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 پیش درآمد 

 صنعت گردشگری حاکم صنعتی دهه آینده 

در کشورهای در حاا  ووعاعه  اه هنگااا یروحای ی وادییت عیاعات هاای 

کالن  رناماه هاای کشاورهاه  اه ووریهام  اه اناوون و اروری ماودر در ریناد 

ووعاعه وتتااااایه نرهنگاای ی ویتتاادی ووتااه واصاای موا،ی  نااای شااوده 

انااوون ی اای وغ تااریرف هااای نااردی ی در حااا ی کااه ومااریغه وشاات ا   ااه 

وتتااااای محاارت وعاات کااه وکااار کشااورهای دنیااا  ااا مهااا   ی پیاماادهای 

 .1آن درگیر ههتند

گردشااگری در یاارن حاتاار  ااه ی اای وغ پرعااودوریت ی کارآماادوریت نعا یاات 

های ویتتاادی در عاحج تناان  اد  گشاته وعات. یواد  ارآیرد عااغمان 

کشااور  ۸۳ردشااگری در ه نعا یاات گ۲۰۰۸تنااانی گردشااگری در عااا  

درصاد وشاات ا  تنااان  1۰/  ۷تناان تاارن پانب منوااد وی  در آماد  ااوده ی 

میلیااون شاا    ااه نعا یاات هااای گردشااگری وعلااد دورد.  ۲1۵معاااد  

گردشااگری وغ آن ااا کااه در ویتتاااد  اااغور  اار پایااه و ااارف آغود یااادر  ااه 

وعاادی  ویتتااادی نیاااهای عاارغمینی ماای  اشااد ی  ااا ووتااه  ااه آدااار 

حاصاا  وغ ویاات نعا یاات در ووعااعه منحیااه ویه پیرومااون وناارویش  ویتتااادی

نرصاااتنای ویتتاااادی در غمیناااه وشااات ا  ی ووغیاااد درآماااد در عاااحوت 

یویاوی  اه ویااای نیاش مای پاردوغدی  اروی دی ات هاا  هایار ماورد ووتاه 

 .۲وعت

                                                           
 (1۳9۳)ظرنیت های و اری عاغی گردشگری در ویرون,  1
 (1۳91)روه ار های وشت ا  وغ یرید گردشگری در ویرون,  ۲



۲ 

 

صاانعت گردشااگری وااا پایااان دهااه آینااده در صاادر تاادی  صااناید پاار در 

میلیاارد  ۵۰۰صانعت  اا درآمادی  اا    ار  آمد تنان یرور مای گیارد. ویات

 اار صاانعت وااودری ی کااامشیوور پیشاای گرناات ی پاایش  19۸۸دالر در عااا  

 ار ونناا صانعت پار در آماد تناان یعنای  ۲۰۲۰ ینی مای شاود واا عاا  

حادید یا   ۲۰1۰نات ناید آید. وعادود گردشاگرون ویات صانعت در عاا  

ااار وووهااد  ااود. در میلیااارد ن 1 /9 اایش وغ  ۲۰۲۰میلیااارد نااار ی در عااا  

میلیااارد  1۸ /۶ویاااالف متهااده آمری ااا  ااا درآماادی معاااد   ۲۰۰۳عااا  

دالر در روس کشااورهایی وعاات کااه  یشااتریت درآمااد رو در ویاات صاانعت 

میلیااارد دالر  ااه ورویاا  در  ۲۷/  ۳ی وعااشانیا  ااا  ۲9 /۳دورنااد. نرونهااه  ااا 

  در رووااه هااای  عاادی یاارور دورنااد ی ویاات در حااا ی وعاات کااه در ویاات عااا

 .۳میلیون دالر  وده وعت ۸9۳آمد ویرون وغ صنعت گردشگری وننا 

 ویرون ی روهی که  اید رنت

 میایهااه ویاارون  ااا کشااورهای صاانعتی ی ووعااعه یانتااهه شاا ا  ا یااای رو

نشااان میدهااد کااه پاار کااردن آن در دنیااای ومااریغ کااه هاااه کشااورها  ااا 

یشااتر عارات  هاایار  اااالیی در ارصااه هااای ووتتاصاایه حرکاات می ننااد  

 شویه رییایی دعت نیانتنی وعت.

آمارهااای واااالا شااده وغ عااوی عاااغمان تنااانی تنااانگردی وغ رووااه  هاایار 

ناغ  کشورمان در میاان وایاای ویات عااغمان ح ایات دورد  اه یاوری کاه 

در میااان ی تااد ی پن اااه ایااوه ویاارون در رده شتاات ی هشااتم یاارور دورد. 

ردشاگری ی مناا د در میاان  ا ووته  اه وین اه ویارون وغ  هااص مهتاوالف گ

                                                           
گردشااگری در تانااوری وعااالمی ویاارون ) رگرنتااه وغ روه ارهااای )روه ارهااای ووعااعه  ۳

 (1۳۸۳ووععه گردشگری در کشورهای ما ریهورکیه ی وونس (, 



۳ 

 

ده کشور  رور تناان مای  اشاده ویات روواه ناای وووناد شایهاته کشاورمان 

 اشااد ی درآماادهای حاصاا  وغ ویاات صاانعت در ویاارون آمااار  هاایار وناادکی رو 

 .4نشان می دهد

 روه ارهای ووععه گردشگری

 شناعایی  اغورهای  ا یوه ی ونتخاب گریه واص گردشگرون

 ااادوا یاا   اااغور منحیااه وی وعاات. مواادو وکااار اااغور گردشااگری ویاارون ا

گردشااگرون وااارتیه کشااورهای هاهااایه ایااو کشااورهای وعااالمی وعاات. 

 ررعاای هااا نشااان میدهااد کااه  اااغور گردشااگری وااارتی ویاارون وغ  ناادیت 

یهات یا غیر  خش مشاخ  وشا ی  مای شاود کاه مناتاریت غیار  خاش 

 اغور درآنه  اااغور و ااار ی وهاا  کهاا  ی کااار وعاات کااه عاانم آن وغ کاا   اا

در صااد وعاات. عاانم مر ااوا  ااه  اااغور  رگااروری گردهااااییه  ۳۵حاادید 

ی ی کنااارونسه ناایشااگاهنا ی ها ناایت  اااغور گ،روناادن وعحاایالف وا هااتان

ر درصااد ماای  اشااد.  اغورهااای غیااارویه  اااغو ۶غمهااتانی کاام ی در حاادید 

یتاد  درصاد ی گردشاگرون روه دیر  اه ۲۸دیدور وغ دیعاتان ی ویاووا حادید 

ا رق آعایشاغ منااظر ی ومااکت وااریخی ی نرهنگای وغ وریپااه آمری اا ی دیدور و

 درصد  رآیرد می شوند. . 1۰در حدید 

 ا ووته  ه ویات ن تاه کاه قو یاه هاا ی االیاد گردشاگرونه هااووره در حاا  

و ییاار وعااته ون اااا وهیییاااف  اااغور ماادویا وغ  خشاانای مختلاا   اااغور ی 

گرون ی عاشس  رناماه ریاری آگاهی در ماورد وووعاته هاا ینیاغهاای گردشا

الغا تناات ورتااای نیاغهااای گردشااگرون در  ااار وب وم اناااف ی شااروی  

                                                           
 (1۳۸۳) شاهرخ دهدشتی ه ومیرحهیت ون ه وی ,  4
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موتااود  ااه انااوون وی ویاات وی  پیشاانناد میشااود. وشااخی  ونگیااره هااای 

گردشگرون ی یروحای صاهیج ی ماودر  رناماه هاای گردشاگری ی ها نایت 

ون اااا نعا یتنااای وشااوید ی ورنیواای مناعاا   ااروی هاار یاا  وغ  خشاانا  ااا 

ووته  اه نرهناو ی یییگیناای مهیحایه تلاوگیری وغ هادر رناتت مناا د ی 

 وم اناف ی کارویی  االور رو  ه هاروه وووهد دوشت.

 ووععه غیرعاوت های صنعت گردشگری

ظرنیاات ی کااارویی پاااییت ی  نگاااه هااای ویتتااادی مااروو   ااا  خااش 

گردشااگری کشااورمانه وغ تالااه شااو ه حااا  ی نیاا  شاانریه غمیناایه 

ویی ی روه آهااته واعیهاااف ویااامتی ی پاا،یرویی ی مشاا الف دریاااییه هااو

ناشاای وغ واااویر پااریوغه قویااره هتاا  ی  لیاات هووپیااااه نوااود وم اناااف 

مناعاا  در موااادی یریدی گردشااگرونه کاوااود و نیااروف ورووااایی  اارقه 

ریشاااناییه عاااووت رعاااانیه و نیاااروف پرشااا ی ی درماااانیه منااااید 

یرغشاای ی واریهاای ی... وغ وعااتروحتگاهی هتلناااه رعااتورونناه وهاانیالف 

تالااه موونااد ی مشاا الف  اارر  در روه ووعااعه گردشااگری  ااه شاااار ماای 

 ریند. ر

وشااوید  خااش وتوصاای  ااه عاارمایه گاا،وریه وی اااد غمینااه هااای الغا 

تناات یرید عاارمایه هااای وااارتیه وواا، یوا وغ عاااغماننای تنااانی تناات 

ی ی و ای  پاریهه هاای موتاوده ون ااا محا عااف ی وهیییااف واوتینی ننا

ویتتاادی تنات وحاادور غیار عااوتنایی ن یاار آبه  ارقه مخاا روفه پایانااه 

هااای حااا  ی نیاا  مهااانریه تاااده هاااه وهاانیالف ویااامتیه پرشاا یه 

واریهاای ی یرغشاایه عاااوت ی مرماات شاانرکنای واااریخی ی  اعااتانی ی... وغ 

 "تاله روه ارهای پیشننادی تنت ووععه غیر عاوتنا می  اشند.
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 ج وغ کشورون اا وولی اف در وار

در دنیااای ومااریغ  ااروی نعا یاات هااای وولی اااوی  ایااد وینگونااه  نگااریم کااه 

وولی اف هرینه نیهاته  ل اه ناوای عارمایه گا،وری  نیاادی  اروی پیشاورد 

وهاادو  عاااغمانی ی ملاای وعاات ی وگاار  ااه وااو ی ونیااه ی وتاارو شااوده 

دعاتایردهای ورغشااندی  ااه هااروه وووهااد دوشات ی در نیاار ویات صااورف 

ماناادن وغ ریا اات هااا ی عااویتنای  اغوریااا ی گردشااگری  اایت   ااااع ایاا 

 و لالی وووهد  ود.

هااد  وولی اااف وااادیر ننااادن ی و ییاار در نگاارشه  یاانشه دونااش ی رنتااار 

مخایوااان وعاات کااه دعااتیا ی  ااه آنه نیاغمنااد نووندیشاایه نااوآنرینی ی 

منارونای حرناه وی وعات.  ا،و وی ایت گااا در ونیاه یا   رناماه وولی ااویه 

کاردن وهادو  آن وعات. در ون ایم  رناماه وولی ااوی  ایاد وهادو   مشخ 

رو  اار مونااای وتااایااف یولاای در اااره  اااغور هااد ه موتااو   اااغور ی اناصاار 

 اغوریااا ی مشااخ  کاارد. ااماا  وصاالی مونییاات در نعا یاات هااای وولی اااوی 

مهتووی پیاا ی گیارو  اودن آن وعات. پیااا  ایاد ویالاااف ماورد نیااغ رو  اه 

ی وناارود رو وشااوید  ااه مهااانرف کنااد. میاارون وااادیر گاا،وری وااو ی منتیاا  

پیاا ها  ایاد یوا  وغ وین اه عارمایه گا،وری هاای هنگاتای در ویات غمیناه 

 ه اا  آید مورد آغماایش یارور گیارد. ویات ن تاه حاا ر وهایات وعات کاه 

ویالااف  اه یاور صاهیج ی دییاد ورویاه شاوند. ویالاااف نادرعاته وناروق 

وتا  نارتاایتی گردشاگرون شاده ی حتای ما ات آمیر یاا گااروه کنناده م

 "وعت مش الف حیویی وی اد کند.
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 ویال  رعانی در تنت و ییر نگرش گردشگرون وارتی

صاانعت گردشااگری  ااه شاادف وهاات وااادیر عیاعاات کشااورها یاارور دورد. وغ 

ویت ری نعا یت  خاش دیشلااویا  کشاور در ویات صانعت ااالیه  ار مرویاای 

 اغوریاااا ی ی وولی ااااف ی در نتی اااه عیاعااای  اااه گهاااتردگی نعا یتناااای 

 ووععه صنعت گردشگری کشور من ر وووهد شد.

نعاا  ناااودن ناایناادگی هااای عیاعاای وااارج وغ کشااور در ون اااا وولی اااف 

گردشااگریه وی اااد وروواااا در ویاات غمینااه ی وی اااد غمینااه هااای الغا  ااروی 

رونه ونعیاد یرور دود ی میا لاه  اا وولی ااف مناای گهاتردهه دااوف وغ وورنگاا

ریغناماااه نگاااارونه ا اعاااانه نااینااادگان رودیاااو ی ولویریاااونه مااادیرون 

آهونهاااانای کااااارگروریه وورگردونناااااه آهونهاااانای وولی اااااوی معااااری  

گردشااگری  ااه کشااور تناات آشاانایی  ااا وهاانیالف ی وم اناااف  ااا یوه 

صانعت گردشااگری ی وعااتااده وغ پوشااش وولی اااوی مر ااوا در رعااانه هااای 

لاه ویادوماف پیشاننادی در ویات  خاش مای گریهی در عاحج تناان وغ تا

  اشد.

مخااایروف ااااده در ویاات غمینااهه وولی اااف یعااید در رعااانه هااای گریهاای 

نرب الیه دواف ی یتاعیت دوولای ویارون مای  اشاد. عااغمان متاو ی وماور 

گردشااگری  ااا ها اااری عااایر ننادهااا ماای  ایهاات  ااا ون اااا نعا یتنااای 

ناای کاردن وداروف مناای وشوییی ی ورنیوای ی وولی ااوی مناعا  تاات و

رعانه هاای گریهای نر ایه غیار عااوتارهای الغا ی تاریری  اروی ووعاعه 

گردشااگری ی پاا،یرویی وغ مهااانرون وااارتی رو نااروهم آیرد. در  اغورهااای 

ااده وی کاه موادون گردشاگرون وعاته  ایاد آن ناان وتاویری وغ ویارون  اه 

وغ ییا  انوون ی  میتد گردشاگری ورویاه شاود کاه ونگیاره  ناره گیاری 



۷ 

 

یعااید منااا د گردشااگری یویعاای ی نرهنگاای ویاارون رو در آنااان وی اااد 

نااید. االیه  ار ویات  اروی نعا یتناای گردشاگری  ایهاتی مهیحای ناروهم 

شود که پا،یروه آروماش  خاش ی اااری وغ هار گوناه وحار ی وندیاد نهاوت 

  ه ومنیت گردشگرون  اشد.

 وهنی  صدیر ییرو ی وتاغه ویامت

حاا،  ییاارو  ااروی مهااانرون  رواای کشااورها ی در  پاایش  یناای در غمینااه

صوروی کاه حا،  ییارو وغ ن ار عیاعای ما ات نواشاده کااهش وشاریااف 

مر ویه ی وی ااد نروینادی االای ی  اه دیر وغ  ریکروعای  اروی صادیر ییارو 

ی ها نایت وتااغه ویامات گردشاگرون  اه وتاوص در شنرعاتانناه وناارویش 

  یرید ی واریج ویرونیااان میاایم کاارویی مااامورون گ،رناماه در مرغهاااه وهاانی

وااارج وغ کشااور ی وشااوید ی ورنیاا  آنااان  ااروی مهااانرف  ااه ویاارون ی 

ها ناایت حاا،  ییاارو تناات ویاماات کوواااه ماادف در مناااید آغود و اااریه 

 وغ تاله ویدوماف دیگر در ویت غمینه می  اشند

 ووععه ی  نوود ودماف در مروکر ویامتی

ف ووو گاااهی ماای شااود کااه مروکاار ویااامتی شااام  م اواااه وی وغ وشاا ال

وم ان دورد  اه صاورف وعاتروحتگاه هاای  هایار م لا  ی یاا حتای مهادید 

 ااه یاا  وختخااووب معاااو ی ی صااوهانه عاااده شااود. میاارون وشاا یالف ی 

وهاانیالف میناااان پاا،یریناه  اغوااا ی وغ نیاغهااا ی عاالییه هااای مختلاا  

یعیات رو مهانرون ی پویایی ویات  ااغور وعات. مهامالن مروکار ویاامتی ویات یو

دریانتاه وناد کاه وعااتااده وغ وم انااف هتا   اا مناانهاارو  اه اناوون ونگیااره 

وصلی مهانرف  ه یا  میتاد ولیای ناای شاود ی وغ ویات  هااص واامیت تاا 

ی م ان  ه انوون یا  ویاتاا در درتاه دیا یارور میگیارده ی ای غماانی کاه 
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وم اناااف عاا ونت واااص یااا منهتاار  ااه ناارد ییاایه ی یااا  ااا ع س دوروی 

 ی  نامحلو ی  اشده می ووون وعتانا یای  شد.شرو

ورویااه ننااایری پیشاارنته  ااه من ااور وم ااان قویااره وواااق ی وختخااووب  ااروی 

مهااانرون وتااروی عیاعااتنای وشااویییه ارتااه مهتااوالف  ااا کیایاات  ااااله 

وی ااااد روه هاااای دعترعااای مناعااا ه ویویااات نیاااریی ونهاااانیه ون ااااا 

وهیییاااف  ااه من ااور وعیاایت نگاارش گردشااگرون نهااوت  ااه کیایاات 

وون و اارور منااای  ااه من ااور  نوااود واادماف مروکاار ویااامتی ی ...  ااه اناا

واادماف ی وهاانیالف در مروکاار ویااامتی محاارت ماای  اشااند. وعااتاندورد 

واادماف رو ماای وااوون ووعاا   رگااروری عاااینارهای آموغشاای  ااروی 

صاااحوان هتلنااا در وتااوص وهایاات ماادیریت حرنااه ویه ها اااری  ااا 

شااارکتنای  ااایت و لالااای مااادیریت هتااا  ی واااااا  کنتااار  وغ عاااوی 

 و  ورویا دود.عاغماننای مرو

 ویال  رعانی  ومی در مورد وهایت نیش گردشگری در ویتتاد کشور

وولی اااف ی ویااال  رعااانی دوولاای  یشااتر تنوااه آموغشاای دورد ی در یویااد 

وی اااد نااوای نگاارش در وتااوص عاایاحت گردشااگرون در کشااور وعاات. در 

وین ااا میتااود روهناااایی مااردا در مااورد  گااونگی رنتااار  ااا عاایاحان 

ا ووتااه مااردا  ااه وهایاات و عاااد ویتتااادی ی نرهنگاای وااارتی ی  ااری

گردشگری ی نوویادی وعات کاه وغ تا،ب گردشاگرون واارتی اایاد کشاور 

ماای شااود. کااا  ی روهناااایی میناانااان وااارتی ی مناااان نااووغی در حااد 

شر  ی ار  وغ عانت ویرونیاان وعات ی  اا وعاتااده وغ  رناماه هاای رودیاویی 

ای پیشااننادی تناات ووعااعه منااا د ی ولویریااونی وااارج وغ کشااوره روه ارهاا

 ونهانی در ویت  خش می  اشد.
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  نوود ودماف در پایانه های مهانروی

وگاار یعااای  حااا  ی نیاا  غمیناایه هااووییه دریاااییه روه آهاات ی شاانری 

موتااود در کشااور  ااه د یاا  گ،شاات غمااان یااوالنی وغ اااار مایااد آننااا 

  ی نرعوده شاده وناد. اادا  رناماه ریاری هااهناو در  خاش ووعاعه حاا

نیاا  ی کاوااود و نیااروف ی وم اناااف وغ اووماا  ااادا وونیااد در   ااارگیری 

مناعا  ی معیااو  ظرنیات هااای موتاود حااا  ی نیا  متناعاا   اا میاارون 

یرید گردشااگرون ماای  اشااد. کاوااود ی نرعااودگی واعیهاااف ی و نیااروف 

غیاار  نااایی در پایانااه هااای مهااانروی نیاار وغ تالااه مشاا الف تا  ااایی 

 اشااد. تاادو وغ وم اناااف عااخت ونااروریه واادییت  گردشااگرون در کشااور ماای

یاوونیت ی میاارروف دییااد ی عاااده گارکای ی تلااوگیری وغ وشااریااف غویااد ی 

دعاات ی پاااگیر در مااورد یرید ی وااریج کاااال ی مهااانره وی اااد ی یااا ویویاات 

مروکاار ویااال  رعااانی ی ارتااه کتاا  روهناااای گردشااگریه نیشااه وعااتانناه 

 رناماااه یعاااای  نیلیاااه اااااومی ی آدرس هتلناااا ی رعاااتورونناه مهااایر ی 

ها ناایت وناارویش کااارویی مااامورون گ،رنامااه در مرغهااای یریدیه نتااایب 

 محلو ی در روعتای ووععه صنعت گردشگری وووهد دوشت.

 ووععه ودماف وورگردونی شام   رنامه ریری گشت ی مشایره عار

یوعاحه هاای گردشااگری )عااغمان هااای اااده نااریش ی متتادی گااردش 

هااای دعااته تاعاای( م اواااه عااارهای دعااته تاعاای رو یاارت ریااری ی 

ونیه مای کنناد. عاشس آن رو وشاوید ی وارییب میناایناد ی آن رو  اه وتارو 

در می آیرناد ی وغ ارتاه کننادگان مهتاوالف ی وادماف مهاانروی ح ام 

رو وریااادوری می نناااد. ویااات هاااای  ررگااای وغ مهتاااوالف ی وااادماف 

مهتااوالف شااام   لیاات هووپیااااه وواااقه وختخااووبه ناا،وه واااریجه حااا  ی 
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نیاا  غمیناایه گااردش در شاانر ی هرینااه هااای یریدی  ااه م ااان هااای 

مشاخ  میشاوده متتادی گااردش هاای دعاته تاعاایه  ار ا اس ااااده 

نریش که  ایاد  اروی ارتاه وعادود غیاادی وغ گاردش هاای دعاته تاعای 

نااده ماای ووونااد وعاادود ونگشاات شااااری وغ گااردش هااای  رنامااه ریااری ک

دعااته تاعاای رو در عااا  ورویااه دهااد. ویاات گااردش هااای دعااته تاعاای رو 

 رنامه گشات  اا مهاانرف مای نامناد. در ومار ووغیاد مهتاوالف ی وادماف 

صاانعت ی در روه  نوااود کیایاات ی گهااترش ویاات مهتااوالف ی واادمافه 

ن اااا پااییهشه یوعااحه هااای گردشااگری نیااش منااای ویاااا می ننااد. و

عاااغماندهیه حااان ومنیاات ی وهیااد  خشاایدن  ااه عااار محلااوب میتوونااد 

 ااع ورویای کیایات ورویاه وادماف گاردد. هاد  ویات گوناه عااغماننا ویات 

وعت کاه دریا ناد نیاغهاای مشاتری یاا مهاانر  گوناه واامیت مای شاود ی 

در ویت روه وغ های  کوششای نریگا،ور ن نناد.  اه عاو  پی یاده وار شادن 

یاات گا،وری ی قویاره کاردن تاا  اا پایش وریاده مهاانر  ایاد عیهتم ی

ییت ی پو  غیادی ورج کناد واا  تووناد وماور مر اوا  اه مهاانرف شختای 

رو ون ااایم کناااد. روه دیگااار وعاااتااده وغ وااادماف مشاااایره وی  نااایت 

عاااغماننایی وعاات کااه یتااود وختاا ه یا لیاات واتااااد ی ورویااه ویالااااف 

 گردشگری وووهد  ود. الغا در ویت  خش  ااع ورویای صنعت

 وتروی یرت  یدمان ودماف و ایلی

 اه یااور کلای دیوا ی  یااای پدیااده گردشاگری ی نروینااد ویات صاانعت نااار  

وغ نو  گردشاگر ی هاد  عااره نیاغمناد وادوره ی منیاا  اودن غن یاره ی  اا 

علهااله وی وغ اووماا  ی اناصاار شااام  وهاانیالفه واعیهاااف ی وم اناااف ی 

ی هااااهنگی  اایت آننااا وعاات.  هاایاری وغ  یتااود وناعاا ه وروواااا ماان م

تاق ااه هااای صاانعت گردشااگری در کشااورمان  ااه د یاا  ااادا یتااود 
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روهنااای دعترعاای مناعاا  ی ها ناایت ااادا وعااتیرور وم اناااف وی یااه در 

 مه   ه دعت نروموشی عشرده شده وند

وعااتروویی کلاای ووعااعه گردشااگری در ویاارون موتناای  اار وی اااد علهااله 

 ه مروکار اااده تلا  گردشاگر مای  اشاد. ویات مروووی وغ شو ه دعترعی 

شو ه شاام  مواادی یریدی  ایت و الا   اه هریا  وغ منااید گردشاگریه 

موااادی یریدی دوولاای  ااه مناااید ی روهنااای دعترعاای گردشااگری در 

دوواا  مناااید وعاات. وغ  هاااص یعاایله حااا  ی نیاا ه ویاات عیهااتم  ایااد 

گرون رو  ااه  ناد شاایوه وی ی متتاا   ااه ی اادیگر  اوده ی یااادر  اشااد گردشاا

آعانی وغ موادی اااده واارتی ی دوولای  اه میاصاد ماورد ن ار در دووا  

ویاارون ونتیااا  دوده ی تای ااا ناایااد. اااالیه  اار روهنااای دعترعاایه وی اااد 

واعیهاااف و ایلاای در مروکاار گردشااگری وغ تالااه ویامتگاااه مناعاا ه 

یتااود آبه  اارقه مخااا روفه واادماف درمااانیه مروکاار وریااد ی... وغ اووماا  

ی در ووعااعه گردشااگری وعاات. نااروهم آیردن  ناایت وم اناااوی در وعاعاا

کنااار ی اادیگر مهااتلرا ون اااا وهیییاااف گهااترده ی ونیااه یاارت هااای 

وااوتینی نناای ی ویتتااادی ی ها ناایت هااااهنگی عاااغماننای قیاار   در 

 وحدور  نیت واعیهاوی می  اشد.

 ووععه ها اری های  یت و اللی در روعتای تل  گردشگرون

وعاعه ی ویویات صانعت گردشاگری در دووا  ی  اا انایات  اه  ه ماووغوف و

ایااویت ویاارون در عاااغماننای تنااانی تنااانگردیه کایهاایون تنااوب 

آعاایا ی نیاار ها اااری هااای نرهنگاای ی گردشااگری  ااا ونلاا  کشااورهای 

تنانه  اه ن ار مای رعاد غمیناه مهااادی  اروی ورووااا  ایت و اللای  اه 

ی در ویاارونه در من ااور ورویااان عااحج کااای ی کیااای واادماف گردشااگر
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ونل  غمینه ها نروهم  اشاد کاه شایهاته وعات  رناماه ریاری الغا  اا هاد  

 حدوکار وعتااده وغ وم اناف صورف گیرد

وی اااد علهاالا ریو اا  ماان م منحیااه وی  ااا کشااورهایی کااه وغ  اااغور 

گردشااگری محلااو ی  رووردورنااده ووعااعه ها اااری هااای آهونااس هااای 

مشااتره گردشااگریه ایااد یاارور  مهااانروی ی یاارت ی ون اایم  رنامااه هااای

دود در غمینه هاای حاا  ی نیا  هاووییه دریاایی ی غمینای تنات وهانی  

مهااانرف هاااه ومیااای موونیاات نامااه هااای ها اااری  ااا کشااورهای دیعاات 

تنت  اغوریاا ی مشاارکتیه حا،  ییارو ی کااهش میارروف یریدی ی واریج 

کاااال ی مهااانر و اارور مناعااوی تناات ووعااعه گردشااگری در کشااورمان 

واشند.  ادیت ورویا  گریهناای  یشاتری وغ گردشاگرونی کاه  اه منحیاه می

 می آیند  ه ویرون عار وووهند کرد.

 حاایت وغ عرمایه گ،وری  خش وتوصی ی واحای یارونه

ااادا حاایاات مااا ی دی اات وغ  خااش وتوصاای  ااه انااوون ی اای وغ موونااد 

تاادی در عاار روه وتوصاای عاااغی صاانعت گردشااگری در ویاارون شااناوته 

وغ آن ااایی کااه صاانعت گردشااگری نیاغمنااد ح اام  اااالی شااده وعاات. 

عاارمایه گاا،وری وعاات ی وغ یاار  دیگاار عااودآنی ی نااوری نیاار  ااه هاااروه 

نادورد.  اا،و  خااش وتوصاای  ااه وننااایی یااادر  ااه ون اااا ویاات نااو  عاارمایه 

گاا،وری هااا نیهاات ی  ااه وحتاااا  یااوی نیاغمنااد حاایاات ی وشااوید هااای 

صاای نااای ووونااد در مااا ی دی اات ماای  اشااد ی  اادین حاایاات  خااش وتو

 ویت صنعت نوپا موند گردد.

 دینی وعات ونارویش یرید گردشاگرون واارتی  اه کشاوره ریناد ی ووعاعه 

گردشااگریه وناارویش درآمااد ورغی ی وی اااد دواااف رو در پاای وووهااد دوشاات. 
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در ویت روعاتا وی ااد غمیناه هاای ویتتاادی ی وتتاااای مناعا  در تامعاه 

ی  اه من اور مشاارکت هار  اه وی اد ونگیاره هاای الغا در  خاش وتوصا

ونرینتاار آن در عاارمایه گاا،وری هااای مااورد نیاااغ ی حاایاات وغ آنه وی اااد 

وهاانیالف الغا وغ تالااه پردوواات یومنااای  لنااد ماادف  ااا  نااره کاامه 

یوگاا،وری غمینااه وااامیت متااا ج  ااا ناارخ دی تاایه وهاانی  صاادیر تااووغ 

عاااوتاانی ی حاا،  وشااریااف غویااد ی دعاات ی پاااگیر ودوری در تناات 

اد هت  هااه رعاتورونناه آهونهانای مهاانروی ی.... مای ووونناد در وی ویات وی 

 های  عدی ووععه گردشگری کشور یرور گیرند.

 واعیس دناور در نیاا مختل  تنان

دناااور گردشااگری نیااش یاا  واارده نااریش رو در صاانعت گردشااگری ویاااا 

ماای کننااد. در نروینااد متاار  مهتااوالف ویاات صاانعته عاااغمان مر ااور 

وعات کاه دریانات کنناده ویات وادماف ی مهتاوالف متار   حلیه نناایی

کننده رو  ه منواد ورویاه کنناده ویات وادماف ی مهتاوالف متتا  می ناد. 

در غن یااره ووغیااد ی نااریش  لیااته وواااق یااا وختخااووبه ناا،و ی.. ویاات دناااور 

نیش یوعحه دورناد ی وادماف رو  اه مهاانر ارتاه می نناد. دنااور وادماف 

کااه ویاادوماف الغا تناات وااامیت نیاااغ گردشااگری متعنااد ی مهاا و ند 

مهااانرون رو نااروهم آیرنااد. وی اااد دناااور گردشااگری در  اغورهااای ااااده 

 ااروی وی اااد وروواااا  ااا نشااریاف ی عاااغماننای گریهاای مهلاای تناات درج 

محا اا  روتااد  ااه صاانعت گردشااگری کشااور ی ویااال  رعااانیه وااااس  ااا 

ناوت آهونهاانای مهااانروی تناات واااروا وااور  ااه ویاارون ی ها ناایت شاا

نیاغهاای متار  کنناده وغ وهایات  ااالیی  رواوردور وعات ی  اااع حیااور 

ویاات صاانعت در ارصااه ریا اات  اایت و اللاای وووهااد  ااود کااه و وتااه وتااروی 
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 ناایت یرحاای نیاااغ  ااه ها اااری عااااروخانه هااای کشااور در  اااغور هااد  

 دورد.

 ووععه ودماف ما ی ی پ،یرش کارونای واتواری

یاادگاه گردشااگری نارعااایی هااایی یتااود در وروواااا  ااا واادماف مااا ی وغ د

دورنااد کااه  عیاای وغ آننااا اوارونااد وغ وین ااه وعاادود شااع   ان نااایی کااه در 

مناااید وصاالی گردشااگری کشااور واادماف ورغی ورویااه ماای نااینااد کااانی 

نااای  اشااد. وغ  هاااص گردشااگری واادماف ورغی موتااود در مهاا  هااای 

ورویااه مناعاا  یویااد نااای  اشاانده ویالااااف در اااره مویعیاات ی مهاا  

واادماف ورغی مهاادید وعااته اااالیه  اار هتلنااا کااه ناارخ وواادی  محلااو ی 

ورویه نای کنناد گردشاگرون نا واا در پیادو کاردن صارونی هاای رعاای در 

عااحج شاانر د ااار مشاا   ماای شااونده ونتیااا  پااو  ی حوو ااه وغ  ان نااای 

وارتی  اه ویارون نا واا دشاوور وعات ی وکاار کاروناای واتوااری معاری  وغ 

ی یوحاادهای گردشااگری کشااور پ،یرنتااه نااای شااود. عااوی واعیهاااف 

گهااترش واادماف مااا ی ی پاا،یرش کارونااای واتواااری  ااه وتااوص در 

مروکر ورید االیه  ار ورویاه وادمافه وشاوید  اه وریاد ی متار   یشاتر رو 

 نیر  ه هاروه وووهد دوشت. 

یروحی عاوتاری تنت ونرویش ها اری  یت مروکر ورویه دهنده ودماف 

 گردشگری

ی در وتاایم گیاریه  رناماه ریاری ی وتارو موتا   اه هادر رناتت پروکندگ

منااا د مهاادید وووهااد شااد.  ااار وب ی عاااوتار عاااغمانی موتااود در 

 خاش گردشاگری وغ  هاااص مادیریت ی وتاروی عیاعااتنا ی وعاتروویی هااای 
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 رنامه ملای ووعاعه گردشاگری نایاد کاارآیی مای  اشاد. عااوتار عااغمانی 

ه  لنااد ماادف  وتااود آماادهه نایااد کنااونی نااار  وغ  ااار وب یاا   رناماا

کارکنااان حرنااه وی وعااته نایااد وروواااا عیاعاای  اایت  خااش دی تاای ی 

وتوصاای تناات وهاانی  هااااهنگی عیاعاات هااای ووعااعه گردشااگری 

وعااته وااادیر  ناادونی در ویویاات ی عاااوتار ننااادی  خااش دی تااای ی 

وتوصاای ناادورده دوروی یغن ی ناااوق الغا در دی اات نااای  اشااد ی وغ  هاااص 

ی ی وترویاای ماانع س کننااده وووعااته هااا ی دیاادگاه هااای عیاعااتگ،ور

صاانعت گردشااگری نیهاات.  اادینی وعاات کااه  نان ااه وتااروی وهاادو  ی 

وعااتروویی هااای  رنامااه ملاای ووعااعه گردشااگری مااورد ن اار  اشااده آنگاااه 

 یتود ی  عاوتار ننادی کار آمدور نیر یا   وتتناب وووهد  ود.

شااگری  ن وعاات کااه الغمااه یاا  عاااوتار ننااادی کااار آمااد در  خااش گرد

ویت عاوتار  ه نهو منحیای  اا یا   ناار  اوب عیاعاتگ،وری  لناد مادف 

مااروو   ااوده ی وغ یاادرف الغا تناات دعااتیا ی  ااه منااا د مااورد نیاااغ ی وغ 

تالااه وعااتااده وغ ها اااری یغوروخانااه هااای قیاار   در غمینااه نااروهم 

آیردن غیاار عاااوتارهاه یااوونیت ی دعااتوروف ی وهاانی  دعترعاای هااا ی 

آن  روااوردور  اشااد.  ااه اااالیه در  ناایت عاااوتاری حااد ی ماارغ  ماننااد

مهاا و یت هااا میااان ننادهااای  خااش دی تاای ی وتوصاای ی ها ناایت در 

دوواا  ویاات دی  خااش  ایااد مشااخ  ی ریشاات  اشااد. هااااهنگی ی وی اااد 

ونه اا  ایت عااغماننا ی ننادهاایی کاه در  نواود یتاد گردشاگری مودرناد 

شاانردوریناه یغورف ومااور وارتااهه یغورف ماننااد وعااتاندوریناه نرماناادوریناه 

روه ی ورو اااریه نیاااریی ونت اااامیه عااااغماننای وولی ااااویه هووپیااااایی 

گارکااافه ی... وغ و روماااف ویاات  خااش ماای  اشااد. عاااوتار ننااادی  ایااد در 

عااحج ملاای دوروی وشاا   هااای صاانای نیریمناادی  اشااد کااه  توونااد  ااه 
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مااورد مهااا   ناایناادگی وغ موعهااان  خااش وتوصاای موتااد آننااا رو در 

منم مورد االیاه  اه آگااهی دی ات  رعااند. ااالیه  ار وینناا  ایت ننادهاای 

 خااش وتوصاای ی دی تاای  ایااد ورووایاااف رعااای الغا  ریاارور  اشااد وااا وغ 

 ویت یرید هااهنگی مودر  یت آننا وم ان پ،یر گردد.

 وااا  معانیت ما یاوی  روی شانلیت در  خش گردشگری وم اناف

،یرویی ی ورو ااری  ااروی گردشااگرون در کشااور مااا وم اناااف ویااامتیه پاا

ظرنیااات مهااادیدی دورده  اااه یاااوری کاااه در صاااورف تااا،ب  یشاااتر 

گردشااگرون در  رواای وغ شاانرها مشاا   ویاماات کااکااان یتااود دورد. 

وصوال صانعت گردشاگری نیاغمناد عارمایه گا،وری نارویون در واااا  خاش 

.. دورد. وغ هااا وغ تالااه هتاا ه رعااتورونه یعااای  نیلیااه روحاات ی محااا ت ی .

ویاات ری عاارمایه گاا،وری دی تاای وهاات هاای  شاارویحی پاعااخگوی نیاغهااا 

نخووهد  اود.  ناا رویت مای  ایاد  اا وی ااد غمیناه هاایی  خاش وتوصای رو 

 ه صاهنه کشاانده ی عارمایه هاای آنناا رو در ویات صانعت  اه کاار گرنات. 

پردوواات یارونااه ی  ااااا  معانیاات هااای ما یاااوی  ااروی شاارکتنای ورویااه 

وادماف ی وهانیالف گردشاگری ی کلیاه عااغماننایی کاه در غمیناه  کننده

تاا،ب گردشااگرون وااارتی نعا یاات می ننااده تااریری  ااه ن اار ماای رعااد. 

وااااا  معانیاات هااای ما یاااوی  ااه رشااد ی نعا یاات شاارکتنا در تاا،ب هاار 

 ااه  یشااتر گردشااگرون  ااه کشااور وااادیر منااای در گهااترش ویاات صاانعت 

در واااا  خاش هاای صانعت  اه  وووهد دوشات ی در ننایات وداروف ماوتای

تای وووهد گ،وشات. ااالیه  ار آن واااا  معانیات هاای ما یااوی میتووناد 

موتاا  تاا،ب عاارمایه گاا،وری هااای وااارتی شااوده حاا،  گریهاای وغ 

وعرنه های و اری ی  یااه هاای ماا ی ونگیاره هاای میاااای تنات تا،ب 

 ویت عرمایه ها می  اشد.
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 وارکر دی ت  ر گردشگری دوولی 

ا  اه مهاانرف در دووا  کشاور ی وانایم نوویاد آن در ویویات وشوید مارد

عااالمت تهاام ی ریت وغ و رورهااای ووعااعه گردشااگری دوولاای وعاات. ویاات 

ویاادوماف نااه وننااا وغ ن اار ونتیااا  پااس وناادوغها ی وو یااد کارهااای تدیااد ی 

ووعااعه  هاایاری وغ مشااان  مایااد وعااته  ل ااه در صاارنه تااویی ورغی 

ری دوولاای  ااا یتااود عااود کاتاار کشااور نیاار مااودر وووهااد  ااوده گردشااگ

نهااوت  ااه گردشااگری وااارتیه وغ پیوعااتگی  روااوردور وعااته در ویاات روه 

دی ت می وووند واالش نااوده واا هریناه مهاانرون دوولای رو واا حاد وم اان 

کاهش دهاد. ی ای وغ روه ارهاای کااهش هریناهه وتااره هتلناا  اه صاورف 

تاار  کننااده عاااالنه  ااه وورهااا ی آهونهاانای مهااانروی وعاات وااا هرینااه م

ننایی کااهش یا اد. ورویاه کاوپت ی یوا هاای مهاانروی  اه کارکناان دی اته 

دونش ویانه یرغشا ارون ی  عیای مشاان  ییایه وغ تالاه پرشا ان وغ دیگار 

روه ارهااای مشااوق گردشااگری دوولاای وعاات. و ر یاااف کشااورهای دیگاار 

نشااان دوده وعاات کااه رینااد گردشااگری دوولاای پایااه وی  ااروی ووعااعه 

 تی  وده وعت.گردشگری وار

 ییات گ،وری  ر وعاس وعتاندوردهای  یت و اللی

ییااات گاا،وری ی اای وغ  خااش هااای م ااا  وتااروی  اغوریااا ی در صاانعت 

گردشااگری وعاات ی ماای وااوون آن رو ی اای وغ مناام وااریت وتااروی  اغوریااا ی 

شااارد.  ااا ویاات حااا  متتاادیان ویاات وماار در وعیاایت روهوردهااای ییااات 

گاا،وری گردشااگریه  ایااد وغ  ینشاانا ی دره مشااتری گاارویش  ااه عااار ی 

یناه آگااه  اشاند.  ایاد ووتاه دوشات هنگاامی میرون نعا یت ریوا در ویات غم

کااه ییااات  اار یوااد معیارهااای  اایت و اللاای وعیاایت ماای شااود یتااعیت 
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پی یده ی دشوورور مای گاردد. ییاات گا،وری  ار وعااس وعاتاندورهای  ایت 

و اللاای ماای  ایهاات  ااریا ووتااه  ااه رو حااه ییااات ی کواواات وغ دیاادگاه 

یوااا ی وتوصاایاف مشااتریه وعریاا  ورغش کاااال ی واادماف در میایهااه  ااا ر

 مشتریان  اغور هد  رو در پی دوشته  اشد.

ورویه ییاتنای ییایه  اروی گاریه وااص گردشاگرون وغ تالاه دونشا ویان ی 

دونااش آمااوغونه ورویااه ییاتنااای متنااو  در نتااو  مختلاا  عااا  ی ورویااه 

وخایاا  وغ عااوی هتلنااا  ااه صااورف مهااتییم  ااه گردشااگرون ی وورگردوننااا 

 ویت  خش می  اشد. وغ تاله ویدوماف مودر در

 وتوصی ی حدوی  کردن دوا ت دی ت در ومور گردشگری

وگر  ه در کشاورهای مختلا  میارون دوا ات در وماور متااایف وعات ی ای 

حتاای در تاهااایی کااه وداااا میشااود. ویتتاااد موتناای  اار  اااغور وغ ییااد ی 

 ندهای دی تی رهاا مای  اشاد دی ات  اه د یا  پیشاورد ووعاعه ویتتاادیه 

د دوولاایه وااامیت در آمااد عاااغماننای دی تاایه وی اااد حاایاات وغ صاانای

مهاای   ااا دواااف ی وااامیت عااایر هااد  هااای عیاعاای در ومااور  خااش 

وتوصاای نیاار مدوولااه می نااد.  ااا ویاات یتااود در  خااش گردشااگری ااادا 

دواف در یوونیت مروو ه نهاوه حاایات دی ات ی ن اارف  ار وتاروی یاوونیته 

 خااش وتوصاای  وااا حاادی  ااااع ااادا وونیااد در تاا،ب عاارمایه گاا،وری

می  اشاند.  اا ووتاه  اه آعای  پا،یر  اودن  خاش وتوصای ی هاینحاور 

یتااود  خااش هااای نیاااه وتوصاایه واادییت یااانون ماادین ی ریشاات  ااه 

شاا لی کااه عاارمایه عاارمایه گاا،ورورون  خااش وتوصاای رو ویااایت کنااد ی 

واحااای ووتیاااروف الغا در  نااار  ااوب گردشااگریه وی اااد ووهادیااه هااای 

ی رعاای  ایت  خاش وتوصای ی دی تای  اااع حرنه وی ی وی ااد هاااهنگ
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رینااد ویاات صاانعت وووهااد  ااود. در حااا  حاتاار  ااا ووتااه  ااه گهااتردگیه 

پی یدگی ی وناو  نعا یات هاایی  اون وادماف ومنیتای ویاامتیه پا،یروییه 

حااا  ی نیاا ه  ندوشااته گااارهه وولی اااف واادماف  ااان ی ی ... ووتواااروف 

ایر دعاتگاه هاا  خش وتوصی  هیار مهدید ی  اه شا   ناهااهناو  اا عا

 ی ننادهای متعدد دی تی وعت.

 وعتااده وغ کارشناعان م رب وارتی تنت وترو

وغ آن اا کااه گردشااگری ناوای نعا یاات واادماوی وعات ی  ااه میاارون غیااادی 

 ه ونارودی کاه در آن صانعت کاار مای کنناد ی  هاته مای  اشاده  ناا رویت 

ی کناونی  روی ووععه صنعت مر ور  ایاد  ادونیم کاه  اروی وحاروغ پهات هاا

 ه وعدود ونرود  اا  اه نگرشاناه منارونااه ی دونشای الغا وعاته اادا یتاود 

وختاا  ی وهتاایالف الغا در  اایت وکااار ماادیرون هتلنااا ی مروکاار ویااامتی 

 ه وتوص در  خاش دی تایه نیادون یا  وا  مشای مناعا  وعاتخدومی 

در وکااار مروکاار ورویااه دهنااده واادماف گردشااگریه ااادا یتااود عیهااتم 

روی ورویاان عاحج آماوغش کارکناان شاان  در ویات صانعت عاغمان یانته  ا

ی ااادا یتااود عیهااتم ووعااعه منااا د ونهااانی در وکااار  خشاانا ی مروکااره 

پاااییت  ااودن عااحج منااارف کارکنااان عااحوت وترویاای  ااه وتااوص در 

شنرعااتان هاااه ااادا یتااود وعااتاندورهای منااارویه کاوااود موعهاااف 

نااهه کاوااود آموغشاای گردشااگری ی موعهاااف آمااوغش اااا ی در ویاات غمی

آموغشاای ی... وغ تالااه مشاا الف نیااریی ونهااانی در  خااش گردشااگری 

 وعت.

 ا ووته  اه اادا یتاود وعااد  در  خاش ارتاه ی ویاتاای نیاریی ونهاانی 

در کشااورمانه ماای  ایهاات وغ کارشناعااان م اارب وااارتی در غمینااه 
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 رنامه ریاری ی وتارو  ختاوص در عاحوت ااا ی ی مادیریتی وعاتااده کارد. 

وی  ااه وتااوص در کشااورهای در حااا  ووعااعه ودااروف  ناایت و ر ااه 

محلااو ی وغ تالااه کاااهش هرینااه هااای ناشاای وغ دی اااره کاااریه وناارویش 

کاااروییه وعااتااده وغ آموغشاانای تااات واادمته وعااتااده وغ و نیاا  هااای 

مدیریتی الای ی  اه ریغ دنیاا ی ورویاان وعاتاندوردهای منااروی رو  اه دنواا  

 دوشته وعت.

وغشی ی ووععه منا د ونهانی  روی کارکنان شان  در ووععه  رنامه های آم

 صنعت گردشگری

مانااوا ووعااعه منااا د ونهااانی در  رگیرنااده دومنااه گهااترده وی وغ نعا یاات 

هااایی وعاات کااه مناتااریت آننااا اوارونااد وغ گاارینش ی وعااتخدوا نیااریی 

ونهااانی  ااه معنااای ونتخاااب وناارود مناعاا   ااروی مشااان  مناعاا ه واادییت 

وااووغن ووعااعه منااا د ونهااانی کااه در آننااا حیااوق ی  عیاعاات هااای وریاای ی

و ااا ی  کارنرمااا ی کارمنااد وعریاا  ی ملهااوص شااده  اشااده نااروهم آیردن 

وم اناف وهتی  ی آماوغش  اروی کارکناان  ادون معنای کاه  اه کارمنادونی 

کاااه االیاااه دورناااد وهتااایالف رعاااای واااود رو ودوماااه دوده ی مااادره 

ت من ااور دوده شااوده دونشااگاهی دریاناات کننااد نرصاات الغا  ااروی ویاا

ورغشاایا ی کارنرمایااان  وعاایله کارکنااان ی  ااا ع س ی واحااای حااد وشاا ی  

ون ات  ا ووهادیه  اه کارکناان. ویات اووما  کلیاد مونییات در دعاتیا ی  اه 

ووععه مناا د ونهاانی کاارو در  خاش گردشاگری میواشاند. در حاا  حاتار 

دیااد ی نیاار ماناوا ووعااعه منااا د ونهاانی  ااه نهااوی کااه در  ااال وعریاا  گر

عاااوتار عاااغمانی در ویاات  خااش یتااود ناادورد ی در ویاات غمینااه وصااالحاف 

گهااترده وی مااورد نیاااغ وعاات. وناارویش ظرنیاات موعهاااف وهتاایلی ی 
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آموغشاایه واکیااد  اار گهااترش رشااته ماادیریت تنااانگردی در دونشااگاهنا 

 ه من ور ویویات الاای ویات صانعته وی ااد ونگیارش در  خاش وتوصای 

موعهاااف حرنااه وی آمااوغش گردشااگری در  تناات وی اااد دونشاا ده ی

غمینه هاای هتلادوری واور گردونای ی حتاا واحاای  اورس تنات آماوغش 

ماادیرون ویاات  خااش در دونشااگاهنا وااارج وغ کشااور روه ارهااای پیشااننادی 

 .۵تنت ووععه منا د ونهانی در ویت  خش می  اشد

 

                                                           
واااامی روه ارهااا  رگرنتااه وغ پااییهش ون اااا شااده  اار کشااورهای وعااالمی مونااد در  ۵

) شاااهرخ  ه گردشااگری ماای  اشااد ی منوااد ویاات پااییهش نیاار قکاار ماای شااود  حااوغ

 (1۳۸۳دهدشتی ه ومیرحهیت ون ه وی , 


