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 پیشگفتار

هاای  ترین فعالیت هاای دییاا باا برایازی از ب ا      ردشگری به عنوان یکی از عظیمگ

کشاوز ایاران علیارمم عوقعیات عنا اس ع عرااع        . اصلی اقتصاد جهایی ازتباط دازد

های قابل عرضاه  جغرافیایی ع عجود بریازی از عواهس طبیعی، فرهنگی ع ایواع جاذبه

ی بریاز یاچیز ع میر قابل توجه زا از ایان  المللی، دزآع  اززبه بازازهای توزیرتی بین

 .بابت دازد

تعریفی این گویه از گردشگری بیان کارد    1991 ازعان جهایی گردشگری دز  ال 

 :ا ت

گردشگری فعالیتی ا ت که فرد دز عراافر  ع دز عکاایی راازز از ع اید عاادی      »

از  یا کش  ع ه ف تجاین عرافر  بی  از یک  ال طول یمی. ده رود ایجام عی

 (11: 1831عوح ،)«.های دیگر ا تفعالیت
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دزتعریا  گردشاگری     (1991)عبازای (1999)1پاپلی یزدی ع قایی به یقل ازا کینر

دزبع  جغرافیایی عبع اجتماعی به عفهوم عکان میرازع ل  کویت تاکیا کرد  ععای   

ا دز بع  جغرافیایی، گردشگری زعایی از فعالیت گذزایا ن اعقاا  فرامات یا    »:یویر 

عاز بعا   .شودتفریح که عرتلزم میبت شبایه از عکان عرکویی عادی ا ت تعری  عی

اجتماعی، گردشگری فصل عشترک بین زی گی عادی  اکنان بوعی ع زیا گی میار   

 «.گیردعادی گردشگری زا دز برعی

گردشگر کری ا ت که به قص  تفریح، تجاز  ع دی از رویشان به طوز عوقت یاه  »

م دز زعایی یه کمتر از یک زعز ع یه بی  از یاک  اال باه عکاایی     به قص  اقاعت دائ

 (13: 1831توالیی،)«.کن رازز از حوز  زی گی ع کازی رود  فر عی

به یظر یویرن  ، گردشگرکری ا ت که به قص  تفریح علذ  عگذزای ن اعقا  

زیا فرامت ،ایجام کاز اقتصادی عیادی از بااقوام عدع تان عدز زعایی کمتر از یک زع

افرادی که دزعصر یک زعزتعطیل .بی  از یک زعز عکمتر از یکرال  فر عی کن 

به همرا  رایواد  ازع ل  کویت رود به رازز ازشهرزفته عدز کناز جاذبه های 

طبیعی برای چن   اعت به تفریح عا تراحت عی پردازی  گردشگر ع روب عی 

گردشگری رازز ازشهر  همچنین افرادی که ازصبح یک زعز تعطیل به عناطق.شوی 

 .زفته عهنگام شس به ع ل  کویت رود باز عی گردی گردشگری 

                                                           

 
۹
Skinner –barand     
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 شهرستان صومعه سراعلل افزایش مدت ماندگاری گردشگران بانگاهی به 

 :مقدمه

زش  عتو عه ی شهریشینی عبه کازگیری تکنولوژی ع زن زی گی ایران اعرعزی زا 

که ررتگیهای جرمی عزعحی فزاین   .با عشکال  زیادی عواجه  ارته ا ت

گفته عی شودکه عرافر  عتغییر عکان .شهریشینی یکی ازیمویه های آن ا ت

شکل گردشگری دز ابعاد ع تل  یمود پی ا کرد ،یکی از اصلی عوقت،که اعرعز  به 

 .ترین زا  برای زفع ررتگی هاعتج ی  قوای جرمی عزعحی ا ت

عالع  برآن تو عه توزیرم دزکناززش  عتو عه عتعادل دزآع ها ع ایجاد ع ید 

زیرت  الم، عوجس تقویت جاذبه ها ع اعکایا  شهری ع اشتغال ع لی عتبادل 

 . ائه اززشهای فرهنگی ، ایرایی دز جاععه عیشودفرهنگ ها عاز

گردشگری زیرت ع یطی پای گردشگران زا به دعز ترین ع ع رععترین یقاط دییا »

کشای   ععوجس ایجاد یوعی ع الت اجتماعی دز تو عه عناطق ع ایجاد تعادل های 

عنطقه ای ش   ع باعث عیشود که تا یرا  گردشگری ع زیر  ارتهای جلس 

پاپلی یزدی ع )« .دز دعزترین یقاط ایجاد گردد( زا ،برق،آب ع ع ابرا )گردشگر

 ( 16:  1831 قایی،

هنری عطبیعی عدازا بودن  فرهنگی، ا تان گیالن ، از حیث جاذبه های تازی ی،

با بریاعه زیزی عع یریت ص یح عی توای   جاذبه های عن صر به فرد طبیعی،

 .گردشگران زیادی زا به  وی رود جلس کن 


