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 چکیده

شوود و در بسویاری از کشوورهای جهوان، بوه یکوی از ی سوم محسوو  میهای هزارهترین پدیدهعنوان یکی از مهمصنعت گردشگری به
عنوان فعالیتی چندوجهی دارای کارکردها و اثرات مثبت و منفی ی این صنعت بهل شده است. توسعهوکارهای بشری تبدیترین کسبپیچیده

ویژه در شوهرها، هودا از تحقیوا را ور ی گردشگری بوهمحیطی توسعهباشد. با توجه به اثرات زیستمحیطی میگوناگون ازجمله زیست
باشد. در این راستا، روش تحقیا از منظر هدا کاربردی و ت شهری تبریز میزیسی گردشگری بر محیطارزیابی اثرات مثبت و منفی توسعه

ای و فریدمن و مدل تحلیل عاملی نمونههای تی تکمنظور تجزیه و تحلیل اطالعات از آزموناکتشافی بوده که به-از منظر ماهیت تحلیلی
باشد که با توجه به مشوخ  ی گردشگری تبریز میروزه ی آماری تحقیا شامل متخصصان و نخبگاناستفاده شده است. همچنین جامعه

های تحقیا رواکی از آن اسوت عنوان رجم نمونه تعیین گردیده است. یافتهنفر به 90ی آماری، بر اساس فرمول کوهن نبودن تعداد جامعه
اندازهای زیسوت و چشومسوازی محیطشهر تبریز متعلا بوه متغیرهوای بهی گردشگری در کالنکه بیشترین تأثیرات مثبت ناشی از توسعه

محیطی و ارتقوا  کیفیوت محیطوی و هوای زیسوتهای اکولووییکی و افوزایآ آگاهیطبیعی، ترویج رساسیت و آگاهی نسبت بوه سیسوتم
عامل اصلی تخریب محیط 4شهر تبریز نیز در ی گردشگری کالنمحیطی ناشی از توسعهباشد. همچنین اثرات منفی زیستاکولوییکی می
، 871/3، 651/4، 567/7ی ها به ترتیب با مقدار ویوژهرسانی به اکوسیستمساخت و آسیبهای محیطی، تخریب مناظر انسانزیست، آلودگی

 . باشدمی 119/2
 

  یکلیدکلمات 
 ."تبریزشهر کالن" ،"زیستمحیط"، "شهری گردشگری"، "گردشگری"

 

  مقدمه  -1
های دنیا، در ین صنعتعنوان یکی از پویاترامروزه گردشگری به

 هر از که ایگونه قرار دارد؛ به 1زابین سه صنعت اقتصادی اشتغال

بوده  گردشگری صنعت با ارتباط یکی در دنیا، در مهم شغل 10
. طی نیم قرن گذشته این UNWTO)2(2019:1 ,است 

ی خود تأثیر بسزایی در رشد و پویایی صنعت با رشد تصاعدگونه
که طوریفرهنگی کشورها داشته است. بهاقتصادی و تبادالت 
نظران، قرن را ر را قرن گردشگری نام بسیاری از صارب

 Conaghan et al, 2015:105; Manuel et)اند نهاده

al, 2017:526)ی ی گردشگری رابطه. همچنین توسعه
های پایداری در ابعاد مختلف داشته متقابلی با اصول و شاخ 

(Bramwell et al, 2017:2; Ruhanen et al, 

2015:518; Weaver, 2006:27; UNWTO, 

و اثرات قابل توجهی بر اقتصاد، محیط، جوامع و  (2018:1
 ,Pan et al)های سراسر جهان گذاشته است فرهنگ

ی صنعت توان عنوان کرد که توسعه. بنابراین می(2018:453
فزایآ ی میزبان همانند اگردشگری مزایای بسیاری را برای جامعه

                                                           
 باشند.دو صنعت دیگر نفت و خودروسازی می - 1

2 - World Tourism Organization 

ونقل، افزایآ درآمد ساکنین و رفاظت از سازی رملاشتغال، بهینه
 ,Shahzad et al)میراث فرهنگی را به ارمغان آورده است 

ی بیآ از رد گردشگری . با این رال، توسعه(2017:224
زیست، منابع، فرهنگ و اثرات منفی همچون تخریب محیط

 ,Graymore et al)دنبال داشته است اجتماع را به

2010:460; Guan et al, 2011:1335) ،در این بین .
ی گردشگری در ابعاد یکی از اثرات منفی مهم توسعه

زیست ی بین گردشگری و محیطباشد. رابطهمحیطی میزیست
های ی فعالیتای است، این پدیده دربردارندهی پیچیدهرابطه

ت داشته زیستواند اثرات زیانباری بر محیطزیادی است که می
 ,Peptenatu, 2015:416; Holzner)باشد 

2011:923; Ma and Hassink, 2013:90; 

Matarrita-Cascante, 2010:107) مواردی همچون .
ها، تولید زباله توسط گردشگران، آلودگی آ  توسط فا ال 

ها و آلودگی هوا و محیطی راصل از تخریب زمینهای زیستزیان
ها ازجمله این اثرات اها و اتومبیلصدا ناشی از ررکت هواپیم

ریزی استراتژیک در راستای شناسایی باشند. بنابراین برنامهمی
های نقاط  عف و قوت مقاصد گردشگری و تهدیدها و فرصت

گیری از محیطی( با بهرهویژه زیستپیآِ رو در ابعاد مختلف )به
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 باشدناپذیر مینگر و سیستمی  رورتی اجتنا رویکرد جامع
(Vila et al, 2010:253; Zhang, 2012:1296; 

Budeaunu et al, 2016:288) با توجه به اهمیت بررسی .
ی گردشگری، محیطی و توسعههای زیستی بین شاخ رابطه

محیطی ناشی از هدا از تحقیا را ر بررسی اثرات زیست
باشد. شهر تبریز میی صنعت گردشگری در کالنتوسعه
های گردشگری، ا دارا بودن انواع جاذبهشهر تبریز بکالن
های نظامی، های تاریخی، جاذبههای مذهبی، جاذبهجاذبه
های مسکونی و داشتن آ  و هوای خوش و مناظر مطلو ، جاذبه
های مناسب برای کوهنوردی و های آ  گرم و کوهستانچشمه

اسکی )در اطراا شهر(، ساالنه پذیرای تعداد زیادی از گردشگران 
محیطی )مثبت و ده است. در این راستا، بررسی اثرات زیستبو

ریزی استراتژیک ی گردشگری و برنامهمنفی( ناشی از توسعه
ناپذیر محیطی  رورتی اجتنا منظور کاهآ اثرات منفی زیستبه
توان گفت که صنایع گردشگری در طور کلی میبه باشد.می

ی، خاک و آ  و های طبیعصورتی که همراه با رفاظت از پوشآ
هوا باشد از جمله سودمندترین صنایع خواهد بود و باعث 

تواند در زایی میگردد. اشتغالزایی در سطح وسیع میاشتغال
ونقل، صنایع های مختلف از جمله: صنایع رملها و ررفهشغل

داری و غیره صورت پذیرد. همچنین غذایی، صنایع دستی، هتل
یافته به ها و مناطا توسعهینمورد استفاده قرار دادن زم

شود. زایی، تولید و درآمد میهای تفریحی باعث اشتغالفعالیت
عنوان یک صنعت مهمتر از همه اینکه، صنعت گردشگری به

پاکیزه مورد توجه قرار گرفته است. زیرا این صنعت هیچگونه 
های آورد و به جای کارخانهوجود نمیزیست بهآلودگی برای محیط

ها بنا شده است. از آن ها و هتلی رستورانکننده، بر پایههآلود
شود که گردشگری در طبیعت، بخآ اعظم بینی میگذشته پیآ

های آینده را به خود اختصاص دهند. در واقع بازار گردشگری سال
این نوع گردشگری، جهت ارتقا  پیشرفت اقتصادی هر کشور، 

محیطی و ی، زیستهای طبیعمردم بومی منطقه و رفظ ارزش
فرهنگی مناطا گردشگری، مناسب تشخی  داده شده است. به 

ی این بخآ جز  اهداا اصلی صنعت همین لحاظ توسعه
شود. همچنین صنعت گردشگری گردشگری در نظر گرفته می

محیطی معطوا قادر است کانون توجه را به مسائل مهم زیست
و رراست از  هایی باشد که موجب رفظگذار طرحکند و پایه

 ,Chen and Chiou-Wei)زیست می شود محیط

2009:814; Croes and Venegas, 2008:95; 

Altinay and Husain, 2005: 277.) 
زیست طبیعی را به خطر اندازد، تواند محیطاز طرفی گردشگری می

باعث تغییر آن شود و اثرات منفی بسیار زیادی بر روی آن بگذارد. 
کنند. یعت،  ایعات و آلودگی تولید میبازدیدکنندگان طب

هایی مثل: آلودگی آ ، آلودگی هوا،  ایعات جامد و آلودگی
ی نادرست یا های طبیعی با استفادهآلودگی صوتی و بصری. جاذبه

تواند در معرض خطر قرار گیرد. ارداث خدمات بیآ از رد، می

تواند موجب تغییر و دگرگونی چشمبرای گردشگران نیز می
هم خوردن تعادل اکولوییکی اندازهای طبیعی شود. بنابراین به

محیط، تغییر کاربری ارا ی به خصوص ارا ی کشاورزی، کاهآ 
ی اندازها و توسعههای زیبایی و معماری، از بین رفتن چشمارزش

ی گردشگری محیطی توسعهشهری از عوارض منفی زیست
 ,Doswel, 2002:7; Sharpley)گردد محسو  می

2009:34; Apostolopoulos, 2007:39; 

Briedenhann and Wickens, 2004:72.) 

   روش انجام تحقیق -2

ی را ر از نظر هدا کاربردی، به لحاظ روش تحقیا در مطالعه
ی گردآوری ی کنترل، غیرآزمایشی و از نظر نحوهمیزان و درجه

پیمایشی ها، از نوع ها، میدانی و به لحاظ قابلیت تعمیم یافتهداده
شود. همچنین رویکرد راکم در پژوهآ را ر محسو  می

ی آماری تحقیا را متخصصان و باشد. جامعهاکتشافی می-تحلیلی
اند که با توجه به ی گردشگری تبریز را تشکیل دادهنخبگان روزه

نفر از طریا روش  90ی آماری، مشخ  نبودن رجم جامعه
وان رجم نمونه تعیین عنگیری گلوله برفی بهو نمونه 1کوهن

گردیده است. در تحقیا را ر ابتدا با بررسی اسنادی و مصاربه با 
ی گردشگری محیطی ناشی از توسعهی آماری اثرات زیستنمونه

شناسایی، سپس از طریا پرسشگری از رجم نمونه و با استفاده از 
ای و فریدمن و مدل تحلیل عاملی در نمونههای تی تکآزمون

، میزان تأثیرگذاری این عوامل مورد SPSSافزار محیط نرم
توان گفت تحلیل عاملی نامی عمومی بررسی قرار گرفته است. می
های آماری چندمتغیره که هدا اصلی است برای برخی از روش
ها است. این روش به بررسی همبستگی آن خالصه کردن داده

آنها را در  پردازد و در نهایتدرونی تعداد زیادی از متغیرها می
بندی کرده و تبیین های عمومی محدودی دستهقالب عامل

عنوان روشی برای تحلیل کند. بنابراین، تحلیل عاملی بهمی
باشد و های فراوان است و هدا آن خالصه کردن متغیرها میداده

ها بایستی به صورتی باشد که متغیرها این خالصه کردن
 ,Everitt) دست ندهند ی خود را ازخصوصیت اصلی و اولیه

ی منظور تعیین رجم نمونهقابل ذکر است که به (.1994:47
درصد استفاده شده  95آماری از فرمول کوهن در سطح اطمینان 

 است.
 فرمول کوهن:

   n = (z2 × s2)/ d2             :1رابطه شماره                  

اطمینان و ی یک مقدار ثابت است که به فاصله Zدر این فرمول 
ی اطمینان بستگی دارد. با توجه به تعیین فاصله (α)سطح خطا 

نیز  Sباشد. می 96/1برابر با  Zو  05/0برابر  dدرصد بنابراین  95
ی نمونه 20باشد که با پرسشگری از ی اولیه میواریانس نمونه

آید. بر مبنای محاسبات صورت دست میاولیه از رجم نمونه به
دست آمده و با جاگذاری به 242/0ی اولیه س نمونهگرفته واریان

                                                           
1 - Cohen  
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نفر برآورد شده که روش دسترسی  90در فرمول فوق رجم نمونه 
گیری غیرتصادفی به این رجم نمونه بر مبنای روش نمونه

 هدفمند بوده است. 
n= (3/8416 × 0/0585) ÷ 0/0025= 90 

 نتایج  -3

 محیطی ناشی از بررسی اثرات مثبت زیست

 شهر تبریزگردشگری در کالنی توسعه
ی گردشگری محیطی توسعهمنظور ارزیابی اثرات مثبت زیستبه

مؤلفه استفاده گردیده است که این  9شهر تبریز از در کالن
ای مورد نمونههای فریدمن و تی تکاطالعات با استفاده از آزمون
 اند.تجزیه و تحلیل قرار گرفته

 

 یگردشگر یتوسعه یطیمحستیسنجش اثرات مثبت ز یدر راستا دمنیو فر یآزمون ت جینتا -1جدول 
t  آماره )با ارزش

 (3آزمون 
سطح 
 معناداری

 درجه آزادی
ای آزمون رتبه
 فریدمن

 متغیر میانگین

 ارتقا  کیفیت محیطی و اکولوییکی 78/3 67/10 89 000/0 07/16

07/3 000/0 89 11/5 24/2 
بع طبیعی و محافظت از ی محلی به منااهمیت دادن جامعه

 زیست شهریمحیط

 ی طبیعتوسیلهها بهایجاد الگوهای جدید تأمین انریی 85/2 36/6 89 000/0 45/3

47/5 000/0 89 51/6 08/3 
های گیاهی و جانوری در رال جلب توجه عمومی به گونه

 انقراض

63/17 000/0 89 32/13 25/4 
ای اکولوییکی هترویج رساسیت و آگاهی نسبت به سیستم

 محیطیهای زیستو افزایآ آگاهی

 بهبود مدیریت  ایعات و پسماند 39/3 02/8 89 000/0 57/10

 شناختیهای زیباییافزایآ گرایآ 27/3 26/7 89 000/0 39/7

 های مسافرتیی گردشگری سبز در آیانستوسعه 56/3 59/8 89 000/0 66/13

 اندازهای طبیعیزیست و چشمحیطبهسازی م 78/4 49/14 89 000/0 07/21

 دوآزمون خی 375/556

 درجه آزادی 18

 سطح معناداری 000/0

1401های تحقیق، ماخذ: یافته

های تحقیا راکی از آن است که بیشترین تأثیرات مثبت یافته
شهر تبریز متعلا به ی گردشگری در کالنناشی از توسعه

ازهای طبیعی، ترویج اندزیست و چشممتغیرهای بهسازی محیط
های اکولوییکی و افزایآ رساسیت و آگاهی نسبت به سیستم

محیطی و ارتقا  کیفیت محیطی و اکولوییکی های زیستآگاهی
و  78/3و  25/4، 78/4باشد که به ترتیب میانگین عددی آنها می

محاسبه شده است.  67/10و  32/13، 49/14ای آنها میانگین رتبه
أثیر مثبت مربوط به متغیرهای ایجاد الگوهای همچنین کمترین ت
ی ی طبیعت و اهمیت دادن جامعهوسیلهها بهجدید تأمین انریی

زیست شهری بوده محلی به منابع طبیعی و محافظت از محیط
دهد که ( نیز نشان می375/556است. ارزش آزمون خی دو )

رای ارتباط متقابلی بین متغیرها وجود دارد و سطح معناداری ب
دهد ارتباط باشد که نشان میمی 000/0متغیرهای تحقیا 

 درصد وجود دارد.  99معناداری بین این متغیرها در سطح اطمینان 
دهد، با توجه به اینکه سطح از طرفی نتایج آزمون تی نشان می
درصد محاسبه شده است؛  5معناداری برای تمامی متغیرها کمتر از 

داشته  3اختالا معناداری با عدد میانگین هر یک از متغیرها 
 9ی درصد، همه 95اند( و در سطح اطمینان بوده 3)باالتر از عدد 

محیطی متغیر مورد تأیید قرار گرفته و از اثرات مثبت زیست
 گردند.شهر تبریز محسو  میی گردشگری در کالنتوسعه

 محیطی ناشی از بررسی اثرات منفی زیست

 شهر تبریزی گردشگری در کالنتوسعه
ی محیطی ناشی از توسعهمنظور ارزیابی اثرات منفی زیستبه

شهر تبریز، از طریا مصاربه با رجم نمونه و گردشگری در کالن
بندی و میزان مؤلفه استخراج گردیده و دسته 18مطالعات اسنادی، 

محیطی با استفاده از مدل تحلیل عاملی این اثرات منفی زیست
 ل قرار گرفته است.مورد تجزیه و تحلی

 شده الف( بررسی همبستگی متغیرها و واریانس تبیین
شده توسط هر یک از متغیرها منظور تبیین مقدار واریانس تبیینبه

شده، از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده بندیدر قالب عوامل دسته
های منظور تشخی  مناسب بودن دادهشده است. همچنین به
غیرهای مورد تحلیل از آزمون بارتلت و مربوط به مجموعه مت

 1استفاده گردیده است. معناداری آزمون بارتلت KMOشاخ  
KMO (853/0 ،)درصد و مقدار مناسب  99در سطح اطمینان 

راکی از همبستگی متغیرهای مورد نظر برای انجام تحلیل عاملی 
 باشد.می

                                                           
1 - Bartelt 
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 شدهنییتب انسیو وار رهایمتغ یهمبستگ یبررس -2 جدول

 سطح معناداری درجه آزادی مقدار بارتلت KMOمقدار  ی مورد تحلیلجموعهم

ی محیطی ناشی از توسعهاثرات منفی زیست
 گردشگری

853/0 472/519 210 000/0 

 1401های تحقیق، مأخذ: یافته

 ها ( دوران عامل

 ساختار تا دهنددوران می را هاعامل مطلو ، رالت به رسیدن برای
 روش از هاعامل دوران هایمیان روش از. آید دستبه ایساده

تغییر  تجمعی درصد ها،عامل چرخآ. است استفاده شده واریمکس
 اما. دهدتغییر نمی را استخراجی هایعامل با شدهداده تو یح
 هاعامل از یک هر در میزان( بیشتری یکنواختی با) تغییر باعث
 تفسیر موجب عامل هر شدهواریانس تبیین کل در تغییر. شودمی

 404/74مجموعاً  شدههای استخراجخواهد شد. عامل نیز تررارت
درصد  404/74کنند. یعنی می تبیین را متغیرها کل درصد واریانس

 عامل ی گردشگری( در چهار)اثرات منفی توسعه تغییرپذیری از
 توانمی معناداری طوربه بنابراین .است داده شده تو یح اصلی
از  با عامل، چهار این از استفاده با را متغیرها یی مجموعهپیچیدگ
 تببین نمود.  واریانس از درصد 596/25 دادن دست

 

 عامل هر برای شدهتبیین واریانس مقدار و اصلی عاملی بارهای -3جدول 

 دوران از بعد

 هاعامل
 مجموع مجذور بارهای استخراجی

 تجمعیدرصد واریانس  درصد واریانس مقدار ویژه

1 567/7 756/28 756/28 

2 651/4 140/20 896/48 

3 871/3 661/14 557/63 

4 119/2 847/10 404/74 
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 هاج( استخراج عامل
توان عنوان کرد که اثرات منفی با توجه به نتایج مستخرج می

 4شهر تبریز، در ی گردشگری کالنمحیطی ناشی از توسعهزیست
 

 
 
 

باشند. در عامل اول اثرات منفی بندی میعامل اصلی قابل دسته
متغیر بارگذاری شده  6ی گردشگری محیطی ناشی از توسعهزیست

زیست، مهمترین اثر منفی است. این عامل با عنوان تخریب محیط
شهر تبریز ی گردشگری در کالنمحیطی ناشی از توسعهزیست
درصد از کل واریانس  756/28، 567/7 یباشد که با مقدار ویژهمی

( در عامل اول متعلا 981/0کند. باالترین بار عاملی )را تبیین می
 ایجاد در رویزیاده از ناشی) طبیعی اندازهایچشم به متغیر تخریب

ی است. در عامل دوم با مقدار ویژه (پذیرایی و اقامتی تأسیسات
درصد از  140/20مل متغیر بارگذاری شده است. این عا 5، 651/4

 در زباله کند و مهمترین متغیر آن افزایآکل واریانس را تبیین می
باشد. با توجه به متغیرهای می 891/0طبیعی با بار عاملی  محیط

توان نام این دسته را افزایآ بارگذاری شده در این عامل می
های محیطی نهاد. عامل سوم با عنوان تخریب مناظر آلودگی
باشد که بیشترین بار عاملی متغیر می 3خت، دارای ساانسان

 اثر در سنتی معماری سبک رفتن بین ( متعلا به متغیر از794/0)
، 871/3ی مدرن است. این عامل با مقدار ویژه سازیخانه یتوسعه
کند. در نهایت در عامل درصد از واریانس را تبیین می 661/14

متغیر بارگذاری شده  2که  هاستمیبه اکوس یرسانبیآسچهارم یا 
 یهایماریب وعیبروز و شاست، بیشترین بار عاملی مربوط به متغیر 

درصد از واریانس کل  847/10باشد. این عامل ( می769/0) دیجد
 باشد. می 119/2ی آن کند و مقدار ویژهرا تبیین می

 ی گردشگری محیطی توسعهی اثرات منفی زیستگانه4شده در عوامل متغیرهای بارگذاری -4جدول 

هامؤلفه  عامل سوم عامل دوم عامل اول 
عامل 
 چهارم

 و امتیاق تأسیسات ایجاد در رویزیاده از ناشی) طبیعی اندازهایچشم تخریب
(پذیرایی  

918/0     

گیاهی پوشآ به رسانیآسیب و گیاهان کندن  856/0     

آتآ برافروختن برای درختان چو  از استفاده  768/0     

موردبی هایکاربری تغییر  830/0     

رویهبی وسازساخت افزایآ  707/0     

زیست و مناظر طبیعیفرسودگی محیط  792/0     

طبیعی محیط در زباله افزایآ   891/0    

طبیعی آرامآ مخل صوتی هایآلودگی   531/0    

خاک فرسایآ افزایآ و خاک آلودگی   807/0    

هاآ  در آلودگی افزایآ   589/0    

شهری ترافیک افزایآ اثر بر هوا آلودگی افزایآ   716/0    



5275-5266 ، صفحه1401یط زیست، دوره هفتم، شماره سوم، فصل پاییز، سال مطالعات علوم مح  

5270 

 

زیربنایی امکانات و تسهیالت بر فشار    699/0   

مدرن سازیخانه یتوسعه اثر در سنتی معماری سبک رفتن بین از    794/0   

منطقه در تاریخی آثار و ابنیه به رساندن آسیب    663/0   

جدید یهابیماری شیوع و بروز     769/0  

(اکولوییکی صدمات) منطقه در ورآ ریات جمعیت کاهآ     642/0  

های اصلیعامل  

ط
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 1401های تحقیق، مأخذ: یافته

  یریگجهینت -4
 رویکرد شناسان، کاربردکار بحث مورد و اصلی مو وعات از یکی
 ارتباط امروزه. است پایدار یتوسعه و محیطیزیست یتوسعه
 رویکرد اهمیت و زیستمحیط و گردشگری میان نزدیک
 به توجه پایدار یتوسعه ریزیبرنامه و محیطیزیست ریزیبرنامه
 اثرات تواندمی گردشگری .است داده افزایآ را رویکردها این
 این در مطالعات. بگذارد زیستمحیط روی بر زیادی منفی و مثبت
 از بیشتر خیلی گردشگری منفی اثرات که است داده نشان زمینه
های تحقیا را ر نیز با بررسی اثرات یافته. است آن مثبت اثرات
شهر تبریز نیز نتایج ی گردشگری در کالنمحیطی توسعهزیست

توان گفت میدهد. بر مبنای نتایج مستخرج مشابهی را نشان می
ی محیطی متعددی ناشی از توسعهکه اثرات منفی زیست

شهر تبریز نمایان گردیده که مهمترین آنها گردشگری در کالن
 محیط در زباله افزایآ طبیعی، اندازهایچشم عبارتند از تخریب

 گیاهی، پوشآ به رسانیآسیب و گیاهان کندن طبیعی،
 در سنتی معماری سبک فتنر بین از ها،اکوسیستم به رسانیآسیب
 آثار و ابنیه به رساندن آسیب و مدرن سازیی خانهتوسعه اثر

ی گردشگری اثرات مثبت شهر. با این رال توسعه در تاریخی
توان به محیطی نیز داشته است که از مهمترین آنها میزیست
 و رساسیت ترویج طبیعی، اندازهایچشم و زیستمحیط بهسازی
 هایآگاهی افزایآ و اکولوییکی هایسیستم به نسبت آگاهی
 اشاره کرد.  اکولوییکی و محیطی کیفیت ارتقا  و محیطیزیست

ی محیطی ناشی از توسعهدر راستای کاهآ اثرات منفی زیست
شهر تبریز، پیشنهادهای تحقیا در سه روزه گردشگری کالن
 باشد:مدت( به شرح زیر میمدت و کوتاه)بلندمدت، میان

 بلندمدت الف(
ی افزایآ آگاهی عمومی شهروندان و گردشگران در مورد توسعه

 زیست شهری.پایدار و محیط

منظور ساخت امکانات جلوگیری از تخریب فضاهای طبیعی به
 تفریحی و رفاهی.

 و اکولوییکی هایسیستم به نسبت آگاهی و رساسیت ترویج
 محیطی.زیست هایآگاهی افزایآ

اندازهای طبیعی و ایجاد محیطی چشمزیست و بهسازی محیط
منظور تشویا گردشگران برای جلوگیری از بهداشتی و سالم به

 ها.انواع آسیب

  ( میان مدت
بهداشتی، تفریحی، اقامتی و ...  و رفاهی واگذاری مدیریت امکانات

ی گردشگری و به مردم محلی، جهت مشارکت آنها در توسعه
 زیست شهری.توجه آنها به محیط

محیطی به ایجاد بوروشورهای تبلیغاتی ناشی از اثرات منفی زیست
 های شهری.پایداری شهرها و محیط

های گردشگری و تجهیز آنها با امکانات ایجاد آالچیا در محیط
زیست منظور تشویا گردشگران در رفظ محیطبهداشتی به

  شهری.

 ج( کوتاه مدت
ان و تشویا های تبریزگردی مخصوص گردشگراختصاص اتوبوس

منظور کاهآ استفاده گردشگران به استفاده از این وسایل نقلیه به
 های محیطی.از خودروی شخصی و کاهآ آلودگی

آوری آشغال های جمعمنظور اختصاص سطلریزی مناسب بهبرنامه
 مورد نیاز در اماکن مختلف گردشگری )تاریخی، طبیعی و ...(.

شهر تبریز و شناسایی نقاط های گردشگری کالنارزیابی جاذبه
 ها و تکمیل و مجهزسازی آنها. عف این مکان

اختصاص انواع وسایل مورد نیاز )مانند وسایل آتآ افروزی برای 
منظور جلوگیری از آسیب به درختان و وپز( گردشگران، بهپخت

 گیاهان.
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Abstract  
The tourism industry is considered as one of the most important phenomena of the third 

millennium and in many countries of the world, it has become one of the most complex 

human businesses. The development of this industry as a multifaceted activity has various 

functions and positive and negative effects, including environmental. Considering the 

environmental effects of tourism development, especially in cities, the purpose of this study is 

to evaluate the positive and negative effects of tourism development on the urban environment 

of Tabriz. In this regard, the research method is applied from the perspective of purpose and 

from the perspective of analytical-exploratory nature, which in order to analyze the 

information, have been used of t-test and Friedman tests and factor analysis model. Also, the 

statistical population of the research includes experts and elites in the field of tourism in 

Tabriz, which due to the unknown number of statistical population, according to Cohen's 

formula, 110 people have been determined as the sample size. Findings indicate that the most 

positive effects of tourism development in Tabriz metropolis belong to the variables of 

environmental improvement and natural landscapes, promoting sensitivity and awareness of 

ecological systems and increasing environmental awareness and improving environmental and 

ecological quality. Also, the negative environmental effects resulting from the development of 

tourism in Tabriz metropolis in the four main factors of environmental degradation, 

environmental pollution, destruction of man-made landscapes and damage to ecosystems with 

a specific amount of 7.567, 4.651, 3.871, 3.119, respectively. 

Introduction 
Nowadays, tourism, as one of the most dynamic industries in the world, is among the three 

employment-generating economic industries; one in 10 important jobs in the world has been 

related to the tourism industry. Over the past half century, this industry, with its exponential 

growth, has had a significant impact on the economic growth and dynamism and cultural 

exchanges of countries. As many experts have called the current century the century of 

tourism. The development of the tourism industry has brought many benefits to the host 

community, such as increasing employment, optimizing transportation, increasing residents' 

incomes, and protecting cultural heritage. However, overdevelopment of tourism has had 

negative effects such as degradation of the environment, resources, culture and society. In the 

meantime, one of the important negative effects of tourism development is in the 

environmental dimension. The relationship between tourism and the environment is a 

complex one, this phenomenon involves many activities that can have detrimental effects on 

the environment. These effects include water pollution from sewage, waste generation by 

tourists, environmental damage from land degradation, and air and noise pollution from 

airplanes and cars. Due to the importance of investigating the relationship between 

environmental indicators and tourism development, the purpose of this study is to investigate 

the environmental effects of tourism industry development in Tabriz metropolis. Tabriz 

metropolis with a variety of tourist attractions, religious attractions, historical attractions, 

military attractions, residential attractions and having a pleasant climate and favorable 

scenery, hot springs and mountains suitable for mountaineering and skiing (around the city), 

annually receives a large number Has been a tourist. In this regard, the study of 

environmental effects (positive and negative) resulting from tourism development and 
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strategic planning in order to reduce the negative environmental effects is an inevitable 

necessity. 

Methodology  

The research method in the present study is non-experimental in terms of the purpose and 

degree of control, and in terms of the method of data collection, field and in terms of 

generalizability, it is a survey type. Also, the prevailing approach in the present study is 

analytical-exploratory. The statistical population of the study consists of experts and elites in 

the field of tourism in Tabriz, which due to the uncertainty of the statistical population, 90 

people have been determined as the sample size through the Cohen method and snowball 

sampling. In the present study, first by documenting and interviewing with a statistical 

sample, the environmental effects of tourism development are identified, then by questioning 

the sample size and using t-sample and Friedman tests and factor analysis model in SPSS 

software environment, the effectiveness of these factors has been reviewed. It is noteworthy 

that in order to determine the statistical sample size, Cohen's formula was used at a 95% 

confidence level. 

Results 

Findings indicate that the most positive effects of tourism development in Tabriz metropolis 

belong to the variables of environmental improvement and natural landscapes, promoting 

sensitivity and awareness of ecological systems and increasing environmental awareness and 

improving environmental and ecological quality, respectively, the numerical average, they 

are 4.78, 4.25 and 3.78 and their average ratings are 14.49, 13.32 and 10.67. Also, the least 

positive effect was related to the variables of creating new patterns of energy supply by 

nature and giving importance to the local community to natural resources and protection of 

the urban environment. Also, according to the extracted results, it can be said that the 

negative environmental effects of tourism development in Tabriz metropolis can be classified 

into 4 main factors. In the first factor, the negative environmental effects of tourism 

development are loaded with 6 variables. This factor, called environmental degradation, is the 

most important negative environmental effect of tourism development in Tabriz metropolis, 

which with a special value of 7.567, explains 28.756% of the total variance. The highest 

factor load (0.981) in the first factor belongs to the variable of degradation of natural 

landscapes (due to excessive creation of accommodation and catering facilities). In the 

second factor, with a special value of 4.651, 5 variables are loaded. This factor explains 

20.40% of the total variance and its most important variable is the increase of waste in the 

natural environment with a factor load of 0.891. According to the variables loaded in this 

factor, the name of this category can be named as increasing environmental pollution. The 

third factor, called the destruction of man-made landscapes, has three variables, with the 

highest factor (0.794) belonging to the variable of the disappearance of traditional 

architectural style due to the development of modern housing. This factor with a special value 

of 3.871 explains 14.661% of the variance. Finally, in the fourth factor or damage to 

ecosystems, which is loaded with 2 variables, the highest factor factor is related to the 

incidence and prevalence of new diseases (0.769). This factor explains 10.847 percent of the 

total variance and its specific value is 2.119. 

Conclusion  
One of the main topics discussed by experts is the application of the approach of 

environmental development and sustainable development. Today, the close relationship 

between tourism and the environment and the importance of the environmental planning 

approach and sustainable development planning have increased attention to these approaches. 

Tourism can have many positive and negative effects on the environment. Studies in this field 

have shown that the negative effects of tourism are much greater than its positive effects. The 

findings of the present study show similar results by examining the environmental effects of 

tourism development in Tabriz metropolis. Based on the results, it can be said that several 
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negative environmental effects of tourism development in Tabriz metropolis have been 

shown, the most important of which are the destruction of natural landscapes, increased waste 

in the natural environment, uprooting plants and damage to vegetation, damage to 

ecosystems, extinction Traditional architectural style due to the development of modern 

housing and damage to buildings and monuments in the city. However, the development of 

tourism has also had positive environmental effects, the most important of which are the 

improvement of the environment and natural landscapes, the promotion of sensitivity and 

awareness of ecological systems and the increase of environmental awareness and the 

promotion of environmental and ecological quality. 
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