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 دهیچک
کنت    رتر پتییر کیهای فراغتی انسان را در طبیعتت اککانگردی، شکلی از گردشگری است که فعالیتیا طبیعت اکوتوریسم

در ایت  راشت   های کتنتو،، کبتنتی کیپ ی ه گیری ازبیعی   رهرههای طهای فرهنگی، کعنوی، دی ار   کطالعه جاذرهررداشت
ای، ساحلی   کیان ایران را تنو، طبیعی   دارا رودن تنو، آب   هوایی چهار فصل   اقلیمی کویری، کوهستانی، جنگلی، جلگه

ان در ررخورداری از ساحل   دریا، را توجه ره پتانسیل ایر دریایی پتانسیل رالایی در زکینه اکوتوریسم   گردشگری طبیعت دارد 
  الگوی جیب گردشگر در ای  زکینه، ضر ری   حائز اهمیت است که ای  کوضو، از اه اف ای  کطالعه استت   داشت  ررناکه

-ای است که کتیجیب سرکایه در صنعت رالقوه گردشگری دریایی   ساحلی، ایجاد اشتغال   ره تبع آن ایجاد درآک  راه چاره

 ه اقتصاد عموکی کشور کمک نمای  تا از  ارستگی ره اقتصاد نفتی ره ت ریج رهایی یار  توان  ر
 

 ، ایراندریای مازندرانگردشگری، اشتغال،  کلیدی: کلمات

 
 

  مقدمه. 1

پییر ره همراه که گردشگر یسود ررای کشورهای درآک    کهشود گردشگران کی جیبهای گردشگری کوجب جاذره
آنها  وانن  از طرق کختلف کانن  کشا رزی، صنعت   تولی  درآک  کسب نماین ؛ که هرک ام ازتکشورها کی داشت خواه  

رسیاری از جواکع از نظر کسب درآک  از طرق کیکور در  ضعیت کناسبی قرار  کنارع است  کستلزم  جود اککانات خاص  
اککانات لازم ررای گردشگری  کنن   شتغالزایی   ا توانن  از طریق گردشگری کسب درآک کلیه جواکع کی "ن ارن   لی تقریبا

یعنی ره همان  ،یک ر یه د سویه دانست توان گردشگری رادر ای  کیان کی ( 3) ای خاص فراهم استره گونه در هر کشور،
های اثر کسافرت ساکنی  کشور ره ریر ن از آن کتحمل هزینه رر کن ،جیب گردشگر درآک  کسب کی ترتیب که کشوری را

که در  آن است هزینه حاصل در از ای  ر  استفاده خالص از گردشگری کرروط ره رارطه کیان درآک    گردد رزی نیز کیا
-زیرا در حالی که اثر اقتصادی آن در تراز پرداخت شود کحسوب کی "صادرات    اردات ناکرئی" ره عنوانها کوازنه پرداخت

نظیر درآک های ره دست آک ه از ارائه خ کات افراد یک  های ناشی از آن،گردد؛ درآک ظاهر کی های یک کشور کشهود  
توان ره ای  نتیجه کعلوم نیست  را رررسی آثار کستقیم گردشگری رر ر ی درآک  کلی کی کشور در کشور ریگانه کشهود  

اری از کشورهای توسعه گردد  رسیخارجی در کجمو، کنجر ره افزایش درآک  کلی کی رسی  که کخارج گردشگران داخلی  
سهم درآک  گردشگری در  آ رن   ره دست کی حتی کشورهای در حال توسعه از طریق گردشگری درآک های کلانی را یافته  

 شود در رعضی کشورها ره عنوان کنبع اصلی درآک  کلی ارزیاری کی ره طوری که ر  ره افزایش است،درآک  کلی ای  کشورها 
در نتیجه گسترش    کحصولات داخلی ره خارجیان   شناسان ن تولی ات   کهمی در تحصیل ارز   جریان گردشگری  سیله
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 اشتغال، ایجاد سبب اقتصادی نظر گردشگری از   راشدر نتیجه کسب درآک  کی  سعت دادن رازارهای صادراتی است  
  است درآک  افزایش   ریکاری کاهش

 هامواد و روش. 2

درآک  حاصل از رخش گردشگری ساحلی آکاری -فوق، ای  پژ هش در نظر دارد تا را رررسی توصیفی را در نظر گرفت  کوارد
های آکاری ررای  اساس را استفاده از داده دریایی در جهان، ایران   کشورهای کنتخب ساحلی ره اهمیت ای  رخش رپردازد 

-تیه   تحلیل قرار گرفت  ای  اطلاعات اکثرا از سایحاصل کنارع داخلی   خارجی، اطلاعات کورد نظر جمعآ ری   کورد تجز
کانن  رانک جهانی، شورای جهانی سفر   گردشگری، کرکز آکار ایران، رانک کرکزی جمهوری  ری  المللی   داخلیهای کعتبر 

 اسلاکی ایران       استخراج ش ه است 

 نتایج و بحث. 3

ش    ره  تب یل جهان درآک زای صنعت سوکی  ره سازیخودر    نفت صنایع از پس گردشگری صنعت 4102در سال 
درص  از تولی  ناخالص داخلی جهان را در  01ترلیون دلار نزدیک ره  6/7طوری که گردشگری در انوا، کختلف خود کعادل 

شغل،  00کیلیون شغل در جهان ایجاد کرده است، یعنی تقریبًا ره ازای هر  477تشکیل داده است   ای  صنعت،  4102سال 
(، ر ن  سهم درآک  حاصل از صنعت گردشگری در تولی  0یک شغل کرروط ره رخش سفر   گردشگری است  در شکل )

 4146-0991(، طی د ره 0G20) 41ناخالص داخلی ایران را کیانگی  جهانی، خا رکیانه   گر ه کشورهای پر درآک  جی 
 ( 1راشن  )رینی کی، پیش4101های رع  از سال کقایسه ش ه است  سال

 
 2112ماخذ: شورای جهانی سفر و گردشگری،     GDP: سهم درآمد مستقیم گردشگری در 1شکل 

که ریشتر از کتوسط جهانی    4111تا  0997های غیر د ره سال ر ن  سهم گردشگری ایران در تولی  ناخالص داخلی ره
 ،4102 سال در ایران داخلی ناخالص تولی  در گردشگری   سفر کستقیم کنطقه روده است، در راقی سالها کمتر است  سهم

ای  در حالی است که سهم   است روده داخلی ناخالص تولی  کل از درص  3/4ره  ریال نزدیک کیلیارد 040   هزار 437
توان ره فاصله درص  است  را دقت ره ر ن  ای  سهم کی 3   9/4، 7/4خا رکیانه، گر ه کشورهای پردرآک    جهان، ره ترتیب 

 41طرفی تأثیرپییری سهم جهانی از  کم کشورهای همسایه شاکل کشورهای خا رکیانه نسبت ره کیانگی  جهانی پی ررد  از
کشور پردرآک  جهان کشهود است  را توجه ره شباهت کشورهای خا رکیانه   ایران از لحاظ  ارستگی ره تولی    صادرات 

 را 031 جایگاه آکاری، شاخص ای  در های نفتی، ای  فاصله کیان ایران   کشورهای کیکور شایان توجه است  ایرانفرآ رده

                                                 
 ،برزیل ،ترکیه، استرالیا، اندونزی، عودیس عربستان، روسیه، ژاپنن، ، چیایتالیان، ، آلمابریتانیا، فرانسه، اروپا اتحادیه ،آمریکا متحده ایالاتشامل 1 

 .دارند اختیار در را جهان اقتصاد درصد ۵۸ مجموع در که مکزیک و جنوبی آفریقای ،جنوبی کره، هند ،کانادا، آرژانتین
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است  گرفته قرار سعودی عررستان   عمان پاکستان، ترکیه، اردن، لبنان، همچون کشورهایی از رع    داده اختصاص خود ره
(1)  

، کیانگی  خا رکیانه، کشورهای ( سهم اشتغال کستقیم در رخش گردشگری نسبت ره کل اشتغال ایران4در شکل )
ها، سهم (، در اکثر سال4نشان داده ش ه است  را توجه ره نمودار شکل ) 4146تا  0991توسعه یافته   جهان، طی د ره 

-4102اشتغال ایران را فاصله، کمتر از کیانگی  جهانی   خا رکیانه است  کیانگی  سهم اشتغال رخش گردشگری طی د ره 
درص  از کل اشتغال را تشکیل  1/3، 7/3   6/3، 3/4  جهان ره ترتیب ررارر را  G20ان، خا رکیانه، گر ه ، ررای ایر0991

 ده  کی

 
 2112: سهم اشتغال مستقیم گردشگری از کل اشتغال     ماخذ: شورای جهانی سفر و گردشگری، 2شکل

 هستن ، کرتبط گردشگری در ایران حوزه هر غیرکستقیم   کستقیم طورره که کشاغلی کجمو، ،4102 سال در همچنی 
ای  در حالی است که ای  سهم ررای خا رکیانه   جهان ره   است نفر شغل روده 024432111 کشاغل یعنی کل از درص  3/1

 ( 1ده  )درص  از کل کشاغل کوجود در اقتصاد را تشکیل کی 6/9   8/8ترتیب 

گونه استنباط کرد که هر یک درص  اشتغال کستقیم در رخش توان ایناز تقسیم سهم گردشگری رر اشتغال، کی
( نشان داده ش ه است  را توجه ره 3کن   ر ن  ای  شاخص در شکل )گردشگری، چن  درص  از تولی  ناخالص کلی را ایجاد کی

لی  توان دریافت یک درص  اشتغال رخش گردشگری ایران ریش از یک درص  در تو(، کی3ر ن  ای  شاخص در شکل )
توان  جیاریت گیاری در رخش گردشگری ایران کیده  که اشتغال   سرکایهکن   ای  نشان کیناخالص داخلی درآک  ایجاد کی

 اقتصادی داشته راش   ای  درحالیست که ای  شاخص ررای کیانگی  خا رکیانه   جهان کمتر از یک است 

 
 2112ماخذ: شورای جهانی سفر و گردشگری،   : نسبت سهم درآمد به اشتغال مستقیم گردشگری   3شکل
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است  کیانگی   ش ه حاصل کشور ره  ر دی گردشگران راه از که درآک ی یعنی گردشگر یا صادرات ناکرئی، صادرات
درص  از  4/6   4/1، 7/0، ررای ایران، خا رکیانه   جهان ره ترتیب ررارر را 4102تا  0991سهم صادرات گردشگر طی د ره 

 سال راش   که ره طور کشخص ایران در ای  کورد کمتر از کیانگی  جهانی   حتی کشورهای کنطقه است  درات کیکل صادر
 1/3 خا رکیانه، کیانگی  را که روده( صادرات کل از درص  0/0) ریال کیلیارد 422913/ 2 رر رالغ ، صادرات گرشگر ایران4102
ده   ساله نشان کی 01دشگر چن  کشور کنتخب شاکل ایران را طی د ره ج  ل یک، پیشبینی صادرات گر  دارد فاصله درص 

 عررستان   پاکستان عمان، کصر،  لبنان، ترکیه، اردن، نظیر کشورهایی ذیل   جهان 074 رتبه در رینیایران در ای  پیش
 ( 4106است )شورای جهانی سفر   گردشگری،  گرفته قرار سعودی

 4146تا  0991راش  که ر ن  آن طی د ره ها کیگیاریدشگری نسبت ره کل سرکایهگیاری در صنعت گرسهم سرکایه
 4102تا  0991( آ رده ش ه است  طی د ره 2  جهان در شکل ) 41ررای ایران در کقایسه را کیانگی  خا رکیانه، گر ه جی 

ره کیانگی  جهانی   خا رکیانه که ره ها نسبت گیاریدرص ی از کل سرکایه 0/3گیاری فقط ایران را کیانگی  سهم سرکایه
گیاری ررارر را سرکایه 4113تا  4110های راش ، فاصله زیادی دارد  ایران فقط طی سالدرص  کی 2/8   3/2ترتیب ح  د 

گیاری ایران در رینی سازکان گردشگری جهانی، کیزان سرکایهکیانگی  جهانی از نظر سهم داشته است   رراساس پیش
 41همچنان ره کیانگی  جهانی نخواه  رسی   نکته حائز اهمیت تأثیرپییری سهم جهانی از  4146گری تا سال صنعت گردش

 ( 4106کشور توسعه یافته است )شورای جهانی سفر   گردشگری، 

 
 6102گذاری در بخش گردشگری     ماخذ: شورای جهانی سفر و گردشگری، : سهم سرمایه4شکل

دارای ارزش اقتصادی است که ره خوری شناخته کانن  گردشگری  0که خ کات اکوسیستم  اقعیت ای  استاز طرفی 
ر لیل خصوصاً اکوسیستم ساحلی   دریایی ها ان   را ای  حال، شواه  فرا انی  جود دارد که رسیاری از اکوسیستمش ه
علا ه رر اینکه از آن رهره رهینه ررده ان  که ای رسی هان    ره نقطهدستخوش تغییر ش ه ،  سوء ک یریت ناکتناسبررداری رهره
گردشگری دارای اشکال   در خطر استشان زن ه کان نشان ررای طولانی ک ت    توانایی ررای ارائه خ کاتشود رلکه نمی

ست که رسته ره        ا گردشگری درکانی، گردشگری کاری، گردشگری تفریحی، تاریخی ،گردشگری فرهنگیکختلف نظیر 
های فراغتی انسان را در طبیعت گردی، شکلی از گردشگری است که فعالیتیا طبیعت 4اکوتوریسمایط، کتفا ت است  شر

های کتنو،، پ ی ه گیری ازهای طبیعی   رهرههای فرهنگی، کعنوی، دی ار   کطالعه جاذرهکن    رر ررداشتپییر کیاککان

                                                 
1 Ecosystem Services 
2.Ecotourism 
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در ای  کیان ایران را تنو، طبیعی   دارا رودن تنو، آب   هوایی چهار فصل   اقلیمی کویری، کوهستانی، راش   کبتنی کی
های ای، ساحلی   دریایی پتانسیل رالایی در زکینه اکوتوریسم   گردشگری طبیعت دارد  ایران ره لحاظ جاذرهجنگلی، جلگه

های طبیعی را داراست، را ای   جود از لحاظ ه پنجم جاذرهکشور ررتر جهان قرار دارد   رتب 01گردشگری، در کیان 
 ای  کنارع، جایگاه کطلوری ن ارد ررداری از رهره

 1هزار نفر گردشگر  ارد ایران ش ه است که  111کیلیون    2تع اد  0394از لحاظ جیب گردشگر خارجی در سال 
کیلیارد دلار ارز از  01کیلیون نفر روده است که  7گر از ایران ان   لی خر ج گردشکیلیارد دلار ررای کشور درآک  ارزی داشته

(  از طرفی ایران 4ها در صنعت گردشگری  جود دارد )کیلیارد دلار کسری تراز پرداخت 1ان   را ای  حساب کشور خارج کرده
 (  4راش  ) کیلیارد دلار دراک  ارزی داشته 41کیلون نفر گردشگر  ر دی را  41تع اد  0212رای  در سال 

 0391اکا در رخش گردشگری داخلی، رراساس آخری  آکارناکه رخش گردشگری  ارسته ره کرکز آکار ایران که در سال 
ان   از ای  درص  خانوارهای ایرانی ح اقل یک سفر داشته 12    28، ره ترتیب 0391کنتشر ش ه است، در رهار   تارستان سال

 .است روده شبانه را اقاکت تارستان، فصل در داخلی سفرهای از درص  67   رهار فصل در داخلی سفرهای از درص  60کق ار 
های ر  ن اقاکت شبانه را درص  کسافرت 20های را اقاکت شبانه   درص  کسافرت 46در همی  آکارناکه آک ه است که تقریباً 

های ره استان 0391های انجام ش ه در سال در سفر 0ه ف تفریح انجام ش ه است  آکار کرروط ره تع اد نفر شب اقاکت
-درص  از سفر اقاکت 06، نزدیک ره 3آ رده ش ه است  رراساس اطلاعات ج  ل  0سواحل جنوری دریای کازن ران در ج  ل 

ره سه استان سواحل جنوری دریای کازن ران صورت گرفته است  در  0391های انجام ش ه کل کشور در رهار   تارستان سال 
های کل کشور در درص  از سفر اقاکت 9های انجام ش ه ره نوار ساحلی شمال کشور   درص  از کل سفر اقاکت 6/16ی  ای  ر

(  در ری  سه استان نوار ساحلی دریای کازن ران، کشخص 2ره استان کازن ران صورت گرفته است ) 0391رهار   تارستان 
کحور جاده  ر دی ره  1جیب انوا، گردشگر دارد  ای  اکر را توجه ره  جود  است که استان کازن ران ریشتری  اقبال را از لحاظ

درص  ه ف سفرهای گردشگران ره  71ح  د  که است حالی در استان، خط راه اه    سه فر دگاه، د ر از انتظار نیست  ای 
  را (4)کازن ران عنوان ش ه است های ساحلی شمال کشور خصوصا استان کازن ران، رازدی    تفریح در سواحل   دریای استان

نفر شب اقاکت گردشگران در تارستان  0121112111نفر شب اقاکت گردشگران در رهار    728112111ای  حساب نزدیک ره 
 ان  ، از دریا در استان کازن ران رازدی  کرده0391

 1331  تابستان و بهار در نهای ساحلی شمال ایرااستان شده به انجام سفرهای اقامت شب نفر : تعداد1جدول 

 کنطقه 

 
 کازن ران گیلان گلستان

های ساحلی دریای استان
 کازن ران

 کل ایران

 03720722640 4023092974 0020912224 621642872 221662616 رهار

 02624672119 4329472466 0222012308 726112170 029002377 تارستان

-سهم از استان

 های ساحلی )%(
4/03 4/31 6/16 - - 

سهم از کل 
 سفرها )%(

0/4 8/2 9 9/01 - 

 0391کاخی: آکارناکه گردشگری کرکز آکار ایران، 

اکر زه گردشگری دریایی ره عنوان یکی از انوا، کهم   کتنو، گردشگری در حال رش    توسعه است ره نحوی که رش  

ان    در سال کیلیون نفر در جهان سفر دریایی داشته 06د تع ا 4104در سال  درص ی را در جهان دارد ره طوری که 8سالیانه 
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 داشت  نظر از ایران دنیا، کشورهای ری  درکیلیارد دلار رالغ ش ه است   32کیلیون نفر را درآک ی کعادل  41ای  رقم ره  4103

-جاذره   فرهنگی   یخیتار هایجاذره داشت  ره توجه را   شودقلم اد کی جهان ا ل کشور 1 جز  گردشگری طبیعی کنارع

دریاست   ایران طبیعی هایجاذره از یکی  است ررخوردار خارجی   داخلی گردشگرجیب  ررای خاصی جایگاه از طبیعی های
 اککانات چنی  از کشوری کمتر   آین کی شمار ره ایران سرزکی  در آری نقطه عمان   دریای فارس خلیج کازن ران، دریای

را توجه ره پتانسیل رالقوه ایران در گردشگری طبیعی شای  رتوان حلقه کفقود ش ه در ای  زکینه را است   ررخوردار طبیعی

 ( 3راش  )کیلوکتر طول نوار ساحلی دارای کزیت کطلق کی 1811دانست، زیرا ایران را دارا رودن  گردشگری دریایی

 گیرینتیجه .4
   قفقاز کرکزی، آسیای تلاقی کحل نیز   ار پا   آسیا ری  کرز رد که است جهان یدریاچه تری رزرگ کازن ران، دریای

از آستارا در  درص ( 02آن )نزدیک ره  کیلوکتر 911 که است کیلوکتر 7111 ح  د دریا ای  0ساحلی خط طول  دارد قرار ایران
درص ( از ساحل  4/37کیلوکتر ) 331را دارا رودن  کازن ران، (  استان0راش  )کی ایران سواحل در شرق جزء اترک ر د تا غرب

است، داشت  سه داده اختصاص خود ره ایران شمالی سواحل در را ساحلی خط ریشتری  که استانی عنوان دریای کازن ران، ره
-های طبیعی، کنبعی سرشار از فعالیتاست   همچنی  را داشت  تنو،   جیاریتش ه رن ر نوشهر، فری  نکنار   اکیرآراد شناخته

-کیلیون نفر سفر دریایی انجام کی04تفریحی ررای گردشگران است  را ای  حال در ایران علیرغم اینکه سالیانه ح  د های 

 ( 2پییرد  لی تقریباً اغلب آنها ره قص  خری  از رازارهای کناطق آزاد جنوری است )

 ر د فنا ری   ، ت گردشگریدرآک زایی   ر نق صنعتولی  شغل   ر نق گردشگری دریایی علا ه رر  اتاکتیازاز 
از  ده  های نوی  دریانوردی ره کشور است که همی  اکر اککانات رسیار زیادی را در اختیار دیگر صنایع کشور قرار کیسیستم

  گیاری داخلی یا خارجی نبود سرکایه ،کوفقیت گردشگری دریایی ایران ایران   ع م عرصه گردشگری دریایی کشکلات
 شای  رتوان است  جهت جیب سرکایه   ره کار رست  آن را یک یگر های ذیررط   همکاری نکردن آنهاارگانناهماهنگی ری  

، اکا سود سرشار صنعت کردنبودن سرکایه   حمایت کالی د لت را دلیل کوفق نش ن گردشگری دریایی ایران عنوان 
های خصوصی رسیاری از شرکت طوری کهره  خصوص صنعت گردشگری دریایی رر هیچ کس پوشی ه نیست،ه گردشگری ر

های گیاریشان در ایران حاضر ره سرکایهتضمی  فعالیتگیاریشان   شفاف ش ن کسیر سرکایهداخلی   خارجی در صورت 
ای ک  ن ررای جیب سرکایه داخلی   خارجی   صرف آن توان ناشی از نبود ررناکهای  را کیهنگفت در ای  صنعت هستن   

که در  توان دریافتکیرا کمی توجه ره ای  کوضو، انجاک ، دانست  ره جیب گردشگر ساحلی   دریایی کی در اکوری که
   (0) صنعت گردشگری ایران را ر نق داد رتوانگیاری صورت ایجاد شرایط کناسب ررای سرکایه

کنن    ریشتر ه فشان تفریح کیرا ای   جود همانطور که قبلا ذکر ش ، خیل کسافرینی که جهت تفریح ره کازن ران سفر 
گیاری   اشتغالزایی که در در سواحل   دریای کازن ران است، کسافری  داخلی هستن   همچنی  از همان سهم ان ک سرکایه

رخش گردشگری ایران صرف   ایجاد ش ه است، تنها رخش کوچکی کرروط ره صنعت گردشگری در ساحل   دریا است  
درص  نرخ ریکاری در  04 -ی اقتصادی کشور   استان کازن ران اکر ریکاری   اشتغالزایی است هازکانی که یکی از چالش

درص  اشتغال اقتصاد دنیا را ره طور کستقیم    01توان  ره طور کیانگی  ح  د   زکانی که گردشگری کی  -استان کازن ران
  را توجه ره (2) انی است، رای  ره دنبال راه چاره رودغیرکستقیم ره خود اختصاص ده    ای  سهم در ایران نصف کیانگی  جه

کطالب ذکر ش ه   سهم گردشگری در اشتغالزایی   ایجاد درآک    را توجه ره پتانسیل ایران در ررخورداری از ساحل   دریا، 
ای  کطالعه است    الگوی جیب گردشگر در ای  زکینه، ضر ری   حائز اهمیت است که ای  کوضو، از اه اف  داشت  ررناکه

-ای است که کیجیب سرکایه در صنعت رالقوه گردشگری دریایی   ساحلی، ایجاد اشتغال   ره تبع آن ایجاد درآک  راه چاره

                                                 
1 Coastline 
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های رالقوه توان  ره اقتصاد عموکی کشور کمک نمای  تا از  ارستگی ره اقتصاد نفتی ره ت ریج رهایی یار   را شناخت ظرفیت
توان ا لا رضایت ریشتر صنعت گردشگری ساحلی، را جیب   اختصاص درست سرکایه در ای  رخش کیاستان کازن ران در 

گردشگران داخلی را جلب کرد   در نتیجه در جیب ریشتر گردشگر داخلی ق م ررداشت، د کاً از خر ج گردشگران داخلی   ره 
ایت ره جیب گردشگران خارجی   ارزآ ری از ای  تبع خر ج ارز ررای تفریحات دریایی در کشورهای همسایه کاست   در نه

ای را ررای جیب   سوق دادن های رالقوه   رالفعل کنطقهای است که پتاسیلطریق دل رست  ای  خود نیازکن  الگو   ررناکه
تباط دادن رن ی کن    را ارها   ترجیحات تفریحی   تفرجی را ررای گردشگران ا لویترهینه سرکایه رشناسان    ای  ارزش

 ای  د  رخش، کوثر  اقع شود 

 . مراجع5
ان ازه گیری   عواکل کؤثّر رر تمایل ره پرداخت گردشگران ساحلی رتا استتفاده (  0390راسخی، س  کریمی، س  حاک ی، م  )  0

: 0گردشتگری  توسعه   ریزیررناکه ی خزر  کجله دریای سواحل ررای کوردی یگیاری کشر ط: یک کطالعهاز ر ش ارزش
(4  )03-34  

 های کختلف سازکان کیراث فرهنگی   گردشگری ایران، آکار   اطلاعات  سال  4
 تلفیقتی رهیافتت از استتفاده رتا دریتایی گردشتگری توستعه ررای رهینه استراتژی (  تعیی 0392)  م رضایی، ی  زاده، کمائی  3

SWOT-ANP (کیش جزیره: کوردی کطالعه  )23-09( :10)01  جغرافیایی فضای  
 ( 0391کرکز آکار ایران، آکارناکه گردشگری، )  2

5. WTTC, (2015) Travel and Tourism Economic Impact 2015: World. World Travel and Tourism Council, 

London, UK. 

 


