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مقدمه

آىا تاکنون در تعطىالت آخر هفته به کوه ،دشت ،کنار درىا ىا رودخانه و مناطق زىبای خارج از شهر ىا محل زندگى خود رفته اىد؟

آىا مى توانىد چند مورد از مکان هاىى را که در تعطىالت آخر هفته ،اىام عىد و ىا تعطىالت تابستان به آنها سفر کرده اىد نام ببرىد؟
در اىن مکان ها چه جاذبه هاىى وجود داشته که شما را به سفر به آنجا تشوىق کرده است؟

آىا اىن سفرها سبب رفع خستگى شما شده است؟

در بازدىد از اىن مکان ها با چه پدىده هاىى آشنا شده اىد و چه چىزهای تازه و جالبى را ىاد گرفته اىد؟

پاسخ خود را با پاسخ ساىر همکالسى هاى خود مقاىسه کنىد .آىا در پاسخ های شما نکات مشترک و ىکسانى وجود دارد؟

اوقات فراغت ىعنى آن بخش از زمان بىدارى که انسان از
تعهدات شغلى و کار تولىدى آزاد است و به طور دلخواه به استراحت
و رفع خستگى جسمى و روحى مى  پردازد .نىاز به فراغت ازجمله
نىازهاى اساسى انسان همانند کار کردن ،غذاخوردن و خوابىدن
است که امروزه مورد توجه زىادى قرار گرفته است.
ِسىروا ِ  فـى  األرض …)
در قرآن کرىم ،به سىر و سفر در زمىن ( ُ
مطالعه
به منظور تفکر و تدبر در آىات و نعمت هاى الهى و همچنىن
ٔ
سرگذشت اقوام و ملل گوناگون سفارش شده است .همچنىن در
ائمه معصومىن علىهم السالم آداب
رواىات پىامبرصلى الله علىه و آله و ٔ

خاصى براى سفر معىن گردىده است تا انسان ها را متوجه مقصد
انگىزه بىرون آمدن از
نهاىى و کمال انسانى بگرداند و انجام سفر به
ٔ
رکود و کوردلى و غفلت توصىه شده است.
از آنجاىى که در گذران اوقات فراغت از ىک سو انسان
و از سوى دىگر محىطى که انسان اوقات فراغت خود را در آن
مطالعه رابطه و
سپرى مى کند ،وجود دارد و دانش جغرافىا هم به
ٔ
تأثىرات متقابل انسان و محىط مى پردازد .بنابراىن ،گذران اوقات
فراغت ازجمله مباحثى است که در دانش جغرافىا مورد مطالعه
قرار مى گىرد.

برای مطالعه

مطالعه سفرنامه هاست .طى قرن هاى طوالنى برخى از مسلمانان بعد از سفر به مناطق مختلف دنىا،
ىکى از منابع بسىار ارزشمند براى گردشگرى
ٔ
سفر نامه مى نوشتند .ىکى از معروف ترىن سفرنامه نوىسان مسلمان ابن بطوطه است.
ابن بطوطه در سال  703هجرى قمرى در کشور مغرب به دنىا آمد .وى از سن  22سالگى مسافرت هاى خود را به مناطق مختلف کشور خود
سفرنامه ابن بطوطه ،شرح مسافرت هاى وى در قالب داستان است که از دو نظر بر ساىر سفرنامه ها برترى دارد.
آغاز کرد .کتاب «رحله» ىا
ٔ
گستره مسىر سفرهاى او از غرب آفرىقا تا خاورمىانه از جمله اىران و افغانستان و هند تا چىن در شرق آسىا ،اندلس (اسپانىاى کنونى) در
1ــ
ٔ
جنوب اروپا و نىجرىه در مرکز آفرىقاست.
2ــ درستى و صداقت وى در ذکر اوضاع و احوال سرزمىن هاىى که به آنها مسافرت مى کرد« .رحله» شاهدى بر نفوذ فرهنگ اىران و زبان
فارسى به سراسر سرزمىن هاى اسالمى آن روزگار بود .بازرگانان ،فقىهان ،کارکنان ادارى به هر کجا که رفته بودند ،دىن اسالم و فرهنگ خود را
در آنجا تبلىغ کرده بودند .متن کامل رحله ،نخستىن بار در سال  1853مىالدى به چاپ رسىد.
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درس دوازدهم  :گردشگری چیست؟گردشگر کیست؟
تا صد سال قبل تعداد کسانى که براى سرگرمى و استراحت
به ىک کشور خارجى سفر مى کردند بسىار کم و محدود بود؛ زىرا
مسافرت ها اغلب طوالنى و ناراحت کننده بودند و وساىل حمل ونقل
سرىع و راحت وجود نداشت و مسافرت بسىار گران تمام مى شد.
گردشگرى در دنىاى قدىم فقط به گروه خاصى از افراد
اختصاص داشت .مسافرت هاى ماجراجوىان و ىا سفرهاى علمى
بعضى از افراد براى کشف سرزمىن هاى ناشناخته و ىا با انگىزه هاى
عمده گردشگرى را تشکىل مى داد.
تجارى و مذهبى اشکال ٔ
سىاح به کسانى گفته مى شد
در کشور اىران در گذشته ٔ
کلمه ّ
که با هدف و منظور خاصى دست به سفر مى زدند؛ مانند ناصرخسرو
که شرح مسافرت هاى خود را در سفرنامه اى گرد آورده است.
اصطالح تورىست٭ (گردشگر) از قرن نوزدهم معمول شد.
برای مطالعه

از ابتداى قرن بىستم حجم فعالىت هاى گردشگرى با
صنعتى شدن جوامع افزاىش ىافته است تا آنجا که پدىده اى به نام
گردشگرى 1را به وجود آورده است.
چه عواملى موجب گسترش و تکامل گردشگری در
قرن بىستم شده است؟
ظهور و توسعۀ وساىل نقلىۀ موتورى :در قرن نوزدهم
ظهور راه آهن تحول عظىمى در حمل و نقل به  وجود آورد .پس
از آن با اختراع اتومبىل و گسترش و آسفالته شدن راه ها و پىداىش
بزرگراه ها ،حمل و نقل و جابه  جاىى سرىع تر و آسان تر گردىد .و
راه هاى آبى نىز توسعه ىافت و باالخره با ظهور هواپىما در قرن بىستم
مىسر شد.
امکان مسافرت به نواحى دوردست براى بشر ّ

از آنجاىى که انگىزه و هدف گردشگران ،مکان مسافرت،مدت زمان اقامت و وضعىت شغلى ،اقتصادى و فرهنگى
افراد متفاوت است .بنابراىنَ ،اشکال مختلفى از گردشگرى وجود دارد که در نمودار زىر با آنها آشنا مى شوىد.
تفرىحى
گذراندن تعطىالت ،استفاده از آب و
هواى دلپذىر ،گشت وگذار در طبىعت و…

مذهبى
زىارت اماکن مقدسۀ مذهبى و
زىارتگاه ها و…

نظامى و فضاىى
براى آشناىى با علوم وفنون نظامى و فضاىى
سىاسى
شرکت در اجالس هاى بىن المللى،
جشن هاى ملى و مذهبى کشورها و…

اجتماعى
آشناىى با آداب و رسوم مکان هاى مختلف،
مردم شناسى ،دىدار اقوام و دوستان و…
فرهنگى
آشناىى با بناهاى تارىخى ،مىراث هاى فرهنگى و هنرى و …

اَشکال عمدۀ گردشگرى

بازرگانى
شرکت دربازارهاى مختلف ،نماىشگاه هاى
کاال ،بازدىد از کارخانه هاو …
طبىعت گردى
استفاده از جاذبه هاى طبىعى مانند کوىر،
جنگل ،درىا و …

آموزشى و علمى
براى کسب علم و دانش ،معلومات و اطالعات
ومبادله آن
درمانى
معالجۀ پزشکى با تغىىر آب و هوا ،استفاده از
آب هاى گرم معدنى و …

ورزشى
شرکت در مسابقات ورزشى ،کوهنوردى،
اسکى ،شکار ،قاىقرانى ،شنا و …

ِ
الىت هاى نوع دوم ،ىعنى صنعتى و کارخانه اى نىست ،اما به علت اشتباهى که در
الىت گردشگرى در گروه فعالىت هاى نوع سوم ،ىعنى خدمات طبقه بندى مى شود و جزء ّفع ّ
1ــ ّفع ّ
ترجمه اىن لغت از زبان انگلىسى صورت گرفته ،اصطالح گردشگرى در کشور ما متداول شده است.
ٔ
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توسعۀ شهرنشىنى :شهرنشىنى خستگى ها و فشارهاى
جسمى و روحى زىادى براى شهرنشىنان اىجاد کرده است .آلودگى
هوا ،آلودگى صوتى ،تراکم جمعىت ،ازدحام و تراکم خودرو و
ترافىک ،کارخانه ها و ساختمان هاى بلند ،کمبود فضاى سبز و
زمىن هاى ورزشى و مشکالت عصبى و روانى ناشى از آنها نىاز
انسان هاى شهرنشىن را به گذران اوقات فراغت در خارج از شهر

ّ
فعال ّىت  1 :ـ7
 1ـ اصطالح تورىست از چه زمانى متداول شد؟
 2ـ عواملى را که موجب گسترش و رشد گردشگری
در قرن حاضر شده است نام ببرىد.
 3ـ اولىن وسىلهٔ نقلىه ای که موجب تحول
حمل ونقل و رونق گردشگری شد  ..........بود.
اختراع  ..........امکان مسافرت سرىع به نواحى دور
دست را فراهم کرده است.
 4ـ چرا نىاز انسان های شهرنشىن به گذران اوقات
فراغت در خارج از شهر بىشتر شده است؟
 5ـ توسعهٔ ارتباطات و رسانه های گروهى چه نقشى
در رونق گردشگری داشته است؟
 6ـ گردشگران به چند دسته تقسىم مى شوند؟ توضىح
دهىد.
 7ـ در تصاوىر روبه رو دقت کنىد .در هر ىک از اىن
تصاوىر چه جاذبه ىا جاذبه هاىى براى جلب گردشگر وجود
دارد؟ از نمودار اشکال عمدهٔ گردشگری استفاده کنىد.

بىشتر کرده است.
بهبود شراىط کار :با بهبود شراىط کار و کم شدن مدت
انجام کار و اختصاص ىافتن روزهاىى به تعطىالت رسمى ،امکان
گذران اوقات فراغت بىشتر شده است.
بهبود درآمد مردم :افزاىش درآمد مردم و تغىىر
شىوه هاى زندگى نىز در گسترش گردشگرى مؤثر بوده است.

الف

ب

د
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برای مطالعه
● گردشگر :طبق تعرىف سازمان جهانى گردشگرى ( )W.T.Oگردشگر (تورىست ىا سىاح) شخصى است که به کشور
ىا شهرى غىر از محىط زىست عادى خود براى مدتى که کمتر از  24ساعت و بىشتر از ىک سال نباشد سفر کند و قصد او از
سفر تفرىح ،استراحت ،ورزش ،دىدار اقوام و دوستان ،کسب و کار ،مأمورىت ،شرکت در سمىنار ىا کنفرانس ،معالجه ،مطالعه،
تحقىق ىا فعالىت هاى مذهبى باشد.
توسعۀ ارتباطات و افزاىش سطح فرهنگ و آگاهى
مردم :با پىشرفت روزافزون رسانه هاى گروهى مثل رادىو،
تلوىزىون ،کامپىوتر و اىنترنت ،کتاب و روزنامه ،سطح آگاهى مردم
از امکانات اوقات فراغت و شناساىى محىط هاى دور و نزدىک
بىشتر شده و فرهنگ سىر و سفر گسترش ىافته است.
پىداىش مؤسسات و دفاتر گردشگرى :اىن مؤسسات
ارائه خدماتى براى گردشگران نقش عمده اى در تکامل بخش
با ٔ
گردشگرى داشته اند.
گردشگران به دو گروه تقسىم مى شوند:
٭ ــ گروه اول(گردشگران خارجى) کسانى اند که از خارج
وارد ىک کشور مى شوند و ىا از کشور خود به کشور دىگرى
مسافرت مى کنند.
٭ ــ گروه دوم(گردشگران داخلى) افرادى اند که در داخل
کشور خودشان به مسافرت مى روند.
اهمىت   گردشگری چىست؟
الف) اهمىت اقتصادى و تجارى :امروزه بسىارى
توسعه
از کشورها سعى مى کنند تا امکانات الزم جهت رشد و
ٔ
گردشگرى را در کشور خود به  وجود بىاورند؛ زىرا فعالىت
عمده کسب درآمد مى باشد .در
گردشگرى ىکى از راه هاى
ٔ
کشورهاى در حال توسعه گردشگرى باالترىن منبع درآمد مهم حتى
پس از درآمدهاى نفتى مى باشد؛ به عنوان مثال ،در کشورهاىى نظىر
مکزىک و مصر منافع حاصل از گردشگرى پس از صدور نفت رقم
باالىى را به خود اختصاص داده است.
توسعه اقتصادى کشورها
گردشگرى از دو راه مى تواند به
ٔ
به  وىژه کشورهاى کم درآمد کمک کند.
 1ــ افزاىش درآمد

2ــ   اىجاد  اشتغال
 1ــ وقتى گردشگران به کشورى وارد مى شوند ،الزاماً
هزىنه
هزىنه غذا و ٔ
باىد هزىنه هاىى را در آن کشور بپردازند؛ مثل ٔ
هزىنه حمل
هزىنه تفرىحاتٔ ،
محل اقامت در هتل و مهمانخانه هأ ،
هزىنه گشت ها و تورهاى داخلى و
و نقل در داخل آن کشورٔ ،
همچنىن پولى که بابت خرىد سوغاتى و کاالهاى بومى آن کشور
و ىا بابت ورودىه به موزه ها و بناهاى تارىخى و ساىر وساىل مورد
نىاز خود خرج مى کنند .اىن هزىنه ها را گردشگران با ارزى که
همراه آورده اند مى پردازند و در واقع مثل اىن است که خدمات و
کاالهاى داخل کشور به کشور گردشگر صادر شده باشد .به اىن
جرىان اقتصادى که از طرىق گردشگرى حاصل مى شود «صادرات
نامرئى٭» مى گوىند.
توسعه فعالىت هاى گردشگرى زمىنه براى اىجاد
 2ــ با
ٔ
اشتغال فراهم مى شود و اىن امر به  خصوص براى کشورهاىى که
با جمعىت جوان و متقاضى اشتغال روبه  رو هستند مفىد است .با
زمىنه ساختن
جلب گردشگر به ىک کشور ،بخش هاى ساختمانى در ٔ
هتل ها و رستوران ها فعال مى شوند .صناىع ساخت قاىق هاى
تفرىحى ،تولىد انواع لوازم چادر و اردوگاه و لوازم ورزشى بىشتر
مى شود .تعداد بىشترى از افراد به عنوان کارگر و کارمند در هتل ها،
رستوران ها ،مؤسسات و دفاتر مسافرتى ،گمرک و حمل و نقل
مشغول به کار مى شوند .راهنماىان گردشگرى ،مراکز تهىه نقشه ها
و بروشورهاى مختلف ،مراکز تولىد صناىع دستى و فروشگاه هاى
کننده آن ،تولىد و بسته بندى فراورده هاى غذاىى و … افزاىش
عرضه ٔ
مى ىابند .در بعضى از مناطق که در فصل هاى معىنى مثال ً تابستان ىا
زمستان تعداد زىادى گردشگر را به خود جلب مى کنند ،افراد محلى
اجاره اتاق ،فروش مواد  غذاىى،
ارائه خدماتى به گردشگران نظىر
با ٔ
ٔ
صناىع دستى و نظاىر آن ،شغل دومى براى خود مى ىابند.
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ب) اهمىت اجتماعى وفرهنگى :عالوه بر اهمىت
اقتصادى،
توسعه گردشگرى به تبادل فرهنگى مىان کشورها کمک
ٔ
مى کند و بىنش اجتماعى و تفاهم بىن المللى افزاىش مى ىابد.
نواحى عمدۀ گردشگری در جهان
کانون هاى گردشگرى جهان آن چنان زىاد ،متنوع و پراکنده
همه آنها به آسانى مىسر نىست .در اىنجا شما با
است که توصىف ٔ
برخى از کانون هاى مهم گردشگرپذىر آشنا مى شوىد.
اروپا و حوزۀ درىاى مدىترانه :ىکى از مهم ترىن
قطب هاى گردشگرى جهان است .و سالىانه مىلىاردها دالر از
راه گردشگرى عاىد کشورهاى اىن ناحىه مى شود .آب و هوا ىکى
از مهم ترىن عوامل جذب گردشگرى تفرىحى در اىن ناحىه است.
اعتدال هوا و سواحل آفتابى مدىترانه انواع تفرىحات و ورزش ها
نظىر شنا ،تنىس ،مسابقات اتومبىل رانى و اسب سوارى را در فصل
تابستان مىسر مى سازد .سىنماها ،نماىشگاه هاى تمبر و نقاشى،
جشنواره هاى موسىقى ،شهرهاى هنرى و موزه اى نظىر لندن و
پارىس و بناهاى تارىخى و باستانى گردشگران فراوانى را از سراسر
دنىا جلب مى کند .البته کشورهاى اروپاىى نه تنها گردشگران زىادى
را مى پذىرند؛ بلکه در ردىف کشورهاى تورىست فرست نىز هستند.
به شکل ( 2ــ )7توجه کنىد و چند کشور اروپاىى که بىشترىن مىزان

شکل  1ــ  7ــ ورزش هاى زمستانى در اروپا

گردشگرپذىرى را دارند نام ببرىد.
اترىش و سوئىس به علت اىجاد امکانات خدماتى و رفاهى
ورزش هاى زمستانى در کوهستان هاى آلپ از مهم ترىن مراکز
تورىسم زمستانى اروپا هستند.
آسىا به عنوان مهد تمدن ها و ادىان بزرگ از جاذبه هاى
گردشگرى فراوانى برخوردار است .خاورمىانه ىکى از بزرگ ترىن
کانون هاى گردشگرى مذهبى است .مکّۀ معظمه در هنگام مراسم
عبادى ــ سىاسى حج زائران فراوانى را به سوى خود مى خواند.
حوزه نفوذى در مقىاس جهانى دارد؛ زىرا از تمام
شهر مکه
ٔ
گردشگران وارد شده

N

نروژ

سوئد

گردشگران خارج شده
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10

انگلستان

آلمان

ىونان

 20مىلىون نفر

جزاىر قنارى
(اسپانىا)

شکل  2ــ  7ــ نقشۀ تعداد گردشگران
ورودى و خروجى در قارۀ اروپا

کشورهاى مسلمان زائران را به خود جلب مى کند .جمعىت اىن
شهر به هنگام حج به بىش از پنج برابر افزاىش مى ىابد .جذب اىن همه
زمىنه پارکىنگ،
نىروى عظىم انسانى تأسىسات وسىع شهرى در ٔ
پاىانه و فرودگاه شهرى مى طلبد .شهرهاى زىارتگاهى نجف و
حوزه نفوذ گسترده اى
کربال در عراق ،مشهد و قم در اىران نىز
ٔ
دارند .در سورىه شهر دمشق با وجود مزار متبرکه اى مانند حرم
مطهر حضرت زىنب سالم الله علىها و حضرت رقىه سالم الله علىها
زائران فراوانى را به وىژه از کشور اىران به خود جلب مى کند.
نقش بازرگانى شهرهاى مذهبى نىز از اهمىت خاصى برخوردار
است .بندر جده و مکه از بزرگ ترىن بازارهاى خاور مىانه در
کشور عربستان مى باشند.
کشور هند با تنوع چشم اندازهاى زىبا و شگفت انگىز و
جاذبه هاى فرهنگى و هنرى کانون جلب گردشگران است.

ترکىه سالىانه مىلىون ها گردشگر را مى پذىرد و تصمىم دارد
گردشگرى را هر چه بىشتر گسترش بدهد.
دىوار بزرگ چىن  ،مسجد پادشاهى الهور شهر قدىمى
مجموعه معابد بانکوک در تاىلند که از دوران مغول ها
پاکستان
ٔ
به جاى مانده و قصر داالىى الما در لهاسا (تبت) از جاذبه هاى
گردشگرى آسىا به شمار مى روند.
آمرىکا و کانادا ،با انواع چشم اندازهاى طبىعى و
پارک هاى ملى ،موزه هاى حىات وحش و امکانات تفرىحى گسترده
و متنوع براى گردشگران ازجمله کانون هاى مهم گردشگرى
محسوب مى شوند.
در کشور آمرىکا در اىالت فلورىدا جاذبه هاى طبىعى و
ساخته دست انسان در هم آمىخته اند و اىن ناحىه را به
جاذبه هاى
ٔ
عنوان ىکى از مهم ترىن کانون هاى جلب گردشگر دنىا در آورده اند.

شکل  3ــ   7ــ ونىز ــ اىتالىا

شکل  4ــ   7ــ قصرالحمرا ــ بناى فرهنگى در اسپانىا

شکل  5ــ  7ــ آمفى تئاتر ــ ىونان

شکل  6ــ  7ــ آکروپولىس ــ ىونان
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تابستان هاى معتدل و سواحل آفتابى ،رطوبت مناسب همراه با
نسىم ،زمستان هاى مالىم (ژانوىه  )16°Cو هتل ها و آپارتمان هاى
مجموعه باغ وحش ها ،آکوارىم ها،
لوکس ،امکانات وسىع قاىقرانى،
ٔ
فرودگاه هاى بىن المللى و بزرگراه ها از جاذبه هاى اىن ناحىه است.

شکل  7ــ 7ــ خانه کعبه  ،مکّۀ معظمه

شکل  9ــ  7ــ تاج محل ــ آگرا ،هند

شکل 8ــ  7ــ دىوار چىن

جکسون وىل

مرکز فضاىى کندى

آکوارىم
مدارى

پارک
گلف
استرىم

جزاىر مرجانى
شکل 11ــ 7ــ نقشۀ جاذبه هاى تورىستى
فلورىدا
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شکل  10ــ  7ــ مسجد اىاصوفىه ،ترکىه

سواحل ماسه اى
مرز اىالت
شهر
جاذبه هاى عمدۀ تورىستى
جنگل هاى ملى ىا دولتى
خط ساحلى ملى
پناهگاه ملى حىات وحش
جادۀ اصلى
پارک ملى

ّ
فعال ّىت  2 :ـ 7

 1ـ چرا به گردشگری «صادرات نامرئى» مى گوىند؟

 2ـ چرا امروزه توسعهٔ ّ
فعال ّىت گردشگری در کشورهای در  حال توسعه مورد توجه قرار گرفته  است؟
  3ـ گردشگری چگونه به اىجاد اشتغال کمک مى کند؟ توضىح دهىد.

 4ـ کشورهای  ........و  .......از مهم ترىن مراکز گردشگری زمستانى در اروپا هستند.
  5ـ کدام شهرهای منطقهٔ خاورمىانه مراکز گردشگرى مذهبى هستند؟ نام ببرىد.

 6ـ بر روی ىک نقشهٔ جهان نما موقعىت شبه جزىرهٔ فلورىدا را پىدا کنىد .اىن ناحىهٔ تورىستى از اطراف به کدام

آب ها مربوط مى شود؟

 7ـ چنان که دربارهٔ جاذبه های گردشگری هر ىک از مکان هاىى که نام آنها در اىن درس ذکر شده مطلب خواندنى

و ىا عکس هاىى در اختىار دارىد برای اطالع همکالسى هاىتان به دىوار کالس نصب کنىد.

آثار و پىامدهای   گردشگری بر روی محىط چىست؟
تغىىر چشم اندازهاى طبىعى :گسترش فعالىت هاى
مربوط به گذران اوقات فراغت وگردشگرى در ىک ناحىه موجب
تغىىر چشم اندازهاى طبىعى آن ناحىه مى شود؛ براى مثال ،با
ناحىه خوش آب وهوا
گسترش فعالىت هاى گردشگرى در ىک
ٔ
و زىبا ،مشاغل گوناگونى اىجاد مى شود و بازار کار فصلى در
زمستان ىا تابستان در آن ناحىه پدىد مى آىد .درنتىجه ممکن
عده زىادى به روستاهاى اطراف آن ناحىه مهاجرت کنند و
است ٔ
جمعىت ناحىه افزاىش بىابد .به دنبال آن تعداد خانه هاى کوچک
اجاره اى ،تعمىرگاه هاى اتومبىل ،رستوران ها و مغازه ها افزاىش
مى ىابد .قىمت زمىن باال مى رود و راه هاى اصلى و فرعى
توسعه مى ىابند .با افزاىش اىن سکونتگاه ها و بناها ،وسعت
ساخته
چشم اندازهاى طبىعى روزبروز کمتر و چشم اندازهاى
ٔ
دست انسان بىشتر مى شود.
تخرىب محىط زىست و ابنىۀ تارىخى :هجوم زىاد
حد گردشگر ممکن است باعث نابودى تدرىجى
و
استفاده بىش از ّ
ٔ
سواحل ،آلودگى درىاها و از بىن رفتن پوشش گىاهى و زمىن هاى

کشاورزى شود؛ براى مثال ،هم اکنون درىاى مدىترانه با آلودگى
روزافزونى روبه  روست.
ابنىه   تارىخى و آلودگى
بازدىد مکرر گردشگران از آثار و ٔ
ناشى از دود اتومبىل ها در اطراف اىن بناها به ساىىده شدن و
تخرىب بناهاى تارىخى منجر مى شود و در بعضى موارد تماس
دست ها با اشىاى بناها و ىا باال رفتن مکرر جمعىت انبوه از پله ها
تخلىه زباله هاى هتل ها و رستوران ها در
به آنها آسىب مى رساندٔ .
محىط هاى طبىعى ،سالمت افراد و محىط را به خطر مى اندازد.
آثار نامطلوب فرهنگى و اجتماعى :وقتى انبوه
گردشگران به کشورى مى آىند ،شىوه هاى رفتارى ،لباس پوشىدن،
غذا خوردن و فرهنگ خاص خود را به آن جامعه وارد مى کنند و
چون ممکن است اىن رفتارها با معىارهاى فرهنگى آن جامعه فرق
جامعه کشور مىزبان
داشته باشد ،اساس نظم اخالقى و سالمت
ٔ
به خطر مى افتد .البته گردشگرانى هم که از کشورهاى سنتى ىا
مذهبى به کشورهاىى که قىد و بندهاى اخالقى و اجتماعى ندارند
وارد مى شوند ،در معرض خطرات جدى قرار مى گىرند.
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ساختن هتل ها و جاده ها

پارک هاى م ّلى :امروزه در بسىارى
از کشورها ،دولت ها محدوده هاىى را به عنوان
«پارک ملى» اعالم مى کنند .اىن پارک ها شبىه به
پارک هاى شهرى نىستند .در اىن محدوده ها به منظور
حفاظت از اراضى مستعد ،حىات وحش ،جنگل ها،
چمنزارها و مراتع و چشم اندازهاى طبىعى ،مقرراتى
حکمفرماست؛ مثالً بوته کنى ،شکار حىوانات،

ترافىک سنگىن
آلودگى هوا از بىن رفتن زمىن هاى
کشاورزى و پوشش گىاهى

سوزاندن چوب و چراى دام ممنوع است .بخشى
از اىن پارک ها به منطقۀ گردشگاهى اختصاص
مى ىابد و با حفظ مقررات مورد بازدىد گردشگران
قرار مى گىرد.

ناپدىد شدن
حىات وحش سر و صدا
آلودگى هوا
سوخت قاىق هاى
موتورى
رىختن فاضالب
اقامتگاه ها به درىاچه

آلودگى درىاچه
قطع درختان
پخش زباله ها در محىط

شکل  12ــ  7ــ آثار نامطلوب گذران اوقات فراغت در محىط زىست
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ّ
فعال ّىت  3 :ـ 7

 1ـ پارک های ملى به چه منظوری تأسىس مى شوند و چه مقرراتى در آنها حکمفرماست؟

 2ـ جدولى مانند شکل زىر ترسىم کنىد و عبارت های زىر را در ستون مناسب قرار دهىد.
معاىب گردشگرى

محاسن گردشگرى

استفاده از مواهب طبىعى نظىر درىا ،آفتاب ،جنگل و … .
افزاىش درآمدی بىشتر از صادرات مواد خام
افزاىش آلودگى هوا ،خاک ،آب

کشاورزی در ناحىهٔ تورىستى تضعىف مى شود و کارگران کشاورز برای کسب درآمد و اشتغال به سوی هتل ها و رستوران ها

و ساىر خدمات مى روند

   آشناىى با مىراث فرهنگى و تارىخى کشور ها و تفاهم بىن ملت ها
اىجاد اشتغال برای جوانان

افزاىش و بهبود جاده ها ،وساىل حمل و نقل و فرودگاه ها ممکن است سبب بىکاری فصلى بشود
اىجاد بازارهای محلى برای فروش صناىع دستى و کاالهای بومى ىک منطقه

مردم روستاهای ناحىهٔ تورىستى مهاجرت نمى کنند و جمعىت روستاها در اثر مهاجرت کاهش نمى ىابد.

خالصه

از ابتدای قرن بىستم مىزان تقاضا برای گذران اوقات فراغت افزاىش ىافته است.

گردشگری به اشکال گوناگون با مقاصد تفرىحى ،بازرگانى ،اجتماعى ،مذهبى ،سىاسى ،درمانى و …

وجود دارد.

توسعهٔ گردشگری به دلىل افزاىش درآمد ارزی و اىجاد شغل ،اهمىت اقتصادی زىادی دارد.

توسعهٔ گردشگری ممکن است موجب تغىىر چشم اندازهای طبىعى ،خسارت به محىط زىست و برهم

خوردن نظم اجتماعى شود.
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درس سیزدهم  :ایرانگردی
کشور ما اىران از لحاظ آثار تارىخى و جغرافىاىى جاذبه هاى
متنوع و فراوانى براى گردشگرى و اىرانگردى دارد .اىن جاذبه ها
را به طورکلى مى توان به دو گروه جاذبه هاى طبىعى و جاذبه هاى
تارىخى و فرهنگى تقسىم کرد.
گسترش اىران در عرض هاى جغرافىاىى ،موجب شده است
که آب و هوا  هاى متنوع ،سواحل طوالنى در شمال و جنوب کشور،
انواع ناهموارى هاى کوهستانى ،جلگه اى و بىابانى ،درىاچه هاى
بزرگ و کوچک ،چشمه هاى آبگرم و غارهاى طبىعى و محىط هاى

گوناگون با جاذبه هاى طبىعى فراوان براى اىران به  وجود بىاىد.
از سوى دىگر کشور اىران داراى قدمت تارىخى طوالنى
است .آثار باستانى پىش از اسالم و ىادگارهاى بسىارى مانند
دوره اسالمى با بهره گىرى از فرهنگ
بناها ،مساجد و زىارتگاه هاى ٔ
اسالمى و هنر و نبوغ اىرانى به صورت عالى ترىن جلوه هاى هنر و
عالقه
معمارى در کشور ما پراکنده شده است و دىدار آنها مورد
ٔ
گردشگران خارجى و داخلى مى باشد.

جاذبه های گردشگری اىران
الف) جاذبه هاى طبىعى
درىاها ،سواحل ،جنگل ها :سواحل درىاى  خزر ىکى
از مهم ترىن قطب هاى گردشگرى اىران است که هرساله مشتاقان
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بسىارى را براى گذران اوقات فراغت به سوى خود جلب
جلگه بارىک و ممتد به طول  700کىلومتر از آستارا
مى کند.
ٔ
تا گرگان ،آب و هواى معتدل ،آب درىا با امالح کم و عمق مناسب،

شکل 13ــ  7ــ جاذبه هاى اىرانگردى

اىن ناحىه را محل مساعدى براى شنا و تفرىح و استراحت ساخته
ناحىه خزرى جنگل هاى انبوه و پىوسته روى دامنه هاى
است .در ٔ
البرز روىىده است و مسافرانى که در جاده هاى کناره اى سفر مى کنند
در ىک سمت چشم انداز درىاى آبى و سمت دىگر جنگل سرسبز و
دامنه کوه ها مشاهده مى کنند.
طراوت و دلپذىرى آن را بر ٔ
عمده تورىستى کرانه هاى جنوبى درىاى خزر را
شهرهاى ٔ
در شکل  14ــ   7مشاهده کنىد.

رود سومبار

مناطق ىىالقى و سرسبز کالردشت ،درىاچۀ ولشت ،تاالب
منطقه کوهستانى
انزلى   و ماسوله از دىدنى هاى اىن ناحىه اند.
ٔ
ماسوله در  استان گىالن که حدود  30آبادى کوچک و بزرگ را
در  بردارد   خانه ها با استفاده از چوب و پنجره هاى مشبک چوبى
دامنه کوه بنا شده اند.
به صورت مشرف بر ىکدىگر در ٔ
از جمله جاذبه هاى طبىعى اىن ناحىه ،پارک جنگلى
سى َسنگان است که در شرق شهرستان نوشهر قرار دارد.

درىــــــــــاى خــــــــــــزر
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شکل 15ــ 7ــ ماسوله ــ گىالن
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شکل 14ــ7ــ نقشۀ موقعىت جغرافىاىى برخى از جاذبه هاى گردشگرى درشمال اىران

شکل 16ــ7ــ رامسر ــ مازندران
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ناحىه جنگلى امکاناتى نظىر مىز و نىمکت هاى چوبى،
در اىن ٔ
سروىس هاى بهداشتى ،آالچىق هاى چوبى ،اجاق هاى آتش و
چادرهاىى جهت اسکان مسافران ساخته شده است که البته به
نسبت انبوه مسافران ناکافى است .متأسفانه در اىن ناحىه به  دلىل
عدم فرهنگ صحىح استفاده از پارک و کارهاىى نظىر روشن کردن
آتش زىر درختان ،کندن پوست درختان با چاقو ،رىختن زباله و
استفاده از تفنگ هاى ساچمه اى محىط زىست تخرىب مى شود و
به زىباىى ناحىه آسىب مى رسد.
ىکى دىگر از جاذبه هاى
برجسته طبىعى در شمال اىران
ٔ
پارک ملى گلستان است که بىن گنبد کاووس و بجنورد قرار دارد.
مصوبه شوراى عالى حفاظت محىط زىست در سال
و براساس
ٔ
جاده اصلى تهران ــ مشهد
 1361به عنوان پارک ملى اعالم شدٔ .
از بخشى از اىن پارک عبور مى کند و اىن پارک ىکى از مهم ترىن
پارک هاى ملى خاورمىانه محسوب مى شود.
در اىن پارک ملى همانند پارک هاى ملى دىگر کشورها،
منطقه اى به بخش تفرجگاه اختصاص ىافته که سالىانه صدها
اندازه تورىست در
هزار نفر به آن وارد مى شوند .تجمع بىش از
ٔ
مراکز تفرجى اىن ناحىه سبب ،آسىب رساندن به پوشش گىاهى
و فرار و جابه  جاىى غىرعادى حىوانات مى گردد و آلودگى هاىى
نظىر تعوىض روغن اتومبىل ،رىختن زباله و آتش افروختن و از
بىن بردن پوشش گىاهى به  خصوص در اطراف جاده اى که از
اىن پارک عبور مى کند از مشکالتى است که در اىن ناحىه اىجاد
شده است.

تنگه
سواحل جنوبى اىران :کناره هاى خلىج فارس و ٔ
هرمز به  دلىل آب و هواى گرم براى گذراندن اوقات فراغت به  وىژه در
فصل زمستان ،مناسب است .در اىن ناحىه بنادر فعال بازرگانى مانند
بندرعباس و جزاىرى چون قشم و کىش با دارا بودن بازارهاى
بزرگ خرىد و امکانات قاىقرانى و تفرىحى مسافران زىادى را به خود
جلب مى کند .جنگل هاى سحرآمىز حرا در سواحل بندرعباس که
به هنگام مد درىا تا نىمه به زىر آب مى روند و هنگام جزر سر از آب
بىرون مى آورند از دىدنى هاى اىن ناحىه است.
در سال هاى اخىر تأسىسات زىادى به منظور جلب گردشگر
در کىش داىر گردىده و اىن جزىره از گردشگر   پذىرترىن مراکز جنوبى
اىران بوده است.
نواحى کوهستانى :ارتفاعات البرز و زاگرس در هنگام
زمستان که پوشىده از برف است حوزه هاى ورزش زمستانى را
تشکىل مى دهند .در فصل تابستان دامنه هاى اىن ارتفاعات با آب  و
هواى معتدل ،چشم اندازهاى طبىعى زىبا ،آبشارها و چشمه سارها و
غارهاى طبىعى به نواحى تفرىحى جاذب تبدىل مى شوند .دامنه  هاى
سبالن و سهند در آذرباىجان و اردبىل ،منطقه دماوند در البرز و
عمده جذب
استان هاى واقع در قلمرو کوه هاى زاگرس از نواحى ٔ
مسافر در فصل تابستان هستند.
از حوزه هاى مهم ورزش زمستانى در اىران مى توان
آبعلى ،دىزىن ،شمشک و توچال را در ارتفاعات البرز نام
برد .اىن حوزه ها داراى هتل و تأسىسات و امکانات رفاهى براى
اسکى بازان است.

شکل  17ــ  7ــ پارک ملى گلستان ــ استان گلستان

شکل  18ــ   7ــ غارها از جاذبه هاى طبىعى و دىدنى کشور
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توسعه
آب هاى معدنى :آب هاى معدنى ىکى از عوامل
ٔ
گردشگرى در هر ناحىه محسوب مى شود .آب هاى معدنى داراى
امالح معدنى است و معموال ً از چشمه ىا نقاط حفرشده در طبقات
زىرزمىنى به  دست مى آىد .برخى از اىن آب ها داراى خواص
معالجه امراض پوستى و ساىر بىمارى ها
بهداشتى و درمانى اند و در
ٔ
مؤثر مى افتد و از اىن رو ،به آنها آب هاى درمانى هم گفته مى شود؛
چون آب برخى از چشمه هاى معدنى گرم است ،عده اى آنها را
آب هاى گرم نامىده اند .چشمه هاى آب معدنى و تأسىسات گوناگون
درمانى و تفرىحى اطراف آن موجب جذب گردشگران داخلى و
خارجى مى شود و خوشبختانه کشور ما از اىن موهبت خدادادى
بهره مند است.
نقشه پراکندگى چشمه هاى آب معدنى مالحظه
با نگاهى به ٔ
مى کنىم که اکثر اىن چشمه ها در مناطق فعال زمىن شناسى تمرکز
ىافته اند؛ مانند آب گرم سرعىن،الرىجان،آوج و...
چشمه آبگرم معدنى وجود
آىا در استان محل زندگى شما
ٔ
دارد؟ آىا در اىن نواحى تأسىسات رفاهى براى جذب مسافران
به وجود آمده است؟ وجود اىن تأسىسات چه تأثىرى بر اشتغال ،مىزان
جمعىت و ىا چشم اندازهاى طبىعى ناحىه گذاشته است؟

شکل 19ــ  7ــ کىش ــ هرمزگان

شکل 20ــ7ــ تله کابىن توچال ــ تهران

شکل  21ــ7ــ آبشار بىشه ــ لرستان
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شکل  22ــ 7ــ نقشۀ پراکندگى چشمه هاى آب معدنى کشور

جاذبه های فرهنگى و تارىخى
اماکن مقدس مذهبى :در اىران مراکز و اماکن مقدس
جاذبه گردشگرى را تشکىل مى دهد.
مذهبى مهم ترىن قطب هاى
ٔ
شهر مشهد به دلىل وجود بارگاه امام رضا علىه السالم مهم ترىن
قطب مذهبى کشور است .همه ساله تعداد زىادى از زائران
اىرانى و خارجى از کشورهاى همساىه و مسلمان به اىن شهر
سفر مى کنند .در اطراف حرم مطهر نىز بناهاى متعددى ،چون
صحن مسجد گوهرشاد ،صحن عتىق و جدىد وجود دارد که از
نظر کاشى کارى ،معمارى و هنرهاى تزئىنى از جالب ترىن بناهاى
مذهبى اسالمى به شمار مى رود .بارگاه حضرت معصومه سالم الله
علىها در شهر مذهبى قم   ،حضرت عبدالعظىم حسنى در شهر رى
و حضرت احمدبن موسی (شاهچراغ) فرزند امام هفتم علىه السالم

شکل 23ــ  7ــ بارگاه حضرت امام رضا علىه السالم

مهم ترىن قطب جذب گردشگر در اىران
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در شهر شىراز نىز از جمله مراکز مهم گردشگرى مذهبى اىران به
شمار مى روند.
در شهرهاى زىارتگاهى راه ها و خىابان هاىى که به مکان
عرضه انواع کاالهاى بازرگانى،
مقدس منتهى مى شود محل
ّ
ٔ
مواد غذاىى ،سالن هاى غذاخورى ،دفاتر مسافرتى ،بانک ها و
مهمان سراها و هتل هاست و هجوم مسافران به اىن شهرها در اىجاد
اشتغال و
توسعه بازرگانى ساکنان شهر نقش مهمى اىفا مى کند.
ٔ
ابنىه و آثار تارىخى :در اىران به  دلىل قدمت تارىخى،
ابنىه متعددى وجود دارد که در اىنجا به معرفى دو مرکز مهم
آثار و ٔ
آثار تارىخى اکتفا مى کنىم:
شهر اصفهان با وجود مىدان نقش جهان ،عمارت
عالى قاپو ،مسجد امام خمىنى (ره) ،مسجد شىخ لطف الله ،بازار
قىصرىه ،سى و   سه پل ،پل خواجو و کاخ چهلستون گنجىنه اى از
هنرهاى گوناگون معمارى ،مىنىاتور ،کاشى کارى و حجارى را
به  وجود آورده است.
استان فارس نىز با بناهاى باستانى چون تخت جمشىد ،نقش
(مقبره کوروش)
رستم و خرابه هاى استخر ،تخت سلىمان ،پاسارگاد
ٔ
و آثار تارىخى پس از اسالم چون مسجد و حمام وکىل شىراز ،بازار
وکىل ،دروازه قرآن و آرامگاه حافظ و سعدى از قطب هاى عمده
گردشگرى فرهنگى و تارىخى کشور محسوب مى شود.
کتاب خانه ها و موزه ها ،نىز از جمله مراکزى است که
بازدىد کنندگان داخلى و خارجى را به سوى خود جلب مى کند .آىا
مى توانىد موزه ها و آثار تارىخى استان محل زندگى خود را نام ببرىد؟

شکل 24ــ 7ــ مىدان نقش جهان ــ اصفهان

شکل 26ــ7ــ تخت جمشىد ــ فارس

شکل  28ــ7ــ طاق بستان ــ کرمانشاه

شکل 25ــ7ــ قلعۀ فلک االفالک ــ خرم آباد

شکل  27ــ   7ــ عمارت ایل گلی ــ تبریز

شکل 29ــ7ــ موزۀ اىران باستان ــ تهران
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ّ
فعال ّىت 4 :ـ 7

1ـ مسافران از چه راه هاىى ممکن است به جنگل سى سنگان و پارک ملى گلستان آسىب برسانند؟

2ـ الف) چرا سواحل جنوبى اىران برای گذراندن اوقات فراغت در فصل زمستان مناسب است؟
ب) در سال های اخىر بىشترىن گردشگران به کدام بخش سواحل جنوبى اىران رفته اند؟

3ـ الف) چرا چشمه های آب معدنى از جاذبه های مهم تورىستى است؟

ب) با توجه به نقشهٔ 22ـ 7کدام استان ها بىشترىن چشمه های آب معدنى را دارند؟
ج) آىا مى توانىد چند ناحىهٔ مهم دارای چشمه های آب گرم در اىران را   نام ببرىد؟

4ـ مهم ترىن حوزه های ورزش زمستانى اىران عبارت اند از  .....:و  .....و  .....و .....

 5ـ دو مرکز مهم گردشگری تارىخى در اىران عبارت اند از  ..... :و . .....
 6ـ الف) مهم ترىن مراکز گردشگری مذهبى کشور را نام ببرىد.

ب) مسافرت به اىن شهرهای مذهبى چه اثری بر اقتصاد آن ها گذاشته است؟

٭ ّ
فعالىّت گروهى  :با استفاده از برىده های روزنامه ها و نشرىات و ىا جمع آوری عکس ،مطالب و عکس هاىى از جاذبه های مختلف گردشگری در اىران،

گردآوری و آنها را دسته بندی کنىد و سپس به صورت ىک روزنامهٔ دىواری در مدرسه نصب کنىد.

سىمای کنونى گردشگری اىران
محدوده تقرىبى قطب هاى مهم گردشگرى
نقشـه  30ــ7
در
ٔ
ٔ
را مالحظه مى کنىد.
در واقع بسىارى از نواحى شرقى و مرکزى حتى بىابان ها
بالقوه
و کوىرها و همچنىن نواحى غربى کشور نىز داراى امکانات
ٔ

طبىعى و جاذبه هاى تارىخى و فرهنگى اند که در صورت توجه
کافى به اىن جاذبه ها و با اىجاد امکانات و تأسىسات رفاهى مناسب
مى توانند به کانون ها و قطب هاى گردشگرى تبدىل شوند.
البته در سال هاىى که جنگ تحمىلى در مرزهاى غربى
کشور ما جرىان داشت در استان هاى غربى و جنوب غربى کشور،
درىــاى خــــزر

بجنورد
مشهد

گرگان

کرمان
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شکل 30ــ  7ــ نقشۀ محدودۀ تقرىبى
مناطق عمدۀ گردشگرى در اىران
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شکل  31ــ 7ــ تعداد گردشگران خارجى وارد شده به کشور
طى سال هاى 73ــ1350
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شکل  32ــ  7ــ درآمد ارزى حاصل از ورود گردشگران خارجى به اىران
طى سال هاى 70ــ1350
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نمودار  33ــ 7ــ گردشگران وارد شده به اىران از کشورهاى مختلف
در سال 1373
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مىلىارد رىال

گردشگرى رکود پىدا کرد و از حجم مسافران به اىن مناطق کاسته
شد اما در دوران بازسازى پس از جنگ اىن استان ها به  تدرىج
اهمىت گردشگرى خود را باز مى ىابند.
الىت گردشگرى در باالبردن
در درس گذشته خواندىد که ّفع ّ
درآمد ارزى کشور و اىجاد اشتغال نقش مهمى دارد .به نمودارهاى
شکلهای  31ــ  7و 32ــ  7توجه کنىد .در سال هاى  68ــ1360
تعداد گردشگران خارجى که به کشور وارد شده اند نسبت به
گذشته افزاىش ىافته است ىا کاهش؟ مىزان درآمد ارزى که از ورود
گردشگران خارجى به  دست مى آىد چطور؟
پس از پىروزى انقالب اسالمى و با شروع جنگ تحمىلى
گردشگرى در اىران رکود پىدا کرد .عالوه بر مسائل مربوط به جنگ،
تبلىغات استکبار جهانى بر علىه کشور اىران و ارزش هاى انقالب
اسالمى نىز موجب کاهش ورود گردشگران خارجى به کشور شد.
الىت گردشگرى در افزاىش
اما در سال هاى اخىر به دلىل اهمىتى که ّفع ّ
درآمد ،اىجاد اشتغال و تبادل فرهنگى مىان ملت ها دارد وکشور ما نىز
توسعه اىن بخش روزبه روز
داراى جاذبه هاى فراوانى است توجه به
ٔ
بىشتر مى شود .آىا مى توانىد بگوىىد تعداد گردشگران خارجى در
سال  1373چند نفر بوده است؟
نمودار 33ــ 7بازارهاى عمدۀ گردشگرى٭ اىران را
در سال  1373نشان مى دهد .منظور از بازارهاى گردشگرى
کشورهاىى است که مقصد حرکت گردشگران آنها کشور اىران
مى باشد .بىشترىن گردشگران خارجى وارد شده به کشور ما از
کدام کشورها بوده اند؟ نام ببرىد.
در داخل کشور ما نىز همواره تعداد کسانى که ترجىح
مى دهند در تعطىالت آخر هفته ،اىام عىد ىا تابستان به نقاط مختلف
دور و نزدىک کشور سفر کنند بىشتر مى شود .شهرنشىنى در کشور
ما روزبه روز گسترش بىشترى پىدا مى کند و با زندگى شهرى نىاز
بىشترى به گذران اوقات فراغت در دامن طبىعت احساس مى شود.
بنابراىن ،با افزاىش تقاضا اىرانگردى نىز باىد توسعه ىابد و امکانات
بالقو ٔه مناطق مختلف کشور شناساىى و براى آنها برنامه رىزى شود.
ّ
توسعه گردشگرى خارجى و داخلى کشور باىد به گونه اى
ٔ
باشد که به ارزش هاى اسالمى و فرهنگى جامعه لطمه وارد نکند و
همچنىن موجب خسارت به محىط هاى طبىعى نشود.
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ّ
فعال ّىت 5 :ـ7

1ـ با توجه به نقشهٔ 30ـ 7کانون ها و قطب های عمدهٔ گردشگری کشور ،کدام نواحى اند؟

بالقوه و جاذبه های ىک ناحىه ،گردشگری را در آن ناحىه توسعه دهىم
2ـ درصورتى که بخواهىم با توجه به امکانات ّ

و آنجا را به مکانى مناسب و جذاب برای گذران اوقات فراغت مبدل کنىم ،چه اقداماتى باىد انجام دهىم؟ پىشنهادات

شما چىست؟

3ـ با استفاده از واژه های زىر جمله ای دربارهٔ توسعهٔ گردشگری بنوىسىد.
محىط زىست

سالمت فرهنگى

4ـ با استفاده از کتاب استان شناسی (و در صورت امکان ساىر منابع) انواع جاذبه های طبىعى ،فرهنگى و تارىخى استان

محل زندگى خود را با ذکر نام محل در جدولى بنوىسىد .کدام  ىک از اىن مکان ها مورد بازدىد مسافران قرار مى گىرند؟ در
کدام  ىک از مکان ها باىد امکانات و تأسىساتى فراهم شود تا مسافران را جذب نماىد؟

٭

بازدىد علمى  :با راهنماىى دبىر خود مکانى را برای بازدىد انتخاب کنىد و با نظارت و راهنماىى وى و به اتفاق ساىر همکالسى هاىتان از آنجا

بازدىد و گزارش تهىه کنىد .در گزارش خود به انواع جاذبه های گردشگری و فراغتى اعم از طبىعى ،فرهنگى و تارىخى ،چگونگى امکانات و تأسىساتى که برای

بازدىدکنندگان ىا مسافران وجود دارد و اثرات گردشگری بر محىط آنجا و وضعىت اقتصادی ساکنان آن ناحىه اشاره کنىد.

خالصه
کشور اىران دارای جاذبه های طبىعى و جاذبه های فرهنگى و تارىخى بسىاری برای توسعهٔ گردشگری است.
توسعهٔ گردشگری در کشور ما روز به روز بىشترمورد توجه قرار مى گىرد.
توسعهٔ گردشگری خارجى و داخلى باىد به گونه ای باشد که به ارزش های فرهنگى و محىط زىست لطمه
وارد نکند.
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