
 

 

 

 محیط زیست، بستر گردشگری مسئوالنه !درس هفتم

 هبى سا ًبم ثجشیذ؟ّبی گشدضگشی وطَسچٌذ هَسد اص خبرثِ -1

 ضْش سَختِ دس سیستبى ٍ گٌجذ سلطبًیِ دس صًدبى وَیش هػش دس اغفْبى، آثطبس ثیطِ دس لشستبى،

 )تؼشیف( گشدضگشی چیست؟ -2

ذافی دیگش ٍ حذاوثش یه سبل خْت تفشیح ٍ اّ سٍص ضَد ٍ فشد ثشای حذالل یهی وِ خبسج اص هحل صًذگی اًدبم هیسفش ٍ فؼبلیت

 .ًوبیذالبهت ٍ گطت ٍ گزاس هی

 هٌذ ثشای گشدضگشی خبسخی است؟هیه اص هَاسد صیش خضٍ اّذاف اسصشوذا -3

 ّبی تبسیخیخبرثِ ج(           ّبی فشٌّگیة( خبرثِ        ّبی طجیؼیخبرثِ الف(

 توبم هَاسد

 تثشیذ. ًام سا ایشاى اص سفش تِ داخلی ٍ خاسجی گشدشگشاى اّذاف تشیي)هْن

 تِ خاسجی گشدشگشی تشای اسصشوٌذ ّذفی داخلی، گشدشگشی تش ػالٍُ ایشاى، دس تاسیخی ٍ فشٌّگی طثیؼی، ّایجارتِ اًَاع

 (.سٍدهی شواس

 اثشات ٍ هضایبی گشدضگش ثش یه هٌطمِ چیست؟ -4

 تَاًبیی تشٍیح صثبى ٍ فشٌّگ ٍ سسَم اص طشیك گشدضگشاى وست دسآهذ؛ ایدبد فشغت خزة سشهبیِ؛ ایدبد فشغت هطبغل )ًَیي(؛

 تٌَیسیذ. سا گشدشگشی هٌطقی تَسؼِ هضایای)

 تشای اٍ گشدشگش، یک ٍسٍد صهاى اص. کٌذهی ایفا هیضتاىکشَسّای  ،اقتصادی شکَفایی دس هؤثشی ًقش گشدشگشی (الف

 کٌذ.هی ّضیٌِ هٌطقِ یک ّایجارتِ دیذى ٍ سَغات خشیذ گزاس، ٍ گشت ٍ تفشیح آهذ، ٍ سفت اقاهت، ٍ غزا تأهیي

 هْواى تأسیسهاًٌذ  ًَیي هشاغل ٍ سشهایِ جزب تشای ّاییفشصت ایجادهَجة  گشدشگشی، خذهات اسائِ ب(

 .شَدهی هیضتاى جَاهغ دسٍ ...  گشدشگشی ٍ هسافشتی خذهات ّایششکت پزیشایی، هشاکض ،پزیشّا

 سسَم کشَس هیضتاى، ٍ فشٌّگ ٍ صتاى تشٍیج هْن است. صیشا تَاًایی ًیض هیضتاى کشَسّای فشٌّگیاص ًظش  گشدشگشی ج(

 شَد.(گشدشگشاى فشاّن هی طشیق اص



 

 

 

 وٌذ؟یه گشدضگش دس چِ هَاسدی ّضیٌِ هی -5

 ّبی هٌطمِغزا ٍ البهت ؛ سفت ٍ آهذ ؛ تفشیح ٍ خشیذ سَغبت ؛ دیذى خبرثِتبهیي 

 ّبیی ساثطِ تٌگبتٌگ داسد؟گشدضگشی ثب چِ چیض -6

 التػبدی ٍ احتشام هتمبثل ثب اهٌیت سیبسی،

 است؟ هْن اختوبػی ٍ فشٌّگی ثؼذ اص گشدضگشیچشا  -7

 صثبى، تشٍیح ثِ گشدضگشاى طشیك اص تَاًٌذهی هیضثبى وطَسّبی ٍ خَاهغ صیشا است، هْن ًیض اختوبػی ٍ فشٌّگی ثؼذ اص گشدضگشی

 .ثپشداصًذ خَد اختوبػی سسَم ٍ فشٌّگ

 ثٌَیسیذ. سا گشدضگشی ّبیخبرثِ ثب ثشخَسد ًحَُ اص ًوًَِ دٍ -8

 حدبص هٌطمِ ٍ سَسیِ ػشاق، وطَسّبی دس داػص هبًٌذ تىفیشی افشاطی ّبیگشٍُ هبًٌذ هٌفی ثشخَسد

 .تبسیخی – آثی ّبیسبصُ ٍخَد ٍاسطِ ثِ ضَضتش، ضْشستبى هبًٌذ هثجت ثشخَسد

 .است هْن گشدضگشی ًظش اص..............  ّبیسبصُ ٍخَد ضَضتش دس -9

 تبسیخی –آثی 

 ػَاهل اغلی هَثش دس گشدضگشی دس ایشاى وذاهٌذ؟ -11

ّبی اخاللی هشدم ٍ ػاللِ هتٌَع ٍ ّوچٌیي ٍیظگیطجیؼی ٍ ّبی هَلؼیت خغشافیبیی ؛ تٌَع ًظادی، صثبًی، لَهی، فشٌّگی ؛ خبرثِ

 ثِ سیش ٍ سفش

 تٌَیسیذ. سا ایشاى دس گشدشگشی اصلی دّیذ.        ٍ یا      ػَاهل تَضیح سا ایشاى دس گشدشگشی )پیشیٌِ

 فشٌّگی، قَهی، صتاًی، ًژادی، تٌَع جغشافیایی، هَقؼیت. داسد گشدشگشی دس طَالًی قذهت کِ است کشَسّایی اص یکی ایشاى

 هحسَب ایشاى دس گشدشگشی اصلی ػَاهل اص سفش ٍ سیش تِ ػالقِ ٍ هشدم اخالقی ّایٍیژگی ّوچٌیي ٍ هتٌَع ٍ طثیؼی ّایجارتِ

 (.شَدهی

 ّب ًطبًگش چِ چیضی ّستٌذ؟سشاوبسٍاى -11

 ًطبًگش لذهت ٍ اّویت سفش دس ایشاى ّستٌذ.

 



 

 

 

 )تؼشیف( ّبیی ثَدًذ؟سشاّب چِ هىبىوبسٍاى -12

-ّبی تدبسی دس ایي هٌبصل البهت هیّبی طَالًی ٍ غؼت الؼجَس ثَدًذ وِ هشدم ٍ وبسٍاىی ثب اهىبًبت هتفبٍت دس ثیي هسیشهٌبصل

 وشدًذ.

 گشدی وْي دس ایشاى چِ سٍیذادی ثَد؟ًوبد طجیؼت -13

 سیضدُ ثِ دس 

  است. ..............ٍ  ..............سٍص آضتی ثب  ،سیضدُ ثِ دس -14

 است؟( سٍصی چِ طثیؼت تا آشتی )سٍص                  طجیؼت –صهیي 

 ًوبد گشدضگشی هزّجی ثیي هسلوبًبى چیست؟ -15

 هشاسن حح

 ًبهِ ًَیسی چیست؟سفش -16

 ًگبسد.ّبی دسٍاى سفش سا ثشای دیگشاى هی، احسبسبت ٍ سخذادخضئیبت ،ّبضٌیذُ ،ّبسجىی ادثی است وِ دس آى ضخع دیذُ

 ثٌَیسیذ. سا ( ثش هحیط صیستهذیشیت ٍ سیضیثشًبهِ ثذٍى) گشدضگشی ًبهطلَة آثبس -17

 یبدگبسی ػٌَاى ثِ ٍ داسًذهی ثش سا تبسیخیاثش  یه اص ایلطؼِ هثبل ثشای. وٌٌذهی تخشیت سا تبسیخی ثٌبّبی گشدضگشاى گبّی (الف

 .ثشًذهی خَد ثب

 هذت دساص دس وِ است طجیؼی هٌظشّبی ٍ اًذاصّب چطن دس ّبتخشیت ٍ تغییشات ایدبد گشدضگش، حضَس پیبهذّبی تشیياغلی اصة( 

 داسد. هٌطمِ ّش صیست هحیط تغییش دس اسبسی ًمطی

 ًبهطلَة آثبس اص دیگش یىی تَاًذهی صیست هحیط صًذُ غیشُ ٍ صًذُ اخضای سبیش ٍ آة ،طجیؼی هٌبثغ اص سٍیِثی استفبدُ ج(

 ثبضذ. هذیشیت ٍ سیضیثشًبهِ ثذٍى گشدضگشی

 ضشایط ثِ تَخِ ثذٍى وِ ضًَذهیسبختِ  تدبسی ٍ گشدضگشی ّبیهدتوغ البهتی، اهبوي اًَاع گشدضگشی، هٌبطك اص ثشخی دس د(

 . یبثٌذهی تَسؼِ صیست هحیط تَاى ٍ طجیؼی

 .وٌذهی تحول غیشلبثل ًیض هحلی هشدم ثشای سا ضشایط ثَهی ّبیپٌِْ ثِ ٍسٍد اٍلبت گبّیُ( 

 

 



 

 

 

  چیست؟ ثبداة سَست -18

-)یکی اص چشوِ ی دس هبصًذساى است.ى ثبداة سَست دس ًضدیىی ویبسش سبستشاٍستٌی ون ًظیش دس خْب ٍ لىبًیپ ّبییىی اص چطوِ

 ّای پلکاًی ٍ تشاٍستٌی کن ًظیش جْاى دس کجا قشاس داسد؟(

 سَست چیست؟ هل تْذیذ وٌٌذُ ثبداةیىی اص ػَا -19

 ثشًذ.دس طَل ّضاساى سبل سا اص ثیي هی تطىیل ضذُ ّبیّب است وِ ثلَسچطوِذى گشدضگشاى ثب وفص ثِ داخل ٍاسد ض

 تش ثَدُ؟ت ایشاى دس حفبظت هحیط صیست هَفكوذام یه اص تدشثیب -21

 وبًی ثشاصاى دس ًضدیىی هْبثبد. تبالة

 ثبضذ؟شی ایشاى وذام هحل هیًگاٍلیي سبیت پشًذُ -21

 تشاصاى تِ چِ چیضی تثذیل شذُ است؟( کاًی )تاالب                                              تبالة وبًی ثشاصاى

صًذگی هشدم هحلی ًمص وٌذ ٍ دس استمبی سطح جیؼی است وِ هحیط صیست سا حفظ هییه هسبفشت هسئَالًِ ثِ هٌبطك ط -22

 ثسضایی داسد؟

 چیست؟( گشدشگشی )تَم                                                                         ثَم گشدضگشی

 ثَم گشدضگشی چیست؟ ،دس هفَْم ػبم -23

ِ فشد است ثشای هثبل ّبی طجیؼی ٍ ثىش داسای ػٌبغش طجیؼی هٌحػش ثهحیط، ثَم گشدضگشی ضبهل گطت ٍ گزاس دس دس هفَْم ػبم

 .ّبی طجیؼی، تٌذسا ٍ دیگش ػَاسؼ ٍ پذیذُّبّب، وَیشّب، خٌگلّب، آثطبسّب، ثیبثبىوَُگشدش دس غبسّب، 

  است. ..............ثَم گشدضگشی ّوبى  -24

 اوَتَسیسن

  ذ.ٌثگٌد ..............ثٌذی تَاًٌذ دس طجمِهیتوبم اًَاع گشدضگشی ثِ ًَػی  -25

 ثَم گشدضگشی

تَاًذ اص هػبدیك ثَم گشدضگشی ٌجِ صیجبیی ضٌبختی ٍ فشٌّگی داسد، چِ صهبًی هیثبستبًی وِ خ ّبی تبسیخی ٍثبصدیذ اص هىبى -26

 ثبضذ؟

 گبس ثب حفظ ٍ حوبیت اص هحیط صیست ثبضذ.اگش سبص



 

 

 

 سِ ٍیظگی ثَم گشدضگشی سا ثٌَیسیذ؟ -27

 ثبضذسفشی وِ حبهی حفبظت اص تٌَع صیستی ٍ هحیط صیست ٍ ثب حذالل آثبس ًبهطلَة هحیط صیست  -1

 هحلی سَدهٌذ ثبضذ سفشی وِ ثشای خَاهغ هیضثبى -2

 سفشی وِ ثِ دسن ٍ فْن ػویك اص طجیؼت ٍ هحیط صیست هٌدش ضَد. -3

  ّذف اغلی ثَم گشدضگشی است. ..............ٍالغ دستیبثی ثِ پبیذاسی دس  -28

 چیست؟( گشدشگشی تَم اصلی )ّذف                                 هحیط صیست

 گشدضگشی ٍ فشٌّگ حفظ ٍ حوبیت اص هحیط صیست چِ چیضی اّویت صیبدی داسد؟ثشای دستیبثی ثِ تَسؼِ پبیذاس  -29

 .ضَد دادُ سَق صیست هحیط اص حوبیت ٍ حفظ سوت ثِ گشدضگشاى فشٌّگ وِ طَسی ثِ ّباسائِ اًَاع آهَصش

 ثَم گشدضگشی ًیست. ثبضذ اص هػبدیك ..............ّش گشدضگشی وِ دس تضبد ثب اغَل  -31

 پبیذاسی هحیط

 است؟ گشدضگشی ثَم همبغذ اص )دس وطَسّبی هحشٍم( سٍستبیی هضاسع چشا -31

 ٍ گیبّی خبظ ّبیگًَِ اًَاع ٍ پشٍسش وطت ثشای هحشٍم وطَسّبی دس ثَهی پبیذاس وطبٍسصی اص حوبیت هٌظَس ثِ سٍستبیی هضاسع

 .ّستٌذ گشدضگشی ثَم همبغذ اص ًیض خبًَسی

 تَاى وشد؟ای هیچِ استفبدُ خطش هؼشؼ دس خَاهغ دس گشدضگشی ثَم ّبیاص فشغت -32

 ٍ صداییخٌگل غٌؼت، ًبپبیذاس تَسؼِ دلیل ثِ خطش هؼشؼ دس خَاهغ هؼیطت ٍ صهیي اص حفبظت ثشای گشدضگشی ثَم ّبیفشغت اص

 اسائِ ٍ ّبخبًِ تدْیض هحلی، هؼبهالت تَسؼِ دسختبى، وبضت ثشای هحلی هشدم ثب تؼبهل خْت ایي دس) .ضَداستفبدُ هی غیشُ

 .(ضَدهی اًدبم هحلی هشدم فشٌّگ ٍ صیست هحیط ثِ احتشام ٍ حفظ آگبّی، استمبی ثشای الصم ّبیآهَصش

 هَسد( 4اًَاع ثَم گشدضگشی سا ًبم ثجشیذ. ) -33

 شدضگشی ؛ صیست گشدضگشی ؛ طجیؼت گشدضگشی.یي گشدضگشی ؛ اسىی گشدضگشی ؛ آة گصه

 ( سا ضشح دّیذ؟صهیي گشدضگشی )طئَتَسیسن -34

 ، ثیبثبى، وَیش، خٌگل، ٍ ... است.ّبی خغشافیبیی هبًٌذ وَُ، غبسضٌبسی ٍ پذیذُّبی صهیيضبهل ثبصدیذ اص ٍیظگی

 



 

 

 

 پبسن چیست؟طئَ -35

ًظیش ی ٍخَد داسد ضٌبسی ثیّبی صهیيّب پذیذُّبیی ّستٌذ وِ دس آىضٌبسی، هٌبطك ٍ سشصهیيّبی صهیيّب ّوبى پبسنطئَپبسن

  .ضٌبسی هٌطمِ ثبضذتَاًذ ًطبى دٌّذُ تبسیخچِ صهیيوِ حتی هی

 ، وَُ، ضي، هبسِ ٍ ًظبیش آى است ثِ چِ ًبهی هطَْس است؟ضگشی وِ ضبهل اًَاع اسىی سٍی ثشفگشد -36

 اسىی گشدضگشی

 گشدضگشی چیست ٍ آى سا تَضیح دّیذ؟ آة ًبم دیگش -37

 ّبی آثی است.ساًی ٍ ضٌب دس پٌِْلبیك ،ضبهل گشدش ٍ ٍسصش دس سَاحل ّیذسٍتَسیسن؛

 صیست گشدضگشی )ثیَتَسیسن( سا ضشح دّیذ؟ -38

 گشدضگشی دس فضبّبی هحیط صیستی ثشای دسن ٍ ضٌبخت ثْتش تٌَع صیستی ٍ استفبدُ اص ضشایط آة ٍ َّایی است.

 سٍاًی ٍ سٍحی ثِ چِ ًبهی هطَْس است؟ ،ثِ هٌظَس سالهت، توشوض ٍ تؼبدل خسوبًی استفبدُ اص ػٌبغش ٍ حس طجیؼت -39

 طجیؼت دسهبًی

 ثِ چِ دالیلی چْبس هٌطمِ سا تحت هذیشیت لشاس داد؟ 1353دس سبل  صیست هحیط حفبظتسبصهبى  -41

 ّب ٍ هیشاث طجیؼی ایشاى.ثِ هٌظَس حفظ ػشغِ

 هحیط صیست دس ایشاى سا ًبم ثجشیذ؟چْبس هٌطمِ تحت هذیشیت سبصهبى حفبظت  -41

 ة( آثبس طجیؼی هلی                                   ّبی هلیپبسن الف(

 د( پٌبّگبُ حیبت ٍحص                              هٌطمِ حفبظت ضذُ  ج(

 پبسن هلی سا تؼشیف وٌیذ؟ -42

 ای اص هظبّش طجیؼی ایشاى است.ّبی ثشخستًِوًَِضَد وِ ًوبیٌگش ای اص هٌبثغ طجیؼی وطَس گفتِ هیثِ هحذٍدُ

 ّبی هلی چیست؟ّذف اص ایدبد پبسن -43

-ایدبد هی ،ب دس ضشایط وبهال طجیؼیّساى ٍحطی ٍ سضذ سستٌیپشٍسش خبًَثِ هٌظَس حفظ ٍ ایدبد هحیط هٌبست ثشای تىثیش ٍ 

 ذ.ًضَ



 

 

 

-لبثل خبیگضیي وِ داسای اسصشخبلت، ون ًظیش، استثٌبیی ٍ غیش ،ّبی گیبّی ٍ خبًَسی ثِ ًسجت وَچهّب یب هدوَػِپذیذُ -44

 ، تبسیخی یب طجیؼی ّستٌذ ثِ چِ ًبهی هشسَم ّستٌذ؟ّبی حفبظتی، ػلوی

 کٌیذ( تؼشیف سا هلی طثیؼی )آثاس    آثبس طجیؼی هلی

، تشهین ٍ احیبی حیبت هٌظَس حشاستاست ٍ ثِ  ..............، اساضی ّستٌذ وِ اص ًظش حفبظت داسای اسصش هٌطمِ حفبظت ضذُ -45

 ضًَذ؟ّب اًتخبة هیٍ خلَگیشی اص اًْذام تذسیدی آى ..............

 کٌیذ( تؼشیف سا شذُ حفاظت )هٌطقِ    خبًَسی ٍ گیبّی  استشاطیه ؛

 وٌیذ. تؼشیف سا ٍحص حیبت پٌبّگبُ -46

. ضًَذهی اًتخبة داسًذ، هلی وِ اّویت ٍحص حیبت ّبیگًَِ خوؼیت اص حوبیت ثشای وِ اًذًوًَِ ّبیصیستگبُ اًَاع اص هٌبطمی

 دس ٍ ضذُ وٌتشل گشدضگشی ّبیفؼبلیت. ضًَذهی هحسَة پظٍّطی ٍ ّبی آهَصضیفؼبلیت ثشای هٌبسجی ّبیهحیط هٌبطك، ایي

 .است هدبص ّبگبُدس پٌبُ هحذٍد اثؼبد

 ؟ع گشدضگشی پیطٌْبد ضذُیطبى چِ ًَّبثبثت ثِ خطش افتبدى سٌتبیلٌذ اص ت ثبى تبالی ًَنثشای سفغ ًگشاًی اّبلی سٍستبی  -47

 گشدضگشی خبهؼِ هحَس

 چٌذ هَسد اص لَاًیي ٍ همشسات هٌبطك حفبظت ضذُ دس وطَس هب سا ثٌَیسیذ؟ -48

 ّبی هلی هوٌَع است.الف( تیشاًذاصی ٍ ضىبس دس پبسن

 وٌی هوٌَع است.ة( چشای دام ٍ لطغ دسختبى ٍ ثَتِ

 ثشداسی دس ایي هٌبطك ثذٍى هدَص هوٌَع است.ثْشُج( ّش گًَِ 

 ای است؟تَسؼِ پبیذاس چگًَِ تَسؼِ -49

 ای ٍاسد ضَد.ّبی آیٌذُ غذهِوِ ثِ ًیبصّبی ًسل، ثذٍى آىسبصدخبهؼِ سا ثش آٍسدُ هیای است وِ ًیبص فؼلی تَسؼِ

 گشدضگشی پبیذاس چیست؟ -51

 اهغ است.، تبسیخ ٍ توذى دس خَسسیذى ثِ سضذ دس ضیَُ حفظ طجیؼت، هحیط صیست، فشٌّگ ثِ هؼٌبی

  چِ؟ یؼٌی هسئَالًِ گشدضگشی -51

 ّویي ثبیذ پس وٌینًوی تخشیت یب آلَدُ سا خَد هیضثبى خبًِ سٍین،هی هْوبًی ثِ ٍلتی هب وِ ّوبًطَس یؼٌی هسئَالًِ گشدضگشی

 .وٌین سػبیت ًیض گشدضگشی ٌّگبم سا سفتبس



 

 

 

 پزیشی ٌّگبم گشدضگشی ًطبًِ چیست؟هسئَلیت -52

 سطح فشٌّگی ٍ تشثیتی یه خبهؼِ است.

 وٌیذ. پش سا خبلی خبّبی -53

 ثَدًذ. الؼجَس غؼت ٍ طَالًی هسیشّبی ثیي دس هٌبصلی سشاّبوبسٍاى (الف

 ثشای سا سفش دٍساى سخذادّبی ٍ احسبسبت خضئیبت، ّب،ضٌیذُ ّب،دیذُ ضخع، آى دس وِ است ادثی سجىی ًَیسی سفشًبهِ (ة

 . ًگبسدهی دیگشاى

 .وٌذهی حفظ سا صیست هحیط وِ است طجیؼی هٌبطك ثِ هسئَالًِ هسبفشت یه گشدضگشی ثَم (ج

 .است گشدضگشی ثَم اغلی ّذف صیست هحیط پبیذاسی ثِ دستیبثی (د

 وٌیذ. تؼییي سا صیش ّبیػجبست ًبدسستی یب دسستی -54

 است. گشدضگشی ثَم ٍ گشدضگشی گستشش ٍ سٍاج ًیض، وطَس والى ّبی سیبست اص یىی (الف

 دسست

 است. خَصستبى ضَضتش، تبسیخی، - آثی ّبیسبصُ دهبًٍذ، وَُ اص ثؼذ ایشاى طجیؼی هیشاث دٍهیي (ة

 ًبدسست

 . است ایشاى سشاّبیوبسٍاى هبدس ٍ تشیيلذیوی لن دس گچیي دیش سشایوبسٍاى (ج

 دسست

 


