضٚزي زض ؾ ح خٟبٖ ثٔ 1.5 ٝيّيبضز ٘فرط

قٟطؾتبٖ تبِف  ٚاظ قطق ث ٝزضيبي ذعض  ٚاظ طة

ذٛاٞس ضؾيس .)UNWTO, 2006ايطاٖ ،ؾرطظٔيٙي

ث ٝخٍُٞٙب  ٚيياللبت (آتطحبٔبضي ٌّ ٚريٗ زاقري)

هٟبض فهُ  ٚثب تٕسٖ هٙس ٞعاض ؾبِ ٝاؾرت ور ٝاظ

ٔ ٚطاتع ثؿيبض زيس٘ي  ٚثب هكٓ ا٘ساظ طجيعري ثؿريبض

خبشثٞ ٝبي ٔتٛٙا ٙٔ ٚحهط ث ٝفطز تبضيرئ ،صٞجي،

عبِي لطاض زاضز ٘ٚيرع اظ حيرث آثكربضٞبي ثرعضي ٚ

فطٍٙٞي ،طجيعي  ٚيط ٜثطذٛضزاض اؾت .أب ثرب ايرٗ

هكٕٞٝبي ظالِف حبئع إٞيت اؾت؛ اظ خّٕ ٝايرٗ

ٚخٛز ٛٙٞظ ٘تٛا٘ؿت ٝاؾت خبيٍبٚ ٜالعي ذٛز ضا زض

خبشثٞ ٝبي زيس٘ي ٔريترٛاٖ ثر :ٝآثكربض وٞٛؿرتبٖ،

ز٘يب ث ٝزؾرت آٚضز .ثر٘ ٝظرط )Oh (2005نرٙعت

خٍٙررُٞرربي قرريطآثبز ،زضيرربي قرريطآثبز ،ضٚزذب٘ررٝ

ٌطزقٍطي ٔيتٛا٘س تأثيط ٕٟٔي ثط افعايف اقرتغبَ،

قيطآثبز ،هكٕ ٝؾبزات ٔحّرٟ٘ ،ٝرط ورف ٔ ٚطاترع

زضآٔرسٞبي ٔرطتجط ثرب ٔىربٖٞربي الربٔتي ٘ ٚيرع

قيطآثبز  ٚيط ٜاقبض ٜوطز .ضٚؾتبي قيطآثبز حرسٚزاً

زضآٔرسٞبي زِٚتري وكرٛضٞب زاقرت ٝثبقرس .اعطاثري

٘ 4000فرط خٕعيرت زاضز  ٚقرغُ اوثرط ٔرطزْ ايرٗ

( ،)1379زض ٔ بِعر ٝاي ثرب عٙرٛاٖ ٘مرف نرٙعت

ضٚؾتب وكبٚضظي ،زأساضي  ٚنيبزي  ٚظ٘جرٛضزاضي

ٌطزقٍطي زض تٛؾعٝي التهبزي ايرطاٖ  ٚضاٞ ٜربي

 ٚثب ررساضي  ٚأررٛض ازاضي  ٚفطٍٙٞرري ٔرريثبقررس ٚ

ٌؿتطـ آٖ٘ ،كبٖ زاز و ٝؾ ٟٓايطاٖ اظ ايٗ زضآٔسٞب

اٞبِي ايٗ ضٚؾتب ثر ٝظثربٖ تطوري ،تربِف  ٚفبضؾري

تٟٙب يه زضنس اؾرت .ضٚؾرتبٞبي ايرطاٖ ثر ٝزِيرُ

تىّٓ ٔيوٙٙس (ٔيطوبظٕي.)1388 ،

ٞررررربي ضؾرررررٕي

ؾررررربظٔبٖ

ظطفيت پصيطي ثبالي خصة تٛضيؿٓ ث ٝعٛٙاٖ ٔثبَ،
ٔٙبظط طجيعي (ٕٞچ ٖٛضٚؾرتبٞبي قرٕبَ ايرطاٖ) ٚ
خبشثررٞ ٝرربي فطٍٙٞرري  ٚؾررٙتي  ٚيرطٔ ٜرريتٛا٘ررس

ٞسف وّي ايٗ تحميك پي ثطزٖ ث٘ ٝمف تٛضيؿٓ زض

عٙهطي تٛإ٘ٙس زض خصة تٛضيؿٓ ثبقس .ثرب تٛخرٝ

ثٟجٛز ٚضعيت التهبزي ضٚؾتبي قريطآثبز اظ تٛاثرع

ث٘ ٝمف ٌطزقٍطي زض تٛؾع ٝالتهبزي ٔ ٚكىالت

قٟطؾتبٖ تبِف ٔيثبقس .زض ضاؾتبي حه َٛث ٝايرٗ
ٞسف اٞساف اذتهبني ظيط تسٚيٗ قس ٜاؾت:

2

- The United Nations World Tourism Organization
)(UNWTO
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ثطضؾي ٘مف تٛضيؿٓ  ٚترأثيط آٖ ثرط اقرتغبَ ظايري

ظيؿت ٔحي ري ٔ ٚيرطا ٞربي فطٍٙٞري  ٚثرٔٛي،

ضٚؾتبي قيطآثبز؛ ثطضؾي ٘مف تٛضيؿرٓ  ٚترأثيط آٖ

ايدبز آغا٘ؽٞبي ٔؿبفطتي ،ذسٔبتي ،الربٔتي (ٞترُ،

ثررط التهرربز ضٚؾررتبي قرريطآثبز؛ قررٙبذت ٔٛا٘ررع ٚ

ٕٟٔرربٖ پررصيطي ٞررب  ٚيررط )ٜذررسٔبت پررصيطايي

ٔكىالت خرصة تٛضيؿرٓ زض ضٚؾرتبي قريطآثبز ٚ

(ضؾتٛضاٖٞرب  ٚفطٚقرٍبٜٞرب) ،تٛؾرع ٝثٟساقرت ٚ

آقٙبيي ثب پتب٘ؿيُٞب  ٚخبشثرٞ ٝربي ٌطزقرٍطي زض

تؿٟيالت ،تٛؾرع ٝحٕرُ ٘ ٚمرُ  ٚضاٜٞرب ،تٛؾرعٝ

ايٗ ضٚؾتب.

فٙبٚضي اطالعبت  ٚاضتجبطبت خٟت اطالا ضؾب٘ي ٚ
اضائ ٝذسٔبت ثٟتط ،تٛؾع ٝپ َٛاِىتط٘ٚيره ،فرطٚـ
ثٟتط ٔحهٛالت وكربٚضظي  ٚثبظاضيربثي ،تكرىيُ ٚ

اظ آ٘دب وٞ ٝسف وّي ايٗ تحميك قٙبؾربيي لبثّيرت

تٛظيع ٔتعربزَ ؾرطٔبيٞ ٝربي عٕرٔٛي زض ضٚؾرتب ٚ

ٞبي تأثيطٌصاض ثط تٛؾعٌ ٝطزقٍطي زض خٟت ثٟجٛز

ثٟجٛز پطٚغٞ ٜربي ضٚؾرتبيي  ٚيرط ،)ٜلبثّيرتٞربي

ٚضعيت التهبزي  -اختٕبعي ضٚؾرتبي قريطآثبز اظ

تٛضيؿررٓ زض ثٟجررٛز ٚضررعيت التهرربزي (فررطٚـ

تٛاثع قٟطؾتبٖ تبِف ٔيثبقس ،ايرٗ تحميرك اظ ٘ظرط

تِٛيسات خسيس ثٌ ٝطزقٍطاٖ ،ايدربز فطنرتٞربي

ٞسف وبضثطزي  ٚث ٝضٚـ تٛنريفي – پيٕبيكري ٚ

قغّي ٌ ٚؿرتطـ اقرتغبَ ِٔٛرس ،احيرب ؾربٔب٘سٞي

ٔيررسا٘ي ٔرريثبقررس .اثررعاض خٕررع آٚضي اطالعرربت

ٔٛخررٛز  ٚاؾررتفبز ٜثٟيٙرر ٝاظ ٔٙرربثع  ٚأىب٘رربت زض

پطؾكٙبٔٔ ٝيثبقس .خٟت ترسٚيٗ پطؾكرٙبٔ ،ٝاثترسا

٘ٛاحي فبلس وبضثطز زض ثرف وكبٚضظي  ٚنٙعت ٚ

ٔجب٘ي ٘ظطي ٔٛضٛا ثرب تٛخر ٝثرٙٔ ٝربثع ٔ ٚطاخرع

ض٘ٚك فعبِيتٞبي التهبزي ،حفبظت  ٚاضتمرب هكرٓ

ٔطثٛطٛٔ ٝضز ثطضؾي لطاض ٌطفت؛ ؾپؽ ثرب زض ٘ظرط

ا٘ساظٞبي طجيعي ٔ ٚحيط ظيؿت ضٚؾتبيي ،تىبُٔ ٚ

ٌطفتٗ ٘تربيح ٔ بِعربت ،پطؾكرٙبٔٔ ٝمرسٔبتي تٟيرٝ

تعبِي قرهيت خبٔعر ٝضٚؾرتبيي زض ذٛزيربضي ٚ

ٌطزيس  ٚپرؽ اظ اطٕيٙربٖ اظ ضٚايري  ٚپبيربيي آٖ ٚ

افررعايف اٍ٘يررع ٜپيطأرر ٖٛثٟجررٛز اٚضرربا خبٔعررٚ ٝ

ا٘درربْ انررالحبت الظْ ،پطؾكررٙبٟٔ٘ ٝرربيي ططاحرري

قررطايط التهرربزي ضٚؾررتب  ٚضقررس ذالليررتٞررب زض

ٌطزيررس .ثررٙٔ ٝظررٛض ثطضؾرري ضٚايرري اثررعاض تحميررك،

التهبز ضٚؾتبيي ،ؾطٔبيٌ ٝصاضي ذهٛني  ٚزِٚتي

پطؾكررٙبٔ ٝططاحرري قررس ٜزض اذتيرربض هٙررس ٘فررط اظ

زض ضٚؾررتب ،افررعايف تمبضررب ثررطاي ذطيررس تِٛيررسات

ٔترههبٖ  ٚنبحت٘ظطاٖ ٔطثٛط ٝلطاض ٌطفت ورٝ

ضٚؾررتبيي ،افررعايف  ٚثٟجررٛز ذررسٔبت ظيطثٙرربيي ٚ

پررؽ اظ ا٘درربْ انررالحبت الظْ  ٚتغييررط ثطذرري

ضٚثٙرربيي ،افررعايف تعرربٔالت فطٍٙٞرري ضٚؾررتبيي،

ؾؤاالت ،اعتجبض پطؾكٙبٔٛٔ ٝضز تأييس لرطاض ٌطفرت.

ٌؿررتطـ ذررسٔبت اختٕرربعي ضٚؾررتبيي ،ورربٞف

ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ تحميرك ور ٝثرب ٔ بِعر ٝتحميمربت

ٟٔرربخطت  ٚحٕبيررت اظ فطٙٞررً ؾررٙتي ٔ ٚحّرري،

ٔطتجط ثب ٔٛضٛا  ٚثطضؾي ٔؿبيُ ٔطثٛط ث٘ ٝبحيرٝ

افررعايف زضآٔررس  ٚأٙيررت ررصايي ،ورربٞف فمررط ٚ

ي ٔٛضز ٘ظط (ث ٝنرٛضت ٔؿرتميٓ  ٚيرط ٔؿرتميٓ)

افعايف ضفب ٜظ٘سٌي ،افرعايف فطنرتٞربي خسيرس

تعييٗ قرس٘س عجبضتٙرس اظ :لبثّيرتٞربي تٛضيؿرٓ زض

خٟت ٔكبضوت ٔطزْ ،وبٞف ذ ط ظيؿت ٔحي ري

اقتغبَظايي ( تطٚيح ثرف وكبٚضظي  ٚثٟي ٝٙؾبظي

 ٚثبال ثطزٖ پبيساضي ٔحيط ظيؿت  ٚيطٛٔ ،)ٜا٘ع ٚ

آٖ ،تِٛيررس نررٙبيع زؾررتي  ٚثررٔٛي ،ثٟجررٛز قررطايط

ٔكىالت زض اضتجبط ثرب تٛؾرع ٝتٛضيؿرٓ زض ثٟجرٛز
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ٚضعيت التهبزي (تىي ٝثط زضآٔسٞبي ٘فتي  ٚتٛخٝ

ا٘حرطاف ٔعيرربض  ٚزض آٔرربض اؾررتٙجبطي اظ ضٚـٞرربي

وٕتط ث ٝايٗ نٙعت ،فهّي ثٛزٖ نرٙعت تٛضيؿرٓ

تحّيُ ٕٞجؿتٍي ،تحّيُ ضٌطؾريٕٞ ٖٛعٔربٖ ثٟرطٜ

ضٚؾررتبيي٘ ،بٔٙبؾررت ثررٛزٖ ضاٞ ٜرربي اضتجرربطي ٚ

ٌطفت ٝقس.

أىب٘بت حُٕ ٘ ٚمُ  ٚضفبٞي (ٞتُٞب ،ضؾتٛضاٖٞب،
فطٚقٍبٜٞرب  ٚيرط ،)ٜذرسٔبت ثٟساقرتي ضرعي ،

يافتهها

ٔؿبئُ ؾيبؾي  ٚثبٚضٞب ٙٞ ٚدبضٞربٔ ،رسيطيت يرط

يبفتٞ ٝبي تحميك ٘كبٖ ٔيزٞرس ور ٝثرط طجرك آٔربض

ترههي زض نٙعت ٌطزقرٍطي ضٚؾرتبييٚ ،خرٛز

تٛنيفي ٔيبٍ٘يٗ ؾٙي افطاز ٔٛضز ٔ بِعٔ 35/5 ٝري

لررسضتٞرربي فررطا لررب٘٘ٛي ؾيبؾرريٍ٘ ،ررب ٜاضظقرري

ثبقس و ٝزضنس افطاز ٔٛضز ٔ بِع ٝزض طجم ٝؾرٙي 21

(اذاللري -فطٍٙٞري) ثر ٝايرٗ نرٙعت ،اذتهرربل

تب  30ؾبَ اظ ثمي ٝثربالتط ٔريثبقرس (حرسٚز .)33/7

ثٛزخ ٝثؿيبض ٘بهيع ثطاي ايٗ نٙعت  ٚزيسٌب ٜيرط

تعساز ٘ 67فط يعٙي  69زضنس ٔتأ٘ 30 ٚ ُٞفط يعٙي

نٙعتي ثط ٌطزقٍطي ضٚؾتبيي ،تجّيغبت  ٚثبظاضيبثي

حسٚز  31زضنس ٔدطز ثٛزٜا٘س .حسٚز  31/3زضنس

زض اضتجبط ثب ٌطزقٍطي ضٚؾتبيي ،قٙبؾربيي

افطاز ٔٛضز ٔ بِع ٝزاضاي قغُ آظاز ٔيثبقٙس .ضرٕٗ

ٔٙبطك ٌطزـ پرصيط ،أربوٗ

ايٙى 25/3 ٝزضنس افطاز زاضاي قغُ وبضٔٙسي24/2 ،

تبضيري ،خبشثرٞ ٝربي طجيعري ضٚؾرتبي قريطآثبز ٚ

زضنس زاضاي قغُ وكربٚضظي  19/2 ٚزضنرس ٘يرع

ٔعطفي ٘كسٖ زض تّٛيعير ،ٖٛايٙتط٘رت (ؾربيتٞربي

زاضاي قغُ زأساضي ٔيثبقٙس .حسٚز  35/7زضنرس

ٌطزقررٍطي) ،فمررساٖ ٘يررطٚي ا٘ؿررب٘ي ورربضآظٔٛزٚ ٜ

اظ افطاز ٔرٛضز ٔ بِعر ٝثرب ثيكرتطيٗ فطاٚا٘ري زاضاي

ٔترهم زض أٛض ٌطزقرٍطي ضٚؾرتبيي ،تجّيغربت

تحهيالت زيپّٓ  ٚثبالتط  25/5 ٚزضنرس ٘يرع زاضاي

ٔٙفي عّي ٝايطاٖ ،تٕبيُ ٘بهيع ثرف ذهٛني ثطاي

تحهيالت زيپّٓ ٞؿرتٙس .ثيكرتطيٗ فطاٚا٘ري ٔيرعاٖ

ؾطٔبيٌ ٝصاضي ث ٝزِيرُ حٕبيرت ٘بوربفي زِٚرت ٚ

زضآٔس ٔبٞيب٘رٔ ٝطثرٛط ثر ٝطجمربت  1/000/001ترب

ؾررٛزآٚضي پرربييٗ ،فمررساٖ يرره ثط٘بٔرر ٝضيررعي ٚ

 2/000/000ضيبَ ٘ ٚيع  2/000/001ترب 3/000/000

ضعي

 ٚاطالا ضؾب٘ي ضعي

اؾتطاتػي عّٕي زض اضتجربط ثرب نرٙعت ٌطزقرٍطي

ضيبَ ثٛز ٜاؾت ( )٪25ضٕٗ ايٙىٔ ٝتٛؾرط زضآٔرس

ضٚؾتبيي  ٚيرطٔ .)ٜتغيرط ٚاثؿرت ٝتحميرك ٚضرعيت

ٔبٞيب٘ ٝافطاز ٔٛضز ٔ بِعر ٝحرسٚز  2881648ضيربَ

التهبزي ضٚؾتبٞبي قٟطؾتبٖ تربِف  ٚثر ٝنرٛضت

ثٛز ٜاؾتٕٞ .چٙيٗ ثط طجك آٔبض اؾتٙجبطي ث٘ ٝتربيح

ٔٛضزي ضٚؾتبي قيطآثبز ٔريثبقرس .خبٔعر ٝآٔربضي

ظيط زؾت يبفت ٝقس ٜاؾت:

تحميك حبضط قبُٔ وّي ٝؾبوٙيٗ ضٚؾرتبي قريطآثبز
ثٛز٘س و ٝاظ ايٗ تعساز ثب اؾتفبز ٜاظ فطٔر َٛورٛوطاٖ
٘ 101فط ث ٝعٛٙاٖ حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثرب اؾرتفبز ٜاظ ضٚـ
ٌٕ٘ ٝ٘ٛيطي تهبزفي ؾبز ٜا٘تربة قس٘س .تدعيرٚ ٝ
تحّيُ آٔبضي پؽ اظ اؾترطاج زازٜٞرب اظ ططيرك ثرٝ
وبضٌيطي ٘طْ افعاض ضايب٘ ٝاي

نٛضت ٌطفت.

زض آٔبض تٛنيفي اظ آٔبضٞ ٜبي ٔيبٍ٘يٗٔ ،يبٕ٘٘ ،ٝرب ٚ

ثطاي ثطضؾي ٘مف ٔتغيط تٛضيؿٓ ثرط ٔتغيرط ٚاثؿرتٝ
اقررتغبَظايرري ضٚؾررتبئيبٖ ٔ ٚتغيطٞرربي زيٍررط اظ
ضٌطؾي ٖٛاؾتفبز ٜقرس٘ .تربيح زض اضتجربط ثرب ٔتغيرط
ٚاثؿت ٝاقتغبَظايي ضٚؾتبئيبٖ ٘كبٖ زاز ور ٝضرطيت
ضٌطؾرري ٖٛثطاثررط  ٚ ;0/34ضررطيت تعيرريٗ ثطاثررط
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;0/116
;0/106

2

٘ ٚيع ضطيت تعييٗ تعسيُ قرس ٜثطاثرط

2

قس ٜاؾرت (; 0/001

) ;12/15 ٚ؛

ضٌطؾي ٖٛث ٝنرٛضت
اؾتب٘ساضز قس ٜآٖ:

ٔ ٚعبزِرٝ

;1/27 +0/85

ٔيثبقس.

; 0/65

ِصا ثب ٔكبٞس ٜضطيت تعييٗ ٔيتٛاٖ اظٟبض ٕ٘ٛز ورٝ
ٔتغيط تٛضيؿٓ حسٚز  10/5زضنس اظ تغييطات ٔتغيرط
ٚاثؿت ٝاقتغبَظايي ضٚؾتبئيبٖ ضا تجييٗ ٕ٘ٛز ٜاؾرت.
ثب تٛخ ٝث ٝضطايت خسٔ َٚعبزِ ٝذرط ضٌطؾري( ٖٛ

) ثر ٝنرٛضت
ٔعبزِ ٝاؾتب٘ساضز قس ٜآٖ:

;2/61 +0/43

ٚ

ٔيثبقس.

; 0/34

٘تبيح ٘كبٖ زاز و ٝضطيت ضٌطؾري ٖٛثطاثرط ;0/58
 ٚضررطيت تعيرريٗ ثطاثررط ;0/34

2

تعييٗ تعرسيُ قرس ٜثطاثرط ;0/33
(; 0/000

٘ ٚيررع ضررطيت
2

قرس ٜاؾرت

) ;49/56 ٚ؛ ِصا ثب ٔكربٞس ٜضرطيت

تعييٗ ٔيتٛاٖ اظٟبض ٕ٘ٛز ؤ ٝتغيط تٛضيؿٓ حرسٚز
 33زضنس اظ تغييرطات ٔتغيرط ٚاثؿرتٔ ٝيرعاٖ ثٟجرٛز
٘تبيح ٘كبٖ زاز و ٝضطيت ضٌطؾري ٖٛثطاثرط ;0/40
 ٚضطيت تعيريٗ ثطاثرط ;0/160

2

تعييٗ تعسيُ قرس ٜثطاثرط ;0/151

٘ ٚيرع ضرطيت
2

قرس ٜاؾرت

() ;17/88 ٚ ; 0/000؛ ِصا ثرب ٔكربٞس ٜضرطيت

ٚضع التهبزي ٔطزْ ضا تجييٗ ٕ٘ٛز ٜاؾت .ثب تٛخرٝ
ث ٝضطايت خسٔ َٚعبزِ ٝذط ضٌطؾي ٖٛث ٝنرٛضت
;2/02 +0/619
; 0/58

ٔ ٚعبزِ ٝاؾرتب٘ساضز قرس ٜآٖ:

ٔيثبقس.

تعييٗ ٔيتٛاٖ اظٟبض ٕ٘ٛز ؤ ٝتغيط تٛضيؿٓ حرسٚز
 15زضنس اظ تغييطات ٔتغيط ٚاثؿت ٝتٛؾع ٝضٚؾرتبي
قيطآثبز ضا تجييٗ ٕ٘ٛز ٜاؾت .ثب تٛخر ٝثر ٝضرطايت
خسٔ َٚعبزِ ٝذط ضٌطؾي ٖٛث ٝنرٛضت
;2/74

ٔ ٚعبزِ ٝاؾتب٘ساضز قرس ٜآٖ:

+0/42
; 0/40

ٔيثبقس.

٘تبيح ٘كبٖ زاز و ٝضطيت ضٌطؾري ٖٛثطاثرط ;0/10
 ٚضطيت تعيريٗ ثطاثرط ;0/010

2

تعييٗ تعسيُ قرس ٜثطاثرط ;0/000

٘ ٚيرع ضرطيت
2

قرس ٜاؾرت

() ;0/966 ٚ ; 0/328؛ ِصا ثرب ٔكربٞس ٜضرطيت
تعييٗ ٔيتٛاٖ اظٟربض ٕ٘رٛز ورٔ ٝتغيرط تٛضيؿرٓ زض
خّررٌٛيطي اظ ٟٔرربخطت ضٚؾررتبئيبٖ ٞرري تررأثيطي

٘تبيح ٘كبٖ زاز و ٝضطيت ضٌطؾري ٖٛثطاثرط ;0/65
 ٚضررطيت تعيرريٗ ثطاثررط ;0/43

2

تعييٗ تعرسيُ قرس ٜثطاثرط ;0/42

٘ساقت ٝاؾت.

٘ ٚيررع ضررطيت
2

قرس ٜاؾرت

() ;71/53 ٚ ; 0/000؛ ِصا ثرب ٔكربٞس ٜضرطيت
تعييٗ ٔيتٛاٖ اظٟبض ٕ٘ٛز ؤ ٝتغيط تٛضيؿٓ حرسٚز
 42زضنس اظ تغييطات ٔتغيط ٚاثؿرتٔ ٝيرعاٖ افرعايف
زضآٔس ضٚؾرتبئيبٖ ؾربوٗ قريطآثبز ضا تجيريٗ ٕ٘رٛزٜ
اؾت .ثرب تٛخر ٝثر ٝضرطايت خرسٔ َٚعبزِر ٝذرط

٘تبيح ٘كبٖ ٔريزٞرس ور ٝضرطيت ضٌطؾري ٖٛثطاثرط
 ٚ ;0/225ضطيت تعييٗ ثطاثرط ;0/051
ضطيت تعييٗ تعسيُ قس ٜثطاثرط ;0/041

2

٘ ٚيرع

2

قرسٜ

اؾررت () ;4/92 ٚ ; 0/029؛ ِررصا ثررب ٔكرربٞسٜ
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ضطيت تعييٗ ٔيتٛاٖ اظٟبض ٕ٘ٛز ؤ ٝتغيط تٛضيؿرٓ

ضٌطؾي ٖٛث ٝنٛضت

حسٚز  0/04زضنس اظ تغييطات ٔتغيط ٚاثؿرت ٝثٟجرٛز

اؾتب٘ساضز قس ٜآٖ:

ٚضعيت فطٍٙٞي – اختٕربعي ضٚؾرتبئيبٖ ضا تجيريٗ

ذالن٘ ٝتبيح ضٌطؾي ٚ ٖٛضطايت ٔتغيطٞبي ٔطثٛط

ٕ٘ٛز ٜاؾت .ثب تٛخ ٝث ٝضطايت خسٔ َٚعبزِ ٝذرط

ثٛٔ ٝاضز ثربال ثر ٝتطتيرت زض خرس َٚقرٕبض2 ٚ 1 ٜ

;2/87 +0/27
; 0/22

ٔ ٚعبزِرٝ

ٔيثبقس.

آٚضز ٜقس ٜاؾت.
خس َٚقٕبض : 1 ٜذالن٘ ٝتبيح ضٌطؾي ٖٛزض ذهٛل تأثيط تٛضيؿٓ زض ٔ 6تغيط ٔطثٛطٝ
ضريب

ضريب

ضريب تعييه

خطاي

متغير مستقل

متغير يابستٍ

َمبستگي

تعييه

تعديل شدٌ

استاودارد

0/116

0/106

1/28

تٛضيؿٓ

اقتغبَظايي

0/340

0/151

1/06

تٛضيؿٓ

تٛؾع ٝپبيساض

0/400

0/160

1/06

تٛضيؿٓ

افعايف زضآٔس

0/657

0/432

0/426

تٛضيؿٓ

ثٟجٛز ٚضع التهبزي

0/588

0/345

0/338

0/921

تٛضيؿٓ

خٌّٛيطي اظ ٟٔبخطت

0/101

0/010

0/000

1/31

تٛضيؿٓ

فطٍٙٞي  -اختٕبعي

0/225

0/051

0/041

1/29

خس َٚقٕبض : 2 ٜضطايت ٔتغيطٞبي ٔطثٛط ثٔ ٝعبزِ ٝضٌطؾيٖٛ
ضريب

خطاي

مقدار بتا

متغير

رگرسيًن)(B

استاودارد

)(Beta

تٛضيؿٓ

0/431

0/124

0/340

عسز ثبثت

2/61

0/300

تٛضيؿٓ

0/425

0/100

عسز ثبثت

2/74

0/245

تٛضيؿٓ

0/855

0/101

عسز ثبثت

1/27

0/246

تٛضيؿٓ

0/619

0/088

عسز ثبثت

2/02

0/211

تٛضيؿٓ

0/123

0/125

عسز ثبثت

3/29

0/303

تٛضيؿٓ

0/272

0/122

عسز ثبثت

2/87

0/300

0/400
0/657
0/588
0/101
0/225

مقدار t

سطح
معىي داري

3/48
4/22
8/45
7/04
0/983
2/22

0/001
0/000
0/000
0/000
0/328
0/029
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تٛؾع ٝتٛضيؿٓ زض ضٚؾتبي قيطآثبز ثب ثرٝوربضٌيطي
ٞطٌبٌ ٜطزقٍطي ث ٝضٚؾتبيي ٚاضز ٔريقرٛز اِعأربً

اؾتعسازٞب  ٚوك

ثبيس ٞعيٞٝٙبيي ضا زض آٖ ضٚؾتب ثپطزاظز ٔثرُ ٞعيٙرٝ

ؾ ح التهربزي  ٚزضآٔرس ذب٘ٛاضٞربي ضٚؾرتبيي اظ

صأ ،حُ البٔتٞ ،تُٕٟٔ ،ب٘رب٘ ،ٝتفطيحبت ،حُٕ

ططيك فطٚـ تِٛيسات خسيس ث ٝخٟربٍ٘طزاٖ ،ايدربز

٘ ٚمُ ،تٛضٞبٚ ،ضٚز ثٛٔ ٝظ ٜيب ٔىبٖٞربي زيرس٘ي ٚ

فطنررت قررغّي ٌ ٚؿررتطـ اقررتغبَ ِٔٛررس ،احيررب؛

ٕٞچٙيٗ ٞعي ٝٙثطاي ذطيس ؾ ٛبتي  ٚوبالي ثرٔٛي

ؾرربٔب٘سٞي ٔٛخررٛز  ٚاؾررتفبز ٜثٟيٙرر ٝاظ ٔٙرربثع ٚ

آٖ ضٚؾتب  ٚيط .ٜايٗ ٞعيٞٝٙب ثبعث ض٘ٚك التهبزي

أىب٘بت زض ٘ٛاحي فبلس وبضثطز زض ثرف وكبٚضظي

زض ضٚؾتب ٔيقٛز ،زض ضٚؾرتبي قريطآثبز ثرب تٛؾرعٝ

 ٚنٙعت  ٚض٘ٚك فعبِيتٞبي التهبزي ،حفبظرت ٚ

فعبِيتٞبي ٔطثٛط ثٌ ٝطزقٍطي ثب تٛخ ٝث ٝخبشثرٝ

اضتمررب هكررٓ ا٘ررساظٞبي طجيعرري ٔ ٚحرريط ظيؿررت

ٞرربي فطٍٙٞرري  ٚترربضيري  ٚطجيعرري (خٍٙررُٞررب ٚ

ضٚؾتبيي ،تىبُٔ  ٚتعبِي قرهيت خبٔع ٝضٚؾتبيي

آثكبضٞب ٔ ٚطاتع  ٚيط ٚ )ٜآزاة  ٚؾٛٔ ٗٙخٛز زض

و ٝزض ذٛزيبضي  ٚافرعايف اٍ٘يرع ٜپيطأر ٖٛثٟجرٛز

ضٚؾرتبي قريطآثبز  ٚثٟرطٌ ٜيرطي ٔٙبؾرت اظ ٔٙربثع

اٚضبا خبٔعر ٚ ٝقرطايط التهربزي ضٚؾرتب  ٚضقرس

ٔٛخررٛز أىرربٖ ضقررس التهرربزي ،تررطٚيح ثرررف

ذالليتٞب زض التهبز ضٚؾتبيي ثؿيبض ٔؤثط ٔيثبقس،

وكبٚضظي  ٚثٟي ٝٙؾبظي آٖ ،تِٛيس نرٙبيع زؾرتي ٚ

ٕٞچٙيٗ تٛؾع ٝتٛضيؿٓ زض ضٚؾتبي قيطآثبز ثبعرث

ثرٔٛي ،ثٟجررٛز قررطايط ظيؿرت ٔحي رري ٛٔ ٚاضيررث

ؾررطٔبيٌ ٝررصاضي ذهٛنرري  ٚزِٚترري زض ضٚؾررتب،

فطٍٙٞرري  ٚثررٔٛي ،ايدرربز آغا٘ررؽٞرربي ٔؿرربفطتي،

افررعايف تمبضررب ثررطاي ذطيررس تِٛيررسات ضٚؾررتبيي،

ذسٔبتي ،البٔتي (ٞتُٞبٕٟٔ ،بٖ پصيطي ٞب  ٚيرط)ٜ

افررعايف  ٚثٟجررٛز ذررسٔبت ظيطثٙرربيي  ٚضٚثٙرربيي،

ذسٔبت پصيطايي (ضؾتٛضاٖٞب  ٚفطٚقٍبٜٞب) تٛؾعٝ

افررعايف تعرربٔالت فطٍٙٞرري ضٚؾررتبييٌ ،ؿررتطـ

ثٟساقت  ٚتؿٟيالت ،تٛؾع ٝحُٕ ٘ ٚمُ  ٚضاٜٞرب،

ذرسٔبت اختٕربعي ضٚؾرتبيي ،وربٞف ٟٔربخطت ٚ

تٛؾع ٝفٙبٚضي اطالعبت  ٚاضتجبطبت خٟرت اطرالا

حٕبيت اظ فط ًٙٞؾٙتي ٔ ٚحّري ٔريقرٛز  ٚايرٗ

ضؾب٘ي  ٚاضائ ٝذسٔبت ثٟتط ،تٛؾع ٝپ َٛاِىتط٘ٚيه،

وبضوطزٞب عرٛأّي هر ٖٛافرعايف زضآٔرس  ٚأٙيرت

فررطٚـ ثٟتررط ٔحهررٛالت وكرربٚضظي  ٚثبظاضيرربثي،

صايي ،وبٞف فمط  ٚافعايف ضفب ٜظ٘رسٌي ،افرعايف

تكىيُ  ٚتٛظيع ٔتعربزَ ؾرطٔبيٞ ٝربي عٕرٔٛي زض

فطنتٞبي خسيس خٟت ٔكربضوت ٔرطزْ ،وربٞف

ضٚؾتب  ٚثٟجٛز پرطٚغٞ ٜربي ضٚؾرتبيي  ٚتٕبيرُ زض

ذ ط ظيؿت ٔحي ي  ٚثربال ثرطزٖ پبيرساضي ٔحريط

خٟت ثٟتط قسٖ  ٚؾطعت ثركريسٖ زض اخرطاي آٖ

ظيؿت  ٚزض ٟ٘بيت تٛؾع ٝالتهبز ضٚؾتبيئّ ،ري ٚ

ضا ثبعث ذٛاٞس قس ور ٝعرال ٜٚثرط اقرتغبَظايري ٚ

ٔ ٙمرر ٝاي  ٚثرربالذط ٜتٛؾررع ٝضٚؾررتبيي ضا ثبعررث

خٌّٛيطي اظ ٟٔبخطت ٔيتٛا٘س ٌبٔي ٔ ٟٓزض خٟت

ذٛاٞس قس.

ضؾيسٖ ث ٝتٛؾع ٝپبيساض ضٚؾتبيي ثبقس.

ٔٙبثع ثبِم ٜٛزض خٟت ثبال ثرطزٖ

نقص توريسم در بهبود وضعيت اقتصادي روستاهاي ضهرستان تالص
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ايٙتط٘ت (ؾبيتٞبي ٌطزقرٍطي)  ٚفمرساٖ ٘يرطٚي
اظ آ٘دررب وررٌ ٝؿررتطـ ضٚظ افررعٟٔ ٖٚرربخطتٞرربي
ضٚؾرتبيي ،ورربٞف زضآٔرس ذب٘ٛاضٞرربي ضٚؾررتبيي ٚ
اف َٛوكبٚضظي ضٚؾتبيي ٔ ٚكىالت ٔتعسز التهربز
ضٚؾتبيي  ٚوبٞف اقتغبَظايي اظ ٔكرىالت عٕرسٜ
ضٚؾتبٞب  ٚثربالذم ضٚؾرتبي قريطآثبز ٔريثبقرس،
فعبِيررت خرربيٍعيٗ زض عرريٗ حرربَ ٔىٕررُ ثررطاي
وكبٚضظي ٕٞچٌ ٖٛطزقٍطي ضٚؾرتبيي ٔفيرس ٔري
ثبقس ؤ ٝيتٛا٘س ثٟجٛز ويفيرت ظ٘رسٌي ٔ ٚعيكرت
پبيساض ضا ؾرجت قرٛز ِٚري ٔٛا٘رع ٔ ٚكرىالتي زض
ثحث تٛؾع ٝتٛضيؿٓ ٚخرٛز زاضز ور ٝثبعرث قرسٜ
اؾت ايٗ نٙعت آٖ هٙبٖ و ٝثبيرس خبيٍربٚ ٜالعري
ذرٛز ضا زض ضٚؾررتبي قرريطآثبز پيررسا ٘ىٙررس؛ ٔررٛا٘عي
ه :ٖٛتىي ٝثط زضآٔسٞبي ٘فتي  ٚتٛخ ٝوٕتط ث ٝايرٗ
نٙعت ،فهّي ثرٛزٖ نرٙعت تٛضيؿرٓ ضٚؾرتبيي،
٘بٔٙبؾت ثٛزٖ ضاٞ ٜبي اضتجبطي  ٚأىب٘بت حٕرُ ٚ
٘مُ  ٚضفبٞي (ٞتُٞب ،ضؾتٛضاٖٞرب ،فطٚقرٍبٜٞرب ٚ
يط )ٜذسٔبت ثٟساقتي ضعي ٔ ،ؿربئُ ؾيبؾري ٚ
ثبٚضٞررب ٙٞ ٚدبضٞرربٔ ،ررسيطيت يررط ترههرري زض
نٙعت ٌطزقٍطي ضٚؾتبييٚ ،خٛز لسضتٞبي فرطا
لب٘٘ٛي ؾيبؾي  ٚعمت ٘كريٙي نرٙعت ٌطزقرٍطي
ضٚؾتبيي (ث ٝعٛٙاٖ ٔثبَ زض ٔٛضزي و ٝايٗ نرٙعت
ٌطزقٍطي  ٚضا ٜؾبظي اذتالفي ٚخٛز زاقت ٝثبقرس
ٔعٕٛالً نٙعت ٌطزقٍطي ٔظّٚ ْٛالرع ٔريقرٛز)،
ٍ٘ب ٜاضظقي (اذاللي -فطٍٙٞري) ثر ٝايرٗ نرٙعت،
اذتهبل ثٛزخ ٝثؿيبض ٘بهيع ثطاي ايرٗ نرٙعت ٚ
زيسٌب ٜيط نٙعتي ثط ٌطزقٍطي ضٚؾتبيي ،تجّيغبت
 ٚثبظاضيرربثي ضررعي

زض اضتجرربط ثررب ٌطزقررٍطي

ضٚؾتبيي ،قٙبؾبيي  ٚاطالا ضؾب٘ي ضرعي

ٔٙربطك

ٌطزـ پصيط ،أبوٗ تربضيري ،خبشثرٞ ٝربي طجيعري
ضٚؾررتبي قرريطآثبز ٔ ٚعطفرري ٘كررسٖ زض تّٛيعيرر،ٖٛ

ا٘ؿب٘ي وبضآظٔٛزٔ ٚ ٜترهم زض أرٛض ٌطزقرٍطي
ضٚؾتبيي ،تجّيغبت ٔٙفي عّير ٝايرطاٖ ،تٕبيرُ ٘ربهيع
ثرف ذهٛنري ثرطاي ؾرطٔبيٌ ٝرصاضي ثر ٝزِيرُ
حٕبيت ٘بوبفي زِٚرت  ٚؾرٛزآٚضي پربييٗ ،فمرساٖ
يه ثط٘بٔ ٝضيعي  ٚاؾرتطاتػي عّٕري زض اضتجربط ثرب
نٙعت ٌطزقٍطي ضٚؾتبيي وكرٛض ٕٞ ٚچٙريٗ زض
ضٚؾتبي قيطآثبز.
زض ثحث يبفتٞ ٝبي تحميك ثٔ ٝجبحثي ٕٞچ٘ ٖٛمف
تٛضيؿٓ  ٚتأثيط آٖ زض اقتغبَظايي ضٚؾتبيي قيطآثبز
اقبض ٜقسٕٞ .بٖ طٛض وEugenio et al. (2004) ٝ

ث ٝايٗ ٘تيد ٝضؾيسٜا٘س و ٝنٙعت ٌطزقٍطي ثرطاي
ضقس التهبزي وكٛضٞب ثب زضآٔس پبييٗ ٔ ٚتٛؾط ٓٞ
هر ٖٛوكرٛضٞبي آٔطيىربي التريٗ ٔٙبؾرت اؾرت.
ٕٞچٙيٗ ث٘ ٝظط ) Oh (2005نٙعت ٌطزقرٍطي
ٔيتٛا٘س تأثيط ٕٟٔي ثط افعايف اقتغبَ ،زضآٔرسٞبي
ٔطتجط ثب ٔىبٖٞبي البٔتي ٘ ٚيع زضآٔرسٞبي زِٚتري
وكٛضٞب زاقت ٝثبقس .اظ خّٕٔ ٝجبحرث زيٍرط ٘مرف
تٛضيؿٓ  ٚتأثيط آٖ ثط التهبز ضٚؾتبي قريطآثبز ثرٛز
و Kim et al. (2006) ٝث ٝايٗ ٘تيد ٝضؾيسٜا٘س وٝ
ٌطزقٍطي  ٚضقس التهبزي يىسيٍط ضا تمٛيت ٔري
وٙٙسٕٞ .چٙيٗ ) Dritsakis (2004ث ٝايرٗ ٘تيدرٝ
ضؾيس ٜاؾت و ٝيه ضاث ٝي عّّي لٛي ز ٚططف ٝثيٗ
زضآٔسٞبي حبنُ اظ ٌطزقٍطي ثيٗإِّّي  ٚضقرس
التهبزي ٚخرٛز زاضز؛ ٕٞ ٚريٗ طرٛض Toh et al.

) (2001ث ٝايٗ ٘تيد ٝضؾيسٜا٘س و ٝثيٗ ٌطزقرٍطي
 ٚضقس التهبزي اضتجبط ٚخٛز زاضز؛ ٕٞ ٚريٗ طرٛض
اعطاثري ( ،)1379زض ٔ بِعر ٝاي ثرب عٙرٛاٖ ٘مرف
نٙعت ٌطزقٍطي زض تٛؾعٝي التهربزي ايرطاٖ ٚ
ضاٞ ٜبي ٌؿتطـ آٖ٘ ،كبٖ زاز و ٝؾ ٟٓايطاٖ اظ ايٗ
زضآٔسٞب تٟٙب يه زضنس اؾت .ضٚؾتبٞبي ايرطاٖ ثرٝ
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زِيُ ظطفيت پصيطي ثبالي خصة تٛضيؿٓ ث ٝعٙرٛاٖ

 -زعررٛت اظ اٞرربِي ٔ ٙمررٟٔ ٚ ٝرربخطيٗ  ٚثرررف

ٔثرربَٙٔ ،رربظط طجيعرري (ٕٞچرر ٖٛضٚؾررتبٞبي قررٕبَ

ذهٛني ثطاي ؾطٔبيٌ ٝصاضي ثب تأويس ثرط اؾرتفبزٜ

ايطاٖ)  ٚخبشثٞ ٝبي فطٍٙٞي  ٚؾرٙتي  ٚيرطٔ ٜري

اظ ٔعٕبضي ؾٙتي زض ؾبذت  ٚؾبظٞب.

تٛا٘س عٙهطي تٛإ٘ٙس زض خصة تٛضيؿرٓ ثبقرس .ثرب

 -ايدبز ٔطاورع آٔٛظقري ثرطاي تطثيرت ٘يطٞٚربي

تٛخ ٝث٘ ٝمرف ٌطزقرٍطي زض تٛؾرع ٝالتهربزي ٚ

ا٘ؿب٘ي ٔٛضز ٘يبظ نٙعت تٛضيؿٓ.

ٔكىالت فطاٚاٖ ضٚؾرتبييبٖ ٔرهٛنربً زض ٔجبحرث

 -ايدبز تعب٘ٚيٞبي تٛضيؿرتي  ٚاور ٛتٛضيؿرتي ٚ

التهبزي  ٚاظ آ٘دب و ٝتحميمبت ٔحرسٚزي زض ايرٗ

حٕبيت اظ آٖٞب.

ظٔي ٝٙنٛضت ٌطفت( ٝتحميك ٔصوٛض ثطاي اِٚيٗ ثربض
زض ضٚؾتبي قيطآثبز نٛضت ٔيٌيطز) ا٘دربْ هٙريٗ

منابع و مآخذ

تحميمرربتي ثررٔ ٝؿررئِٛيٗ  ٚزؾررتا٘ررسضوبضاٖ وٕرره

.1اعطاثي ،ؼ٘ .)1379( .ْ .مف نٙعت ٌطزقٍطي

ذٛاٞس وطز و٘ ٝؿجت ث ٝايٗ پسيس ٜتٛخر ٝثيكرتطي

زض تٛؾع ٝالتهبزي ايطاٖ  ٚضاٞ ٜبي ٌؿرتطـ آٖ.

زض ثط٘بٔ ٝضيعيٞبي ذٛز زاقت ٝثبقٙس.

تٟطاٖ :زفتط پػٞٚفٞبي فطٍٙٞي.
 .2ؾردبزي ،ٝج  .)1386( .خغطافيرب  ٚخٟربٍ٘طزي.
تٟطأٖ :طوع پػٞٚفٞبي وبضثطزي.

 وٕهٞبي ٔبِي  ٚتؿٟيالت اع ربيي ثرٙٔ ٝظرٛضاحسا

تأؾيؿبت البٔتي (ٞتُٕٟٔ ،بٖ پصيط  ٚيط)ٜ

.3قررٟيسي .ْ ،ـ .)1387( .ثطضؾرري تررأثيطات
تٛضيؿٓ زض ثط٘بٔ ٝضيرعي ٘رٛاحي ضٚؾرتبيي .لبثرُ

ثب ٘طخٞبي پبييٗ يب فطٚـ اٚضاق ٔكبضوت.

زؾتطؾرري زض ؾرربيت  ،SIDآذررطيٗ ثرربظٍ٘طي 5

 -تٛخ ٝث ٝفطٚقٍبٞ ٜبي نٙبيع زؾتي ٔ ٚحّري ٚ

فطٚضزيٗ .1389

خٌّٛيطي اظ ٟٔبخطت.

.4طٕٟبؾجي پبقب ،جٔ ٚ ،.ديسي ،ض .)1384( .هكٓ

 -احيب  ٚثبظؾبظي آثكربضٞب  ٚآٔربز ٜورطزٖ ٔىربٖ

ا٘ساظ ٌطزقٍطي ؾٛاحُ خٛٙثي زضيبي ذعض  ٚآثبض

ٞبيي ثطاي اؾتطاحت ٘ ٚكؿتٗ ٌطزقٍطاٖ.

آٖ ثط تٛؾعٝي قٟطٞب  ٚضٚؾتبٞبي ٔ ٙم ٔ ،ٝبِعٝ

 -ثطٌعاضي ٕٞربيف– وٙفرطا٘ؽٞرب  ٚيرط ٜثرطاي

ٔٛضزي  :قٟطؾتبٖ تٙىبثٗٔ .دٕٛعٔ ٝمبالت اِٚيٗ

قٙبذت ٔ ٙم ٝثٌ ٝطزقٍطاٖ.

ٕٞربيف ؾطاؾرطي ٘مرف نرٙعت ٌطزقرٍطي زض

 -تجّيغبت نسا  ٚؾيٕب اظ ٔطاوع زيس٘ي  ٚتفطيحي

تٛؾع ٝاؾتبٖ ٔبظ٘سضاٖ .تٟطاٖ :ا٘تكبضات ضؾب٘ف.

ٔ ٙم.ٝ

 ِ .5فري ،لٍ٘ .)1384( .رطـ ؾيؿرتٕي الظٔرٝ

 -ايدبز ؾبيت ايٙتط٘تي خٟت ٘كبٖ زازٖ پتب٘ؿريُ

پبيساضي ٌطزقٍطي زض ٔبظ٘سضأٖ .دٕٛعٔ ٝمبالت

ٞبي ٔ ٙم.ٝ

اِٚيٗ ٕٞبيف ؾطاؾطي ٘مف نرٙعت ٌطزقرٍطي

 -آٔٛظـ  ٚتطٚيح فطٙٞرً ٌطزقرٍطي ٘ ٚحرٜٛ

زض تٛؾرع ٝاؾرتبٖ ٔبظ٘رسضاٖ .تٟرطاٖ :ا٘تكربضات

ثطذٛضز ثب تٛضيؿتٞبي زاذّي  ٚذبضخي.

ضؾب٘ف.

28

نقص توريسم در بهبود وضعيت اقتصادي روستاهاي ضهرستان تالص

ٖربٟ زض خٝؾعٛ تٚ  ٌطزقٍطي.)1381( . ج،ِي.6
:ٖرطاٟ ت. ضورٗ اِرسيٗ افترربضي. ض. ا:ٕٝ تطخ.ْٛؾ
.ؼٛٙ ٘كط لمٚ قطوت هبح
ضتٚ ضررطٚ ٕيررتٞ ا.)1388( . ض.ْ ،ٔيطورربظٕي.7
ٜغٚ پرط:ٖرطاٟ ت.بي تبِررفٞؾتبٚؾتبيي ضٚ ضٝؾعٛت
ٝؾرررعٛ وررربضثطز آٖ زض تٚ  ضيرررعيٝزضؼ ثط٘بٔررر
.ؾتبييٚض
8.Dritsakis, N. (2004). Tourism as a
long-run economic growth factor: An
empirical investigation for Greece using
causality analysis, Tourism Economics,
10(3), 305–316.
9.Eugenio-Martín, J. L., Noelia M. M.,
and Scarpa, R. (2004). Tourism and
economic growth in Latin American
countries: A panel data approach.
Natural Resources Management (NRM).
(26), 1-28
10.Kim, H. J., Chen, M. H., and Soo
Cheong, S. J. (2006) Tourism expansion
and economic development: The case of
Taiwan. Tourism Management. (27),
925–933. Retrieved from
http://www.elsevier.com/locate/tourman.
11. Oh, C. O. (2005). The contribution
of tourism development to economic
growth in the Korean economy, Tourism
Management. (26), 39–44.
12.UNWTO (2006). Sixty years of an
organization serving world tourism
(1946-2006). Retrieved from
http://www.unwto(1946-2006).org
13.Toh, R. S., Khan, H. and Koh, A. J.
(2001). A travel balance approach for
examining tourism area life cycles: The
Case of Singapore, Journal of travel
Research. (39), 426-432.

