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پيشگفتار
كتاب برنامه ريزي كالبدی حوزه هاي گردشگري روستايي يكي از مجموعه كتابهای كاربردي 
است كه براساس نتايج طرحي با همين عنوان تدوين شده  است و هدف آن دستيابي به چارچوبي 
كارآمد ب�راي تعيين معيارهاي شناس�ايي حوزه هاي گردش�گري و تدوين الگ�وي برنامه ريزي 

كالبدي به منظور آماده سازي ساختاري و نقش پذيري حوزه هاي  گردشگري روستايي است.
     اين كتاب با طرح پرسش�هايی مانند چگونه و با چه ش�اخصهايي مي توان حوزه هاي همپيوند 
گردشگري روستايي را شناسايي كرد؟ امكانات و خدمات گردش�گري در روستاها كدام اند و 
با چه معيارهايي در عرصه هاي روس�تايي قاب�ل توزيع و مكان گزيني هس�تند؟چه الگويي براي 
برنامه ريزي كالبدي حوزه هاي گردش�گري روس�تايي مناسب اس�ت؟با چه ضوابط و مقرراتي 
مي توان در بافتهاي روستايي داراي جاذبه گردشگري مداخله كرد؟در صدد برنامه ريزی كالبدی 

برای حوزه های گردشگری روستايی است.
     در اينجا ضرورت دارد، از جناب آقاي مهندس محمد رضا  شاملو معاونت محترم عمران روستايي 
به سبب راهنمايی های كارساز و راهگشايش سپاسگزاري كنيم. همچنين از مجري طرح پژوهشگاه 
علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي )دانشكده علوم توسعه(، مديران و همكاران دفترهای 
حوزه معاونت متبوع، جناب آقاي دكتر عباس س�عيدي و س�ركار خانم صديقه حسيني حاصل كه 

مسئوليت نظارت و هدايت كارشناسي طرح را عهده دار بودند، قدرداني نماييم.
     اميد است با انتشار اين كتاب، امكان ارائه يافته ها و دستاوردهاي بنياد مسكن انقالب اسالمي 
به دانش�جويان و عالقه مندان به برنامه ريزی كالبدی برای حوزه های روستايی فراهم آيد و در 

اين رهگذر گامي در جهت توسعه عرصه هاي روستايي ميهن پهناورمان ايران برداشته شود.

غالمرضا مجيدي
مديركل دفتر برنامه ريزي و هماهنگي طرحها



مقدمه

     گردش�گري همواره به مثابه زمينه اي براي گذران اوقات فراغت، سياستي برای ايجاد تعادل 
منطقه اي و بستری برای شكوفايی مناطق كمتر توسعه يافته مورد توجه برنامه ريزان قرار  گرفته 
است. براي رسيدن به اين اهداف واال بايسته است، انواع فضاهايي كه گردشگري در آن صورت 
مي گيرد، بازشناس�ي ش�وند. »در بيش�تر پژوهش هايي كه درباره جهانگردي صورت گرفته اند، 
س�رزمينهاي مورد بازديد جهانگردان به پنج فضا تقس�يم ش�ده اند كه عبارت اند از: دريا، كوه، 
روستا، ش�هر و گش�ت وگذار كه البته فضاي اخير در واقع توالي ديدار از س�رزمينهاي بسياري 
است كه مي توانند نشان دهنده همان طبقات فضايي چهارگانه پيش�ين باشد«. )كازس و پوتييه 
1382: 25( توس�عه گردشگري در مناطق روس�تايي- كه نسبت به مناطق ش�هري كمتر توسعه 

يافته اند - مي تواند بستري برای توسعه اقتصادي و اجتماعي فراهم آورد.
     گردشگري روستايي به منزله يک بخش از بازار و يكي از مردمي ترين گردشگري ها، مورد 
توجه بسياري از گردش�گران قرارگرفته اس�ت. اين گونه از گردش�گري به عنوان يک مقصد 
ويِژگی خاص خ�ود را دارد و روز به روز می بالد و مش�تريان و بازديدكنن�دگان فراوانی را به 
سمت خود مي كشاند. »علت چنين رويكردي را در كش�ورهای گوناگون بايد در توسعه سريع 

گردشگري روستايي به ويژه از دهه 1950 به اين سو جستجو كرد«. )جوليا شارپلي 1380: 3( 
     پيدايش و پايه گذاري گردشگري روس�تايي به معنی بازديد از مناطق روستايي براي گذران 
اوقات فراغت، ب�ه روزگار پس از انقالب صنعت�ي اروپا باز مي گردد. زمانی ك�ه بر اثر صنعتي 
شدن و توسعه شهرنشيني و مهاجرتهای روستا� شهري، عواملي مانند توسعه حمل و نقل، افزايش 
سطح درآمد و اوقات فراغت اين امكان را فراهم آورد كه كسان بيشتري از حومه شهرها ديدن 



كنند و اساس�ًا تحول تدريجي جامعه از روستايي به سبكي كه عمدتًا ش�هري است، عامل اصلي 
توسعه گردشگري روستايي بوده است.

     از س�وي ديگر تغيير در ش�يوه زندگي انس�ان، آلودگي محيط زيس�ت ش�هري، فش�ارها و 
استرسهاي رواني ناش�ي از محيط  زندگي و كار در كنار انديشه های فلس�في بازگشت به جهان 
خاكي، باعث توجه شهرنش�ينان به روس�تاها ب�ه ويژه روس�تاهاي خوش آب و ه�واي مجاور 
شهرها )countryside( شد و اين مناطق به منزله حومه هاي ييالقي در روزهای پايان هفته و 
تعطيالت ساالنه مورد توجه قرارگرفتند و توس�عه يافتند و به تدريج در اين مناطق زيرساختهاي 
مورد نياز ش�كل گرفت و امكانات و خدماتي براي پاس�خگويي به ني�از بازديدكنندگان فراهم 
آمد. در مراحل بعدي كه به روس�تاهاي دوردست تر توجه ش�د و اقامتهاي شبانه مطرح گرديد، 
خانه هاي دوم و ويالهايی )بازديدكنندگان ثروتمند( در اين روستاها ايجاد كردند. در يک سير 
طبيعي مداخله در بافتهاي روستايي نيز تحت نظم درآمد. امروزه اين روند با شدت هر چه تمام تر 

ادامه دارد.
     در ايران پيشينه  گذران اوقات فراغت و تفريحات بر اساس اطالعات موجود به زمان قاجاريه 
باز مي گردد - كه آن هم عمدتًا خاص ش�اهان و طبقه دربار بود - اين مس�ئله در زمان حكومت 
پهلوي رش�د بيش�تري يافت. با وجود اين، شناس�ايي و آمارگيری از منابع گردشگري با تاخير 
زيادي انجام ش�د. نخس�تين اقدام نظام يافته در تهيه فهرس�ت منابع گردش�گري ايران به عنوان 
 )Tourist Consult( بخشي از طرح جامع گردش�گري توسط شركت توريست كانس�الت
انجام شد و در گزارش فني تحت عنوان فهرس�ت منابع موجود جهانگردي، خط مشي، اولويت-
هاو تس�هيالت در س�ال 1353 ارائه گرديد. با گسترش شهرنش�يني و مهاجرت روس�تاييان به 
نقاط ش�هري و افزايش درآمد س�رانه، زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي گردشگري داخلي فراهم 
گرديد و گردشگري در مناطق روستايي به منزله يک شكل از گردشگري پديدار شد و احداث 
خانه هاي دوم در مناطق خوش آب و هواي روستايي اطراف ش�هرهاي بزرگ به ويژه پايتخت 
رونق پيدا كرد. اين روند با پيروزي انقالب اسالمي پس از مدتي توقف، رشد چشمگيري يافت 
و افزون بر حومه پايتخت  دره هاي دامنه هاي جنوبي البرز از س�منان تا طالقان و ش�مال اس�تان 
قزوين را نيز در برگرفت. افزون بر اين، دره هاي ش�مالي رش�ته كوه  الب�رز، كرانه های درياي 



خزر در استانهای گلس�تان، مازندران و گيالن، دامنه هاي زاگرس در اس�تان اصفهان، دامنه های 
سهند در آذربايجان شرقي، دامنه های شيركوه در استان يزد و دره هاي ارتفاعات شمال خراسان 

در حوزه توسعه خانه هاي دوم قرارگرفته اند. 
     تاكنون حضور بازديدكنندگان يک روزه كه صرفًا به دليل گذران فراغت و گردش به مناطق 
روستايي سفر مي كنند و همچنين استقرار خانه هاي دوم )ويالها( در سكونتگاههاي روستايي به 
دليل نبود برنامه ريزي و راهبرد مشخص توس�عه و به ويژه نبود ضوابط و مقررات كالبدي و نيز 
سامان نايافتگي خدمات و تس�هيالت گردش�گري، اثرات و پيامدهاي منفي درخور توجهي در 
روستاها به جا گذاشته و ضمن اينكه به توسعه اقتصادي و اجتماعي روستاها نينجاميده، آسيبهاي 

جدي زيست محيطي، فرهنگي و اقتصادي به اين محيط ها وارد كرده است.
     البته الزم اس�ت بدانيم كه عموم�ا« به دلي�ل ورود انبوه گردش�گران به مناطق روس�تايي و 
محدوديتهاي كالبدي و فيزيكي روستا و امكانات و خدمات موجود، امكان ارائه خدمات مطلوب 
و رضايت بخش ب�ه بازديدكنندگان وجود ندارد و فقط آن دس�ته از روس�تاها بهره بيش�تري از 
اين فرصتها خواهند برد كه امكان دسترس�ي آس�ان تري دارن�د و می توانن�د امكانات خدمات 
سطح باالتري را به گردش�گران ارائه نمايند. تامين اكثر امكانات مورد نياز گردشگري در تمام 
نقاط روس�تايي ايران بنا به داليل اقتصادي و اجرايي ميسر نيس�ت، از اين رو برنامه ريزي توسعه 
گردش�گري روس�تايي در س�طح ملي و منطقه اي و محلي مي توان�د با نگرش خ�اص مداخله در 
بافتهاي روستايي و ايجاد و توسعه خدمات و تسهيالت، گردشگري را سامان بخشد تا از فرصتها 

به نحو شايسته اي استفاده گردد.
     اين كتاب اصول و معياره�ا را تعريف می كند، حوزه هاي كالبدي گردش�گري در پهنه هاي 
جغرافيايي را شناس�ايی می نمايد و نحوه مداخله در بافت  روس�تاهای گردشگری را مد نظر قرار 
می دهد. مطالب اين كتاب در هفت فصل س�ازماندهي و بررسی ش�ده اند، به اين ترتيب : فصل 
اول، بررسي تجارب جهاني در زمينه گردشگري روس�تايي و برنامه ريزي كالبدي گردشگري؛ 
فصل دوم، بررس�ي تجارب جهانی در زمينه گردشگري روس�تايي و برنامه ريزي كالبدي؛ فصل 
سوم، بررسي گردشگری روس�تايی و برنامه ريزی كالبدی؛ فصل چهارم بررسی ابعاد فعاليتهاي 
گردشگري؛ فصل پنجم، بررسي نيازها و الزامات گردشگري روس�تايي؛ در فصل ششم، بررسي 



الگوي مداخله كالبدي در حوزه هاي گردشگري روستايي و فصل هفتم،  ارائه اصول و معيارهاي 
برنامه ريزي كالبدي نقاط و حوزه هاي گردشگري.   

     در پايان جا دارد، گروه تحقيقاتي اين پژوهش از مجموعه معاونت عمران روس�تايي به ويژه 
جناب آقاي مهندس محمدرضا شاملو، جناب آقاي مهندس غالمرضا مجيدي، جناب آقاي دكتر 
فرهاد عزيزپور و س�ركار خانم دكتر صديقه حسيني حاصل كه با مس�ئوليت شناسي تمام براي 
پاسخگويي به يک مسئله اساسي در توس�عه روس�تايي همت گماردند و با تعهد و جديت، انجام 
اين طرح را امكانپذير ساختند، تشكر كند. راهنمايي هاي عالمانه و هدايتگرانه جناب آقاي دكتر 
عباس سعيدي در طول اين مطالعه بر غناي علمي و محتوايی آن افزود، گروه تحقيق هميشه خود 

را مديون راهنمايی های اين استاد فرزانه مي داند.  
     همچنين گروه تحقيق وظيفه خود مي داند، از مس�ئوالن و مديران پژوهش�گاه علوم انس�اني و 
مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي به ويژه جناب آقاي دكتر قبادي، جناب آقاي مطلبي و جناب 
آقاي اسكندري و ديگر همكاران كه فضاي الزم را براي تحقيق و پژوهش فراهم آوردند، تشكر 

نمايد.
     مجري تهيه اي�ن كتاب از همكاريهاي ارزش�مند جن�اب آقاي دكتر كالنتري مش�اور عالي 
طرح، جناب آقاي دكتر محمدي و جناب آقاي مهندس عبداهلل زاده، سركار خانم مهندس شهابي، 
سركار خانم زهرا حسين زاده و س�ركار خانم فرجي تشكر مي كند. اميد اس�ت اين كتاب به حل 
بخشی از مس�ائل گردشگري روس�تايي ايران ياری رس�اند و زمينه توس�عه آن را فراهم آورد و 

چراغی باشد فرا راه پژوهندگان و عالقه مندان به اين مسئله مهم و چاره ساز.

ايرج قاسمي
مدير طرح



فصل نخست:

کليات



طرح مسئله 
     تهيه طرحهاي هادي و اصالح معابر، تهيه و اجراي طرحهاي بهس�ازي، بازس�ازي و نوسازي 
مناطق مسكوني و ساماندهي سكونتگاههاي روستايي كه بسترهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي را 
فراهم مي آورند، از جمله مسئوليتهاي اساسي بنياد مس�كن انقالب اسالمي در حوزه    برنامه ريزي 
كالبدي و فضايي روستايي اس�ت و در اساسنامه يا ش�رح وظايف اين نهاد بر آن تأكيد گرديده 
اس�ت. مداخله در بافتها و اصالح، بهس�ازي، بازس�ازي و يا تهيه طرح و برنامه تأمين خدمات و 
امكانات  در مناطق روس�تايي با اجراي طرحهاي باال امكانپذير خواهد بود. اما بافت روس�تاهاي 
كشور جداي از تفاوتهايي - كه به شكل و ساختار و جنبه هاي متأثر از عوامل اجتماعي، اقتصادي 
و محيطي برمي گردد- به دليل ارزش معماري، شهرسازي و جاذبه هاي گردشگري نيز، مي توانند 

با يكديگر تفاوت داشته باشند. 
    الزمه توسعه روستايي آن اس�ت كه  در چارچوب بهره گيری از همه امكانات و توانمنديهاي 
روستا، از ارزش�هاي معماري و شهرس�ازي و جاذبه هاي گردش�گري محيط هاي روستايي براي 
پيشرفت و توسعه پايدار اين مناطق، استفاده مناس�ب به عمل آيد. بدين ترتيب بافتهاي باارزش 
روس�تايي كه غالبًا از مداخله در امان مانده اند و همچنين جاذبه هاي طبيعي، اجتماعي، فرهنگي و 
اقتصادي روستاها، محمل مناسبي براي برنامه هاي توسعه روس�تايي مي باشد. از اين رو است كه 
برنامه توسعه گردشگري در محيط هاي روستايي به عنوان يک بخش مهم از مجموعه برنامه هاي 

گردشگري كشور در دستور كار قرار دارد.
    در قال�ب اين برنام�ه و پژوهش 365 روس�تا در برنامه چهارم توس�عه اقتص�ادي، اجتماعي و 
فرهنگي كشور به منزله روستاهاي هدف گردشگري تعريف شده اند كه برآورد مي شود، حدود 

2ميليون و 800 هزار نفر از اين روستاها بازديد به عمل آورند.
     مداخله در بافت و تدوين برنامه هاي توسعه كالبدي اين روس�تاها با روستاهاي ديگر تفاوت 
اساسي خواهد داش�ت. كوچكي اندازه و قدرت جذب جاذبه هاي گردش�گري در نقاط روستايي 
و  پراكندگي آنها از عوامل مهمي اس�ت كه بر توس�عه گردش�گري روس�تايي تاثير مي گذارد. 
به همين دليل به نظر می رس�د، پيوند زدن روس�تاهاي داراي جاذبه گردش�گري در يک عرصه 
جغرافيايي يا عرصه عملكردي و هم افزايي توانمنديها و امكانات آنها در جهت توس�عه روستايي 
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و گردشگري، راه حل مناسب تري اس�ت. تعريف محورهاي گردش�گري، مجموعه روستاهاي 
همپيوند گردشگري، عرصه هاي جغرافيايي يا عرصه هاي عملكردي كه داراي توان گردشگري 
هس�تند، در قالبي هماهنگ يك�ي از راهكارهايي اس�ت كه در بيش�تر طرحهاي جامع توس�عه 

گردشگري بر آن تأكيد مي گردد.
     بنياد مسكن انقالب اس�المي كه وظيفه سياس�تگذاري، برنامه ريزي و اجراي طرحهاي توسعه 
كالبدي روس�تايي را نيز ب�ر عه�ده دارد، در جهت تهيه و اج�راي طرحهاي ي توس�عه كالبدي 
روستايي، نيازمند شاخصها و معيارهايي است كه بر اس�اس آنها بتواند روستاهاي همپيوند را در 
يک عرصه جغرافيايي يا عملكردي مشخص، شناسايي و پس از آن به عنوان يک مجموعه واحد 
به آنها توجه كند و در نهايت با ضواب�ط و مقررات خاص، برنامه توزي�ع خدمات و امكانات از 
جمله خدمات و امكانات گردش�گري را در اين پهنه ها و مجموعه ها تهي�ه نمايد و پس از آن به 
ساماندهی تأسيسات، خدمات و امكانات زيربنايي و مداخله هاي كالبدي در سطح نقاط روستايي 

داراي جاذبه گردشگري از راه تهيه نقشه كاربري اراضي بپردازد. 
     تدوين برنامه كالبدي حوزه هاي گردشگري براي پاسخگويي به اين خالء در دستور كار قرار 

گرفته و در پي پاسخ به پرسشهای اساسي زير است:
 - چگونه و با چه ش�اخصهايي مي توان حوزه هاي همپيوند گردش�گري روس�تايي را شناس�ايي 

كرد؟
 - امكان�ات و خدمات گردش�گري در روس�تاها ك�دام اند و با چ�ه معيارهاي�ي در عرصه هاي 

روستايي قابل توزيع و مكان گزيني هستند؟
 - چه الگويي براي برنامه ريزي كالبدي حوزه هاي گردشگري روستايي مناسب است؟

 - با چه ضواب�ط و مقرراتي مي توان در بافتهاي روس�تايي كه جاذبه گردش�گري دارند، مداخله 
كرد؟

 براي پاسخ به اين پرسشها، طرح پژوهشي برنامه ريزي كالبدي حوزه هاي گردشگري روستايي 
پيشنهاد شده است.
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اهداف 
اهداف اصلي

- تعيين معيارهاي شناسايي حوزه هاي گردشگري؛
- تدوي�ن الگوي برنامه ري�زي كالبدي برای آماده س�ازي س�اختاري و نقش پذي�ري حوزه هاي  

گردشگري روستايي.

اهداف تبعي
- تعيين مؤلفه ها و شاخصهاي شناسايي مناطق و حوزه هاي همپيوند گردشگري روستايي؛

- تعيي�ن ش�اخصها و معيارهاي س�نجش نيازه�اي خدماتي- رفاه�ي و زيرس�اختي، حوزه هاي 
گردشگري روستايي؛

- ارائه راهبردها و سياس�تهاي كالن براي س�اماندهي كالبدي گردش�گري در حوزه ها بر اساس 
عملكردها.

محدوده جغرافيايي، زماني و مکاني
     اين كتاب براساس بررس�يهايی در محدوده جغرافيايي ملي تهيه شده اس�ت و محدوده زماني 
حال را مبنا قرار مي دهد، ضوابط، معيارها و مقررات مورد نياز براي آينده را مد نظر قرار مي دهد 
و از نظر مكاني نيز به روستاها و فضاهاي روس�تايي توجه می كند كه جاذبه گردشگري دارند و 

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري آنها را از اين نظر تاييد كرده  است. 

 ضرورت تحقيق
 ضرورتهاي انجام اين مطالعه را مي توان در محورهاي زير خالصه كرد:

� پايداركردن توسعه در مناطق روستايي و رويكرد توس�عه پايدار به منزله يكي از رويكردهاي 
نظري و اجرايي به طور وسيعي پذيرفته شده است و تالش مي گردد تا بسترهاي آن فراهم گردد. 
مطالعات نش�ان مي دهد كه توس�عه پايدار در مناطق روس�تايي ايران با چالش�هاي متعددي روبه 
رو مي باشد. يک پژوهش انجام ش�ده نشان مي دهد كه چالش�هاي اقتصادي، چالشهاي مديريتي، 
چالشهاي محيطي، چالش�هاي اجتماعي و چالشهاي كالبدي به ترتيب توس�عه پايدار روستايي را 
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تهديد مي كنند. و يادآور می ش�ود كه بايسته است، تنوع بخش�ي به فعاليتهاي اقتصادي و توسعه 
و تقوي�ت فعاليتهاي گردش�گري و تج�اري، متناس�ب با ويژگيه�اي اجتماع�ي و اقتصادي 
روس�تاهاي ايران به عنوان يک راهب�رد اصلي براي مقابله با چالش�هاي فوق  م�ورد توجه قرار 

. ) Kalantari &Qasemi( ...گيرد
     اين مس�ئله زماني مش�خص تر خواهد ش�د كه روشن  ش�ود كه كش�اورزي به منزله فعاليت 
اصلي اقتصادي در مناطق روس�تايي رو به زوال و ركود مي باش�د و الزم اس�ت براي جايگزين 
كردن فعاليتهاي اقتصادي جديد جهت پايداركردن جمعيت و توسعه روستايي فعاليتهاي جديدي 
تعريف و ترويج گردد. گردشگري روستايي و توس�عه اين صنعت مي تواند با چنين رويكردي 

پاسخگوی بخشي از مسائل و چالشهاي اقتصادي توسعه پايدار روستايي باشد.
� از ديدگاه سياستگذاري، توسعه گردش�گري در مناطق روس�تايي در صورتي كه منافع آن به 
جوامع محلي برگردد »مي تواند وس�يله اي مناس�ب و س�ودمند براي اصالح اقتصادي و اجتماعي 
مناطق روستايي باشد«.  )ش�ارپلي1380: 111( تقويت ساختارهاي اجتماعي، افزايش آگاهيهاي 
عمومي و اجتماعي، ايجاد حس تعلق به مناطق روس�تايي و پايداري اجتماعي فرهنگي در س�ايه 

توسعه آگاهانه گردشگري امكانپذير مي شود.
� گردش�گري نه تنها به منزله ابزار و سياستي براي توس�عه اقتصادي بود، بلكه به منزله سياستي 
براي ايجاد تعادل منطقه اي و توس�عه مناطق كمتر توس�عه يافته، اهميت روز افزوني يافته  است. 
مناطق روس�تايي از جمله مناطق كمتر توسعه يافته در بين فضاهاي كش�ور هستند.  ايجاد تعادل 
منطقه اي مستلزم توسعه و تقويت زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و محيطي، كالبدي مناطق كمتر 
توسعه يافته در مقابل مناطق پيشرو و توسعه-يافته مي باشد و تقويت و توسعه صنعت گردشگري 
در مناطق روستايي مي تواند چنين نقش�ي را ايفا نمايد. بدين ترتيب سياس�تگذاران و دولتمردان 
براي توسعه اقتصادي روستاها و ايجاد تعادل منطقه اي در سطح كشور به دنبال توسعه گردشگري 

در مناطق كمتر توسعه-يافته روستايي هستند.
- توسعه گردشگري در سطح سياستگذاري باقي نمانده است. عواملي همچون افزايش درآمدهاي 
مردم، صنعتي شدن و شهرنشيني سريع، توس�عه حمل و نقل و دسترسي به وس�يله نقليه شخصي، 
افزايش عالقه مندي مردم به ميراث فرهنگي، توجه به تندرس�تي و از همه مهم تر آثار زندگي در 
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ش�هرهاي متراكم و آلوده، تمايل به گردش�گري به ويژه در حوزه ها و فضاهاي غير ش�هري را 
افزايش داده است. بدين ترتيب از ديدگاه شهرنشينان گردشگري روستايي به عنوان راهي براي 
فرار از مسائل زندگي ش�هري افزايش روز افزوني پيدا كرده و در حال توسعه است. اين روند با 
اينكه نويد يک توس�عه اقتصادي و ايجاد تعادل منطقه اي را مي دهد، گوياي آن است كه استفاده 
از اين فرصت پديد آمده براي مناطق روستايي و جلوگيري از آس�يبهاي احتمالي- كه مي تواند 
از توسعه گردشگري پديد آيد- مس�تلزم هدايت، نظارت، كنترل و تقويت در چارچوب اهداف 
توسعه روستايي اس�ت. از اين رو برنامه ريزي و مديريت گردشگري روس�تايي ضرورت يافته 
اس�ت. افزون بر اين، حفظ ويژگيهاي طبيعي و جاذبه هاي گردش�گري، حفظ محيط زيس�ت و 
كيفيت روستا، ايجاد توازن ميان تقاضا و قابليتهاي آن براي كاهش تنش ها  از جمله ضرورتهاي 

برنامه ريزي و مديريت گردشگري است. )شارپلی 1380 : 111(
� برنامه ريزي براي توس�عه گردش�گري، مس�تلزم توس�عه بازارها و مديريت نحوه اس�تفاده از 
خدمات گردش�گري می باش�د كه در زمره عوامل تقاضاي گردش�گري و نيز تقويت جاذبه ها، 
توسعه محل اقامت و خدمات رفاهي و زيربنايي براي ايجاد بسترهاي گردشگري است و عوامل 
عرضه گردشگري خوانده مي شوند، صرف نظر از ابعاد تقاضاي گردشگري، توسعه گردشگري 
نمي تواند بدون ايجاد بس�ترهاي فيزيكي و كالب�دي به عنوان طرف عرض�ه، جنبه عملي به خود 
گيرد. بنابراين برنامه ري�زي كالبدي براي تقويت و توس�عه بهينه امكان�ات و خدمات رفاهي و 
زيربنايي و نيز توزيع اثرات مثبت توس�عه گردش�گري در فضاي جغرافياي�ي ضرورت مي يابد. 
اين موضوع در مناطق روس�تايي به دليل ضعف امكانات و خدمات و نيز وجود قابليتهاي بالفعل 

فيزيكي و كالبدي در مناطق و بافتهاي روستايي ضرورتي دوچندان مي يابد.
� توس�عه خدمات و امكان�ات زيربنايي و رفاه�ي و ابعاد فيزيك�ي و كالبدي گردش�گري، در 
فضاهاي مختلف ب�دون در نظر گرفتن ظرفيته�ا، قابليته�ا و امكانات و محدوديته�اي عرضه و 
تقاضاي گردش�گري، به ايجاد تع�ادل منطقه اي كمك�ي نخواهدكرد. تحقق اين منظور مس�تلزم 
رعايت بسترها و موانع توس�عه در هر منطقه اس�ت. در اين صورت منطقه بندي نقاط و پهنه هاي 
داراي جاذبه گردشگري ضرورت مي يابد. پراكندگي نقاط روستايي و جاذبه هاي گردشگري در 

اين آباديها اهميت پرداختن به منطقه بندي و تعيين عرصه هاي همپيوند را بيشتر مي كند.
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� منطقه بندي و تعيين عرصه هاي همپيوند گردش�گري در نقاط روس�تايي، فرصتهاي بهتري را 
براي برنامه ريزي توسعه منسجم گردشگري روس�تايي فراهم مي كند. همچنين تامين كارآمدتر 
دسترسي به حمل و نقل و ديگر زيربناها، دسترسي آس�ان گردشگران به تسهيالت و خدمات به 
علت نزديكي آنها به هم، امكان ايجاد تنوع و تخصصي كردن مناطق گردش�گري و از همه مهم 
تر اقتصادي تر شدن تامين تاسيس�ات و خدمات ازجمله مزاياي منطقه بندي فضاهاي داراي جاذبه 
دار تلقي شده اس�ت. )چاک واي گي: 1379: 44(  بنابر اين براي رس�يدن به اين مزايا ضروري 

است كه عرصه هاي جغرافيايي در فضاهاي روستايي داراي جاذبه، به نحوي منطقه بندي شوند.
� همه جاذبه هاي گردش�گري از نظر ق�درت جذب گردش�گر وزن و اهميت يكس�اني ندارند. 
معموال« جاذبه هاي برتر بيش�تر مورد توجه ق�رار می گيرند و از ت�وان جاذبه هاي درجات بعدي 
كمتر اس�تفاده مي ش�ود. منطقه بندي و برنامه ريزي كالبدي در پهنه هاي همپيون�د، اين امكان را 
فراهم مي آورد تا با قراردادن جاذبه هاي درجه دوم در كنار جاذبه ه�اي برتر در فرآيند تقاضاي 

گردشگري مداخله شود و از همه امكانات به خوبي استفاده گردد.
� حفظ محيط و استفاده بهينه از امكانات گردشگري، مس�تلزم توزيع گردشگران در فضاي ملي 
اس�ت. پهنه بندي و منطقه بندي فضاهاي جاذبه دار اين امكان را فراهم می س�ازد تا با   تخصصي 
كردن مناط�ق و ايجاد تن�وع آگاهانه، در جري�ان توزيع گردش�گران و تقاضاي گردش�گري 

روستايي مداخله كنيم و گردشگران را به سوی مناطق كمتر توسعه يافته بكشانيم.
� مداخله در عرصه هاي موجود مستلزم وجود ضوابط و مقررات خاص و متناسب با شرايط محلي 
اس�ت، بنابراين ضروري اس�ت براي قانونمندكردن مداخله در عرصه ها و برنامه ريزي كالبدي، 

ضوابط و مقررات خاص در هر يک از سطوح برنامه ريزي تدوين گردد.
� تهيه طرح جامع گردش�گري در س�طح ملي و اس�تاني سالهاس�ت كه مورد توجه ق�رار گرفته 
است و تجارب ارزش�مندي در اين زمينه وجود دارد. در اين طرحها گردشگري روستايي نيز به 
منزله بخشي از گردش�گري مورد توجه قرار گرفته اس�ت. با وجود اين، مطالعه خاص در زمينه 
گردشگري روستايي در س�طح كشور بس�يار اندک  اس�ت و تهيه هر گونه طرحي كه با تاكيد 

خاص به توسعه گردشگري در مناطق روستايي بپردازد، ضرورتي انكارناپذير به نظر مي رسد.
� در س�طح ملي، منطقه اي و ناحيه اي و نيز فضاهاي روس�تايي، طرحهاي مختلفي به برنامه ريزي 
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و توسعه كالبدي مي پردازند. طرح كالبدي ملي، طرح توسعه و عمران ناحيه اي و طرح ساماندهي فضا 
و سكونتگاههاي روستايي در كنار طرحهاي آمايش�ي از مهم ترين طرحهايي هستند كه اين مسئله 
مهم را هدف خود قرار داده اند. در اغل�ب اين نوع طرحها با مبنا قرار دادن ش�اخصها و معيارهايي به 
منطقه  بندي فضاها مي پردازند. به جرات مي توان گفت در كمتر طرحي از اين نوع طرحها، شاخصهاي 
توسعه گردشگري جايگاه درخور و شايسته اي يافته اند. برنامه ريزي كالبدي در حوزه هاي روستايي 
اين فرصت را فراهم مي آورد كه تا با تعريف شاخصها و معيارهاي منطقه بندي عرصه هاي گردشگري 

روستايي، مبنايي براي طرحهاي كالبدي در سطوح گوناگون تدارک ديده شود.
� در طرحهاي باال توزيع خدمات در آباديهاي روستايي در چارچوب تعريف شده و مصوب شوراي 
عالي شهرس�ازي و معماري كش�ور صورت مي گيرد. گرچه در اين مصوبه به خدمات گردشگري 
نيز توجه شده اس�ت، ضوابط و مقررات توزيع خدمات گردش�گري مانند ديگر خدمات روستايي با 
درنظرگرفتن ش�اخصهايي همچون جمعيت، فاصله و همواري زمين صورت مي گي�رد. البته به نظر 
مي رسد، عوامل و شاخصهاي ديگري نيز بر توزيع خدمات گردشگري در روستاها تاثير بگذارند. از 

اين رو ضروري است، در مطالعه اي مستقل به اين شاخصها و معيارها دست يابيم.
� در مكان گزيني و اس�تقرار خدمات وضع از اين هم بدتر است. چه، خدمات رفاهي و زيربنايي 
در نقاط شهري و روستايي با شاخصهايي تقريبا يكس�ان و ضوابط و مقرراتي بسيار عام همچون 
سازگاري، فاصله دسترسي و ... مكانيابي مي شوند. اين در حالي است كه بر اساس تجربه مي توان 
گفت در آباديهاي روستايي برخي از اين ش�اخصها كارايي الزم را ندارند. مسلمًا مكان گزيني و 
استقرار خدمات گردش�گري ضوابط و مقررات خاص خود را نياز دارند. بنابراين ضروري است 
با بهره گيري از تج�ارب موجود در طرحهاي كالبدي و گردش�گري، ضوابط و معيارهاي خاص 

استقرار خدمات گردشگري را در روستاها بازشناسي و تعريف كرد.
� از س�وي ديگر پس از س�الهاي متمادي و كس�ب تجارب مثبت و منفي از مداخله در بافتهاي 
شهري، چند س�الي اس�ت كه مداخله در بافتهاي روس�تايي از طريق طرحهاي هادي روستايي با 
سرعتي باورنكردني عموميت يافته است. تجربه نش�ان مي دهد كه مداخله در اين بافتها در برخي 
موارد با بي پروايي بسيار و كم توجهي به الزامات زندگي روستايي صورت مي گيرد. چنانچه اين 
روند ادامه يابد، بافتهاي باارزش روستايي كه توان جذب گردشگر را دارند و مي توانند ثروتهاي 
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ارزش�مندی باش�ند، از اين نوع مداخله در امان نمانند. پس ضروري اس�ت ب�ا تعريف ضوابط و 
معيارهاي خاص بافتهاي باارزش، آنها را از گزند مداخله نامعقول در امان نگه داريم و بس�ترهاي 

الزم را براي استفاده از اين ثروت فراهم آوريم.
 •به طور خالصه ضرورتهاي برنامه ريزي كالبدي براي توس�عه گردش�گري روس�تايي ايران را 

مي توان در محورهاي زير خالصه كرد:
- توسعه گردشگري به منزله ابزاري براي ايجادتنوع در فعاليتهاي اقتصادي روستا ضرورت دارد.

- تقويت س�اختارهاي اجتماع�ي و فرهنگ�ي و حفظ محيط و جاذبه ها، توس�عه گردش�گري را 
ضروري مي كند.

- ايجاد تعادل و توازن در فضاي ملي به توسعه گردشگري در مناطق كمتر توسعه يافته روستايي 
ياری می رساند و بر اهميت آن می افزايد.

- براي بسترسازي توسعه گردشگري در مناطق روستايي ايجاد زيرساختها و برنامه ريزي كالبدي 
الزم است.

- بايس�ته اس�ت با پهنه بندي مناطق و جاذبه ها در روس�تاها از طريق هم افزايي توانها، فرصتهاي 
بهتري را با هزينه هاي كمتر فراهم كرد.

- ضرورت دارد با برنامه ريزي كالب�دي در حوزه هاي همپيوند گردش�گري، امكان تاثير بر بعد 
تقاضاي گردشگري و توزيع بهينه گردشگران فراهم آيد.

- الزم اس�ت با تعريف ضوابط و مقررات و توزيع خدمات، مداخله در فضاهاي گردشگرپذير را 
قانونمند كرد.

- بايسته است، نگرش خاصی به برنامه ريزي توسعه گردشگري در مناطق روستايي ايجاد شود.
- ضوابط و معيارهاي منطقه بندي پهنه هاي روستايي با توجه به جاذبه هاي گردشگري براي لحاظ 

در طرحهاي كالبدي تعريف شوند.
- ضوابط توزيع خدمات گردشگري نسبت به خدمات عمومي روستايی بازشناسی و معرفی شوند.

- ضواب�ط و مقررات خاصی ب�راي مكانيابي خدمات گردش�گري وضع ش�ود و راهنمايی براي 
طرحهاي روستايي تدوين گردد.

- مداخله در بافتهاي روستايي بر پايه ضوابط و مقررات خاصی صورت گيرد.
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 روشها و فنون انجام تحقيق
     اين تحقيق براي تدوين الگوي نظري برنامه ريزي و س�اماندهي حوزه هاي گردش�گري انجام 
مي ش�ود و در قالب مطالعات توس�عه اي قرارمي گيرد. ب�راي انجام چنين مطالعات�ي روش اصلي 
تحقيق، مطالعه اس�نادي و كتابخانه اي اس�ت. منابع نظ�ري و كارب�ردي در كتابخانه ها و مراكز 
اسناد،  منابع سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و اطالعات اينترنتی مهم ترين منابع اطالعاتي 
اين طرح هستند. در سطح تحليل اس�نادي با مراجعه به كتابخانه ها و جستجوي اينترنتي به تحليل 
نظريات، رويكرده�ا، الگوها و روش�هاي برنامه ريزي گردش�گري - با تأكيد بر گردش�گري 
روس�تايي- می پردازيم، تجارب برنامه ريزي گردشگري روس�تايي را در شماری از كشورهاي 
توسعه يافته و برخي كشورهاي درحال توسعه بررسي می كنيم  و وضعيت گردشگري روستايي 

و پتانسيل ها و تنگناهاي آن را در ايران بررسی و تحليل می نماييم.
   براي رسيدن به اهداف مطالعه،  طرحهاي تهيه ش�ده در زمينه گردشگري گرد آوري و  مطالعه 
می گردند. از مهم ترين اين طرحها، طرحهاي توس�عه جامع گردشگري اس�تانها و نيز طرحهاي 
توسعه گردشگري مناطق خاص )طرح گردش�گري درياچه زريوار و ...( هستند. پس از مطالعه 
طرحها، ش�اخصها و معيارهاي آنه�ا در زمينه حوزه بن�دي و ديگر ضوابط و مق�ررات مورد نظر 
استخراج مي شوند و در ماتريس�ي كه رديفهاي آن را طرحهاي باال و ستونهاي آن را شاخصهاي 
مورد بررسي، تشكيل مي دهند، قرار داده مي ش�ود. در رديف آخر با جمع بندي شاخصهاي مطرح 

در طرحهاي مختلف با تحليل كارشناسي متوسط شاخصهاي ملي به دست خواهد آمد. 
    در مرحله آخر با بازديد از مناطق خاص كه به عنوان حوزه ها و عرصه هاي گردشگري شناخته 

شده اند، شاخصهاي به دست آمده بررسي می شود.
    عمده تري�ن مش�كل روش ب�اال ناهمگني طرحهاي جامع گردش�گري اس�تانها و نيز مش�كل 

دسترسي به آنها بود كه به همكاري دستگاههاي استاني و ملي نياز داشت. 

واژگان کليدي 
 براي ايجاد زمينه بحث و زبان مش�ترک، واژه ها و مفاهيم اصلي و كليدي اين اثر به ش�كل زير 

تعريف مي شوند: 
گردشگر1   : گردشگر كسي اس�ت كه به داليل غيرش�غلي و غيركاري در مدتي كمتر از يک 
1- tourist
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س�ال به محلي غير از محل زندگي خود مراجعه كند و هدف او بازديد از بس�تگان و وابس�تگان 
نباشد. بنابر اين روس�تاييان شهرنشين كه براي ديدن خانواده و وابس�تگان به روستاي محل تولد 
خود می روند و كساني كه براي كار فصلي يا دائمي به منطقه روستايي مي روند و نيز كساني كه 

بيش از يک سال در محلي اقامت مي كنند، گردشگر نيستند.
گردشگري1  :  به كار فرد گردشگر، گردشگري گفته مي شود.  

گردشگر يک روزه2  :  به گردشگري كه شب را در يک اقامتگاه عمومي يا خصوصي در محل 
مورد بازديد به سر نمي برد )مس�افرت يک روزه( و نياز به امكانات اقامتگاهي ندارد، گردشگر 

يک روزه گفته مي شود. 
 مسافر3   :  كسی كه ميان دو يا چند مكان سفر كند.   

طبيعت گردي، گردشگري طبيعي4  :  گردش�گري مبتني بر طبيعت يا طبيعت گردي كه شامل 
آموزش و يادگيري نيز هس�ت و به نحوي مديريت مي شود كه از لحاظ زيس�تی پايدار ومداوم 
باشد. طبيعت گردي معمواًل داراي يک مفهوم و محتواي فرهنگي ومحلي با اهميت است و انسان 

را به جامعه باز مي گرداند و احساس تعهد براي حفظ منابع طبيعي را در او برمي انگيزد.
گردش��گري فرهنگي : س�فرهايي اس�ت كه به قصد ديدن محيط هاي فرهنگي از جمله مناظر، 
هنرهاي ديداری يا اجرايي، آثار باس�تاني، بناها، ش�يوه هاي خاص زندگي، ارزش�ها،  مراس�م و 

رويدادها انجام مي شود. 
گردشگري دينی يا زيارتي: س�فرهايي اس�ت كه به قصد زيارت مراكز مذهبي، بارگاه ائمه و 
ن�وادگان آنها، آرامگاه ب�زرگان دين و ديگر مكانهاي�ي كه به نوعي در قلمرو دين و ش�ريعت 

هستند و مردم به آنها احترام می گذارند، انجام مي شود. 
گردشگري روستايي: گردشگري روستايي، گردشگري اس�ت كه مقصد آن خارج از محدوده 
شهرها باش�د و عرفًا قلمرو روس�تايي تعريف مي ش�ود. گردش در حومه ش�هرها و عرصه های 

روستايی در اين تعريف جای می گيرد. 
ويژگيهاي گردشگري روستايي را مي توان در محورهاي زير خالصه كرد:

- گردشگر داخلي و بومي است.

1- Tourism  
2- Same Day vistor 
3- Traveler  
4- Eco - Tourism 
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- معموال« كوتاه مدت، روزانه و ميانگين فاصله سفر اندک است.
- گردشگران كم خرج مي كنند.

- تعداد گردشگران آن زياد است.
- تعداد زياد اين گردشگران مي تواند بر محيط زيست اثر نامطلوب بگذارد.

- كمتر سازمان يافته است.
- بسياری از سفرهای اين گردشگری را سازمانهاي كوچک خصوصي تدارک می بينند.

جاذبه1 : جاذبه به يک ويژگي، يک منطق�ه يا مكان يا مجموعه اي از فعاليتها گفته مي ش�ود كه 
كاركردهاي زير را ارائه مي نمايد: 

- موجب جلب گردشگر از ساكنان در محل يا مسافران مي شود و براي همين منظور اداره مي شود. 
- براي كس�انی كه مي خواهند اوقات فراغت خ�ود را بگذرانند، زمينه گردش، انبس�اط خاطر و 

لذت را فراهم می نمايد. 
- به منظور تحقق اين هدف داير ش�ده، به عنوان ي�ک جاذبه و به منظور تُأمي�ن رضايت خاطر 

مشتريان اداره مي شود. 
- سطح مناسبي از تسهيالت و خدمات را برای تامين نيازها، درخواس�تها وپاسخگويي به   عالقه 

مندي بازديدكنندگان ارائه مي نمايد. 
جاذبه هاي ميراث فرهنگي2  :  دارايي ها و آثار ميراث فرهنگ�ي كه موجب جلب جهانگردان 
مي شوند يا جهت جلب جهانگردان به يک مقصد گردشگري معين به كار گرفته مي شوند. چنين 
آثاري بايد همواره مرمت و نگهداری شوند تا بتوانند در مقابل اثرات ناشي از بازديد جهانگردان 

دوام بياورند و خاطرة رضايت بخشي براي آنان ايجاد نمايند.  
  برنامه ري�زي و برنامه ريزي كالبدي :  ان�واع برنامه ريزي در دو دس�ته كالبدي و توس�عه اي يا 
آمايش�ي طبقه بندي مي ش�ود. برنامه ري�زي كاربري زمي�ن و برنامه ري�زي زيربنايي در دس�ته 

برنامه ريزيهاي كالبدي و بقيه در دسته برنامه ريزي توسعه اي و آمايشي قرارمي گيرند.
    بدين ترتيب ه�ر گونه اقدام آگاهانه اي كه براي بهس�ازي بافت، تنظيم و ايجاد ش�بكه معابر، 
تاسيس�ات زيربنايي، خدمات و امكانات در پهنه هاي مختلف و تاثير بر كاربري زمين به منظور 
ايجادتعادل درمحيط فيزيكي و دسترس�ي بهينه به خدمات انجام مي گي�رد، در حوزه برنامه ريزي 

1- Visitor Attraction
2- Cultural Heritage Attractions
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كالبدي قرار دارد.
    برنامه ري�زي كالبدي در گردش�گري، مطالع�ه و برنامه ري�زي عوامل طرف عرضه اس�ت تا 
بسترهاي الزم را براي عوامل تقاضا فراهم نمايد. به عبارتي در حالي كه تاكيد اصلي برنامه ريزي 
توسعه بر طرف تقاضاي گردشگري است، برنامه ريزي كالبدي بر طرف عرضه تاكيد مي ورزد. 
    ابعاد فيزيكي و كالبدي:  در مطالعات گردش�گري عوامل مربوط به طرف عرضه گردشگري 
شامل زيرساختهايي مانند راه، برق، آب، مراكز خدمات بهداشتي � درماني، پذيرايي و اقامتگاه و 
نيز بافت و ساخت روستا و آثار و جاذبه هاي گردشگري و ضوابط و مقررات حاكم بر مكانيابي، 

استقرار و بهسازي آنها در حوزه مطالعات كالبدي و فيزيكي قرار مي گيرد.
 برنامه ريزي گردش��گري : هدف برنامه ريزي گردشگري اين اس�ت كه نيازهاي تحقق اهداف 
توسعه گردشگري را بشناسد و آنها را تأمين كند، اثرات منفي را به پايين ترين حد ممكن برساند 

و از پيامدهاي مثبت آن بهره  بگيرد. 
   • برنامه ريزي گردشگري بايد ويژگيهاي زير را داشته باشد:

 - هماهنگ كننده عناصر دروني )عرضه و تقاضا( باشد.
- برنامه گردشگري را با برنامه ها و سياستهاي كالن و منطقه اي ادغام و هماهنگ نمايد.

- انعطاف پذير باشد.
- بر حفظ جريان توسعه و پايداري آن تاكيد ورزد.

- خالق، پويا، نوآورانه و اجرايي باشد.
 مقصد : مقصد مسافر كه بايستی تسهيالت، س�اختار زيربنايی و نيروي كار الزم را براي جذب 

گردشگران داشته باشد. در برخي از نوشته ها مقصد را »حوزه طرح توسعه« ناميده اند. 
 در اين كتاب برنامه ريزي حوزه هاي گردشگري روستايي، از نوع برنامه ريزي در مقصد است. به 
عبارت ديگر در اين مجموعه مقاصد گردشگري مورد توجه قرار می گيرد و مبنای برنامه ريزي 

كالبدي در اين مناطق تعريف ضوابط و مقررات مي باشد.
 جامعة ميزب��ان1 :  جامعه اي كه گردش�گران را جلب م�ی كند و در يک مقصد خ�اص از آنان 

پذيرايي مي نمايد.
مجتمع گردش��گري:  عبارت اس�ت از مجموعه تأسيس�ات اقامتي، پذيرايي و گردش�ی كه در 

1- Host community 
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محلهاي وسيع براي اس�تراحت و تفريح مس�افر و گردش�گر ايجاد مي گردد. اين نوع تأسيسات 
داراي واحدهاي هتل، متل، رس�توران، فروش�گاه مواد غذاي�ي، خدمات بهداش�تي، پارک بازي 

كودک و ...  مي باشند.
كانون گردش��گري : كانون گردش�گري نقاط مركزي و مركز تجمع جاذبه ه�ا در يک حوزه 
گردشگري است. اين كانون ممكن اس�ت يک آبادي يا مجموعه اي از چند جاذبه در كنار هم و 

يا تركيبي از اين دو باشد.     
قطب گردشگري : يک مكان مركزي بسيار نيرومند كه داراي جاذبه هاي برتر همراه با امكانات 
و خدمات متنوع و متجمع باشد و توانايي ارائه خدمات به مراكز گردشگري در سطح يک منطقه 

گردشگري را داشته باشد. 
 حوزه عمران روس��تايي :  در مطالعات طرحه�اي كالبدي اي�ران، به اجتماع�ي از چند آبادي 
همس�ايه و مرتبط در قلمرو جغرافيايي و فرهنگي با عملكرد نس�بتا« همس�ان كه با يک كانون 
جمعيتي برتر ش�ناخته مي ش�ود و جمعيت آن )هر حوزه( تا پنج هزار نفر مي باشد، حوزه عمران 

روستايي گفته می شود.
روس��تاهاي همپيوند :  روس�تاي همپيوند به دو يا چند روستا گفته مي ش�ود كه در يک عرصه 
جغرافيايي تعريف شده قرار دارند و از نظر اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و گردشي تجانس دارند 

و با شبكه ارتباطي واحدي به يكديگر مرتبط مي شوند.
عرصه جغرافيايي :  محدوده اي از س�طح زمين ك�ه بر اثر يک يا چند عارض�ه طبيعي و محيطي 
يا مرز قراردادي از پهنه هاي ديگر جدا ش�ده باش�د. مثل عرصه سيس�تان و بلوچس�تان  با ديگر 

استانهاي كشور.
عرصه عملکردي :  مح�دوده اي از س�طح زمين كه ب�ه علت داش�تن عملكرد مش�ابه يا مكمل 
مي تواند از پهنه ها و مناطق ديگر جدا شود. گردش�گري يكي از عملكردهايي است كه مي تواند 

عرصه هاي خاصي به وجود آورد، مثل عرصه گردشگري زيارتي، طبيعت گردي و ... .
حوزه گردشگري : حوزه گردش�گري تركيبي ازچند روس�تا يا فضا، محور و پهنه داراي جاذبه 
گردشگري است كه به دليل استقرار در يک پهنه جغرافيايي يا عملكردي كامال« تعريف شده و 
برخورداري از يک راه اصلي گردش�گري، قابليت تامين نيازهاي گردشي گردشگران روستايي 
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در يک سفر گردشي يک تا س�ه روزه را دارد. در حوزه گردشگري نوع فعاليت غالب گردشي، 
بنا بر منابع و قابليتهاي محيطي، مش�خص می باش�ند و امكان گزينش را براي گردش�گر فراهم 

مي آورد.
ناحيه گردشگري  : بخشي از منطقه گردشگري است كه دارای منابع و قابليتهاي تفرجي   است 
و از پيوس�تگي فضايي  - كالبدي برخوردار است. ناحيه گردش�گري ضمن پِيروی از پيوستگي 
جغرافيايي داراي ش�بكه مس�تقلي از راهه�اي ارتباطي نيز مي باش�د. از ديگ�ر ويژگيهاي ناحيه 
گردش�گاهي، امكان جايگزيني اس�ت. در واقع ناحيه گردش�گري بايد از چنان قابليتها و منابع 
تفرجي برخوردار باشد كه امكان انتخاب را براي گردشگر در زمينه نوع فعاليت تفرجي و امكان 
طوالني ترشدن سفر تفرجي داشته باشد و با تنوع قابليتها نياز گرو ههاي سني - جنسي و اجتماعي 

مختلفي را فراهم سازد.
منطقه گردش��گري1 : بزرگ ترين پهنه گردش�گري در نظام تقسيمات گردش�گاههاي برون 
ش�هري اس�ت كه بيش�تر منعكس كننده نحوه پراكنش و موقعيته�اي جغرافيايي گردش�گاهها 
بر اس�اس محدوده يک يا چند استان همسايه مي باش�د. هر منطقه گردشگري ش�امل چند ناحيه 

گردشگري در محورهاي ارتباطي گوناگون خود مي باشد.
 هر منطقه گردش�گري تعدادي زيادي گردشگر )و همچنين باش�ندگان محل( را درعرض روز 
و شب به سوی خود مي كشاند. اين مناطق ممكن اس�ت جاذبه هاي گردشگری، امكانات عرضة 

خوراک و نوشيدني، سرگرمي و امكانات خريد و ... را دربرگيرند.
محور گردشگري2  :  به يک مسير، راه اصلي يا فرعي گفته مي شود كه آغاز و پايان آن با يک 

جاذبه گردشگري مشخص گردد و در طول مسير يک يا چند جاذبه ديگر را به هم پِيوند بزند.
الگوي برنامه ريزي :  الگوي برنامه ريزي مانند نظامي اس�ت كه در آن مقررات، قوانين، روشها 
و رويه ها و فرآيند حاكم بر تدوين و اجراي برنامه ها از لحاظ س�طوح، ح�وزه جغرافيايي، ميزان 
دخالت و مشاركت مش�خص می گردد و براي ايجاد تعادل و توازن س�ازه های  در ميان عوامل 

گوناگون و شرايط محيطي، برنامه هاي توسعه بر مبناي اين ضوابط تدوين و اجرا مي شود. 
 

1- Tourist region 
2- Host community 
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مقدمه
 امروزه سمت و س�وي حركت سيطره جهاني به سمتي اس�ت كه تفكرات تصميم گيران را بيش 
از تنازعات سياسي و نظامي به سمت ارتباط ميان مردم و دولتها به عنوان عاملي در جهت توسعه 
كشورها كشانده است. پس از اينكه نظام تک قطبي، سيس�تمي ناموفق شناخته شد و به نظام چند 
منظوره بدل گرديد، جنگ نظامي و رويارويي مس�تقيم نيز در سده بيس�تم جاي خود را به جنگ 
س�رد و منازعات فرهنگي داد. در اين راس�تا ارتباط ميان مردم و فرهنگها تاثيري ش�گرف، در 
تسهيل فرآيند توسعه كشورهاي جهان دارد. در اين اوضاع و احوال است كه صنعت گردشگري 
به عنوان بهترين عامل گسترش ارتباط ميان مردم نمود مي يابد. در روزگار ما  گردشگري يكي 
از فعاليتهاي اقتصادي گس�ترده جهانی اس�ت. به گونه ای كه طي پنج دهه گذشته جهانگردي و 
گردش�گري يكي از عوامل اصلي توس�عه اقتصادي و اجتماعي بسياري از كش�ورها بوده است. 
امروزه دور افتاده ترين كشورها و حتي شهرها به درآمدهاي حاصل از گردشگري مي انديشند و 

خود را آماده مي كنند. )بهمني،1374(
    ب�ا وجود اي�ن، بايد گفت گردش�گري پديده اي جديد نيس�ت بلك�ه از دير زم�ان در جوامع 
انس�اني وجود داش�ته اس�ت و كم كم و در گذر زمان به موضوعي فني، اقتصادي و اجتماعي و 
اكولوژيكي تبديل شده است. شايد واژه گردش�گری قدمتی به اندازه تاريخ مكتوب انسان داشته 
باش�د.   بررس�ي تاريخچه صنعت گردشگری گوياي آن اس�ت كه اين پديده هميش�ه با تجربه 
خوشايند همراه نبوده است. مردم روزگاران پيشين عموما« با اين انگيزه مسافرت مي كردند كه 

غذا به دست آورند، در صورتي كه امروزه گردشگري اهداف متعددي را پيگيري مي كند.
    گردشگري روستايي در جهان حوزه گسترده ای دارد و فعاليتهاي زيادي را دربرمي گيرد. »در 
اروپا گردشگري روستايي معمواًل براي توصيف گردش�گري كشاورزي )گردشگري مبتني بر 
كشتزار( به كار مي رود، البته در صورت لزوم، همه فعاليتهاي گردشگري را در نواحي روستايي 

)1992,Dredge and Moore( .»دربرمي گيرد و توصيف مي كند
    هر چند گردشگري روستايي يک پديده بسيار قديمي اس�ت، اين پديده به منزله يک فعاليت 
تفريحي - اجتماعي، در نيمه دوم س�ده هژدهم در انگلس�تان و اروپا ظاهر ش�د. پيش از آن هم 
مناطق روس�تايي مورد اس�تفاده فعاليتهاي تفريحي قرارگرفته بودند، اما ش�ركت در اين فعاليت 
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تفريحي، محدود به اقش�ار برتر جامع�ه بود. )منش�ي زاده و نصيري، 81( تا آغاز نيمه دوم س�ده 
هژدهم؛ يعني تا انقالب صنعتي، افراد نس�بتًا  اندكی ابراز و يا ميل و تصميم به سفر و گردشگري 
داشتند. مس�افرت كند، س�خت، ناامن و عموما« خطرناک بود، حتی مس�افرت به روستاها يک 

مسئله دشوار بود.)قادري، 1382(
    در س�ده نوزدهم گس�ترش خطوط راه آهن، زمينه دسترسي به مناطق روس�تايي را براي افراد 
زيادي فراهم كرد و آغاز توسعه صنعت گردشگري، گردش�گري روستايي را گسترش داد. در 
فاصله دو جنگ جهاني، بسياري از مردم براي نخس�تين بار از تعطيالتي بهره مند شدند كه هزينه 
آن پرداخت مي ش�د. در اين دوره به دليل توس�عه حمل و نقل و س�هولت  جابه جايي، راهيابي به 
روستا آسان ش�د. در اين دوره طبقه متوس�ط در گردشگري روستايي كش�ور خودشان شركت 
مي كردند، در حالي كه ثروتمندان از گردش�گري خارج از كش�ور بهره  مي بردند. )منش�ي زاده 
و نصيري، 81( در بريتانيا و ديگر كش�ورهاي اروپايي گردشگري روس�تايي در نيمه دوم سده 
هژدهم ش�كل گرفت. در اين دوره گردشگري روستايي در ش�كلهاي مختلف توسعه يافت و به 
شكل گردشگري انبوه )Mass Tourism ( درآمد و اين توس�عه معلول عواملي مانند، توسعه 

فناوری، افزايش اوقات فراغت و افزايش درآمد قابل مصرف بود. )قادري، 1382(
    در اروپاي شرقي اگر چه در ابتدا، تقاضا براي مسافرت و گردش به نواحي روستايي از طرف 
مبادي بزرگ شهري مانند پراگ بود، گردشگري روس�تايي از مبادي كه بيشتر حالت روستايي 
داش�ت، آغاز ش�د. )FFTC,2004(. »در اس�تراليا در هر دو بخش ملي و محلي، گردش�گري 
روس�تايي به يک فعاليت فرابخش�ي و مكان�ي در خارج از نواحي ش�هري گفته مي ش�ود كه به 

)2000,Skaggs( .»گردشگران ماهيت زندگي آن مكان روستايي را نشان مي دهد
    امروزه در بس�ياري از كش�ورهاي جهان گردشگري روستايي، توجه ش�ماری از گردشگران 
را به س�وی خود جلب كرده اس�ت و يكي از مردمي ترين اش�كال گردشگري اس�ت. براساس 
گزارش سازمان همكاري و توسعه اقتصادي )OECD( در ايالت متحده به سال 1993 بيشتر از 
70 درصد مردم اين كشور از انواع تفريحات روستايي بهره مند ش�ده اند و در بيشتر كشورهاي 
 )CRN( صنعتي جهان نيز چنين وضعيتي وجود دارد. برپايه بررس�ي هاي شبكه تفريحي روستا
به سال 1994 در انگلستان، شمار كسانی كه در سال 1993 روزانه از مناطق روستاي بازديد كرده 
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)1995,WTO(. بودند،  از 900 ميليون نفر هم بيشتر بوده است
    در اين فصل، به ش�كل گذرا تجربه گردش�گري و مفاهي�م پايه اي آن، به ويژه گردش�گري 
روستايي و طراحي الگوي توسعه گردشگري در روستاها در 11 كشور پيشرو بررسی می گردد 
و سعي می شود تا در هر كشور،  بخشي از موضوعات يا تمام جوانبی كه با موضوع مورد مطالعه 

ارتباط مي يابد، بررسي گردد. 
 

معرفي کشورهاي هدف
    در اين بخش تالش خواهد ش�د، ش�ناخت مناسبي از كش�ورهاي هدف به دست آيد و شرايط 
آنها با شرايط ايران مقايسه گردد. زيرا سياستهاي توسعه هر كشور با توجه به شرايط جغرافيايي، 
سياسي و اجتماعي و به طور كلي شرايط عمومي ش�كل می گيرد. در ابتدا شناسايي وضعيت اين 

كشورها براي تطبيق سياستهاي توسعه اي الزم و ضروري است.

کره جنوبي
    وسعت اين كشور 221/607 كيلومتر مربع است و 66 درصد آن را مناطق كوهستاني تشكيل 
  Altaicمي دهد. كرة جنوب�ي 46 ميليون نفر جمعي�ت دارد. زبان ك�ره اي با زبانه�اي آلتائيک
متعلق به آسياي ميانه همريشه است. كشور كره از پايتخت و 9 اس�تان  تشكيل شده است. كره 
با تاريخچه 5 هزارس�اله جامعه اي يک شكل و متجانس مي باش�د. اين كشور شبه جزيره اي است 
كه در خاور دور قارة آسيا واقع شده است و به س�مت جنوب اقيانوس آرام پيش روي دارد. اين 
كش�ور تقريبًا از 3 هزار و 400 جزيرة پيوس�ته به هم تشكيل شده اس�ت. كره از جانب شمال با 

كشور كره شمالی و در طول درياي شرق با كشور ژاپن همسايه است. 
    سه س�ال پس از آزادي اين كشور از استعمار ژاپن - كه 36 س�ال ادامه داشت- در سال 1948 
كش�ور كره به دو بخش شمالي و جنوبي تقس�يم گرديد.. توس�عه اقتصادي كره جنوبی از اوايل 
دهة 1960 آغاز گرديد و نتايج نسبي آن در سال 1965 نمايان شد. نتيجة واقعي اين توسعه اخيراً 

با رشد ميانگين ساليانة 8/5 درصد كاماًل به تحقق پيوسته است. 
   وزارت فرهنگ و جهانگردي كره، مهم ترين مس�ئوليتها را در اجراي سياست گردشگري در 
س�طح ملي، بر عهده داشته اس�ت. اين وزارت با تش�خيص اهميت فرهنگ در توسعة كشور و با 
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شعار »سده جديد براي فرهنگ از راه مي رس�د«، اقدام به ابداع برنامه هاي فرهنگي، ارائه سياست 
فرهنگي جديد و الگوهاي فرهنگي نو در هزارة سوم كرده است. هدف نهايي اين برنامه تشويق 
همه كره ای ها برای مشاركت گسترده در حيات فرهنگي كش�ور خود مي باشد. در سال 1996 
اقتصاد اين كشور به شكل چش�مگيری باليد و توليد ناخالص ملي آن در رتبه يازدهم جهان قرار 
گرفت. با اين حال، رش�د س�ريع اقتصادي اين كش�ور، اثرات منفي نظير از ميان رفتن ارزشهاي 

سنتي و بومي و ناهماهنگی ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي را در پی داشته است. 
   كره جنوبی ب�ا دارا بودن يک تجربه موفق در زمينه گردش�گري روس�تايي و برنامه ريزي در 

توسعه گردشگري و زيرساختها در آسيا به منزله يک كشور هدف انتخاب گرديد.

 تايلند
    تايلند در جنوب شرقي آسيا قرار دارد و مساحت آن515000كيلومتر مربع مي باشد. طبق آمار 

سال 1998 جمعيت اين كشور 52645000 نفر است.
    فرهنگ كشاورزي بودايي، فرهنگ تايلندي است كه با 1000 س�ال ديرينگی، اكنون به اوج 
شكوفايي خود رسيده است. با توسعه اخير كشور تايلند ارزش�ها و باورهاي فرهنگي اين كشور 
دستخوش تغييرات جزئي گرديده است. كشور تايلند براي قرنها مركز تالقي دو فرهنگ بودايي 
و براهمايي بوده است و تايلندي ها فرهنگ بودايي و آداب و آيين های براهمايي را به مجموعه 
جهان بيني و اصول اعتقادي و اخالقي خود وارد نموده و پذيرفته ان�د. تايلندي ها اين دو فرهنگ  
را از كشور هند گرفته و به برقراري روابط نزديک و دوستانه با كش�ور چين نيز پرداخته اند. به 
عبارت ديگر تايلندي ها از لحاظ اخالقي و معنوي با كش�ور هند و از لحاظ قومي با كش�ور چين 

شباهت دارند.
هماهنگي فعاليتها و برنامه هاي گردش�گري اين كش�ور توس�ط هيأت وزيران انج�ام مي گيرد. 
افزون بر اين، شماری از سازمانهاي خودگردان نيمه دولتي كشور تايلند نيز به جنبه هاي ويژه اي 
از گردش�گري در س�طح ملي توجه می كنند. كش�ور تايلند يكي از مقاصد گردشگري در آسيا 
مي باش�د، اين كش�ور به علت دارا بودن آثار تاريخي فراوان و يک تجربه موفق در سازماندهي 
جوامع روستايي در تعاوني ها )دفتر مطالعات سياست و بين الملل،83( به منظور توسعه گردشگري 

روستايي انتخاب شده است.
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فرانسه
    تاريخ سياست فرهنگي كش�ور فرانسه از زمان طرحر يزي آن در سده ش�انزدهم تاكنون، 
نمايانگر نق�ش محوري دول�ت در ارتقا و س�اماندهي دان�ش، هنر، فرهنگ و ش�كل گيري 
تدريج�ي س�اختارهاي وزارتخانه اي و تصوي�ب بودجه هاي ملي بوده اس�ت. ب�ه عنوان مثال 
مي توان به تأس�يس كتابخانه ملي فرانس�ه، تأس�يس دبيرخانه هنرهاي زيبا در س�ده نوزدهم، 
تأس�يس موزه هنري لور louvre  و تأسيس وزارتخانه اي مس�تقل با نام وزارت فرهنگ در 

س�ال 1959 اش�اره كرد. 
    دولت فرانس�ه از لحاظ جغرافيايي به 96 اداره اجرايي با نام دپارتمان تقس�يم ش�ده اس�ت. در 
گذشته تنها ادارات 9 شهر اين كش�ور مراكز فرهنگي همگاني داشتند. در سال 1969، سه حوزه 
رياست منطقه اي در امور فرهنگي تأس�يس گرديد كه به نوبه خود در جهت تمركززدايي اداري 

اقدامی بنيادي به شمار مي رفت.
 دولت مركزی مؤسس�ات دولتي را تعيين می كند و با ماهيت حقوقي مش�خص و بودجه دولتي 
به فعاليت مي پردازند. موسس�ات دولتي ماهيت حقوقي دارند و تحت نظارت قانون اساس�ي اين 

كشور فعاليت مي نمايند.
 ماده قانون خدم�ات دولتي مصوب س�ال 1992، نمايندگان دولت در س�طوح منطقه اي را به 
عنوان مس�ؤالن اجراي سياس�تهاي كش�ور معرفي كرده و تنظيم، تعريف و ارزيابي دس�تور 
كارهای راهبردي را بر عهده دولت مركزي نهاده اس�ت. به موازات تصوي�ب قوانين انتقال 
طي س�الهاي 1983-1982 اختيارات قبل�ي دولت به مقام�ات محلي تفوي�ض گرديد. هدف 
تمركززداي�ي، همراس�تايي تصميمات دول�ت با رأي م�ردم و تقويت اختي�ارات دولت در 
س�طح منطقه اي مي باش�د. اما در واقع به واس�طه قوانين انتق�ال تنها گون�ه ای نظارت محدود 
بر امور فرهنگي ب�ه مقامات محلي اعطا گرديده اس�ت. مي توان گفت كه فرانس�ه نخس�تين 
كشوري اس�ت كه اقدام به برنامه ريزي براي گسترش گردشگري روس�تايي در اروپا نمود 
و در اين زمينه تجرب�ه ای موفق داش�ت.  )دفتر مطالعات سياس�ت و بين المل�ل،83( در اين 
كتاب، كشور فرانسه به علت توجه ويژه اش به گس�ترش زيرساختهاي گردشگري روستايي 

انتخاب گرديده اس�ت.
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قبرس
    كش�ور قبرس س�ومين جزيرة بزرگ مديترانه  اس�ت كه 251/9 كيلومتر مربع مساحت دارد. 
جمعيت آن در اواس�ط س�ال 1996 بالغ بر 750 هزار نفر بود كه از اين تعداد 82 درصد يوناني و 
18 درصد به جامعة ترک تعلق داش�ت. دو جامع�ة زباني و قومي تحت عن�وان يوناني و ترک  با 
دو زبان رسمي در كش�ور قبرس وجود دارد، اين در حالي اس�ت كه زبان انگليسي هم به شكل 

فزاينده اي در اين كشور مورد استفاده قرار مي گيرد.
    ساكنان يوناني زبان كش�ور قبرس مسيحي هس�تند و تقريبًا همه آنها  از كليساي خودگردان 
ارتدوكس يونان�ي پي�روي مي نمايند. دفترهای خدماتي وابس�ته ب�ه وزارت فرهنگ، س�ازمان 
جهانگردي و س�ازمان تئاتر كش�ور قبرس برگزاركنندگان جش�نواره هايي با عنوان »جشنواره 
فرهنگي س�پتامبر« هس�تند و خواهان اجراي گونه هاي مختلف�ي از وقايع هنري ارزش�مند مانند 
موس�يقي و تئاتر و... در سراس�ر كشور مي باش�ند. اتحاديه ش�هرداريهاي قبرس بر امور مختلف 
شهرداريهاي اين كشور از جمله امور فرهنگي آنان نظارت می كند و آنها را هماهنگ می سازد.

    همچنين كميته  معتبري از شهرداران سراسر كشور برای رس�يدگي به امور مختلف در سطوح 
محلّي وجود دارد. اين در حالي اس�ت كه در مناطق روس�تايي كش�ور ش�وراهاي محلي مسئول 
برپايي كتابخانه ها و نمايش�گاههاي كتاب مي باش�ند. قبرس يكي از كش�ورهاي گردشگرپذير 
جهان مي باشد و مقاصد گردشگري آن در نواحلي س�احلي قرار دارند. )دفتر مطالعات سياست و 

بين الملل،83( 
 

اتريش 
    تاريخ كش�ور اتريش يادآور امپراتوري هايس�بورگ، موقعيت دش�وار اين كشور در جنگ 
جهاني اول و دوم، الحاق به آلمان و بازسازي و تجديد حيات آن است. از جمله استانهاي اتريش 
مي توان به بورگنالند، كارينتيا، اتريش سفلي، س�الزبورگ، استيريا، تيرول، اتريش عليي'، وين، 
وينا و رورالربرگ اشاره نمود. مس�ئوليت اجرا و نظارت بر امور گردشگري اين كشور در سطح 
محلي بر عهدة مقامات محلي از جمله ش�هرداريها و ش�هردار هر ناحيه مي باشد. در بيشتر مناطق، 

سرپرستي نواحي و شهرداريها يک بخش فرهنگي دارند. 
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    دولت اتريش از يک سيس�تم فدرال برخوردار مي باش�د. در اصل 15 قانون اساسي اين كشور 
مقرر گرديده اس�ت كه همه فعاليتهاي فرهنگي به مركز اس�تانها واگذار گردد. برپايه  اصل ياد 
ش�ده مراكز اس�تاني موظف اند توجه ويژة خود را به ش�اخصهای فرهنگي از جمله تئاتر، موزه، 
كتابخانه، فيلم و س�ينما معطوف دارند و با اعطاي تسهيالت امكان توس�عة آنها را فراهم آورند. 

)دفتر مطالعات سياست و بين الملل،83( 

جمهوري چك
    جمهوري چک در اروپاي مركزي واقع گرديده اس�ت. جمعيت اين كش�ور برپايه آمار سال 
1996، 10/3 ميليون نفر اس�ت كه اكثراً داراي مليت چک هس�تند و اقليت اسلواكي، لهستاني و 
آلماني تنها 5 درصد از جمعيت آن را تشكيل مي دهند. زبان رسمي چک »اسالوي غربي« است. 
از آنجايي كه كشور چک پيشتر عضو كشورهاي فراكس�يون شرقي بوده است، بيشتر مردم آن 
الئيک مي باش�ند. الئيک ها )40 درص�د(، كاتوليک ها )39 درص�د(، ارتودكس ها )3درصد( و 

ديگر مذاهب )13 درصد( گرايشهای دينی اين كشور را به خود اختصاص داده اند. 
    مانند ديگر كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي، جمهوري چک نيز پس از بروز انقالب دستخوش 
تغييرات زيادي گردي�د. در آغاز ژانويه 1993 پ�س از جدايي چک و جمهوري فدرال اس�لواكي از 
يگديگر اين كشور به عنوان دولتي مستقل وارد عرصة جهاني گرديد. در جمهوری روند مناسبي برای 
جهت كاهش نقش تجويزي دولت به عنوان پشتيبان و عامل اصلي اعطاي يارانه ها و كمكهاي دولتي 
در نظر گرفته  شده  است. اين وظيفه به عهدة شركتها و نهادهاي دولتي و خصوصي جديد، نهاده شده 

است. دولت نيز مي كوشد تا شرايط و زمينه را براي عملكرد هر چه بهتر آنها فراهم سازد.
    زماني كه جمهوري مس�تقل چک تشكيل گرديد، س�اختارهاي قانوني نيز از  پذيرش  قوانين 
فدراس�يون پيش�ين، به رغم تضاد با قوانين جديد اين جمه�وري، حفظ گردي�د. در همان زمان 
فرآيند پيچيدة وضع قانونهاي جديد نيز آغاز گرديد. در اين ميان برای تداوم روابط با كشورهاي 
خارجي، همه قراردادهاي چكسلواكي سابق در جمهوري چک به اجرا درآمد و همچنان به قوت 

خود باقي ماند. )دفتر مطالعات سياست و بين الملل،83(
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کانادا
    كانادا يكي از كشورهاي پهناور جهان است كه وسعت آن 6109706 كيلومتر مربع مي باشد. 
بيش�تر مردم اين كش�ور در محدوده اي به وس�عت 100 مايل )6400 كيلومتر( در مرز مشترک 
آن با آمريكا ساكن هس�تند. اين كشور داراي دو زبان رسمي انگليس�ي و فرانسوي است و نظام 
مذهبي غالبی ندارد. ميراث فرهنگي كانادا نوعي ميراث فرهنگي مختلط مي باشد كه  تحت تأثير 
فرهنگ بوميان، فرانسه زبانان و انگليسي زبانان  شكل گرفته است. هم اكنون اين كشور به يک 
جامعه متفاوت و متنوع از لحاظ فرهنگي مبدل گشته است. كشور كانادا متشكل از 10 استان و 2 

قلمرو مي باشد و به صورت فدرالي اداره مي گردد. )دفتر مطالعات سياست و بين الملل،83(
 

اياالت متحده آمريکا
    امريكا با 9363123 كيلومتر مربع وسعت در قاره امريكاي شمالي واقع شده است. اين كشور 
در ميان اقيانوس هاي كبير )مغرب( و  اطلس )مش�رق( قرار دارد و با كشورهاي كانادا در شمال 
و مكزيک در جنوب همسايه است. دو ايالت جداي اين كش�ور به نامهاي آالسكا )شمال غربي 
كانادا( و  هاوايي )اقيانوس كبير( با خاک اصلي آن فاصله زي�ادي دارند. از لحاظ اوضاع طبيعي 

خاک اين كشور به سه منطقه جدا از هم به ترتيب زير تقسيم مي شود:
         1- خاک اصلي        2- ايالت آالسكا        3- جزيره های هاوايي 

    س�رزمين كنونی امريكا تا پايان س�ده پانزدهم ناش�ناخته بود و پيش از اين درباره تاريخ آن 
اطالع زيادی در دست نيست اما آثاري كه از قبيله های سرخپوست به جا مانده است، تاريخ اين 

كشور را صاحب پيشينه ای طوالنی می كند. 
    حكومت اين كشور جمهوري فدرال اس�ت. قوه مقننه از دو مجلس تش�كيل شده است: يكي 
كنگره با 100 عضو )دو نفر براي هر ايالت( كه مدت 6 س�ال از س�وی مردم انتخاب مي ش�وند 
)يک سوم آنان هر دو سال يک بار تجديد مي ش�وند( و ديگري مجلس نمايندگان با 435 عضو 

كه به مدت 2 سال انتخاب مي شوند.
    قانون اساس�ي امروز آمريكا در س�ال 1789 تدوين ش�ده اس�ت. براس�اس آخرين تقسيمات 
كش�وري، امريكا از 50 ايالت و يک بخش فدرال تشكيل گرديده اس�ت كه به صورت فدرال و 
زير نظر يک فرماندار انتخابي، اداره مي ش�وند. فعاليت احزاب در امريكا آزاد می باشد و رقابت 
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اصلی در ميان دو حزب جمهوري خواه و دموكرات ص�ورت می گيرد. احزاب كوچک ديگري 
نيز در اين كش�ور فعاليت می كنند كه عبارت ان�د از: محافظه كار،  امريكا، خل�ق، آزادي خواه، 

سوسياليست كار و سوسياليست كارگر. )دفتر مطالعات سياست و بين الملل،83( 

ژاپن
    ژاپن با 372 هزار كيلومتر مربع وسعت )پنجاه و پنجمين كشور جهان( در نيمكره شمالي  در 
شرق قاره آسيا، به صورت مجمع الجزايري در ش�مال غربي اقيانوس كبير، در كنار درياي ژاپن 

و در نزديكي كرانه های روسيه و كره جنوبي )در غرب( واقع شده است. 
    تاريخ مكتوب و روشن ژاپن به سال 660 قبل از ميالد برمي گردد. در اين سال امپراتوري ژاپن 
به وسيله جيموتنو تأسيس ش�د و از همان زمان امپراتوران اين كشور به خود جنبه الهي دادند. در 
سده های آغازين ميالدي چند قبيله در ژاپن سكونت داشتند كه حكومت آنان در دست كاهنان 
بود. در س�ده پنجم برتری قوم ياماتو بر ديگر اقوام موجب پاگيري كش�ور ژاپن ش�د. در س�ده 
های ششم تا هشتم ژاپن به سرعت پيش�رفت كرد و تمدني درخشان بنياد افكند. در همان دوران 
اقداماتي كه براي تأسيس حكومتي متمركز به عمل آمده بود، به نتيجه رسيد و رئيس قبيله ياماتو 

مقام امپراتوري يافت.
     از آغاز س�ده نهم،  دربار تحت اس�تيالي خاندان فوجي وارا درآمد. در پايان س�ده  داوزدهم 
خاندان ميناموتو ب�ر رقيبان خويش پيروز ش�د و رئي�س آن يوريتومو با عنوان ش�وگو )حاكم 
نظامي( قدرت را در دس�ت گرف�ت و از آن زمان حكومت واقعي در دس�ت ش�وگونها افتاد و 
امپراتوري به مقامي تشريفاتي مبدل شد. يوريتومو قدرت و توان خاندان فوجي وارا را نابود كرد 

و حكومت نظاميان را برقرار نمود. پايتخت وي شهر كاماكورا بود.
    حكومت كنونی اين كش�ور امپراتوري مي باش�د. قوه مقننه از دو مجلس تش�كيل شده است: 
يكي مجلس نمايندگان با 511 عضو كه به مدت 4 س�ال و ديگري مجلس مشاوران با 252 عضو 

كه به مدت 6 سال انتخاب مي شوند.
    قانون اساسي امروز ژاپن در سال 1947 تدوين شده است. براساس آخرين تقسيمات كشوري، ژاپن 
از 43 ناحيه كه هركدام به وسيله يک فرماندار انتخابي و يک شوراي محلي    اداره مي شوند، 2 ناحيه 
شهري، يک ناحيه پايتخت نشين و يک سرزمين تشكيل ش�ده است. برنج، غالت،  سبزيجات، ميوه ، 
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سيب زميني و توتون مهم ترين محصوالت كشاورزي ژاپن هستند  و سرانه زمين كشاورزی براي هر 
نفر 4درصد هكتار مي باشد. )دفتر مطالعات سياست و بين الملل،83(

اندونزي
    اندونزي با 24234 كيلومتر مربع وسعت )سيزدهمين كشور جهان( در نيمكره شرقي و در جنوب 
شرقي آسيا، واقع شده است. اين كشور از جزيره هاي فراوانی )13600 جزيره( تشكيل  است و خط 
استوا از آن مي گذرد. اندونزي در جزيره گينه نو با پاپوا و در جزيره برنئو با مالزي مرز مشترک دارد. 

 اين كشور را مي توان از لحاظ وضعيت طبيعي به چند قسمت زير تقسيم كرد: 
 جزيره س�وماترا: يكي از بزرگ ترين جزيره هاي جهان اس�ت و با جزيره هاي جاوه، س�لبس و 

برنئو در مجموع جزاير سونداي بزرگ ناميده مي شود. 
 جزيره جاوه: پنجمين جزيره وس�يع اندونزي و پرجمعيت ترين  آنها است كه بيش از 65 درصد 
جمعيت كشور در آن زندگي مي كنند. كوهها در تمام نقاط آن پراكنده شده اند و بخش بزرگ 

خاک آن را جلگه ها و جنگلها تشكيل می دهد. 
 جزي�ره برنئو: قس�مت اعظم اين جزي�ره متعلق ب�ه اندونزي اس�ت و در اصط�الح محلي به آن 
كاليمانتان گفته مي شود. كوههای آن عمدتًا در نواحي شمالي واقع شده و بيشتر خاک آن جلگه 

ای و جنگلی است.  
 جزيره گينه نو: به نيم�ه غربي اين جزيره » ايريان غربي« گفته مي ش�ود كه ب�ه اندونزي تعلق 
دارد. نواحي مركزي و شمال غربي آن را كوهها و نواحي بلند پوش�انده است و بيشتر خاک آن 

جنگلی و جلگه ای مي باشد. 
 جزيره بانگكا: در اطراف جزيره هاي برنئو، جاوه و سوماترا جزيره های ديگری واقع شده اند و 

عمدتًا كم ارتفاع اند. بزرگ ترين انها جزيره بانگكا مي باشد.
 جزاير ش�رقي اندونزی: مجموعًا به جزاير ملوک يا اويه معروف هستند و در اطراف جزيره هاي 
سلس و گينه نو واقع ش�ده و كوهس�تاني و مرتفع اند. جزيره هاي هالماهرا و س�رام بزرگ ترين 
جزيره هاي اين نواحي مي باشند. بر روي هم اندونزي سرزميني نيمه كوهستاني است. جلگه هاي 
آن عمدتًا در جزيره هاي جاوه و سوماترا و جزاير سونداي كوچک )نوساتنگارا( و جنگلهاي آن 
عمدتًا در جزيره هاي برنئو، گينه نو و س�وماترا واقع ش�د ه اند. آب و هواي آن گرم و مرطوب و 
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پرباران است. 
    در سده های نخستين ميالدي اندونزي تحت نفوذ هندوها بود. در سده هفتم ميالدي امپراتوري 
بزرگي در آن پديد آمد كه گرايش فراواني به آيين هاي بودايي و هندو داش�ت. دين اس�الم از 
سده سيزدهم ميالدي به وس�يله بازرگانان هندي در آن رواج يافت، اين دين ابتدا  در سوماترا و 
كم كم در جزاير جاوه و سلبس همه گير شد. از س�ده پانزدهم و شانزدهم ميالدي نفوذ خارجيان 
در آنجا آغاز ش�د كه منجر به سلطه پرتقال در س�ده ش�انزدهم گرديد. پرتقالي ها آن را به چند 
قسمت تقسيم كردند تا حكومت بر آن آسان تر باشد، اما حكومت آنان ديري نپاييد و هلندي ها 
در س�الهاي اغازين س�ده هفدهم اندونزي را تصرف كردند و حدود 350 س�ال آن را استعمار و 

استثمار كردند.
 حكومت اين كش�ور جمهوري اس�ت. قوه مقننه )مجمع ش�ورايي مردم( با 920 نفر تشكيل می 

شود كه 460 نفرشان )360 انتخابي و 100 انتصابي( رأي مي دهند. 
    قانون اساسي اين كشور در سال 1945 تدوين ش�ده است. براساس آخرين تقسيمات كشوري 
اندونزي از 27 ايالت تش�كيل گرديده اس�ت كه به صورت نس�بتًا ف�درال و  زير نظ�ر فرماندار 
حكومت مركزي و ش�وراي انتخابي محلي اداره مي ش�وند. فعاليت اح�زاب در اندونزي محدود 
است و كمتر حزبي در آن اجازه فعاليت دارد. در اندونزي صنعت گردشگري به سرعت در حال 
توسعه است. به تبع آن گردشگري روس�تايي نقش مهمي در رشد و توليد محصوالت كشاورزي 
و توسعه گردشگري در سطح ملي دارد. در هر دو مورد تأكيد آن بر بهبود ارزش افزوده مي باشد.  

)دفتر مطالعات سياست و بين الملل،83(

ترکيه  
     تركيه همسايه شمال غربی ايران اس�ت و  در نقطه تالقی آسيا و اروپا؛ يعنی در جنوب غربی 
آسيا و جنوب شرقی اروپا قرار گرفته است. سرزمين تركيه تقريبًا شبيه مستطيلی است كه طول 

آن از شرق تا غرب حدود660 كيلومتر و عرض آن به طور متوسط550 كيلومتر مي  باشد.
 اين كشور از سه طرف به وس�يله دريا احاطه شده است و از نظر وس�عت اندكی كمتر از نصف 
مس�احت ايران؛ يعنی حدود 814578 كيلومتر مربع است. از اين مقدار فقط 24378 كيلومتر آن؛ 
يعنی3 درصد در اروپا و بقيه در آسيا واقع است. تركيه در ش�مال با كشورهاي مشترک  المنافع 
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610 كيلومتر، درش�رق با ايران 454 كيلومتر، در جن�وب با عراق 331 كيلومتر و س�وريه 877 
كيلومتر، در قس�مت غربي با يونان 212 كيلومتر و با بلغارستان269 كيلومتر مرز مشترک دارد. 
مرزهای آبی آن نيز حدود 2805 كيلومتر با دريای اژه، 1577 كيلومتر با درياي مديترانه، 1695 

كيلومتر با دريای سياه و 927 كيلومتر با درياي مرمره مي-باشد. 
    تركيه دارای آب و هوای بس�يارخوبی برای فعاليتهای كشاورزی اس�ت و هرگز كمبود آب 
نداش�ته اس�ت و تقريبًا همه نيازهای غذايی خود را در داخل تأمين می كند. زب�ان مردم تركيه، 
تركی است كه با الفباي التين نوشته می شود. بخشی از مردم تركيه به زبان كردی سخن می گويند. 

تركيه سرزميني كوهستاني است و قسمت اعظم آن را كوهها و فالتها تشكيل مي دهد.  
 تركيه داراي جزاير فراوان�ي از قبيل گوكجه، مرمره، ازون، بزجه، علي بي و توركلي مي باش�د. 
جنگلهای آن وسعت چنداني ندارند و آب و هواي آن معتدل و مرطوب است. بلندترين نقطه آن 
قله آرارات )5165 متر( اس�ت. طويل ترين رودهاي آن فرات )2696 كيلومتر(، دجله )1851( 
و قزل ايرماق )حدود 11001 كيلومتر( هستند. بزرگ ترين درياچه تركيه، وان است كه 3676 

كيلومتر مربع وسعت دارد.
     حكومت تركيه جمهوري اس�ت. قانون اساسي پيش�ين كه در س�ال1961 تدوين شده بود تا 
تدوين قانون اساسي جديد ملغي اعالم شده است. براس�اس آخرين تقسيمات كشوري، تركيه از 

67 استان تشكيل شده است كه زيرنظر فرماندار دولت مركزي اداره مي شوند.
    از مهم ترين صنايع كش�ور تركيه مي توان به آهن و فوالد، ش�كر، چوب، بافندگی، الستيک، 
كودشيميايي و ذوب فلزات اشاره كرد. گندم، حبوبات، توتون، نيشكر، ميوه جات، پنبه و انگور  
مهم ترين محصوالت كشاورزي اين كش�ور هستند و سرانه زمين كش�اورزی براي هر نفر بالغ 

بر0/6هكتار مي باشد. )دفتر مطالعات سياست و بين الملل،83( 

گردشگري روستايي در کشورهاي هدف
     گردش�گري بخش مهمي از اقتصاد كش�ورهاي جهان را در بر می گيرد. بي�ش از 10درصد 
GNP جهان و اشتغال در اين بخش متمركز اس�ت. انتظار مي رود كه گردشگري همچنان ببالد 
و تا سال 2010 در حدود 5/5 ميليون شغل جديد ايجاد كند. در مقابل بسياري از نقاط، روستاييان 
با كاهش اشتغال و رضايت مندي در سطوح كشاورزي و صنعتي سنتي خود روبه رو هستند. نبود 
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خدمات عمومي و سطح باالي بيكاري سبب شده اس�ت كه جوانان و افرادي با تحصيالت باال از 
)2006 ,Lee & Thomson( .مناطق روستايي مهاجرت كنند

گردشگري روستايي در اندونزي
     صنعت گردشگري در اندونزي به ش�كل گسترده اي توسعه يافته و س�رمايه خارجي فراوانی 
را جذب كرده اس�ت. در س�ال 1997 بيش از 6 ميليون گردش�گر وارد اندونزي ش�دند. هر چند 
گردشگري روستايي نس�بت به گرش�گريهای ديگر در اين كشور چندان توس�عه نيافته، برخي 
امكانات در اين زمينه موجود اس�ت و برنامه ريزي براي گس�ترش آن نيز صورت گرفته است. 
اندونزي كشوري گرمسيری و استوايي اس�ت كه براي توسعه گردشگري روستايي منابع زيادی 
در اختيادر دارد. اين قابليتها ش�امل: وجود محصوالت كش�اورزي مانن�د كائوچو و درخت نخل 
روغني در سطح وس�يعي از مناطق روس�تايي، س�اير محصوالت كش�اورزي و باغباني در سطح 
كوچک تر و همچنين توليدات دامي و آبزي در برخی مناطق اس�ت كه هر ك�دام از اين موارد 

)1996,Zafar( .عامل جذب گردشگر می باشد
    كش�اورزي نقش كليدي در توس�عه اقتصاد اندون�زي دارد. اين نق�ش از راه فراهم كردن غذا 
براي  جمعيت فراوان آن و توليد مواد خام براي بخش صنعت اين كشور  ايفا مي گردد. همچنين 
كش�اورزي اندونزی در حال تبديل ش�دن به يک منبع بالقوه براي كس�ب ارز خارجي از طريق 
صادرات محصول و جذب گردشگر در محيط هاي روس�تايي است. محصوالت بالقوه كشاورزي 
اين كشور كه توانايي رقابت در بازار جهاني را دارند قهوه، كائوچو، چاي، خرما، نارگيل، ماهي 

)1995,Usal & Oh( .و ميگو مي باشند
 توسعه صنعت گردشگري روستايي مس�تلزم ايجاد خدمات و زيرساختهايي است كه عامل پيش 
برنده و تقويت كننده گردش�گري روس�تايي هس�تند. با توجه به ويژگيه�اي منحصربه فرد اين 
كشور )هر منطقه آن براي گردشگري روستايي شرايط ويژه اي دارد( پروژه توسعه گردشگري 
مستقل از س�اير مناطق به اجرا درمي آيد. زيرا نمي توان انتظار داشت كه پروژه اي موفق در يک 

منطقه همان اثرات و كاركردهاي رضايت بخش را در مناطق ديگر داشته باشد.
    پروژه هاي گردش�گري روس�تايي )در اندونزي OWA يا Agro Wista Obyek ناميده 
 Masمي ش�وند( عمدتًا در سطح ايالتي مديريت مي ش�وند. مثاًل پروژه گردش�گري روستايي در
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Gunung ،Malabar،Wonosari،Kedaung عمدتًا در قالب مفاهيم گفته ش�ده  اجرا و 
 Java مديريت مي شوند. اخيراً بيشتر پروژه هاي گردشگري روس�تايي در مناطق زير كشت در
وSumatera اجرا و مديريت مي ش�وند. بنابراين هر كدام از مكانهايی كه جاذبه  گردش�گري 
داشته باشند، در مكانيابي پروژه هاي گردش�گري روستايي مدنظر قرار مي گيرند. مثال« مكانيابي 
پروژه گردش�گري در روس�تاي قالی بارو Kalibaru در شرق جاوه به س�ال 1976 با توجه به 
عواملی صورت گرفته اس�ت: اين مكان در 840 متري از س�طح دريا ق�رار دارد. در منطقه اي با 
متوس�ط بارش س�االنه1550 ميليمتر، قطارها و اتوبوس ها دسترس�ی به اين مكان را بسيار آسان 
كرده اند.  حدود 30 درصد از كل گردش�گرهايي كه از كش�ور اندونزي ديدن مي كنند، به اين 

)1990,Tang & Rochananond( .منطقه وارد مي شوند
    در سال1990 به طور متوس�ط 6495  نفر در طول ش�ب در اين منطقه اقامت می گزيدند و   تا 
پايان دهه 90 اين رقم به 16587 نفر رسيده  است. گردشگري روستايي در اين منطقه دست كم  

 )1995,Usal & Oh( .باعث اشتغال 100 نفر در سطح روستاهاي محلي آن شده است

گردشگري روستايي در تايلند
     برنامه ششم توسعه ملي تايلند بر گردش�گري آن از راه توس�عه فيزيكي در قالب زيرساختها 
تاكيد می ورزيد و اما حفاظت منابع، توس�عه روستايي و اس�تلزامات محلي نسبت به گردشگري 
كمتر مورد توجه قرار می گرفت. در خالل ده سال گذش�ته مفهوم توسعه پايدار به نگراني عمده 

جهاني تبديل شده است. 
    نياز ب�ه حفاظت منابع طبيع�ي و محيط زيس�ت، نياز به آم�وزش )ادراک درس�ت و تجارب 
ب�راي هم�ه م�ردم و گردش�كران( و ني�از ب�راي ايجادجنبش ه�اي دموكراتي�ک )كه كمک 
 Tang &( )مي كندمردم در همه س�طوح پيوس�ته برای توس�عه گردش�گري مش�اركت كنند

Rochananond,1990( در برنامه ششم مورد تأكيد مي باشد.
    در قالب برنامه هاي هفتم )1996-1992( و هشتم )2000-1997( توسعه تايلند، گردشگري به عنوان 
عنصری ضروري براي دستيابي به اهداف مهمي مدنظر قرارگرفت. اين اهداف شامل: توسعه متعادل و 
باثبات براي رشد اقتصاد ملي، ارتقای فرصتهاي اشتغال، توسعه پتانسيل هاي انساني در فرآيند توسعه و 

.)1997,TAT( .رسيدن به منافع عادالنه از چنين فرآيند توسعه اي مي گردد
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 همزمان با اين طرحهاي توسعه، مسئوالن گردشگري تايلند سياستهاي تازه ای را تدوين كردند 
كه بر پاس�داری از منابع گردش�گري تأكيد می ورزي�د، تدوين كردند. مديريت منابع انس�اني 
 )1996,TAT( .و تعادل ميان گردش�گري و فض�اي طبيع�ي و اجتماعي مدنظ�ر قرار گرف�ت

گردشگري روستايي صريحًا در اين سياستها نيامده است. اين سياستها شامل موارد زير مي باشد:
    - گس�ترش مكانهاي گردش�گری براي نواحي محلي و ايجاد منابع درآمدي جديد كه در بين 

مردم تمام مناطق توزيع شود؛
 - حفاظت و بازسازي ميراث فرهنگي و منابع طبيعي و محيط زيست؛

)1996,TAT( .مشاركت عمومي در فعاليتهاي مرتبط با توسعه گردشگري - 
 توافق عمومي نس�بت به حفاظت و نگهداري منابع طبيعي و زيس�ت محيطي، ميراث فرهنگي و 

آداب و رسوم سنتي، صنايع و هنرهاي بومي در تمام سطوح ملي، منطقه اي و محلي وجود دارد.
جدول1 -  ضعفها و قوتهای گردشگري روستايي تايلند

ضعفهاقوتها
دسترسي پذيري ضعيفجاذبه هاي متنوع

مديريت ضعيفبافتها و مكانهاي باارزش
نبود ارتباطات قوي ميان تايلند و ديگر كشورهاآداب و رسوم
ضايعات اكولوژيكيمنابع طبيعي
فصلي بودنمزارع محلي

ناآشنايی گردشگران با غذاهای اين كشورمهمان نوازي مردم محلي
نبود زبان مشترک براي ارتباطتجارب مستقيم مديريتي

تسهيالت محدود
 مباني اقتصادي جوامع روس�تايي و محلي بايد با اصول برنامه هاي مل�ي تطبيق يابد تا مردم محلي 
در فرصتهاي جديد اقتصادي سهيم شوند. سيس�تم آموزش بايد بهبود يابد تا مردم محلي به درک 

)1996,TAT&1997,Le Ksakundilok( .درستي از گردشگري برسند
 چنين سياس�تي در قالب پروژه هاي متعددي توس�ط دولت و بخش خصوصي به كار برده ش�ده 
است، سه پروژه زير كه توسط دولت اجرا ش�د، مثالهايي از به كارگيري اصول توسعه پايدار در 
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گردشگري هستند:
 مکان معماري بان پراس��ات 1 : يک پروژه توس�عه روس�تايي است كه بر آموزش اش�تغال، ارتقای 
صنايع دستي و بومي و بهبود همزمان فضاي سبز و مناظر روستايي و زيرساختهاي روستايي متمركز 

است. هدف آن ايجاد عدالت در زندگي روستايي با افزايش فرصتهاي انتخاب براي آنها می باشد.
 پروژه بخش آمفانگ2  :  اين يک پروژه اصلي اكوگردش�گري است كه هدف آن حفاظت از 

حيات وحش، جنگل و منابع طبيعي است.
 پروژه گردشگري مبتني برروس��تا3   : اين پروژه يک نوآوري بود كه به وسيله بانک آسيايي 
توسعه )Asian development bank,ADB( با مشاركت ادارات و سازمانهاي محلي اجرا 
شد و آن دس�ته از مطالعات و پيمايش هايي را كه در مورد الگوهاي گردشگري براي روستاييان 

سودمند است و در عين حال ارزشهاي فرهنگي آنها را نيز حفظ مي كند، مدنظر قرارمي دهد.

گردشگري روستايي در جمهوري چك
 درجمهوري چک توس�عه بخش گردشگري روس�تايي ابتداتوسط س�ازمانهاي غيردولتي  آغاز 
ش�د.  اين فرآيند تاكنون در چارچ�وب يک اقتصاد در ح�ال گذار دس�تخوش تحوالت زيادي 
گرديده اس�ت. در آغاز دهه 1990صنعت گردشگري اين كشور پيش�رفت چشمگيری داشت. 
زيرا معماري ش�هري و فرهنگ غني روس�تايي آن جذابي�ت زيادي براي گردش�گران به ويژه 
اروپاي غربي داشت كه می خواس�تند از اين كشور كه سالها تحت س�لطه كمونيسم شرقي بود، 

 )2000,Czech Tourism Authoritz( بازديد كنند
 در آغ�از همين دهه، امور گردش�گري تحت نظ�ارت وزارت ام�ور اقتصادي بود ك�ه يكي از 
پتانس�يل هاي توس�عه اقتصادي كل كش�ور محس�وب مي ش�د. به همين علت توج�ه كمتري به 
توس�عه راهبردی، جامع و بلندمدت در سياس�تگذاري گردش�گري ش�د. امور گردش�گري اين 
وزارتخانه با بودجه محدودي اداره مي ش�د. تا اينكه مركز اروپايي گردشگري طبيعي كشاورزي 
)European center for eco agro tourism( پيش�نهاد توس�عه گزينه هاي�ي به منظور 
توسعه گردشگري نواحي روس�تايي به اين وزارتخانه داد. و گردشگري روستايي اين كشور در 
دهه 1990 به سرعت دگرگون شد. اين امر با افزايش رقابت براي جذب گردشگر در اين كشور 
1 - Ban prasat  
2 - Umphang
3 - village- based tourism proj
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با كشورهاي اروپايي شرقي مصادف شد. 
 برنامه توسعه ملي كه توسط مركز اروپايي اكوتوريسم حمايت مي شد، شامل برنامه هايي براي توسعه 
گردشگري در نواحي روس�تايي بود كه هزينه  اجراي پروژه هاي آن توسط اين مراكز تأمين مي شد. 
بيشتر هزينه ها عمدتاً براي توسعه زيرساختهاي اساسي توسعه گردش�گري از وزارت امور اقتصادي 
به وزارت توسعه منطقه اي انتقال داده شد. پروژه هاي توس�عه گردشگري روستايي كه توسط مركز 
اروپايي اگرواكوگردشگري حمايت مي ش�د، انواع كاالها و خدمات شامل: كش�تزارها، پنج مكان  

اردويي، مكانهاي عرضه غذا و همچنين هتلهاي كوچک را دربرمي گرفت.
 عمده ترين شاخصهاي مدنظر براي توسعه اين زيرس�اخت، متمركز بر نيازسنجي از گردشگران 
بود و اين گردشگران با توجه به نوع كش�ور، خدمات خاصي را ترجيح مي دادند، مثاًل در كشور 
جمهوري چک بيشتر گردشگران هلندي بودند كه آنها نيز به مناظر طبيعي منطقه توجه بيشتري 
مي كردن�د. از جمله موارد مدنظر اين گردش�گران صرف�ه اقتصادي اين مكانه�ا و همچنين عدم 
ازدحام جمعيت بود، به نحوي كه مكانهايي كه توسط گردشگران ديگر پر شده بود، كمتر مورد 

)1992,Klaric( .استقبال اين گروه از گردشگران قرار مي گرفت
 هر چند اين دس�ته از گردش�گران پول كمتري خرج مي كردند و اعتبارات اندك�ي را به منطقه 
مي آوردند، س�رمايه اندكي هم براي توسعه زيرس�اختهاي مدنظر اين گروه الزم بود. مثاًل برخی 
گروههاي گردش�گری كه عمدتًا از آلمان و بلژيک بودند، بيش�تر هتلهاي روس�تايي كوچک 
را ترجي�ح مي دادند. بدي�ن ترتيب اين گون�ه خدمات و زيرس�اختها با توجه ب�ه مكانهاي مورد 
توجه گردش�گران و ويژگيهای كشورشان توس�عه يافتند. اقالم بازاريابي خدمات شامل فرمهاي 
تبليغاتي، نقشه ها و وب سايت هاي اينترنتي نيز در مناطق روستايي توسعه يافت. عمده ترين معيار 
طراحي پروژه ها، متمركز بر نيازهاي گردش�گران و با توجه به نوع نيازها از كشورهاي مختلف 
است چرا كه گردشگران هر كش�ور نيازها و عاليق متفاوتي دارند. از اين رو پروژه هاي توسعه 
گردشگري نيز متمركز بر عرضه اين نوع خدمات هس�تند و استاندارد عرضه خدمات با توجه به 

)1990,Dale( .نوع گردشگران و كشورهاي مبدأ تغيير مي كند

گردشگري روستايي در ژاپن
    در سالهاي اخير گردشگري روستايي به ميزان وسيعي در جوامع روستايي ژاپن توسعه يافته است. 
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از سال 1995 كه قانون حمايت از نواحي روستايي براي گردشگري تصويب شد، وزارت كشاورزي، 
جنگلداري و شيالت؛ س�اخت مهمانس�راهاي ميان مزارع را مديريت و هدايت مي كند. مهمانسراي 
مزرعه در حقيقت يک منزل خصوصي كشاورزي يا يک مهمانسراي ساخته شده   در مزرعه است كه 
براي بازديدكنندگان امكانات اتاق و ساير تسهيالت را فراهم مي كند.  بدين ترتيب اين فرصت ايجاد 

مي شود تا گردشگران در فعاليتهاي روزانه مزرعه مشاركت كنند.
    اين فعاليتها شامل كاش�ت، برداشت و ماهيگيري مي باش�د. اين بازديدكنندگان عمدتًا شهري 
هس�تند كه براي فرار از سختی ها و دش�واريهای شهرنش�يني به زندگي موقت در روستاها روي 

)2006,Arahi( .مي آورند
    در حال حاضر كش�اورزي ژاپن با توجه به قان�ون تجارت آزاد، در نقطه حساس�ي قرار دارد. 
ديدگاه سنتي از نواحي روس�تايي به عنوان منبع توليدات كش�اورزي، هرچند هنوز غالب است،  
توسعه گردش�گري روس�تايي ديدگاهي ديگر را در نواحي روس�تايي ايجاد كرده است. مفهوم 
گردشگري روس�تايي در اروپاي غربي عمدتًا بر ابعاد بوم شناس�انه تأكيد می ورزد. اين ايده از 
گردشگري روس�تايي به علت كاركردهاي متنوعي كه فضاي اكولوژيكي ايجاد مي كند، عمومًا 
در سطح جهان نيز رايج است. اين مفهوم نيز به صورت عنصري كليدي در گردشگري روستايي 
ژاپن پذيرفته شده است. وزارت كش�اورزي، جنگلداري و ش�يالت ژاپن، نواحي روستايي را نه 
تنها مكان كش�اورزي و محل زندگي مردم روس�تايي بلكه آنها را دارايي عمومي ملي كه مردم 
مي توانند آس�ايش و آرامش خود را در آنجا به دس�ت بياورند، تلقي مي كند. اين ديدگاه ش�بيه 

)2006,Arahi( .ديدگاه حاكم بر اروپاي غربي است

 گردشگري روستايي در کره جنوبي
    بررسي عوامل ارتقاي گردشگري روستايي در كره جنوبي نش�ان مي دهد كه بيشتر كوششها 
در اين زمينه به هماهنگي و ايجاد ارتباط متقابل در ميان نهادها و سازمانهاي مرتبط در اين زمينه 
است. همچنين بازاريابی فعال و آموزش مشاركت كنندگان و مديريت كارا براي امور روستايي 
از موارد درخور توجه در اين زمينه اس�ت. در اين قس�مت بر اساس ش�كل به بررسي  كاركرد 

)2006,Lee & kenneth( .سازمانها و نهادهاي گردشگري پرداخته مي شود
    اقتصاد شرق آسيا بسيار بزرگ است. از نظر ساختار و مرحله توسعه اقتصادي پس از آمريكاي 

49 تجارب جهاني و داخلي



شمالي و اروپا، اقتصاد شرق آسيا قرار دارد. به هر حال س�رعت توسعه شرق آسيا با سرعت اين 
دگرگوني صورت گرفته كه ناشي از موارد زير است:: 

� نوسازي س�ريع كش�اورزي تحت تأثير فناوری و تغيير اجتماعي، جهاني ش�دن و آزادسازي 
تجاري؛ 

� تسريع شهرنشيني و افزايش سطوح درآمدي؛ 
 Ministry of Agriculture and(.الكتريك�ي و  فيزيك�ي  بهبودساختارروس�تايي،   -
Forestry,2002(    توسعه كشاورزي در شرق آسيا عموما« داراي پيوند هاي نيرومند است كه 
براي كاهش از مركزيت سنتي كش�ت برنج، برنامه غذايي ملي و اخيراً بيشتر عرضه محصوالت 
غذايي و كشاورزي امروزي براي شهرهاي در حال رش�د و خريداران خارجي متمركز است. با 
وجود اين، جمعيت روستايي ممكن اس�ت هنوز افزايش يابد. ضمن مطرح ساختن مسئله ازدحام 
جمعيت شهري، مي توان خدماتي نظير تأمين آب آشاميدني، انهدام زباله ها، بازسازي كشاورزي 
و ارتقای مش�اغل در روس�تاها را براي كاهش مهاج�رت از مناطق روس�تايي و افزايش درآمد 

)2005,Park( .روستاييان پيشنهاد داد
 يكي از اهداف توسعه گردشگري روس�تايي كره، افزايش درآمدهاي غيركشاورزی در نواحي 
روستايي است. بنابراين توسعه گردش�گري روس�تايي هم هدف دولت و هم هدف تعاوني هاي 
كشاورزي است. برنامه ريزي توسط دولت انجام مي ش�ود در حالي كه تعاوني ها حمايتهاي مالي 
را ارائه مي دهند. جدول ش�ماره )2( توسعه گردشگري روس�تايي در كره را بر اساس سال نشان 

مي دهد.
    هم اكن�ون جمعيت جوان كره به س�رعت در حال كاهش اس�ت، به گونه ای ك�ه در جوامع 
روس�تايي به كمتر از 8/5 درصد مي رس�د و س�هم جمعيت باالي60 س�ال در ميان همه جمعيت 
روستايي در حال افزايش اس�ت و حدود 33 درصد است. بنابراين س�رزندگي و جواني جمعيت  
به سرعت كاسته می ش�ود. از س�وي ديگر تقاضا براي گذراندن اوقات فراغت خارج از خانه به 
وسيله شهرنشين هاي كره اي به سرعت در حال افزايش اس�ت و از 273 ميليون بازديد كننده در 
سال 2001 تخمين زده مي شود كه به 606 ميليون نفر در س�ال 2011 برسد كه براي گردشگري 

)2002,Park( .روستايي افزايشي در حدود 10درصد است
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    كره طرحهاي مختلفي را براي گردش�گري روس�تايي مد نظر قرار داد. اين كش�ور در س�ال 
1984، دوازده مزرعه گردش�گری به عنوان پروژه راهنما ايجاد كرد كه در س�ال 1989 به 491 
مززعه رس�يد. دولت در مدت هشت سال ش�روع به ايجاد اقامتگاههاي گردش�گری با اعتباري 
در ح�دود 2/5 ميلي�ارد ون )حدود 2/5 ميلي�ون دالر آمري�كا( كردند. در س�ال 1991 به مدت 
هشت سال در حمايت از پروژه روستايي مزرعه اقامت )تركيبي از ساختمانها، رستوران و ديگر 
تس�هيالت رفاهي براي بازديدكنندگان( را در 275 روس�تا ايجاد كرد. اين سفارشها با دولتهاي 

 )2005,Park( .استاني در يک كميسيون مشترک با روستاييان و متخصصان بررسي شد
    به روس�تاهاي منتخب براي برنامه ريزي توسعه، حمايتهاي مالي اس�تاني و دولتي ارايه كردند. 
اين حمايتها شامل بهره پايين و وامهاي بلندمدت بيش از 200 ميليون ون )200 هزار دالر( براي 
هر روس�تا مي ش�د. همكاري در تهيه اطالعات و ايجاد وب سايت روس�تا از ديگر اقدامات بود. 

برنامه هاي توسعه روستا بين 2001 و 2005 در 419 روستا و مناطق گردشگری ديگر اجرا شد. 
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1984198819921997سال

نوع توسعه

- فروش مستقيم 
محصوالت 
كشاورزی

- مزارع اجاره اي 
براي گردشگري

مس�تقيم  ف�روش   -
محصوالت كشاورزی

- مزارع اجاره اي براي 
گردشگري

مختل�ط  حال�ت   -
م�زارع كش�اورزي و 

گردشگری

- م�زارع گردش�گری براي 
پژوهشهاي طبيعي

- سهم گردشگر آخر هفته و 
بهره ب�رداري زراعي در طول 

هفته
در  كش�اورزی  م�زارع   -

پاركهاي ورزشي و گردشی
-كوهنوردي

- م�زارع گردش�گری براي 
پژوهشهاي علمي

گردش�گری  تقس�يم 
وبهره برداري كش�اورزی  در 

طول هفته
-  ورزش و تندرستي

- اس�تراحت و گ�ردش در 
روستا

- م�زارع گردش�گری براي  
سالخوردگان

مقياس 
توسعه

محدوده 2 هكتار 
براي اجاره مزارع 

گردشگری
محدوده 50 هكتارمحدوده 3 هكتارمحدوده 3 هكتار

صالحيتها

- س�اكنان محل�ي 
طراحي می كنند

- تشريک مساعي 
دست كم 5 خانوار

- كش�اورزان و غي�ر 
دارای  كش�اورزان 

شرايط
- مهمان�ان جديد كه 

دارای شرايط هستند

- همكاري بيشتر از 5 خانوار ) 
همگي در زمينهای كشاورزی  

مشاركت كنند(
كش�اورزان،  هم�كاري   -
كش�اورزي،  تعاوني ه�اي 
همچنين افراد مرتبط با توسعه 

روستايي

- حضور يكساله در مزرعه و 
مشاركت با سه خانوار زارع

گ�روه  مش�اركت  ن�وع   -
بهره بردارسازماندهي حداقل 5 

خانوار مزارع
شهردار يا اداره امور روستايي و 

تعاوني توسعه روستايي
- گروهه�اي بهره ب�رداري 

بيشتر از 5 خانوار

كمكهاي 
مالي

ون  ميلي�ون   20-
براي هر دهكده)5 
ميليون ون براي هر 

خانوار(
- س�ود10 درص�د 
 ( س�اليانه  س�ود 
در  بازپرداخ�ت 
4 س�ال با يک سال 

دوره تأخير(

ون  ميلي�ون   100-
جدي�د  نواح�ي  در 
گردشگری، حدود 50 
ميليون ون در نواحي از 

پيش مشخص شده
- س�ود8 درصد س�ود 
س�اليانه ) پرداخت در 
5 سال و 3 س�ال دوره 

تأخير(

-150 ميلي�ون ون در ي�ک 
ناحي�ه جديد گردش�گری، 
ح�دود 200 ميلي�ون ون در 

نواحي از پيش مشخص شده
- س�ود5درصد س�ود ساليانه 
)بازپرداخ�ت س�اليانه و باز 
پرداخت 7 ساله با 3 سال دوره 

تأخير(

-200 ميلي�ون ون در نواح�ي 
جديد گردشگری، حدود 250 
ميليون ون در نواحي از پيش 

مشخص شده
- سود 8 درصد س�ود ساليانه 
)باز پرداخت 5 ساله با 5 سال 

دوره تأخير(

نكته: 1 دالر آمريكا = 900 ون            
Source(Park,2005(

 

جدول2- توسعه گردشگري روستايي كره شمالی در سالهاي گوناگون
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نمودار 1- توسعه گردشگری روستايی در كره جنوبی

رفاه شهری و روستايی

تاسيس و توسعه مزارع 
گردشگری

مزارع گردشگری 
با چشم -اندازهای 
طبيعی به ويژه برای 

مطالعه بچه ها

-تشريک مساعی 
خانوارهای 
كشاورز و 

ديگر مشاركت 
كنندگان

- مشاركت ديگر  
سازمانهای محلی و 

دولتی
-تشريک 
مساعی اجرا 

در گردشگری 
روستايی در سطح 
محلی و  منطقه ای

-چشم انداز طبيعی
-تعداد گردشگران
-وضعيت ترافيک
-بررسی استفاده از 

زمينهای باير

مكان-يابی نواحی 
تبليغاتگردشگری

مديريت و 
بازاريابیسازماندهی

رهيافتهای
  نهادی

امور اداری و 
مديريت

-انتخاب 
سازمانهای تبليغ 

كننده
- انتخاب شيوه 

تبليغات
- توسعه عمليات 

تبليغات

- بهينه سازی سطح 
مقياس

- انتخاب مناسب 
محصوالت 

كشاورزی و باغی
- شبكه اطالعات 
برای مشاركت 

كنندگان
-بهبود تسهيالت و 

امكانات
-مديريت 
كاركنان

- تعيين قيمت های 
منطقی

-ارتقاء و تبليغ
-گسترش فصل 

گردشگر
-توسعه 

محصوالت جديد
- معرفی سيستم 

عضويت

- طرحهای 
بازرگانی ويژه  هر 

منطقه
-  ساده سازی 

اختيارات
- طرحهای 

بازرگانی خود اتكا
-بهبود مساعی 

مشاركت 
كنندگان

- اعتبار كافی و 
ديگر حمايتهای 

مالی
- قوانين ارتقای 
گردشگری 

روستايی
-قوانين مديريت 

گردشگری 
روستايی

فضاهای گردشی و 
امكانات جمعی

استفاده بهتر از 
منابع روستايی

استفاده بهتر از 
منابع روستايی

استفاده بهتر از 
منابع روستايی
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    برخی از پروژه هاي راهنما نتايج ضعيفي در پی داش�ت. اين مس�ئله به چند دليل بود. نخست، 
راهبرد توسعه خدمات رفاهي فقط س�خت افزار را براي گردشگران روستايي فراهم مي كرد و از 
بعد نرم افزاري مثل تناس�ب منطقه اي فعاليتهاي گردش�گري، بازاريابي، آموزش و اطالع رساني 
غفلت مي نم�ود. افزون بر اين براي اس�تفاده از مناظ�ر طبيعي و ديگر منابع جذاب گردش�گری 
مسئله ويژه اي در آن وجود نداشت. دوم، از ساكنان روس�تايي به عنوان مهم ترين نيروي توسعه 
گردش�گري اس�تفاده نش�د. نوع پروژه هاي راهنما از باال به پايين ب�ود. اين پروژه ها به وس�يله 
دولت مركزي طراحي ش�ده بود. اغلب از س�اكنان روس�تايي براي اداره و مديريت تس�هيالت 
مديريتي گردشگري استفاده نمي شد. سوم، پروژه هاي راهنما به شكل موفقيت آميزي ايجاد نشد 
تا پيوندهاي روس�تا � ش�هر و عرضه و تقاضا را براي گردشگري روس�تايي ايجاد كند، به ويژه 
در مرحله اوليه زماني كه تقاضا ضعيف اس�ت. دولت ديگر مقياس�ها را براي توسعه گردشگري 
روستايي بررسي كرد. براي مثال وب س�ايت بين المللي )www.greentour or.ler( را براي 
انتشار اطالعات گردش�گري روس�تايي ايجاد كرد. رقابت س�الم در ميان روس�تاها ايجاد شد و 
پاداش و تبليغات روستاهاي بهتر نيز انجام ش�د. كارآموزي و آموزش نمايندگان روستا افزايش 
يافت و كاركنان از دولتهاي اس�تاني براي بررسي وضعيت گردش�گري روستايي به كشورهاي 
توسعه يافته فرستاده شدند. در واقع براي ارتقای گردشگري روس�تايي، بازبيني قانون زمينداري 

)2005,Park( .براي جذب سرمايه بيشتر نيز بررسي شد

   برخي تجارب کره عبارت اند از:
 1� از مراح�ل اوليه برنامه ري�زي، پذيرش يک رهيافت سراس�ري پايين به باال ب�ود كه در آن 
ساكنان روستا كه خودشان اقدام به ساختن برنامه توس�عه كردند با متخصصان همكاری كردند. 
ش�هرداريها و س�ازمانهاي غيردولتي مث�ل تعاوني ه�ا فعاليت خ�ود را آغاز كردند، ب�دون اخذ 

همكاريهاي اداري يا مالي از دولتهاي منطقه اي يا مركزي.
 2� در مقايس�ه با رهيافت 1980ك�ه بر همكاري با م�زارع انفرادي تأكيد می ك�رد، هم اكنون 

تأكيد بر همكاري با روستا يا مجموعه اي از واحدهاي روستايي بود. 
 3� توسعه گردشگري روس�تايي بايد هم قسمت س�خت افزاري و هم نرم افزاري را شامل شود. 
بازديدكنندگان با زندگي در روستا يا مزرعه و ديدن مناظر س�نتي و بازارهاي محصوالت سنتي 
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به اقامت در شب تشويق مي ش�وند. در يک پيمايش كه در سطح ملي در كره به سال 2004 انجام 
شد، ساكنان روس�تاهايي كه برنامه توسعه گردشگري در آن اجرا نش�ده بود، مورد پرسشگري 
قرارگرفتند. پرسشها درباره روستا، ديدگاههای روستاييان درباره پتانسيل گردشگري در روستا، 
مشكالت و فرصتهايي كه در محل براي گردش�گري روستايي وجود دارد و ويژگيهاي شخصي 

افراد بود.
    براي مقايسه ديدگاهها و باورهای شش گروه مختلف روستايی را انتخاب كردند كه شامل رهبران 
روستا، كشاورزان و مشاغل غيركشاورزي كه در روستاهاي مشابه زندگي مي كردند،  می شد. تعداد 
نمونه 606 نفر بودند كه 101 نفرش�ان در روستاي برنامه راهنما قرار داش�تند. تعداد پاسخهاي مورد 
استفاده 127 بود. مقايس�ه 80 ساكن مقيم در روستاهاي منتخب )رهبران روس�تا 61، كشاورزان 15، 
غيركشاورزان 14( و 44 ساكن از روس�تاهايي كه در طرح قرار نداشتند )رهبران 30، كشاورزان11، 
غيركشاورز3(. تعداد پاس�خها براي اين پايين بود كه تعدادي براي پاس�خگويي در آن زمان حضور 

نداشتند )در فصل كشت يا توفان( و عامل ديگر فاصله فيزيكي و فرهنگي محقق بود.
    همه پاسخگويان در روستاهاي منتخب و تعداد كمي در روس�تاهاي غيرمنتخب اظهار كردند 
كه در گردشگري روس�تايي مش�اركت مي كنند. ولي درصد مش�اركت خانوارها در هر روستا 
كمتر از 0/5 تا باالي 0/05 در گردش�گري روس�تايي می باش�د و در بس�ياري از روستاها نرخ 
مشاركت هنوز بسيار پايين اس�ت. كمتر از 33 درصد در 66 درصد از روس�تاهاي مورد مطالعه 
بيشتر پاس�خگويان موافق اند كه گردش�گري باعث افزايش درآمد خانوارهاي روستايي مي شود 
)66 درصد( جذابيت هاي گردش�گري )13 درصد( را نيز بايد به آن افزود. بنابراين پاس�خهای 
عمده  براي بيش�تر روس�تاهاي درگير در گردش�گري روس�تايي با افزايش درآمد روس�تاييان 
همبستگي داش�ت. با توجه به كوچک بودن كش�تزارها در كره جنوبي و محدوديت  درآمدهاي 
خارج از مزرعه، همگي گردش�گري روس�تايي را فرصتي براي ارتقای منابع درآمدي خارج از 
مزرعه مي دانند. در بسياري از كشورهاي توسعه يافته و شرق آسيا، گردشگري روستا به سرعت 
در حال گسترش و بازسازي نواحي روستايي است. اين بخش داراي ويژگيهاي بازاري و نهادي 
است كه بسياري از اثرات آن مثل رش�د تقاضا، در دسترس بودن منابع و توسعه مشاغل دولتي � 
خصوصي مثبت اس�ت. با افزايش شهرنشيني و درآمدها در كش�ورهاي شرق آسيا، گردشگري 
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روستايي يک دليل اميدبخش براي مشكالت كشاورزي به ش�مار می آيد كه باعث توسعه بازار 
و اعتبارات مي گردد. با توجه ب�ه نيازهاي منطقه انواع مختلفي از گردش�گري بايد به كار گرفته 

)2002,Park( .شود

گردشگري روستايي در ترکيه 

 صنعت گردش�گري تركيه يكي از  بخش�هاي مهم اقتصاد اين كشور اس�ت و همه ساله با رشد 
چشمگيری روبه رو اس�ت. تاكنون عوامل خارجي مانند زمين لرزه 1999 يا جنگ خليج فارس 
بر توسعه اين صنعت اثر گذارده اس�ت. بخش خدمات در اقتصاد تركيه در سطوح ايالتي توسعه 
نيافته اس�ت و نياز به تمركززدايي و تع�اون دارد. تغييرات اخير در دولت تركيه به س�ال 2002 
فرصتهاي جديدي را براي بخش گردشگري آن فراهم آورده است. سهم گردشگري اين كشور 
در توليد ناخالص ملي )GNP( روندی روبه رش�د دارد. س�هم بودجه هاي س�رمايه گذاري شده 
در بخش گردشگري روس�تايي 4 درصد بودجه كل را به سال 2000 ش�امل مي شود. 5/5 درصد      
از كل اش�تغال كه حدود 1 ميلي�ون نفر را بالغ مي ش�ود، در بخش گردش�گري فعاليت مي كنند. 

)2002,Smid &Loewendahl-Ertugal(
    در حال حاض�ر، دولت تركيه رس�مًا توس�عه پاي�دار را در بخش گردش�گري ارتق�ا داده و 
سياس�تی را براي متنوع كردن فعاليتهاي گردش�گري، كاهش فشار در محيط س�احلي و توزيع 
مجدد منافع اقتصادي � اجتماعي توس�عه گردش�گري براي مناطق كمتر توسعه يافته اتخاذكرده 
اس�ت. اجتماعات محلي به طور فزاينده اي در پروژه هاي توس�عه گردش�گري درگير ش�ده اند. 
فعاليتها    به منظور بهبود حفاظت از منابع طبيعي در سواحل مديترانه  است، هر چند كه فشارهاي 
ناشي از توسعه گردش�گري و صنعتي ش�دن وجود دارد. وزارت گردش�گري تركيه دستوركار 
)دس�تورالعمل( تغييرات و پيشنهاد تش�ويقها و حمايتها را تنظيم كرده اس�ت. تغييرات قانون با 
هدف تنظيم بخش گردش�گري، آژانس�هاي مس�افرتي، دولتهاي محلي، قايقه�اي تفريحي و... 
صورت مي گيرد. وزارت گردش�گري جذب 15 ميليون گردش�گر و 13 ميليارد دالر درآمد در 

)2002 ,Ministry of Tourism, Turkish(.سال 2003 را هدف خود قرار داده است
    هدفهاي بلندمدت وزارتخانه يادش�ده رسيدن به 60 ميليون گردش�گر و حدود 50 ميليارد دالر 
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درآمد تا سال 2020 است. تركيه در صدد س�رمايه گذاري و جذب 450 ميليون دالر در هر سال 
اس�ت كه 250 ميليون دالر براي مش�وقها و حمايتها و 100 ميليون دالر براي سرمايه گذاريها در 
نظر گرفته شده است. كس�ب اين درآمد از راه برنامه ريزی و  به وس�يله اين وزارتخانه صورت 

مي گيرد و شامل موارد زير است:
 - ماليات براي گردش�گران بايد به 10- 8 درصد كاهش يابد كه هم اكنون ميزان آن 18 درصد 
اس�ت. اين كار با هدف تبديل فعاليتهاي اقتصادي ثبت نش�ده به فعاليتهاي قانوني اس�ت و براي 

گرد آوري مناسب مالياتها كه در نتيجه وصولي هاي مالياتي بيشتر خواهد بود.
 - ش�ركتهاي هواپيمايي خصوصي به واس�طه خدمات بيمه اي براي هر گردشگري كه به تركيه 

آورده مي شود و همچنين كاهش قيمت سوخت و... بايد حمايت شوند.
- شركتهاي گردشگري بايد بادقت گسترش يابند و منافع به خوبي تخصيص داده شود.

- تخصيص منابع براي پروژه هاي گردشگري شهري بايد واقع گرا باشد. 
- همكاري بين وزارتخانه هاي ايجاد محيط زيست و جنگلداري.

- پيشنهادهايی براي توسعه بروني گردشگري.
 - ايجاد يک عالمت تجاري براي تركيه. 

- سازماندهي زمينها و ارتقای آنها.
 - ايجاد عالمتهاي تج�اري انفرادي براي مكانهاي مختلف تركيه كه ش�امل اس�تانبول، پاموک 

كاله، كاپادوكيا، افسوس و آنتاليا مي شود.
 - سازماندهي مسافرتهاي داخلي گردشگران براي ارتقای مكانهاي ويژه.
 - معرفي محصوالت مختلف به گردشگران و گسترش محصوالت جديد.

 - سازماندهي گردشگران براي دريا، ماسه، خورش�يد و تاريخ، فرهنگ به ويژه توسعه زمينهاي 
گلف، بهداشت و گردشگري ماجراجويانه.

 - تنظيم امور براي جذب گروههاي گردشگري با درآمد باال، س�رمايه گذاري با هدف افزايش 
) 2002 ,European Commission( .گردشگر و توسعه تورها

 گردشگري روستايي در فرانسه 
    انجمن جهانگردي فرانسه در فضاي روستايي در س�ال 1970 به وسيله جنبش هاي گوناگون و 
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باهدف غيرانتفاعي به منظور باال  بردن توانايي روستاييان در زمينه پذيرايي و جا دادن به مسافران 
ايجاد گرديد. اين انجمن ضمنًا مي كوش�د تا وس�ايل و تجهيزات كش�اورزي را در جهت رفاه و 
آسايش روستاييان و شهرنش�ينان بس�يج كند و به كار برد. اين انجمن در سال 1976 يک طرح 

عمومي و كلي را براي گردشگري روستايي پيشنهاد كرد كه شامل موارد زير بود:
- تقويت صنعت مهمانخانه داري كوچک در روستا.

- تجربه و آزمون قوانين تازه سكونت موقت .
- توسعه فعاليتهاي اوقات فراغت. )گردش، گردشگري طبيعي، تجهيزات ورزشي (

- تدوين ضوابط و تصميم گيري و اقدامهاي قانوني)تدوين اساسنامه اي براي فعاليتهاي چندگانه( 
س�ازماندهي امور توس�عه اقامتگاههاي ييالقي، حفظ ميراث، راهها و گذرگاهه�اي طبيعي براي 

)2005,SCC( .گردش طوالني
    برنامه  كاري اولويت  دار برنامه هفتم، »ارزش بخشي به نقاط روستايي« خوانده مي شود. به اين 
قرار در حدود صد عمليات اجرايي به نام »س�رزمين پذيرايي« تقريبًا در سرتاس�ر نواحي فرانسه 
صورت گرفته اس�ت. يک س�وم از ابتكاره�ا جنبه محلي و يک س�وم ديگر جنبه اس�تاني دارد. 
سرزمين، پايگاه توسعه است و يک فضاي جغرافيايي را تشكيل مي دهد كه گستره اش هماهنگي 

و پيوستگي بهتر عمليات اجرايي را ميسر مي سازد. 
    در س�ال 1992 نزديک به يک س�وم از گردش�گران فرانس�وي تعطيالت خود را در روستاها 
گذرانده ان�د؛ اين امر مبين آن اس�ت كه پدي�ده اي واقعي و انب�وه در امر جهانگ�ردي در فضاي 

)1994, OECD( .روستايي ايجاد شده است

 گردشگري روستايي در تايوان 
    گردشگري روس�تايي به ش�كلي جديد از مديريت روس�تايي در تايوان تبديل شده است كه 
به كش�اورزان كم�ک مي كند تا بر مش�كالت راي�ج مديريتي در م�زارع كوچک فائ�ق آيند. 
گردشگري روستايي داراي دو هدف مي باش�د: نخس�ت؛ ايجاد اوقات فراغت و سرگرمي براي 

مردم و دوم؛ افزايش درآمد كشاورزان.
    اين بخش به گردشگري روس�تايي در ناحيه )شهرستان( كانتي اش�اره می نمايد كه در بخش 
مركزي تايوان واقع ش�ده است. در س�ال 1996، شهرس�تان كانتي برنامه جامع خود را در زمينه 
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توسعه روستايي به پايان رساند. برنامه پنج پروژه اصلي توسعه را در 35 ناحيه مستعد گردشگري 
پيشنهاد كرد. فعاليتها شامل جشن سنتي چاي چيني، تهيه كاردستي با چوب خيزران، چيدن ميوه 
و ... ب�ود. فعاليتهاي اوقات فراغ�ت )بازديد از آبش�ارها و لذت خوردن غذاه�اي محلي( نيز در 

برنامه گردشگري روستايي گنجانده شد.
    در خالل ده س�ال گذشته، گردشگري روس�تايي به ش�كل جديدي از مديريت كشاورزي در 
تايوان تبديل شده اس�ت. در حال حاضر، دو مدل توس�عه اي متفاوت وجود دارد. يكي در مورد 
پروژه هاي دولتي كه توسط دولت مركزي پشتيباني مي ش�وند. اين پروژه ها شامل نظرسنجي از 
دولت محلي و مؤسسه هاي كش�اورزي و مشاوره با كشاورزان بوده اس�ت تا مشخص گردد كه 
آنها چگونه مايل به مشاركت مي باشند. براي بهره مندی از حمايت هاي مالي، يک پروژه بايد از 

قوانين دولتي گردشگري روستايي پيروي نمايد. 
    م�دل ديگر يک پ�روژه تجاري را ش�امل مي ش�ود كه توس�ط بودجه يک ش�ركت حمايت 
مي ش�ود كه مزرعه فراغت خوانده مي ش�ود. تعداد مزارع فراغت در تايوان كه اغلب آنها متعلق 
به ش�ركتهاي تجاري مي باش�ند، رو به افزايش اس�ت. افزون بر آن، 31 مزرعه فراغت به عنوان 
پروژه هاي دولتي برنامه ريزي ش�ده بودن�د، اما در حال حاض�ر كمتر از نيم�ي از آنها در عمل، 

)2006,Ching Hong( .هستند )پابرجا(
    گردشگري روستايي تايوان اثري مثبت بر توسعه كش�اورزي، درآمد كشاورزان و استاندارد 
زندگ�ي در مناطق روس�تايي دارد. ب�ا وجود اين، ي�ک موضوع مه�م، چگونگي ايج�اد اجماع 
ميان دولت محلي، نهادهاي كش�اورزي و كش�اورزان منفرد در زمينه ن�وع پروژه ها، چگونگي 
سرمايه گذاري در آنها و به كارانداختن آنها مي باشد. مادامي كه تايوان در سازمان تجارت جهاني 
مشاركت می كند، اصالح ديدگاه كشاورزان وظيفه اي ضروري به شمار مي رود. اعتقاد ما بر اين 
است كه تركيب گردش�گري روس�تايي و مزارع فراغت، فرصت خوبي را براي كشاورزان در 

رويارويی با اين چالشها تدارک مي بيند.
    اجراي گردشگري روس�تايي  بايد فراغت را به عنوان راهي براي رسيدن به توسعه كشاورزي 
به كار بندد. كش�اورزي نخس�تين موضوع مورد بحث مي باش�د. س�پس اين پديده  با چشم انداز 
طبيعي، ديگر جاذبه هاي گردش�گري و فرهنگي محلي تلفيق مي ش�ود. گردش�گري روس�تايي 
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منافع كش�اورزان را تضمين مي كند، اما تنها بر محيط و طبيعت تمركز ندارد. همچنين مش�تري 
گردشگري روس�تايي مدار اس�ت و می گوش�د تا عالي ترين خدمات را به بازديدكنندگان ارائه 

)2006,Ching Hong(.دهد

  
فرآيند برنامه ريزي گردشگري روستايي تايوان 

 دولت مركزي تايوان هر س�اله براي اس�تانهايي كه خواهان ارتقای گردش�گري روستايي هستند، 
منابع مالي اختصاص مي دهد. هر استان براساس تخصص ويژه كشاورزي خود و اولويت انجمن هاي 
كشاورزان محلي برنامه هاي اجرايي را بررس�ي مي كند. بودجه هاي تخصيص يافته از باال و محتواي 

پيشنهادي پروژه ها از پايين به باالست.
    فرآيند برنامه ريزي شامل: بررسي هدف ها، تحليل قوانين و تنظيمات مرتبط، ارزيابي  پتانسيل هاي 
مختلف نواحي و فعاليتها براي گردش�گري روس�تايي، انتخاب طرحهاي موضعي و موضوعي براي 
برنامه هاي تفصيلي، تهيه طرحهاي تفصيلي براي حوزه هاي مختلف و تحليل برگشت و منافع اقتصادي 

.)2005, Ching Hong( نشان داده شده است )است. اين فرآيند برنامه ريزي در شكل )4
    به عنوان يک مطالعه موردي شهرس�تان نانت�و كه در بخش مركزي تايوان ق�رار دارد، مطالعه 
مي ش�ود. نانتو نمونه اي از مناطق كش�اورزي با صنايع خيلي كوچک مي باش�د. منابع آن ش�امل 
توليدات با كيفيت باالي كشاورزي، چشم انداز متنوع و آب عالي مي باشد. افزون بر آن تغييرات 
فصلي مث�ل گلها و جوانه ه�ای بهاری، افراه�اي رنگارنگ در پاييز و برف زمس�تانی اس�تعداد 

گردشگري ناحيه كانتي را افزايش می دهد. 
    مس�احت منطقه نانتو حدود 401600 هكتار مي باش�د كه از اين مس�احت، حدود 134500 هكتار 
براي توليد كشاورزي مورد اس�تفاده قرار مي گيرد. بيش از نيمي از جمعيت در فعاليتهاي كشاورزي 
مانند توليد برنج، چاي، تنباكو، نيشكر، سبزيجات، گل و ميوه اشتغال دارند.          در 1996 منطقه نانتو 
طرح جامعي را در خصوص گردش�گري روس�تايي انجام دادد. اين       طرح عوامل مختلفي را شامل 
متخصصان كشاورزي، دهكده هاي روستا و محيط طبيعي تلفيق كرد. برنامه ريزي پروژه براي منطقه به 

 )2005, Ching Hong( .وسيله محققان حرفه اي طي مدت يک سال اجرا شد
    نواحي به 3 طبقه تقس�يم ش�دند. )ب�راي مث�ال A, B, C بر اس�اس اولويت آنه�ا(. 13 ناحيه 

برنامه ريزي کالبدي حوزه هاي گردشگري روستايي 60



در طبقه A ق�رار گرفتند. به ع�الوه، منطقه نانتو در حال برنامه ريزي براي توس�عه گردش�گري 
روستايي در 4 شهر و نواحي اطراف آن مي باشد. 2 شهر از 4 ش�هر، لوكا و هسينی  قباًل دامنه اي 
از فعاليتهاي گردشگري را دارا بوده اند. حوالي لوكا، جاذبه ها شامل گردش در مناطق چاي خيز، 
بازديد از مكانهاي تاريخي و فرهنگي و سبزيجات وحش�ي خوردني و خيزران را شامل مي شود. 
حوالي هسينی گردشگران به باغس�تان آلو، تاكستان، باغها و كشتزارهاي چاي كشيده مي شوند. 
مسئوالن هر دو شهر در حال حاضر سرگرم بهبود امكانات گردش�گري شامل مسير پياده روي 

در ميان مناظر زيبا هستند.
)2005, Ching Hong( نمودار 2 – برنامه ريزی گردشگری روستايی در تايوان

    توليدات كشاورزي مش�هور لوكا، چاي و )چوب( خيزران هستند. دهكده ها در نزديک شهر 
به طور كامل قديمي ساز هس�تند و در گس�تره آنها مراكز زيادي از صنايع دس�تي سنتي وجود 

هدفهای برنامه ريزی
* اصول پيشنهادی

قانون و تنظيمات مرتبط

سازمان مديريت، تنظيمات

برنامه اجرايی � مرحله ای برای حوزه

نتيجه گيری

تحليل هزينه � فايدهمنابع مالی

تحليل منابع
* محيط طبيعی

* محيط فرهنگی
* محيط صنعتی

* محيط تفريحی

تحليل پتانسيلهای توسعه
* مديريت كشاورزی

* ويژگيهای كشاورزی
* خواسته های كشاورزان برای مشاركت

* تخمين تعداد گردشگران

توسعه گردشگری روستايی
* موضوعات توسعه

* گويه های مهم
* مناطق اوليه برای توسعه

سازمان مديريت، تنظيمات
* تعريف پروژه                 * برنامه ريزی برای مديريت محيطی

* تسهيالت پروژه  حمل و نقل                         * برنامه ريزی برای سيستم 
* مديريت پروژه گردشگران               * برنامه ريزی برای مقدمات 

1- Hsinyi 
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دارد. ضمنًا، كشاورزان مؤسسه هاي كشاورزي را براي سازماندهي فعاليتهاي فراغت مثل گردش 
در مناطق چاي خيز و خي�زران و آيين ميهماني با چاي و موس�يقي مورد اس�تفاده قرار مي دهند. 
گردش�گراني كه در اين تورها )گردش�ها( ش�ركت مي كنند، خواهند توانس�ت ت�ا حرفه هاي 
گوناگون كش�اورزي را مانند خش�ک كردن چاي، جش�ن چاي، ........ و صنايع دستي خيزران 
انجام دهند. مؤسسه هاي كشاورزي همچنين اقامتگاه هاي مزرعه اي را براي بازديدكنندگان ايجاد 

مي كنند.
    هس�ينی در غرب تا ش�رق س�احل، جاي دارد و در نزديكي كوه، جاده1  مرتفع ترين كوه در 
تايوان قرار دارد. همچنين فرهنگ محلي )Pre-chines( مردم كوهس�تان و آبشارهاي محلي 
تماشايي، جاذبه هاي اصلي گردشگري مي باش�ند. همچنان كه در لوكا، موسسه محلي كشاورزان 
به سازماندهي فعاليتهاي گردشگري حول محور توليدات كشاورزي مانند چاي كوه jade، آلو، 
انگور و bitter tea oil پرداخته است. برنامه هاي فراغت، گشت وگذار در نواحي توليدكننده 
آلو، ش�امل ش�كوفه آلو در بهار و نمايش رقص و موسيقي به وس�يله مردم كوهستان را پوشش 
مي دهد. منابع طبيعي )مثل جنگل، آبشارها و چش�مه هاي آب گرم(، بز لذت گردشگراني كه به 

منطقه مي آيند، افزايند.
    با وجود اينكه ميان لوكا و هس�ينی به لح�اظ جغرافيايي و برخي م�وارد ديگر اختالف وجود 
دارد، برنامه ريزي گردشگري روستايي برای آنان خيلي ساده اس�ت. نصب تابلو اعالنات، ايجاد 
مكانهاي نمايش، بروش�ور، رقابتها و عملكردها س�وغاتي تقويت )ترفيع( مس�يرهاي سرگرمي 
از جمله فعاليتهاي تبليغاتي برای جذب گردش�گر اس�ت. برنامه ريزي گردش�گري روستايي در 
لوكا و هسيني، منابع طبيعي و فرهنگي، استفاده از زمين، ايجاد زمينه مشاركت كشارزان، جذب 
تعداد بالقوه بازديدكنندگان و محله اي تفريحي مجاور را پوش�ش مي دهد. بعد از تجزيه و تحليل 
موارد باال، بودجه برنامه جهت نواحي مختلف و دوره هاي زمان�ي اختصاص مي يابد. همچنين در 
پيوس�ت اين برنامه، ارزيابي اثرات محيطي وجود دارد. هر دو شهرستان به وسيله دولت مركزي 
براي توسعه فعاليتهاي تفريحي كشاورزي مناسب شناخته شدند. مراحل اول و دوم توسعه در هر 
دو شهرستان به پايان رس�يد. به دليل پاسخهاي مثبت از سوي كش�اورزان محلي، گردشگري نه 
تنها سودبخشي كشاورزي را افزايش داد، بلكه كانالها )روزنه ها(ي تفريحي جديدي براي عموم 

1- Jade
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فراهم كرد.
    در لوكا چاي محصول اصلی می باش�د و بيش�ترين مس�احت زمينهاي كش�اورزي را به خود 
اختصاص داده است. ديگر محصوالت مهم عبارت اند از: ش�اخه هاي خيزران و كرفس وحشي. 
لوكا با آب و هواي معتدل خود )متوسط دماي ساالنه 23 درجه س�انتيگراد است(، در تمام طول 

سال فرصتهاي تفريحي را فراهم مي آورد. 
    هس�يني در دامنه كوه مركزي قرارگرفته و فصل اوج گردش�گر آن تابس�تان است. به عنوان 
بيشترين جوامع كشاورزي در تايوان، موسسه كشاورزان مهم ترين سازمان در هر دو منطقه لوكا 
و هسيني به ش�مار مي رود. در هر يک از اين شهرها )لوكا و هس�يني( از مؤسسه كشاورزان به 
منزله سازماني اجرايي برای توس�عه و پيشرفت گردشگري روستايي اس�تفاده شده است. مزارع 
گردش�گري به همراه وس�ايل راحتي )جهت اقامت( در حال عموميت يافت�ن در هر دو منطقه 

)2005, Ching Hong( .هستند

فرآيند برنامه ريزي گردشگري روستايي تايلند
    در حال حاض�ر دولت تايلند توس�ط بخش خصوصي اجراي برنامه هاي توس�عه گردش�گري 
روستايي بر مبناي اصول توسعه پايدار را در برنامه هاي ملي تشويق مي كند. براين اساس هتلهاي 
مشهوري در شاليزارهای روستايي و ديگر فضاها و مناظر روس�تايي ايجاد شده اند كه از اين راه 

 )1995,Nyberg( .منافع آن را در سطح جامعه محلي توزيع مي كنند
    تالشها بيانگر اين است كه زمينه هاي گردشگري روس�تايي مانند طبيعت گردي، گردشگري 
فرهنگي و ...، مي تواند تقويت كننده گردش�گري در بعد تجاري آن باش�د. به عالوه مس�ئوالن 
تورها نيز در حال س�ازماندهي برنامه هاي گردش�گري روستايي هس�تند، به نحوي كه براي هر 
منطقه و متناس�ب با ش�رايط و قانونهای آن، راهنماي تور پرورانيده اند. نخستين تالشهاي بخش 
خصوصي براي سرمايه گذاري در بخش گردشگري همزمان با ايجاد جنبش موسوم به تعاوني هاي 
طبيعت گردي تايلند همراه ش�د. هدف اين تعاوني ها عمدتًا توزيع فرصتهاي گردشگري و رفاه 
حاصل از آن در ميان مردم محلي، همچنين توسعه اس�تانداردهاي خدمات گردشگري و تشويق 

مردم محلي براي حفاظت از منابع طبيعي خودشان است. 
    در اين قس�مت جزئيات عملكرد اين تعاوني ها به عنوان قالبي از برنامه ريزي در س�طح محلي 
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  Kanchanaburi  منطقه اي و عمدتًا براس�اس تجارب تعاوني طبيعت گردي كان چاناب�وري
)1994,Inskeep( .بررسي  گردد

    تعاوني طبيعت گردي كان چانابوري:  اين اس�تان در مركز تايلند قرار گرفته اس�ت و اهميت 
تاريخي، معم�اري و طبيعي زي�ادي دارد. همچنين از نظ�ر فرهنگي ني�ز داراي بافتهاي باارزش 
زيادي است. هفتمين استان تايلند از نظر جاذبه هاي گردشگری است و ساالنه 700000 گردشگر 
خارجي را جذب مي كند. با  اين همه توسعه گردشگري در اين استان به صورت كنترل نشده اي 
در آمده است و منجر به هجوم بي رويه سرمايه ش�ده كه منافع اقتصادي اندكي براي مردم بومي 

)1990,Tang & Rochananond(  .داشته است
    تعاوني طبيعت گردي كان چانابوري )KECC( توس�ط مردم بومي در س�طح دهستان لينتين 
Lintin و با حمايت وزارت تعاوني و امور كش�اورزي و بخش امور جنگلها تأس�يس ش�د.  اين 
تعاوني مي تواند نمونه اي از نخس�تين تالش موفقيت آميز براي توس�عه گردشگري در ميان مردم 
محلي، س�ازمانهاي دولتي و متخصصان خارجي باش�د. اين مركز براي افزايش مشاركت مردم و 
بهبود راههاي تأمين هزينه، تعاوني فرصت جديد س�هام را براي مردم فراه�م كرد و از راههاي 
تأمين هزينه؛ يعني وام بانكي، س�ازمانهاي بومي، پس انداز اهداكنن�دگان از بخش خصوصي نيز 

)1990,Tang & Rochananond(.استفاده كرد
    طرح بازاريابي: مردم محلي تشويق شدند براي مشاركت در فعاليتهاي بازاريابي طبيعت گردي 
تعاوني در آژانس هاي مسافرتي طبيعت گردي نام نويس�ی كنند. تعاوني افزون بر تضمين توزيع 
عادالنه منافع اقتصادي، اس�تانداردهايي را براي اعضاي�ش تدوين نمود. براي مثال روس�تاييانی 
كه در بخش صنايع دس�تي و س�نتي كار مي كردند، 65 تا 80 درصد درآمد فروش را به دس�ت 
مي آوردند و بقيه آن حق كميس�يون تعاوني ها بود.  اعضا همچنين براي هر سهم خريداري شده 
از تعاوني نيز سود س�اليانه دريافت مي كردند. يكي از داليل موفقيت اين تعاوني ها اجازه اي بود 
كه توس�ط بخش امور جنگل براي اس�تفاده از جاذبه هاي گردشگری ش�ش پارک ملي در سطح 

)2006,Rattanasuwongchai( .استان داده می شد
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KECC جدول 3- فعاليتها برای توسعه گردشگري در تعاوني

فروشگاهمراكز بازارگردشگري روستاييفعاليتهاي طبيعت گرديگردشگري عمومي

- فيل سواري
- بازديد از روستاهاي 

پرورش فيل
- قايق سواري

- پياده روي در طبيعت
- اردوزدن در جنگل

-  آثارمعماري باارزش
- غارنوردي

- تماشای پرندگان
- كوهنوردي

- صنايع دستي
- صنايع بومي

- موزه هاي محلي
- فرهنگ بومي

- تاريخ
- مطالعات طبيعي

- محصوالت كشاورزي
- گياه�ان داروي�ي و 

پزشكی
- باغ گياه  شناسي اركيده 

وحشي

- سوپر ماركت
- بازارچه هاي محلي

    سيس�تم تعاوني يک رهيافت اثربخش براي توس�عه گردش�گري در نواحي روس�تايي است. 
مردم محلي بر اثرات منفي گردشگري در جامعه خودش�ان آگاه اند و آن را مي پايند. اين امر در 

صورتي محقق مي شود كه آنها اختيار و سهم برابري در مديريت و توسعه تعاوني داشته باشند.
     گردش�گري روس�تايي در تايلند ن�ه تنها به عل�ت عرضه جاذبه ه�اي طبيعي مانن�د جنگل و 
كوهستان بلكه به دليل ويژگيهاي محلي و بومي مانند سنتهاي محلي، آداب و رسوم سنتي  موفق 
بوده اس�ت. كار مس�تقيم با مردم محلي تجرب�ه اي منحصر به فرد اس�ت و نقط�ه قوتي در جذب 
گردشگران مي باشد. گردشگري روس�تايي در تايلند باعث شده اس�ت تا مردم محلي در فرآيند 

)2006,Rattanasuwongchai( .توسعه كشور به نحوي مشاركت كنند

 فرآيند برنامه ريزي گردشگري روستايي چك
    تدوي�ن معيارهايي ب�راي پاي�داري جوام�ع محلي و توزي�ع آنه�ا در ميان دس�ت اندركاران 
گردشگري روس�تايي از جمله اهداف برنامه هاي ظرفيت سازي گردش�گري روستايي چک بود 
و در اين راستا حمايتهاي سياسي براي توسعه گردشگري روس�تايي به دست آمد. بدين ترتيب 
كه وزارتخانه هاي مرتبط با گردشگري )اقتصاد، كشاورزي، محيط زيست و فرهنگ( از طريق 

)2003,Holland( .نمايندگان خود در نشستهای هماهنگي شركت مي كردند

20 درصد كميسيون 65 درصد از منافع
از كل

5  درصد )كميسيون 
+ سود(

10  درصد كميسيون 
آژانس

Source;(Rattanasuwongchai,2006(
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    در فرآيند تدوين پروتكل توس�عه گردشگري روس�تايي به نوع نياز هاي جهانگردان و عالئق 
اكثريت آنها و عواملي كه موجب اس�تفاده درس�ت از مناظر طبيعي و پوش�ش گياهي مي شود، 
توجه شد. همچنين موارد زير در طراحي مكانهاي مناسب براي توسعه گردشگري مدنظر قرار گرفت:

- اس�تفاده از مواد و مصالح طبيعي، عناصر محلي و طبيعي محيط به منزله زمينه اي مناس�ب براي 
طراحي مكان؛

- انتخاب محل مناس�ب براي طراحي مكان با توجه به نوع فعاليت و انتظار عملكردي؛ )توجه به 
نوع نيازهاي گردشگران كشورهاي مختلف در اين قسمت مدنظر قرار مي گيرند

- استفاده مناسب از عوامل طبيعي منطقه و محل به منظور ارائه كاركردهاي نمادين مكان؛  
- تخريب نكردن حداقل تخريب و دست كاري در محيط طبيعي و محيط زيست منطقه؛

- طراحي مكان و توجه به حفظ الگوهاي طبيعي.
 و پس از طراحي پروژه هاي توس�عه گردش�گري روس�تايي با رويكرد ايجاد مكان مناسب، در 

برنامه ريزي پروژه به عوامل زير توجه گرديد:
- حداقل دخالت در محيط طبيعي و مكان گردشگرپذير؛

- حداكثر جلب رضايت گردشگران و حداقل نارضايتي براي جامعه محلي؛
- سهولت در اداره مكان تفريحي و جلب همكاري تيمهاي چند رشته اي براي مديريت آن؛

- دسترس�ي به نهادهاي تأمين كننده خدمات فنی و نيروي انس�اني به گونه ای  كه تأمين نيروي 
انساني براي زير ساختهاي گردشگری طراحي شده آسان باشد؛

- ايجاد مشوق  و ارائه خدمات و تسهيالت به نحوي كه بر مدت اقامت جهانگردان بيفزايد؛  
- ايجاد مشوق هاي مورد نياز براي حضور افراد پيش بيني شده در مكان طراحي شده.

    موثرترين عامل براي اجراي موفق اين موضوع، جلس�ات آموزشي در سطوح محلي بود كه بر 
گروههاي پذيرايي گردشكار متمركز گرديد و هدف آن توسعه سرمايه گذاري در زيرساختهاي 

)2003,Holland( .گردشگري بود
    همچنين آموزش�گران اميدوار بودند كه بتوانند با مبادله اطالعات و تجربه در ميان گروههاي 

گردشگر پذير آنها را در جهت كسب ظرفيتهاي مناسب توسعه گردشگري ياري دهند.
جلس�ات آموزش�ي عمدتًا به منظور هماهنگ�ي در ميان س�ازمانهاي دولتي، بخ�ش خصوصي و 
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سازمانهاي غيردولتي، گروههاي شخصي س�رمايه گذار در گردشگري روستايي صورت مي گرفت. 
بدين ترتيب ارتباطات  و عمليات  مرتبط  با  گردشگري در  همكاري  و  تعامل  گروهها  به 

)1996,Source:)Oyama( نمودار 3 – عناصر گردشگری سبز در ژاپن

نحو بهينه اي صورت مي گرفت و در واقع بازاريابي براي گردش�گري نهادينه مي ش�د. همچنين 
)2003,Holland( .نگرشهاي مردم محلي نسبت به جهانگردان نيز تغيير مي كرد

توسعه مكانهای آسايش 
و استراحت

استفاده از منابع انسانی

فروش محصوالت راهنمايان گردشگر
منطقه

مهمانسرای مزرعه رستوران

-شاليزارها )برداشت برنج(
- مزارع سبزی و باغهای ميوه )سيب، انگور، 

گالبی، توت فرنگی، گوجه فرنگی و ...(
- مراتع ) مزارع پرورش دام، پرورش 

حيوانات اهلی، خوک، بز و ...(

-كاهش نياز به تختخواب و صبحانه -  اتاق با يک آشپزخانه
- مهمانسرای مزرعه در درون خانه كشاورزی

- )برای مثال از 1 تا 5 ستاره( )رتبه بندی( كنترل كيفيت
- كمپ های موقتی در مزرعه

- توسعه مهمانسرای مزرعه  و تنوع مهمانسرای آن
- مهمانسرای مزرعه برای تفريح و خوشگذرانی

- مهمانسرای مزرعه برای بچه ها
- مهمانسرای مزرعه برای گروههای بزرگ

- مهمانسرای مزرعه برای همگان

متنوع-سازی
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فرآيند برنامه ريزي گردشگري روستايي ژاپن
    گردشگري روستايي در ژاپن بخشي از برنامه توسعه روستايي است و سه عنصر اصلي دارد:

الف- متنوع سازي فعاليتهاي مزرعه 
ب- ايجاد محيطي براي تفريح و آسايش

)2006,Arahi( پ- استفاده از منابع انساني
   الف( متنوع سازي فعاليتهاي مزرعه )مهمانس�راها و رستورانهاي مزرعه(:  متنوع سازي فعاليت 
مس�تلزم ايجاد تس�هيالتي مانند مهمانس�را و غذاخ�وري مزرع�ه و همچنين توس�عه محصوالت 
كشاورزي و هنرهاي س�نتي و بومي )كه ويژه آن منطقه هستند( مي باش�د. هدف اصلي افزايش 
درآمدهاي كشاورزي به نحوي است كه خانواده هاي كشاورز بتوانند در نواحي كه تجارت رشد 

اندكي دارد، به موفقيت برسند.
    اين حالت به تهيه غذاهاي س�نتي گران قيمت ني�ازي ندارد، بلكه صرفًا اتاق�ي برای خواب و 
غذاي ساده و آماده نياز دارد. در توسعه گردشگري روستايي ايجاد ارتباط برابر بين صنايع محلي 
مختلف اهميت زيادي دارد. مردمي كه از نواحي روس�تايي بازديد مي كنند به جا و مكان مناسب 
براي سكونت نياز دارند و اين خود به توس�عه و ايجاد مهمانس�راهاي مزرعه مي انجامد. اين نوع 

رستوران ها بايد غذاهاي متنوعي عرضه كنند.
    همچنين به خدمات رختش�ويي ه�م نياز دارند. افزايش تعداد گردش�گران نياز به ايجاد س�اير 
خدمات از جمله عرضه كاالهاي فرهنگي و يادگاري ويژه منطقه دارد كه اين امر منجر به تقاضا 

)2006,Arahi( .براي ساخت رستوران در مقياس بزرگ تري مي شود
    ب( توس�عه مكانهاي تفريحي:  در اروپا بر اس�اس طرحهاي منطقه اي، دولت براي اجتناب از 
اثرات زيان آور نقش اصلي را در توس�عه مكانهاي تفريحي بازي مي كند. در ژاپن به رغم اينكه 
كمپ هاي تفريحي و تس�هيالت سكونت موقت توس�ط مالكان ايجاد شده اس�ت، از اين مكانها 

اغلب به طور كامل استفاده  نمي شود.
    كمپ هاي خودجوش بي توجه و بدون درک درس�ت از نيازهاي گردش�گران شهري،  ايجاد 
شده و گاهي عملكرد معكوس داشته اند. ايجاد مكان تفريحي زماني موفق است كه مبتني بر نياز 

)1998,Arahi( .واقعي گردشگران شهري در محيط هاي روستايي باشد
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   پ( اس�تفاده از منابع انس�اني :  يک مثال از جنبه س�وم گردشگري روس�تايي در ژاپن؛ يعني 
اس�تفاده از منابع انس�اني مش�ابه چيزي اس�ت كه در انگلس�تان در تعطيالت آخر هفته صورت 
مي گيرد. گردشگران با توجه به مهارتها و هنرهاي بومي منطقه و محل توسط راهنمايان هدايت 
مي ش�وند. كل جامعه به نحوي با ه�م كار مي كنند تا محيط مناس�بي را براي گردش�گران فراهم 
سازند. در ژاپن نيز كس�ان زيادي در ش�هرها براي ايفاي نقشهاي بومي و س�نتي اظهار عالقه و 
دلبستگي مي كنند. گردش�گري روس�تايي مي تواند براي بچه ها و بزرگس�االن محيطي را فراهم 
س�ازد كه بتوانند نقش مروج فرهنگهاي بومي را ايفا كنند. مش�اركت در اين نقش براي هر دو 

)1998,Arahi( .طرف؛ يعني گردشگران و مردم بومي سودمند است

مديريت رستوران هاي مزرعه 
   چهار سبک مديريتي مي تواند در هدايت رستوران هاي مزرعه به كار گرفته شود:

    مديريت بخش خصوصي و سرمايه گذاري آن: در اين سبک مديريت، كشاورزان حرفه خود 
را اداره مي كنند. اين سبک بيشتر در نواحي روس�تايي هوكايدو رايج است. از جمله مزاياي آن 
انعطاف پذيري است. زيرا كش�اورزان مي توانند به طور مس�تقل تصميم بگيرند و با گردشگران 
تماس رودررو داشته باشند. از جمله مشكالت آن، اين است كه استفاده موثري از منابع روستايي 
به عمل نمي آيد و تأمين هزينه اوليه آن آس�ان نيست. كش�اورزانی كه اين نوع مهمانسرا را در 
مزرعه ايجاد كرده اند؛ در واقع يک نوع داد و س�تد گذرا براي خود ايجاد كرده اند. يک گونه از 
اين مهمانسراها آشپزخانه هايي دارند كه گردشگران می توانند در آنها غذاي مطابق ميل خود را 

آماده كنند.
    س�رمايه گذاري و مديري�ت بخش دولت�ي و عمومي: اين نوع مهمانس�راهاي مزرعه، توس�ط 
سازمانهاي دولتي يا تعاوني هاي كشاورزي ايجاد و مديريت مي شود. ضعف اين نوع مهمانسراها 
در كاهش تماس مستقيم ميان گردشگران و بوميان است. به عالوه تسهيالت و امكانات اين نوع 

مهمانسراها به حالت استاندارد ارائه مي شود و از جذابيت آنان  براي گردشگران كاسته مي شود.
    س�رمايه گذاري بخش دولتي و مديريت اجرايی بخش خصوص�ي: در اين حالت در آغاز كار 
سرمايه اوليه توسط بخش دولتي تأمين مي شود و توس�ط بخش خصوصي در همان جامعه ميزبان 
اداره مي ش�ود. اين حالت به علت استفاده از منابع منطقه اي سودمند اس�ت، زيرا منجر به تماس و 
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همكاري مردم محلي با گردشگران مي شود و براي مردم محلي هزينه  اوليه زيادي ايجاد نمي كند. 
توافق اوليه با مردم محلي در شروع كار برنامه ريزي و طراحي مكان آسان نيست. اين نوع سبک 
مديريتي مناس�ب ترين روش براي مهمانس�راهاي مزرعه است. زيرا در بيش�تر جوامع روستايي 
ژاپن ارتباطات درون فرهنگي بسيار زياد اس�ت و فعاليتهايي را مي پذيرد كه با رسمها و آيين ها 

و فرهنگ آنها سازگار باشد.
    س�رمايه و مديريت مش�ترک: در اين حالت س�رمايه و مديري�ت اجرايي بين م�ردم محلي و 
گردشگران ش�هري تقسيم مي ش�ود. هر چند تاكنون به ش�كل واقعی اتفاق نيفتاده است. در اين 
حالت عمومًا بيشتر س�رمايه توسط مردم ش�هر تأمين مي شود و نياز است كه س�ازوكاري برای  

)2006,Arahi( .تضمين بازگشت سرمايه آنها ايجاد شود
 

فرآيند برنامه ريزي گردشگري روستايي در کانادا
 برنامه ريزي گردشگري روستايي دركانادا درچند مرحله صورت مي گيرد.:

1- درگيري
2- ارزيابي اجتماعي 

3- سازماندهي و برنامه ريزي 
)2004,Reid &Mair&George( 4- نظارت

نمودار 2- برنامه ريزي گردشگري روستايي در كانادا

(Reid &Mair&George,2004(

گروه توسعه
تسريع كننده 

فرايند

اجرا، نظارت و 
ارزشيابی

ساختار سازمانی 
توسعه محصوالت و 

بازاريابی

افزايش آگاهی های 
عمومی و شناسايی 

ارزشها

مرحله1درگيري مرحله2ارزيابي اجتماعي

مرحله 4 نظارت
مرحله3 سازماندهي 

وبرنامه ريزي
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فرآيند برنامه ريزي گردشگري روستايي در کره جنوبي
    سياستهاي توسعه گردش�گري اين كشور در س�الهاي مختلف تغيير كرده است. مراحل اوليه، 
گردشگري كش�اورزي عمدتًا به فروش محصوالت كش�اورزي وابس�ته بود. بعد از سال 1988 
گردشگري كش�اورزي متنوع شد. برخي مزارع گردشگری اجاره ش�دند و درصد آنها نسبت به 
مزارع مالكيت شخصي افزايش يافت. تس�هيالت و امكانات متنوع و چندگانه نيز در اين حالت 
توس�عه يافته اس�ت.  در زمينه فرآيند برنامه ريزی گردشگری روس�تايی كره جنوبی و توسعه 

)2006,Park( :مزارع گردشگری آن، مطالب زير در خور مطالعه هستند
    الف( مقياس مزارع گردش�گری:  همزمان با اصالحات ارضي دهه 1960، دولت كره جنوبي 
حداكثر اندازه مزرعه را ب�ه 2 هكتار محدود كرد. اين امر نيز حداكثر اندازه مزارع گردش�گری 
را تا سال 1984 محدود كرد. از آن س�ال تاكنون حداكثر اندازه مزرعه به 5 هكتار رسيده است. 
در عمل عموما«  اندازه مزارع از 2 هكتار بيشتر اس�ت. زيرا از چندين قطعه با مالكيتهاي مختلف 

تشكيل شده اند. 
   حداقل 5 خانواده كشاورز براي كسب مجوز براي طراحي نواحي گردشگری و تأمين هزينه و 
سرمايه گذاري الزم است. از سال 1985 اين تعداد به 10 خانوار رسيد و در سال 1997 به 3 خانوار 
كاهش يافت. اين مش�اركت در س�ال 1992 تغيير كرد و انجمن هاي تعاوني كشاورزي محلي، 
گروههاي بهره  بردار و شركت  ديگر هم وارد جريان مشاركت شد. زيرا صالحيتها به طور مكرر 

)1997,Spottes( .و در خالل سالهاي مختلف تغيير مي كند
   ب( توس�عه مزارع گردش�گری :  براي توس�عه مزارع گردش�گری، بايد مزرعه در چشم انداز 
طبيعي واقع ش�ود و به جاده و ديگر وس�ايل حمل و نقل عمومي دسترس�ي داش�ته باشد و براي 

)2005,park( .توسعه در آينده مشكلي نداشته باشد
    پ( ش�يوه طراحي مزرعه گردش�گری:  ابتدا گروهي متش�كل از حداقل 5 خانوار كشاورز و 
ديگر بهره برداران كش�اورزي درخواستي را به شهردار يا رئيس ش�وراي روستا از طريق تعاوني 
ارائه مي دهند. شهردار و رئيس روس�تا منطقي بودن درخواس�ت را ارزيابي مي كنند و سپس آن 
را به شوراي ش�هر مي دهند. بعد از اين، درخواست به اس�تان و كشور ارائه مي ش�ود. از اين راه، 

)2005,Saika(.وزارتخانه به درخواست ارجاع شده حمايت مالي مي كند
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ويژگيهاي کالبدي و عوامل موثر در طرح ر يزي
تجربه تايلند

    ويژگي هاي كالب�دي عبارت از خصوصيات بارزي اس�ت كه برپايه فرهن�گ و بينش خاص 
سازندگان و باشندگان، طي سالهاي متمادي پديد  آمده اس�ت. ويژگي عمده شهرهاي كوچک 
و روس�تاهاي قديمي تايلند، عبارت از پيوس�تگي و پيوند فضايي ميان عناصر آنها مي باشد. اين 

عناصر عبارت اند از:
- مركز روس�تا كه قلب روابط اجتماعي و اقتصادي آن اس�ت، معمواًل با ي�ک ميدان بزرگ يا 

ساختمان تاريخي يا تجاري و خدماتي هويت مي يابد.
- مركز محالت، در روستاهاي بزرگ معمواًل هر محله اي براي خود مكان مركزي دارد و مركز 

محله در اين مكان مي باشد.
- گذرهاي اصلي كه مهم ترين آنها ورودي  اصلي تا مركز روستا مي باشد كه محور اصلي ناميده 

مي شود. در درجه دوم گذرهايي هستند كه مركز روستا را به مركز محالت ارتباط مي دهد.
- معبد و مدرسه ها

- بازار و ....
    بديهي اس�ت كه در ميان نظام كالبدي و نظام عملكرد ي و سيس�تم، مي توان رابطه مش�خصی 
يافت و پس از  انطباق آن با ش�رايط طبيعي و محيطي به الگوي مناس�ب كنترل و هدايت توسعه 

كالبدي دست پيدا كرد.
    برای ش�ناخت ويژگيه�اي كالبدي يک مجتمع زيس�تي ابتدا باي�د اصول و مفاهي�م كلي ای 
را كه مبنا و ابزار ش�ناخت ويژگيهاي كالبدي هس�تند، بررس�ي كرد، س�پس ويژگيهاي خاص 
فضايي برخی از عناص�ر عمده كالبدي را كه كاربرد آنها در طول س�اليان متم�ادي باعث پديد 
آمدن تجربي�ات گرانقدر در نحوه توزيع اين عناصر درس�طح روس�تا گردي�ده، تجزبه و تحليل 
 Tang &( .شود. در نهايت الگوهايي برای اس�تفاده در طراحي فضاهاي كالبدي به دست آورد

.)1990,Rochananond
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تجربه تايوان
    افزايش جمعيت و وس�عت ش�هرها و نياز فزاينده شهرنش�ينان ب�ه خ�روج از آن و اقامت در 
مكانهاي آرام بخش روزبه روز افزايش مي يابد. بنابراين توجه به چگونگي گردشگري مهم است. 
اگر با يک نگاه  فيزيكي ب�ه  چوني  و چرايي و كجايي فعاليتها در زمينه  توس�عه در مقياس و با 
محوريت گردشگري توجه كنيم، درمی  يا بيم كه براي دستيابي به يک الگوي فيزيكي مناسب 
  )1990,Tong and Rochananond(بايستی از الگوي مش�اركتي منعطف اس�تفاده ش�ود

براي دستيابي به اين منظور گامهاي زير پيموده شد: 
 گام يک��م: تعري�ف س�ازگار از داي�ره ش�ناخت و عوامل موث�ر بر طرحه�اي اجراي�ي و زير 
مجموعه ه�اي آن. در اين گام عوامل محيطي شناس�ايي و دس�ته بندي و به لح�اظ اهميت تاثير، 

اولويت بندي مي شود.
 گام دوم: تعيين مطلوبها و نامطلوبها  در هر عامل.

 با بررس�ي هر عام�ل و مطالعه كام�ل، مطلوبه�ا و نامطلوبها مش�خص مي ش�وند. مطلوبهاي مهم 
شامل: تهيه زمين مناس�ب، دريافت وام كم بهره، دريافت ضمانت هاي سرمايه گذاري و دريافت 
تسهيالت ويژه اس�ت و  نامطلوبها ش�امل :  ضمانت هاي س�نگين، عدم اختيار در سود حاصل از 

عمل،  عدم دريافت كمكهاي جانبي و مالي در طرح و ناامنی سرمايه گذاري می باشد.
گام سوم: تعيين وزن هر عامل.

گام چهارم: تعيين زنجيره مشاركت جمعي.
)1990,Tong & Rochananond( .گام پنجم: تعيين زنجيره هاي بهينه مشاركتي منعطف

تجارب منطقه بندي گردشگري روستايي
منطقه بندي گردشگري در تايلند

    در منطقه بن�دي بايد ب�ه ويژگيه�اي منطقه توجه ش�ود تا بت�وان برپابه آن به نح�وه كاربري 
زمين پي ب�رد. چهار منطق�ه متفاوت ك�ه در بوس�تان )پ�ارک(  Mt.fuji  ژاپن وج�ود دارد،  
)Inskeep,1995( مي تواند براي تعيين نواحي گردشگري روستايي در تايلند به كار برده شود. 

تقسيم بندي اين بوستان بدين شرح است:
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- نواحي مركزي حفاظت شده براي حفظ حيات وحش؛
 - مناطق حفاظت ش�ده تلفيقي كه در آن اجازه س�اخت منزل ش�خصي به كش�اورزان و ديگر 
س�اكنان )باش�ندگان( محلي داده می ش�ود تا هم از محيط طبيعي حفاظت ش�ود و ه�م  زندگي 

ساكنان محلي تأمين گردد.
- منطق�ه اس�تفاده عمومي، جايي كه س�اخت من�ازل و زيربناه�اي تفريحي س�ازگار با طرحها 

امكانپذير است، اما قطع درختان در آن ممنوع مي باشد.
- مناطق معمولي يا نواحي اس�تفاده همگاني كه در آن ادارات محلي مسئول تنظيم كاربري زمين 
و نظارت بر آن استقرار يافته اند و كارفرمايان بايد پيشنهادهاي خود را سازگار با محيط زيست 

ارائه دهند.
    ادارات محلي كارفرمايان خصوصي، مردم محلي و گردشگران همه درک درستی از مديريت 
مناطق داشته باشند. گردشگران نبايد وارد زمينهای كش�اورزی و حيات وحش شوند. جايي كه 
گردش�گري برای ديدار از كش�تزارها اتفاق مي افتد، بايد منبع دوم  درآمد باش�د، نه جايگزيني 

)1990,Tong & Rochananond( .براي فرآورده های كشاورزي
 

منطقه بندي گردشگري در اياالت متحده آمريکا
 منطقه بندي براي مكانهاي گردشگري ملي و ناحيه اي در اياالت متحده آمريكا به شرح زير است:

- منطقه گذران اوقات فراغت و سرگرمي با تراكم شديد
- منطقه عمومي سرگرمي و اوقات فراغت در فضاي باز

- منطقه محيط زيست طبيعي 
- منطقه طبيعي استثنايي 

- منطقه فرهنگي و تاريخي 
    در اياالت متحده آمريكا، بوستانهاي ملي و انجمن تفريحات و سرگرمي به طور متعارف، يک 
زمين ورزشي را براي هر 500 تا 2500 نفر، يک زمين تنيس را براي هر 2500 نفر، يک بوستان 
ش�هري دس�ت كم 50 هكتاري را براي هر 50000 نفر و يک ورزش�گاه همگان�ی را براي هر 
100000 نفر س�فارش مي كنند. ليكن اين ضوابط بايد در برابر  عوام�ل مختلف مانند آب و هوا، 

سنن ملي، منابع موجود و خواستهاي شهروندان و باشندگان، انعطاف بسيار داشته باشند.
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    به  همين  شيوه، تجهيزات و فعاليتها بر مبناي  اندازه يک ايستگاه يا يک  مجتمع  گردشگري 
تعيين و مشخص مي شوند. دركوهستان يک تله اسكي ساده براي  تجمعي كه شامل500 گردشگر 
است، كافي  اس�ت. اما هنگامي كه يک  مجتمع  گردش�گري3000 تخت دارد،          وجود  تله 
كابين  ضرورت مي يابد. در س�واحل، براي ايس�تگاههايي كه روزانه بيش از 15000 گردش�گر 
 ,Skaggs(را می پذيرند. ايجاد يک بندر تفريحي، يک مدرسه ش�نا و قايقراني سفارش مي شود

. ) 2000
    برمبناي اندازه ايستگاه، بايد ضوابطي را با اهداف زير تدوين كرد:

- سكونت و اقامت در مهمانسرا و مكانهايي مانند آن 
- تجهيزات و فضاهاي آزاد

- تجهيزات ورزشي و سرگرم كننده های گردشی
- تجهيزات مكانهای عمومي و اداري 

- تجهيزات فرهنگي، اجتماعي، آموزشي،  بهداشتي و بازرگانی
- سكونتگاه و اقامتگاه برای كسانی كه در ارتباط با گردشگري هستند

- راههاي آمد و رفت 
- توقفگاههاي خودرو وسايل آمد و رفت عمومي 

- ش�بكه هاي آب، برق، بهداش�ت و نظاف�ت، تلفن، دف�ع زباله ه�اي خانگي و حت�ي گرمايش 
ايستگاهها 

    ضوابط و مقرارت ظرفيت پذيرايي، برمبناي اين نظريه استوار هستند كه محيط هاي گوناگون، 
ظرفيت خود را در مدت طوالني حفظ مي كنند. چنان كه در هلند حدس  زده مي ش�ود كه در هر 

هكتار زمين، تعداد جمعيت نبايد از شماری كه در زير آمده است،  بگذرد.
- 3000 نفر براي كرانه هاي دريا كه بسيار پر رفت وآمد هستند.

- 1000 نفر براي كرانه هاي دريا كه آرام هستند.
- 15 نفر براي كرانه هايي كه تپه شني دارند و دسترسي به آنها آزاد است.

- 20 نفر در مناطق آمايش يافته اي كه به صورت بوستان درآمده اند.
- 3 نفر در كاجستان ها يا بوته زارهاي مناطق شهري كه براي عموم و بدون محدوديت، باز هستند.
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- 8 زورق تفريحي در هر هكتار از س�طح آب، ب�ا توجه به اينكه عماًل نيم�ي از اين زورق ها در 
)2005,Nye( .حركت هستند و نيمي ديگر پهلو مي گيرند

 منطقه بندي گردشگري در لهستان
     نوع ديگ�ر منطقه بندي در طرح توس�عه گردش�گري، منطقه بندی می باش�د كه در لهس�تان 

پذيرفته شده است:
- فضاها يا س�رزمينهاي آماي�ش گردش�گري متراكم كه ش�امل 150 تا 500 مكان اس�تقرار و 

پذيرايي گردشگري در هر كيلومتر مربع هستند .
- فضاهاي آمايشي متعادل كه مشتمل بر 40 تا 300 مكان در كيلو متر مربع هستند.
- فضاهاي آمايش گسترده كه در هركيلومتر مربع 10 تا 50 مكان پذيرايی دارند.

   به منظور محافظت موثر و آمايش عقاليي تأكيد مي گردد كه يک فضاي سرگرمي، استراحت 
و جهانگردي بايد شامل موارد زير باشد:

- منطقه تجهيزات گردشگري و پذيرايي اقامتي؛ 
- منطقه گردشگري زيست محيطي و طبيعي ؛

)2005,Nye( .منطقه محافظت شده كه زمينهاي مفروض دو منطقه پيشين را در بر گيرد -

توزيع خدمات گردشگري روستايي
تجربه فرانسه

    پيش�ينه ايجاد تجهيزات در فضاي روس�تايي را كه از آغاز دهه 1970 به طور همزمان توسعه 
يافتند، از پايان آخرين جنگ، مي توان در دو مرحله خالصه كرد:

 مرحله نخس�ت؛ كه مرحله »ايجاد تجهيزات فردي« ناميده مي شود، در يک دوره سي ساله انجام 
شد؛ و شامل موارد زير است:
- اقامتگاههاي دوم )ييالقي(

- خانه های روستايي و اتاق مهمانسراها
- مهمانپذيرهاي كوچک روستايي

برنامه ريزي کالبدي حوزه هاي گردشگري روستايي 76



 مرحل�ه دوم كه به مدت ده س�ال اس�ت، تجهيزات ايجاد ش�ده در چارچوب سياس�ت »آمايش 
هماهنگ« ق�رار مي گيرند، اين مرحله ش�امل فرآورده هاي زيادي اس�ت كه روزب�ه روز رواج 

مي يابند و كامل تر مي شوند:
- ايستگاههاي سبز

- بوستانهاي طبيعي ناحيه اي 
- منزلهای خانوادگي و روستاهاي داراي مأواي فراوان 
- سطوح آبي، پايگاههاي سرگرمي و گردشی روستايي

)2002,WTO( اردوگاههاي روستايي -
    اين دو مرحله نش�ان دهن�ده بروز تحولي درميان توس�عه مغش�وش تجهيزات محل�ي و بدون 
توجه واقعي به محيط زيست و مس�ائل اقتصادي و اجتماعي در يک سو و آمايش گردشگري از 
سوي ديگر است. اين تحول به س�بب رونق جهانگردي براي انبوه توده ها و افول برخي از نقاط 
روستايي به برنامه ريزي براي ايجاد پايگاهها و تجهيزات تازه، با توجه به الزامات و اولويت هاي 

)2002,WTO( .توسعه كلي نه صرفًا جهانگردي گرايش دارد

اقامتگاههاي دوم
    در فرانس�ه براي هر 32 نفر يک خانه دوم )ييالقي( س�اخته ش�ده اس�ت، در برابر در آمريكا 
يک خانه دوم براي هر 77 نفر وجود دارد و كمتر از آن در انگليس و آلمان. پس فرانسه در اين 

زمينه سرآمد ديگر كشورهاست. 
    براي توضيح اين پديده، ي�ک توجيه اقتصادي را يادآوري مي كنيم، س�اختمان در دوره تنزل 
ارزش پول، ارزش�ي مطمئن ايجاد مي كند، اي�ن پديده همچنين نتيجه يک شهرس�ازي بي هويت 
عاري از طبيعت اس�ت و همين امر، شهرنش�ينان بي ش�مار را به فرار از ش�هر و رفتن به س�وي 
خانه هاي دوم ترغيب مي كند. وانگهي، بررس�ي چگونگ�ي توزيع اقامتگاهه�اي دوم در فضاي 
روستايي تراكم نس�بي مهمي را، به ويژه در ايل - دو- فرانس )پاريس(، نورماندي  و ليون نشان 

)1996,swarbooker( .مي دهد
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خانه هاي روستايي و اتاق هاي مهمانپذير
     ايجاد اين اماكن ك�ه قانون آن از آغاز دهه 1950 تدوين و اجرا ش�د تا حدي با موفقيت توام 
بود. امروزه تقريبًا 25000 خانه كه جمعا« 125000 تحت در 4000 روس�تا دارند، ايجاد شده اند. 
در اصل، اين ش�يوه مهمانپذيري و پذيرايي در روستاها پاس�خگوي دغدغه هاي بسيار است:  از 
يک سو براي روستاييان امكان حفاظت و همچنين بهسازي ميراث غيرمنقول و محل سكونتشان 
را فراهم می آورد و از سويی از مهاجرت آنان به جاهای ديگر جلوگيری می كند، درآمد مكمل 
برای آنان فراهم می نمايد و روس�تای آنها را از بن بس�ت و ان�زوا بيرون می آورد. اين ش�يوه 
مهمانپذيری همچنين امكان   گذران تعطيالت خانوادگی را با هزينه هاي مناسب و در محيطي كه 

ويژه استراحت و آرامش  است، براي شهرنشينان ايجاد مي كند. 
    بي آنكه آيين نامه رس�مي در مورد آمايش روس�تايي در 20 سال گذش�ته وجود داشته باشد، 
ش�اهد رونق واقع�ي س�رمايه گذاريها در رش�ته هاي گوناگ�ون بوديم ك�ه »اتحادي�ه ملي خانه 
های روس�تايي« كار هماهنگ�ي آنها را بر عهده داش�ت. در نتيجه ش�يوه ها متفاوت ش�دند و از 
مرحله س�اخت منازل  روس�تايي خصوصي وارد مرحله ايجاد خانه هاي روس�تايي جمعي و سپس 
خانوادگي ش�د. از اين پس، با جلب س�رمايه ها و به موازات آن خانه هاي تعطيالت�ي ويژه مانند 
خانه هاي س�وار كاري، خانه هاي ش�كار، صيد، برف، اخالق و خانه براي كودكان ايجاد گرديد. 

)1996,Swarbooker(
- خانه هاي روس�تايي منزلي مبله در منطقه روس�تايي اس�ت. اي�ن خانه ها در س�اختمانهايي كه 
كاربري نخس�تين خود را از دست داده اند، ايجاد يا مكان گزيني ش�ده اند  و در اختيار كسانی كه 
خواهان گذران روزهايي در روس�تا هستند، قرار مي گيرند. خانه روس�تايي بايد داراي يک تاالر 

عمومي با امكاناتي مانند آشپزخانه و دست كم  يک اتاق باشد. 
- خانه هاي اسب سواري، خانه هاي روستايي متعارفي هس�تند كه صاحبان آنها چند اسب سواري 

دارند كه در چارچوب يک شركت سوار كاري در اختيار گردشگران قرار مي گيرد.
    امروزه در هر سال خانه هاي پذيرايي روستايي تازه در فرانس�ه ايجاد مي شوند و البته خانه هاي 
جديد كم و بيش به خوبي با داده هاي نوين بازار گردشگري سازگار مي شود. از يک سو پايداري 
رفت وآمد كه تنها ب�ا ايجاد و تمركز حداق�ل تجهيزات و تكميل آنها موجب جذب مش�تريان     
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مي شود، امكا نپذير اس�ت و از س�وي ديگر تجهيزات گروهی همراه با پذيرايي و ارائه خدمات 
بسيار سنگين و  گران )اس�تخرها، ميدانهای ورزش�ي و...( كه خطر برهم زدن توازن مديريت و 
اداره جماعت كوچک روس�تايي را به همراه دارد، توس�عه نمي يابد. در نتيج�ه اگرچه خانه های 
روستايي در تابس�تان كاماًل پر مي ش�وند، رفت وآمد مردم در فصلهای ديگر  اندک است و اين 

موضوع  به اسيب نمی رساند.
    بدين س�ان و با توجه به حمايتهاي مالي ايالتي، ايجاد 40 مجموعه خانه هاي روس�تايي حفاظت 
شده به وس�يله جنبش خانه هاي روستايي تعهد شده اس�ت. س�رانجام ، مدت دو يا سه سال است  
رفت وآم�د خارجي ها به روس�تاها به ويژه در تيرماه افزايش چش�مگيری داش�ته اس�ت و اين 
مس�ئله موجب بروز پديده جالب طوالني ترش�دن فصل استفاده از روس�تاهاي ييالقي شده است. 

)1996,Swarbooker(

اتاق مهمانسرا
    اين پديده كه در كشورهاي خارجي، به ويژه كش�ورهای انگليسي زبان بسيار گسترده است، 
در فرانسه با تاخير بسيار زياد توسعه يافت. اصول اتاق مهمانس�را عبارت است از؛ ايجاد اتاقهاي 
تجهيز ش�ده به منظور پذيرايي از مس�افرگذرا و ارائه خدم�ات خواب و صبحانه، اي�ن اتاقها كه 
امروز تعدادشان به  2000 تا3000 مي رسد، اغلب اوقات در مناطق روستايي در كنار غذا خوري ها 
و مسافرخانه ها قرار دارند. وزارت كشاورزي 20 تا 50 درصد س�رمايه گذاري براي ايجاد بنا در 
بخش نوساز روستا را پرداخت مي كند. افزون  بر اين، ممكن است كه شوراي عمومي در برخی 

)1994,OECD( .از استانها به اين امر كمک ديگری هم بكند

مهمانسراي کوچك روستايي
     تقريبًا يک سوم از نظام مهمانخانه داري فرانسه، در بخش گردشگري روستايي و مسافرخانه ها 
و روستاها مستقر اس�ت و اغلب آخرين قطب جنب وجوش و تحرک اجتماعي و عمومي براي 
مردم محلي را تشكيل می دهد و در واقع محل معاشرت و ديدار روس�تاييان و شهر نشينان است. 

مهمانخانه هاي كوچک روستايي به دو گروه بزرگ تقسيم مي شوند:
    نخس�ت، در دل مهمانپذيري »طبقه بندي شده« به وسيله مس�ئوالن سرپرستي جهانگردي نظام 
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مهمانخان�ه داري لوژي دوفرانس قرار دارد ك�ه در »اتحاديه ملي« مرك�ب از3000 منزل با بيش 
از 60000 اتاق درجه بندي شده اس�ت. اين نظام مهمانخانه داري از مهمانسراهاي كوچک و متوسط با 
مديريت خانوادگي تشكيل می شود كه تقريباً دور از مراكز ش�هري مهم قرار دارند. ويژگي اساسي 
اين زنجيره مهمانخانه هاي آزاد و داوطلب، كمكهاي مالي است كه براي نوسازي آنها، ازسوي استانها 

پرداخت مي شود و همچنين تبعيت از» قانون كيفيت« است كه ناگزير به رعايت آن هستند.
    دوم، در دل مهمانخان�ه داري »ناهمس�ان« كه سرپرس�تي آنها ب�ر عهده فرمان�دار هر منطقه 
است، زنجيره اي از مسافرخانه هاي روس�تايي قرار دارد كه بردارنده 632 موسسه با بيش از5000 
اتاق مي شود و وابسته به لوژي دوفرانس است. اكثر اين موسس�ه ها مهمانپذير كوچک و قديمي 
هس�تند و تاريخ ايجاد آنها به پي�ش از جنگ جهان�ي اول مي رس�د )76 درصد( ب�ا وجود اين، 
چون محكم ساخته ش�ده اند، از نظر راحتي و استحكام براي مش�تريان قابل قبول ارزيابي شده اند. 

)1996,Swarbooker(

آمايش هماهنگ
    تقريبًا مدت ده سال است كه روابط پيمان بندي ميان دولت و جمعيت هاي محلي افزايش يافته 
است. پيمانهاي سرزميني، پيمانهاي س�بز، پيمانهای فرهنگي و...ليكن اراده ملي براي هماهنگي 
بهتر در قلمرو دخالت  وزارتخانه ها و اين خواسته كه فقط در جهت نيازهاي محلي بايد در فرآيند 
آمايش وارد شد، موجب گرديده اس�ت كه گونه ای ازهم پاشيدگي و كندي در ايجاد تجهيزات 

ديده شود. چند دليل برای اين امر وجود دارد:
 - در كشورهايي كه جمعيت و اقتصادش�ان در حال افول اس�ت، اراده  و ابتكار براي آغاز يک 

طرح از سوي جوامع محلي بيش از پيش كم مي شود.
 - پيچيدگي چرخه هاي اداري كه باعث كاهش شور و اشتياق برگزيدگان پر تحرک محلي مي شود.

    - عموما« مديريتهاي ايالتي ادارات با تحميل اراده و خواس�ت خود از آنچ�ه بايد انجام دهند، 
فراتر می روند و مانع بروز عاليق ديگران مي شوند.

 با وجود اين، كوش�ش هاي جالبي براي هماهن�گ كردن امر آمايش روس�تايي صورت گرفته 
)2 200,WTO( .است كه به شرح آنها مي پردازيم

برنامه ريزي کالبدي حوزه هاي گردشگري روستايي 80



ايستگاههاي سبز براي گذران اوقات فراغت
    ايجاد اين ايس�تگاهها در نواحي و مراكز روس�تايي مبتني بر قواعدي براي هماهنگ كردن و 
رس�مي كردن ابتكارهاي گوناگون اس�ت. همچنين بخش�هايي كه كمتر از10000 نفر جمعيت 
دارند و داراي تجهيزات پذيرايي و حداقل وس�ايل تحرک و جن�ب و جوش)جاذبه هاي طبيعي، 
مهمانسراي دس�ته بندي ش�ده جهانگردي، ارودگاه، مبلمان ، اس�تخر يا جای آبتني مناسب، زمين 
بازي، محلي براي گروهه�اي جوانان، اتحاديه ه�اي راهبردي، مغازه هاي فروش لوزام اساس�ي( 
هس�تند، مي توانند تقاضاي بهره مندي از برچسب »ايس�تگاه س�بز تعطيالت « را كه نمايه تبليغ 

خوب و حسن شهرت مؤثر براي آنهاست، بنمايند.
    انجمن ملي كه در سال 1964 تاسيس شد، امروزه دربرگيرنده 485 بخش روستايي پراكنده در 
82 شهرستان است. اين انجمن فهرس�تي از محلهاي پذيرايي و همچنين خدمات و سرگرمي هايي 
كه ارائه مي شوند، در يک سالنامه راهنما گنجانده است. انجمن هرسال روزهاي ملي را با اجراي 
برنامه ها و عمليات )درهاي باز( ديدار از محلهاي پذيرايي و جادادن، جشنهاي عاميانه و مردمي و 
گردشهاي طوالني و... سازمان مي دهد. كارت ايستگاه سبز نشان-دهنده برقراري نواحي مركزي 

)2002,WTO(.است )Sarthe( فرانسه به ويژه دراطراف مركز اصلي انجمن؛ يعني سارت

بوستانهاي طبيعي ملي و ناحيه اي
     مجموعه قوانين جنگلهای فرانسه به س�ال 1827 يعني دوره اي كه مس�ئله محافظت از  قلمرو 
مورد تهديد مطرح مي ش�د و هيچ آگاهي ای در زمينه توازن بوم ش�ناختي وجود نداشت، تدوين 
گرديد. در 12 ژوئيه س�ال 1960 قانون ايجاد بوس�تانهاي ملي به منظور پيدايي اراده، مراقبت از 
پاره اي فضاه�اي محل زندگي، مجموع�ه جانوران و گياهان تدوين گرديد. ش�ش بوس�تان ملي 
تاكنون در فرانسه، ايجاد ش�ده اند كه عبارت اند از:  وانواز، پور- كرو،  پيرنه غربي،  سه ون،  له 

زكرن و مركانتوز.
    قانون بوستان طبيعي ناحيه اي كه در س�ال 1967 تدوين شد، در اصل اهداف سه گانه محافظت 
از چش�م اندازها، نگهداري زندگي روس�تايي و نياز شهرنش�ينان به اس�تراحت را در نظر داشت. 
ليكن بازكردن و در اختيار انبوه مردم قراردادن مزاي�ا و امكانات يک محيط طبيعي بدون اعمال 
احتياط الزم و جدي، درست نيست. اين امر مس�تلزم اعمال محافظت فزاينده از سالمت و آبادي 
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)1995,Verbole( .جنگلهاي پيرامون شهر و نواحي مسكوني است

سطحهاي آبي و پايگاههاي تفريحي
     آرزوي فرار از شهر بدون ش�ک، روزبه روز بيش از پيش، در سالهاي اخير بروز نموده است. 
اين خواس�ت همگانی موجب ايجاد و توس�عه پديده ای ش�ده اس�ت كه »تعطيالت و تفريحات 
كوتاه م�دت« ناميده مي ش�ود. براي اين ن�وع آمايش بايد يک عامل اساس�ي؛ يعن�ي آب را در 

نظرگرفت. دراين صورت، راه حل هاي بسيار برسر راه سازنده يافت مي شوند كه عبارت اند از:
 � به كارگيري سطح آب طبيعي يا بهره مندي در يک سطح و منبع آب كه براثر سدسازي ايجاد 

شده است.
 �  پركردن چاله هاي كنده شده. 

 �  ايجاد درياچ�ه مصنوعي از بروز اختالف مي�ان عرضه و تقاضا جلوگيری م�ی كند و  پايگاه 
)1998,Baud & Lawson( .گذران اوقات فراغت و سرگرمي است

 پايگاههاي روستايي به ساخت وساز خيلي وسيع نياز ندارند. زيرا هدف از ايجاد پايگاهها تامين 
رضايت افراد و پاسخگويي به نياز فعاليت در هواي آزاد و احتمااًل پذيرايي از مشتريان تابستاني 
به ويژه در ارتباط با گردشگري گروهی اس�ت. پس از آنها با اندک اختالف پايگاههاي طبيعي 

)2002,WTO(  .هستند كه در نزديک چشم اندازهاي زيبا جاي دارند

خانه های خانوادگي و روستايي
 خانه هاي روس�تايي واحدهاي كوچک بدون خدمات عمومي هستند كه در بناهاي موجود ايجاد 
يا ساخته شده اند. سازندگان و منتخبان محلي كه جاي كش�اورزان كوچک را گرفته اند، در آنها 
واحدهاي پذيرايي )كه ظرفيت پذيرش  آنان به هيچ وجه تناس�بي با ظرفيت واحدهاي كوچک 
خانه هاي اصل�ي ندارد( ايجاد مي كنن�د. منزلهای خانوادگي، فضاهايي هس�تند ك�ه در آنها   هر 
خانواده خودش غذا می پزد، افزون بر اين داراي محلهاي عمومي اس�ت كه هم به روي اس�تفاده 
كنندگان از تعطيالت باز اس�ت و هم بر روي م�ردم محلي. به اين ترتيب مبادله هاي دوس�تانه و 
 Baud &( .توسعه فعاليتهاي سرگرم كننده و تفريحي خاص بوميان در بين آنها شكل مي گيرد

)1998,Lawson
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 در 15 سال اخير، س�ه نوع خانه خانوادگي ساخته شده اس�ت: خانه هايي كه در كنار روستاهاي 
ييالقي ايجاد ش�ده اند، خانه هاي مس�تقلي كه در حاش�يه دريا يا در دامنه كوه ايجاد مي ش�وند و 
ظرفيت پذيرايي آنها تا صدها تخت هم مي رس�د و سرانجام خانه هاي ساخته شده در مزارع كه به 

طور متوسط دربرگيرنده چهل آپارتمان هستند. 
 اگر چه تاثي�ر مثبت ايجاد خانه هاي دس�ته اخي�ر مورد تاييد اس�ت، مي توان گف�ت كه جامعه 
روستايي به واس�طه ايجاد اين خانه ها حالت ش�هري پيدا مي كند. اين امر مردم محلي را به سمت 
آمادگي تقريبًا انحصاري براي گذران تعطيالت گردشگران مي كشاند. لذا براي اينكه روستاييان 
بتوانند امر توس�عه پذيرايي را بهتر س�ازمان دهن�د و مديريت نماين�د و در پ�اره اي از موارد به 
سوی فعاليتهاي چندگانه كشيده ش�وند، الگوي ايجاد خانه هاي روستايي به ويژه به-وسيله بخش 
پژوهشها و آمايش جهانگردي در فضاي روستايي كه به مديريت جهانگردي و مديريت آمايش 
سرزمين وابسته است، تدوين ش�د. اين الگو دربرگيرنده ضوابطي اس�ت كه به روستاييان امكان 
می دهد پيامد هاي اقتصادي و عوارض اجتماعي و فرهنگي و اس�تفاده هاي ت�ازه از فضا را بپايند 

)كنترل كنند( و از تمركز زياد جهانگردان جلوگيری نمايند.
    فايده ديگ�ر قانون خانه هاي روس�تايي اع�اده حيثيت و آمادگ�ي و عمران مي�راث معماري 
كشور اس�ت. اين امر بدان معني نيس�ت كه تجهيزات فقط در صورت نوسازي خانه های قديمي 
ايجاد مي ش�وند، بلكه خانه هاي قديمي نيز به اين تجهيزات مجهز مي شوند. براي اين كار فهرست 
مقدماتي از امكانات در همه مكانها و روستاهاي پذيراي مس�افر تدوين مي شود. اما بايد دانست 
كه به رغم س�ادگي ميان خواس�تها، تدوين الگو و به ويژه پياده كردن آن، به طور كلي با موانع 

مشكالتي برخورد مي كنند.
    كاركرد خانه هاي روس�تايي بايد به گونه اي باش�د كه فرآورده هاي س�ود آور و كامل ايجاد 
كند نه اينكه متش�كل از يک سلسله وس�ايل و تجهيزات نامتجانس باش�د. اين امر بدان معناست 
كه بايد گونه ای هماهنگي ميان روستاها در مورد مديريت ساختمان مهمانپذيرهاي روستايي از 
نظر تجهيزات وجود داشته باش�د. براي انجام اين كار مهم ضرورت دارد كه فهرستي از امكانات 
رفاهي و عمراني تهيه گردد و امكانات اس�تفاده از كمكهاي دولتي و سرپرس�تي امور در زمينه 
اجرا و مديريت ش�ناخته ش�ود. س�رانجام تجارتي كردن، تنها به  ش�رطي خوب اس�ت كه همه 
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كاركردهاي چندين روستا ) مطلوب  ترين تعداد و اندازه تجهيزات قطب مركز تحرک و فاصله و 
)1996,Baud & Lawson( .بررسي گردند و نتايج ارزيابی شوند )...زمان حمل و نقل، غذا و

واحد اقامت گردشگري 
    در چارچوب رقابتهاي س�نگين نه تنها بايد فرآورده هاي مرغوب تولي�د كرد، بلكه بايد براي 
نمايش و فروش آنها اقدام نمود. از يک سو مشتري مجموعه اي از خدمات را در منطقه مورد نظر 
پيدا مي كند و از سوي ديگر توليدكنندگان در دل يک انجمن كه وظيفه ارتقاي كشور و تجارتي 

)1998,Baud and Lawson(.كردن فرآورده ها را برعهده دارد، سازماندهي مي شوند

اردوهاي روستايي
 اردوهاي روستايي دو گونه است: اردو در فضاي طبيعي و اردو درمزرعه.

 اردوي فضاي طبيعي كه يک روس�تا مي تواند 25 خانوار را در هر هكت�ار )400 متر مربع  براي 
هرجا( بپذيرد و تاسيسات و تجهيزات بسيار س�اده اي)3 نقطه داراي آب آشاميدني، 3 آبريزگاه 
و يا دستش�ويي و يک آبريزگاه و فاضالب، يک ظرف ب�زرگ براي شستش�و، 3 زباله داني به 
ظرفيت 75 ليتر( به مشتريان ارائه دهد. دراين نوع اردو مكان و فضاي اختصاص يافته به استفاده 
كنندگان از تعطيالت و مس�افران، عنصر اصلي و برتر راحتي است. از نظر ضوابط هر زميني كه 
كمتر از شش پناهگاه اردويي داشته باش�د، مي تواند بدون داشتن مجوز فرمانداري كاركند. براي 

)1997,Court and Luptun(.استفاده از آنها فقط اعالم به شهرداري ضرورت دارد
    اردو در مزرعه بيشتر اوقات در چارچوب سازمانها يا نهادهاي حرفه اي ايجاد مي شود. اين نوع  
اردو تقريبًا در1700 مزرعه كه 10000 جا ارايه مي دهند، برپا مي شود. مي توان سه شكل مختلف 

اقامت در مزرعه را از هم تشخيص داد:
    اردوي مزرعه :  در اين نوع اردو كش�اورزان، متعهد به پذيرش شش جايگاه اقامت هستند كه 
مجموعًا تع�داد 20 نفر را دربرمي گيرند و دس�ت  كم 100 متر مربع براي ه�ر خانواده اختصاص 
مي يابد. تجهيزات اي�ن اردوها به يک منبع آب، يک دستش�ويي و يک حمام محدود مي ش�ود. 
بهاي استفاده از اين اردوها به تعداد ستاره آنها بستگي دارد و در صورتي كه اردو مجهز به دوش 

)1997,Court & Luptun( .هم باشد بايد پول اضافه پرداخت شود
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    خانه های اردويي: كش�اورزان متعهد به پذيرايي از حداكثر ش�ش خانوار در 100متر مربع از 
فضاي مزرعه مي ش�وند و به آنها در 300 متر مربع جا مي دهند. يک س�اختمان بهداشتي كامل با 
دستش�ويي، آبريزگاه، ظرف بزرگ براي شستشو و دوش در اختيارش�ان مي گذارند. استفاده از 

)1997,Court & Luptun( .انشعاب برق براي كاروان ها اختياري است
    مزرعه پذيرايي:  مزرعه اي است كه به بهترين وجهي آماده می شود و در عين حال بسيار   كمياب 
است. كشاورزان تنها 5 خانواده را پذيرايي مي كنند. وانگهي، تحركي واقعي به منظور مساعدكردن 

)2002,WTO( .حداكثر مبادله ميان شهرنشينان و كشاورزان را از خود بروز مي دهند

توزيع تسهيالت و خدمات در اندونزي
    منطقه گردشگری Margo Utomo  در روستاي Kalibanu دو هتل دارد كه يكي 52  و 
ديگري 30 اتاق دارد. هر دو هتل امكاناتی مانند آب گرم، پنكه، اس�تخر شنا و سالن غذا خوري 

در اختيار دارند. 
    عمده ترين جاذبه هاي گردشگري اين منطقه شامل موارد زير است:

- بازديد از كش�تزارهاي توليد و فرآوري قهوه، كائوچو، كاكائو يا ديدن كشتزارهای تنباكو و 
سيگار براساس نظامهاي كشت سنتي و مدرن

- تورهاي جنگل و كوهستان و بازديد از كوههاي آتشفشان
- بازديد از مخازن طبيعي آب، پاركهاي فلورا  و فانا؛  بازديدكنندگان همچنين مي توانند   گونه 

هايی از پرندگان، بوفالوهاي وحشي و  ميمون ها را ببينيد.
- بازديد از كرانه های اقيانوس، جايي كه الک پشت ها و ديگر آبزيان تخمريزي مي كنند.

- بازديد از مناظر روستا و مزارع حاشيه آن، مشاهده كاشت برنج و ساير محصوالت و  بازديد از  
كارخانه هاي صنعتي روستا و صنايع دستي و سنتي.

    اين روس�تا همچني�ن داراي 18 هكتار باغ مي باش�د ك�ه در آن گونه های مي�وه وجود دارد.   
)2006,Iwantoro( .گردشگران همچنين، مي توانند از مزارع توليد دام نيز بازديد نمايند

    معموال خدماتي كه مردم روس�تا به  گردشگران ارائه مي كنند، به وس�يله ادارات محلي كنترل 
مي ش�ود. ادارات محلي خدماتي را كه در حيطه توانايي مردم روس�تا نيس�ت،  ارائ�ه می-دهند و  

قوانين محلي را مطابق با شرايط منطقه تدوين كنند.
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    بدين ترتيب در اين كشور مشاركت جوامع روستايي، ش�رط الزم براي موفقيت گردشگري 
تلقي مي شود و توسعه گردشگري روستايي كه  به افزايش درآمد و توليد درميان مردم روستايي 

)2006,Iwantoro(.مي انجامد، مي انجامد درآمدي مالياتي دولت را تضمين كند

توزيع خدمات گردشگري در تايلند 
    نكته مهم در توس�عه گردش�گري در نواحي كوهس�تاني تايلند، نحوه مديريت آن در فرآيند 
توسعه است. بدون دستوركار مشخص، توسعه نمي تواند به شكل اثربخشي به اهداف خود دست 
يابد. رهيافتهاي مديريتي در توسعه گردشگري روس�تايي به 5 حوزه مشخص تقسيم شده است: 
مديريت محيط زيست، مش�اركت مردم محلي و ديگر بخشهاي مرتبط، قانونگذاري، بازاريابي و 

)2006,Rattanasuwong(.طراحي اهداف مديريت محيط زيست
    پيش از اينكه گردشگري در نواحي روستايي توسعه يابد؛ بايد از نوع و سطح توسعه كه متناسب با 
ظرفيت جوامع روستايي براي جذب گردشگر مي باشد، مطمئن بود. به منظور جلوگيري از هر گونه 
اثر ويرانگر محيط زيستي، بايد شمار گردشگران محدود شود. ظرفيت- سازي مناسب مي تواند بر 
مبناي ظرفيت متغيرها و عوامل حس�اس و حداقل هزينه اجتماعي صورت گيرد. گتز )1983( سه 

تغيير را در ظرفيت مرتبط با هزينه و فايده گردشگري يادآوری می شود:
- عوامل محدودكننده اي كه مي توانند بر پيشبرد اهداف رشد اقتصادي اثر بگذارند.

- اهداف اجتماعي و بوم شناسانه كه بايد در پيشبرد اهداف موثر باشد.
)1998,Getz & Sailor(.عواملي كه مي تواند تعادل بهينه در ميان هزينه ها و منافع ايجاد كند -

از نظر وال )1983( بين انواع گردشگري ناسازگاري وجود دارد. همچنين اين ناسازگاري ممكن 
است در مكانهاي روستايي به كار رود. اين اندازه گيري شامل:

- حداكثر تعداد گردشگران است كه مي تواند تحمل شود بدون اينكه فشار اضافه اي را بر محيط 
وارد سازد. دو س�وم حداكثر تعداد گردشگران ثبت ش�ده )بازديد كننده( توسط سازمان جهاني 

 )2000,WTO( .گردشگري سفارش مي شود
- از تقسيم تعداد بازديدكنندگان به كل جمعيت، شاخص جمعيت گردشگر به دست مي آيد.

- با محاسبه فضاي مورد نياز توسط هر گردشگر شاخص ظرفيت سازي به دست مي آيد.
- براساس ظرفيت دسترسي به امكانات و تسهيالت شامل، عرضه آب و برق كه با شاخص مصرف 
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سرانه و روزانه هر گردشگر اندازه گيري مي شود، ظرفيت پذيرش گردشگر محاسبه مي گردد.
- شاخص ديگر اندازه گيري نسبت مهمانسراي گردشگر اس�ت كه روش عمومي براي محاسبه 

آن به صورت زير است:
 100× كل جمعيت / تعداد تختخواب در فضاي منطقه

    با توجه ب�ه تأثير ويژگيه�اي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و بوم شناس�انه جوامع روس�تايي، 
بايد شمار گردشگران وابسته به ويژگيهاي هر ناحيه روس�تايي تغيير كند. پس از اينكه ظرفيت 
س�ازي ارزيابي ش�د، براي اطمينان از رعايت س�طح بهينه بايد تعداد گردش�گران كنترل شود. 

)2006,Rattanasuwong(

مقررات توزيع خدمات در تايلند
    براي كاربري اراضي، تراكم س�اخت وساز، ظرفيت س�ازي و الگوهاي دادوستد بايد مقررات 
مناسبي ايجاد گردد. اما اگر مقررات سخت گيرانه باشد، ممكن است سرمايه گذاري را در اقتصاد 
محلي تضعيف كند. حدود و مفهوم مقررات در عمل به موفقيت گردش�گري روس�تايي كمک 
زيادي مي كند. مقررات بايد مورد توافق رهبران روس�تايي، راهنمايان و س�رمايه گذاران باشد. 

.)2006,Rattanasuwong(
 موارد زير نمونه هايي از مقررات مرتبط با رفتار گردشگري هستند كه مي توان در همه بخشها از 

آنها استفاده كرد:
- پول، شكالت و ... به كودكان روستايي ندهيد.

- خوردن�ی و نوش�يدني را ب�ه ج�اي دكه ه�اي خياباني يا دس�ت فروش ه�اي ب�دون مجوز از 
فروشگاههای محلي بخريد.

- براي احترام به باورهای ديگران محلي فقط زماني كه روستاييان اجازه مي دهند، عكاسي نماييد.
- صنايع دستي را مستقيمًا از مردم محلي بخريد و مستقيمًا به آنها سود برسانيد.

- فقط در فعاليتهايي كه راهنمايان محلي و ماموران تورها تنظيم كرده اند، شركت كنيد.
    گردشگري روستايي در حال حاضر به عنوان عامل بالقوه توس�عه شناخته مي شود، با اين حال 
ممكن است اثرات منفي داشته باشد. همچنين موانع عمده اي بر سر راه توسعه آن وجود دارد. در 
برنامه ريزي كوتاه مدت، و بلندمدت، اجرا و نظارت براي جلوگيری از تخريب نواحي روستايي، 

87 تجارب جهاني و داخلي



مديريت محيط زيست، مش�اركت محلي، قوانين متناس�ب، بازاريابي پايدار و برنامه ريزي افقي 
همگي ضروري هستند تا گردشگري روستايي پايدار باشد و اثر مثبتي بر زندگي مردم روستايي 

)2006,Rattanasuwong(.بگذارد
    برخ�ی نواحي روس�تايي تولي�دات وي�ژه اي دارند ك�ه جذابيت زي�ادي براي گردش�گران 
دارند. اين محصوالت مي تواند مش�وقي ب�راي تعديل ديگر ضعفها باش�د و به نحوي مش�كالت 
را پوش�ش دهد، بيش�تر موانعي كه در باال  آمد، موانع بازرگانی، اقتصادي و پش�تيباني هس�تند. 
هر چند كه غلبه كامل بر ضعفها امكانپذير نيس�ت، به وس�يله س�رمايه گذاري منابع و امكانات 
كاهش می يابد. اما بايد توجه كرد كه مس�ائل سياس�ي و نهادي نيز در نواحي روستايي اهميت 
زيادي دارند. اگر چه امروز صنعت گردش�گري عمدتًا خصوصي است، درجه دخالت دولت در 
قالب س�رمايه-گذاري، تدوين قوانين متناس�ب و بازاريابي، مي تواند نقش حساس�ي داشته باشد. 

 )2006,Rattanasuwong(
جدول 4- نمونه هايي از ويژگيهاي گونه های گردشگري روستايي

ويژگيهاي اختصاصينوع گردشگري

طبيعت گردي

- بهترين از نظر اقتصادي و موجه ترين و قابل تغيير از نظر طبيعي، 
اين ويژگي براي طبيعت گردي كالسيک رايج است.

- تورهاي بازديد از جنگلهاي باراني
- از مكانهاي گردشگری دور به ندرت بازديد مي شود.

گردشگري مبني بر فرهنگ و ماجراجويي 
مخاطره آميز 

- مش�كل برخورد فرد در مواجه با فرهنگهاي غريب و تمركز بر 
ويژگيهاي بين فرهنگي 

- تورهاي مخاطره آميز براي مكانهاي كالسيک گردشگری
- تورهاي مخاطره آميز در مناطق اكولوژيكي

- تورهاي ديدار از بوميان و مسافرت در طبيعت

گردشگري مبتني بر حفاظت منابع

 - يک هفته كارهاي داوطلبانه
- بازديد از محيط زيست طبيعي اطراف

- بازديد از پروژه ها و طرحهاي حفاظت منابع
- تورهاي حفاظت از جنگل

اكتشاف اشيای باارزش

- گروههاي كوچک )حداكثر12درصد(
- دادوستدهاي محلي كه زنان انجام مي دهند.

- بروشورهاي تبليغاتي براي مكانهاي پر رفت و آمد
- سخنراني در تورها

- راهنمايي يک روزنامه نگار

Source:Rattanasuwong,2006          
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  بهسازي بافتهاي باارزش
راهبرد هاي بهسازي بافتهاي باارزش شهري در انگلستان

    با توجه به اينك�ه آگاهي مداخله گ�ري در بافتهاي باارزش روس�تايي ريش�ه در ديدگاههاي 
شهرسازي دارد، تعيين معيارهاي بهبود بافتهاي باارزش روس�تايي و شهري چه از نظر كالبدي- 
فيزيكي و چه از نظر كاربري اراضي و كاركردهاي متنوع، نيازمند ش�ناخت راهبرد هاي احيای 
شهري مي باش�د. در اين قس�مت، اين راهبرد ها براساس تجربه انگلس�تان برای بهسازي بافتهاي 

باارزش شهري بيان مي گردد.
    پس از جنگ جهاني دوم، چند راهبرد عمده در كش�ورهاي غربي به ويژه انگلستان به منظور 
احيا، توس�عه بافت قديم و باارزش ش�هرها به كار گرفته ش�د كه هر يک به مرور زمان اصالح 

 1988l,paul(( .شدند يا درپی تغييرات اقتصادي و سياسي كنار گذاشته شدند
     پااليش ش�هري: اين راهبرد متكي بر كوچ باش�ندگان و اش�تغال به خارج از ش�هر بود كه از راه  
پاكسازي و توسعه مجدد مكانهاي تخليه شده دنبال مي ش�د. كوچ به بيرون شهر هم از تمركززدايي 
برنامه ريزي شده و هم از نيروهاي بازار تاثير پذيرفت. در طي دوره 66-1946 تحت قانون شهرهاي 
جديد )1946( حدود 21 شهر جديد در بريتانيا طراحي گرديد. پيش-بيني   می شد كه شهرهاي جديد 
»سرريز« جمعيتي و اشتغال شهرهاي عمده را جذب كنند و از نظر جغرافيايي از طريق تمركز اشتغال، 
مشكالت سفر به محل كار را از بين ببرند. براي اينكه خنثي كننده فعاليتهاي اقتصادي، بهره برداري از 
صرفه جوييهاي ناشي از مقياس در توسعه و اجرا و رويارويی با نيازهاي اجتماعي عمل كنند، از 1967 
تا1970، هفت ش�هر جديد طراحي ش�دند. از زمان طراحي تا س�ال 1985 جمعيت شهرهاي جديد از 
945900 متر به 2094600 نفر افزايش يافت. اما احتماالً فقط يک سوم اين افزايش به خاطر مهاجرت 

از لندن بزرگ و كالن شهرهاي عمده بوده است.
     براساس قانون توسعه ش�هري 1952، در حدود 70 طرح توسعه ش�هري تا سال 1980 بايستي 
اجرا مي گرديد. ش�هرهاي ايجاد ش�ده س�رريز كمتري از ش�هرهاي جديد دريافت كردند،   در 
مقايس�ه با تمركززداي�ي برنامه ريزي ش�ده، مقياس س�رريز اختياري اساس�ًا به نيروه�اي بازار 
)مالحظات محيطي( بيش�نر پاس�خ داد. طي س�الهاي تمركززدايي برنامه ريزي ش�ده، طرحهاي 
پاكسازي زاغه ها و انبوه سازي مس�كن اجتماعي در داخل شهرها اجرا ش�د. در دوره زماني 76-
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1945، حدود 1/24 ميلي�ون باب خانه در انگلس�تان و ولز تخريب ش�ده، اما در مراكز ش�هرها 
پاكسازي اغلب از طريق توس�عه خانه های باارزش باال در تراكم پايين تري دنبال شد. پاكسازي 
همچنين تاثير فراوانی بر اشتغال عملي گداشت. كارخانه ها، كارگاهها، خرده فروشي ها و وقف 

تسهيل توسعه دوباره مسكن و اصالح زيرساختها گرديدند.
    برنامه ري�زي اجتماعي: اي�ن راهبرد در پاي�ان دهه 1960 و آغ�از ده�ه 1970 را محل دولتها  
ب�راي برنامه ريزي اقتص�ادي و فيزيكي بود. برنامه ري�زي اجتماعي بر مس�ائل اجتماعي به ويژه 
»مردم«   به ج�اي فضاها و بناهاي ش�هر متمركز مي ش�ود. در نتيجه ابت�دا از راه تحليل علتهاي 
اساس�ي »محرومي�ت و فقر ش�هري« مقدمات الزم ب�راي اجراي سياس�تها ب�ا جهت گيري رفع 
نيازهاي   اساس�ي فراهم مي گردد. اين راهبرد ابتدا در آمريكا )1960( و سپس در انگليس تحت 
عنوان »آسيب شناسي اجتماعي محروميت شهري« پيدا شد و در س�ال 1968 به رشد مالحظات 
روزافزون در زمينه ارتباطات نژادي، تهيدس�تی و محروميت ش�هري پاس�خ داد. اعطای وامهاي 
ويژه، تشكيل تيمهاي پژوهشی در انگليس )12 تيم( در اغاز دهه 1970 به منظور تجزيه و تحليل 
دقيق مشكالت درون شهري در نواحي جغرافيايي و شناسايي راه حلهاي مربوطه از فعاليتهاي اين 

راهبرد بوده است.
    نتيجه بررسي تيمهاي پژوهشی در س�ال 1977 منجر به اين مسئله شد كه »محروميت شهري« 
نتيجه بي قراري يا ناراحتي ش�هري نيس�ت، بلكه نتيجه بيكاري، كاهش درآمد، مس�كن و محيط 
فرس�وده اس�ت، بنابراين به جاي تكيه بر راه  حلهاي فيزيكي مانند تخريب، پاكسازي و تعريض 
معابر ب�ه منظور توس�عه بافت قديم، كنترل فرس�ودگي و جلوگيري از گس�ترده ش�دن گرداب 
فرسودگي، يک مسئله اجتماعي اس�ت. در غير اين صورت، به كارگيري سياستهاي »پاكسازي 
و نوس�ازي«  باعث انتقال »كلن�ي« فق�ر و محروميت به يک نقطه ديگر ش�هر خواهدش�د. لذا 
فرس�ودگي  معمول فقر و محروميت ش�هري اس�ت  و بايس�تي از طريق از ميان برداشتن آن، با 
مسئله كنترل فرسودگي مبارزه كرد؛ يعني با بهبود وضعيت اقتصادي خانوارهاي ندار و تهيدست 

)1988 ,Paul( .امكان بهبود شرايط مسكن وجود دارد و گرنه كنترل فرسودگي ناممكن است
    برنامه ريزي اقتصادي: ديدگاه غالب در برنامه ريزي اقتصادي بر اين فرض قرار دارد كه اجاره 
زمين به دو مسئله بستگی دارد: يكي كيفيت زمين و ديگري دسترسي. بنابراين زمينهای باارزش 
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يا كيفيت زمين باالتر و دسترس�ي باالتر، ظرفيت كاربري بيش�تر و بهتری دارند و اجاره زمين 
بااليي توليد مي كنند. در حالي ك�ه در اراضي باارزش زمين پايين تر يا دسترس�ي پايين تر اجاره 

زمين به دليل »ظرفيت« ميل به كاهش مي نمايد.
    اين ارتب�اط نزديک در ميان كيفي�ت زمين ابعاد دسترس�ي، ظرفيت كارب�ري و اجاره زمين، 
زمينها را به س�وی كاربريهاي خاصي می گش�اند. بنابراي�ن باالترين اجاره  زمي�ن در نواحي با 
باالترين ظرفيت كاربري وجود دارد. رقابت بين فعاليتهاي مختلف در تصاحب زمينهای منجر به 
»جدايي گزيني مكاني« فعاليتها و استقرار فعاليتهاي در مناطق مختلف و به وجود آمدن الگوهاي 
كاربري اراضی مي گردد. با توجه به الگوي زمينها منطقه مركزي ش�هر به دليل دسترس�ي باال و 
كيفيت زميني باال و توانايي پرداخت اجاره بهاي باال به دليل اس�تقرار فعاليتهاي باارزش توليدي 
و درآمدي بيشتر به كاربري تجاري اختصاص می  يابد و با فاصله از مركز شهر و كاهش ارزش 
درآمدي، كاربري تجاري توس�ط ديگر كاربريهاي مسكوني، صنعتي، كش�اورزي جايگزين و 

كاربري تجاري به گوشه ها و به ويژه در مسير خيابانهاي اصلي و تقاطع ها محدود خواهدشد. 
   افزون بر الگوي يادش�ده، در بخ�ش مركزي و بافت قديم ش�هر، صرف نظر از س�اختمانهاي 
باارزش تاريخي، مس�تغالت شهري )س�اختمانهای فرسوده و نوس�از( داراي دو ارزش بنيادی به 

شرح زير هستند:
   الف- ارزش سرمايه اي ساختمان )بناها( و محل قرارگيري )موقعيت/متر( در وضعيت موجود 

كاربري.
   ب-  ارزش سرمايه اي مكان پاكسازي ش�ده در بهترين كاربري انتخابي در دوره ثبات قيمت 
)تورم اندک( ارزش س�رمايه اي س�اختمانها و مح�ل قرارگيري در كارب�ري موجود )وضعيت 
موجود( به دليل فرسودگي ساختمانها در طول زمان كاهش مي يابد. اما ارزش مكانهاي بهسازي 

شده در بهترين كاربري انتخابي )وضعيت استفاده( ثابت باقي مي ماند.
    در طي دوره تورم ارزش س�رمايه اي س�اختمان و مكان )مقر/ موقعيت ساختمان( در كاربري 
موجود و ارزش سرمايه اي س�اختمان )مس�تغالت( و مكان پاكسازي ش�ده در بهترين كاربري 
افزايش مي يابد. ولي ارزش سرمايه اي مكان پاكسازي شده در بهترين كاربري انتخابي سريع تر  
از ارزش سرمايه اي س�اختمان در كاربري موجود افزايش مي يابد. گرچه ارزش بعدي در آينده، 
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به طور يكنواخ�ت كاهش می يابد، مكانها )مقر/موقعيت( و س�اختمانها ب�ه مالكان جديدي كه 
توانايي پرداخت اجاره بيشتري را براي كاربريها داشته باشند، فروخته يا اجاره داده می شود. لذا 
امكان خريد مس�تغالت قديم با مصالح كم دوام جهت بهترين كاربري وج�ود دارد. در اين مدل 
به طور طبيعي واحدهاي فرسوده و كم ارزش از نظر س�اختمان )مستغالتي( به واحدهاي باارزش 
مستغالتي )س�رمايه اي( و بهترين كاربري تبديل خواهندش�د. )Paul, 1988( بنابراين با توجه 
به اين مدل طبق نظر فايري، پاكس�ازي واحدهاي فرس�وده در كاربري موجود و تخصيص بهينه 
زمين )فضا( به بهترين كاربري، در وضع ايده آل ضروري است. در غير اين صورت فرآيند باال   
به طور طبيعي و در طول زمان به شكلي عمل خواهد كرد كه بيش�ترين منافع خصوصي را ايجاد 
نمايد و منافع گروهی چندان لحاظ نخواهدش�د. چ�ون بخش مركزي ش�هرها مانند قلب در بدن 
انس�ان اس�ت، نيروي بالقوه اي به منظور تحول كالبد فيزيكي و اجتماعي آن به رغم سيماي     به 

)1988,Paul( .ظاهر فرسوده وجود دارد كه نيازمند هدايت و رهبري است

تجربه اياالت متحده  
    در اين كش�ور هر پروژه مداخله  در بافت باارزش روس�تايي بايد مبتني بر يک تحليل پويا از 
محيط روستايي باشد تا بتواند به تحكيم هر چه بيش�تر بافتهاي باارزش روستايي و رشد و توسعه 
درآمدزايي آنها كمک كند. همزمان با اين اقدام، در جهت توس�عه بخش گردشگري روستايي 
هر پروژه مداخله كننده بايد مراقب ديگر قابليتهاي توس�عه گردشگري روس�تايي باشد تا تنوع 

فعاليتها و زيرساختهاي گردشگريي را برهم نزند.
    اي�ن جس�تجوي منابع و درآم�د براي م�ردم روس�تايي بيانگر اي�ن واقعيت اس�ت كه بخش 
گردش�گري به رغم همه امكانات و توس�عه درآمده�ا و مش�اغل، در روس�تاهاي داراي جاذبه 
گردشگري به تنهايي نمي تواند براي جمعيت روستايي ش�غل و درآمد كافي ايجاد كند. هر نوع 
تغيير بافت روستايي نبايد آسيبی به ديگر منابع درآمدي روستايي به ويژه در بخش گردشگري 
برساند.  به همين سبب در كنار برنامه هايي كه براي بهبود بافت با ارزش روستايي پياده مي شود، 
تنظيم طرحهايي كه به تنوع بخش�يدن به مش�اغل روس�تا كمک نمايد، امري حياتي است، زيرا 
اين مشاغل موجب تحكيم راهبرد خانوارهاي روس�تايي در دستيابي به مشاغل مختلف خواهدشد 
كه نتيجه آن حفاظت از بافتهاي باارزش روس�تايي و جلوگيري از تخريب غيرمجاز آنها توسط 
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روستاييان مي ش�ود. به اين ترتيب س�اماندهي بافتهاي باارزش روس�تايي بايد به گونه اي عملي، 
عيني و شفاف، مشاركت مردم ناحيه داراي جاذبه گردشگري را  برانگيزد و سازمان دهد.

    س�اختارهاي مربوط به ط�رز تفكر و هماهنگ�ي و تصميم گي�ري در مورد بافته�اي باارزش 
روستايي بايد به نحوي قابل پيش بيني از حيطه قدرتهاي اداري و سياسي رسمي دور شوند. در غير 
اين صورت همان گونه كه ساير تجربيات از برنامه هاي توسعه روستايي نشان می دهد، اين انقياد 
در برنامه ريزي به آنها آسيب مي زند. بدين  ترتيب بايد تا حد امكان هرگونه مداخله  با مشاركت 
مردم روستايي و س�ازمانهاي غيردولتي ناحيه صورت گيرد. عامل اصلي و حياتي كه در اين نوع 
مداخله بايد مورد توجه باش�د، دموكراسي روش�ن و كاملي اس�ت كه وجود آن براي مشاركت 
آگاهانه و همراه با قبول مس�ئوليت مردم بايس�ته اس�ت. از اين رو بهبود حس مسئوليت پذيري 

)1995 ,Copps( .مردم يكي ديگر از معيارهاي هرگونه مداخله  است

تجربه ترکيه
    با توجه به اهميت گردش�گري و درآمده�اي آن در تولي�د ناخالص ملي در كش�ور تركيه، 
برنامه هاي توس�عه گردشگري عمدتًا به ش�كلي طراحي مي ش�وند كه همه اقدامات الزم را براي 
بهبود درآمدهاي گردش�گري مد نظر قرار دهند. بافتهاي باارزش روستايي در روستاهاي داراي 
جاذبه گردشگري از جمله منابع گردشگريي هس�تند كه هرگونه مداخله  غيرمنطقي در آن منجر 
به كاهش چش�مگير منابع درآمدي گردش�گري مي گردد. براين اس�اس در مداخله  براي بهبود 

بافتهاي باارزش، افزون بر عوامل اقتصادي بايد موارد زير نيز مد نظر قرار گيرد:
- حفظ انسجام و توسعه متوازن مناطق روستايي 

- حفاظت از ساختمانها و بافتهاي باارزش روستايي با هدف جلوگيري از فرسايش و تخريب
- در صورت داش�تن جنبه مذهبي، حفاظت بافت باارزش براي مردم روس�تايي ارزش فزايند ه اي 

مي يابد و معيارهاي مذهبي نيز مد نظر قرار  می گيرد.
- بهبود دسترسي اين بافتها به خدمات مكمل از طريق اصالح شبكه دسترسي، برنامه ريزي براي 

توسعه زير ساختهاي اساسي مانند آب و  برق. 
 • ضوابط مداخله  در بافتهاي باارزش در تركيه شامل موارد زير است:

- در تعيين اولوي�ت براي انجام ط�رح، معمواًل بافتهايي ك�ه با خطر تخري�ب مواجه اند، انتخاب 
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مي شوند.
- جلب نظر بوميان، مسئوالن محلي و منطقه اي برای جلوگيري از اعتراضات بعدي.

- ايجاد نهاد يا دفتر محلي به منظور ارتباط با بوميان و جلب مشاركت آنها برای نظارت بر روند كار.
- با توجه به اهميت بوميان در هر گونه برنامه مداخله ، ش�ناخت دقيق ويژگيه�اي آنها از جمله 
ويژگيهاي مالكيتي و شناسايي هويت تاريخي مردم روس�تايي و تعيين نوع رابطه اجتماعي مردم 

با اين نوع بافت اهميت دارد.
- تامين نيروهای اجرايي، اداري و عملياتي باشندگان و بوميان محل. 

- گزارش پيش�رفت پروژه بايد به صورت مرحله اي و در زمان كوتاه به اطالع بوميان روستايي 
برسد تا حمايت پشتيبانی آنها تضمين  شود.

- توضيح و تبيين تقسيم عادالنه سود طرح در بين مردم محلي.
- مشاركت مالي مردم محلي حتي در سطح اندک هم انجام شود.

- زمان بندي دقيق طرح و پايان به موقع آن.
- هماهنگي سازمان هاي مسئول بافتهاي باارزش و تعيين مسئول نهايي.

 Smid,( .به كارگيري باس�تان شناس�ان و متخصص�ان ميراث فرهنگ�ي و كاربري اراض�ي - 
)2002 ,Loewendahl-Ertugal

تجربه فرانسه
    براساس اس�ناد و مدارک تاريخی فرانس�ه  به س�رعت تحت تاثير امواج انقالب صنعتي قرار 
گرفت و فناوری منجر به تغييرات س�ريع در بافتهاي قديمي روس�تايي و ش�هري آن گرديد. با 
توجه به مشكالت ناشي از پيشرفت سريع علوم و فنون در روستاهاي سنتي، حفاظت و نگهداري 
از اين مراكز به خاطر ارزش ميراث فرهنگي و تاريخي و تعديل اين پيامدها مد نظر سياستگذاران 

قرارگرفت. 
 فرانسه از نخستين كشورهايي بود كه گامهاي عملي را در اين زمينه برداشت كرد، به طوري كه 
در اين كش�ور و در درون تش�كيالت دولتي نهادي ويژه به منظور حفظ آثار تاريخي و باستاني 
ايجاد ش�د كه مهم ترين وظيفه آن ثبت اين آثار و انجام اقدامات الزم براي حفاظت از آنها بود. 
بدين ترتيب قوانين و مقررات اوليه براي حفظ آثار باس�تاني روس�تايي و شهري تدوين گرديد. 
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هر چند اين قوانين با گذش�ت زمان دچار تحوالتي گرديد و نظرات مختلفي كه ناش�ي از توسعه 
تئوري هاي شهرس�ازي بود،  بر آنها حاكم گردي�د و همچنين ديدگاههای كس�انی كه طرفدار 
تخريب كام�ل بافتهاي ب�اارزش و قديمي و ايجاد بافته�اي نوين همراه با معم�اري مدرن بودند 
به آن وارد ش�د، با گذش�ت زمان ديدگاه بهس�ازي و اصالح بافتهاي باارزش حاكم گرديد. اين 
ديدگاه منجر به وضع قانوني ش�د كه دولت فرانسه را ملزم به بهس�ازي بافتهاي قديمي شهري و 

 )1992 ,Bonik, and Richards( .روستايي مي كرد

 تجربه اندونزي
   در اين كشور مداخله  در بافتهاي باارزش روستايي نيازمند مالحظه  شرايط كلي حاكم بر مناطق 
جاذبه دارد گردشگری به ويژه كمبود و مشكالت ناشي از مسكن بوميان روستايي، پتانسيل هاي 
اقتصادي منطقه و از همه مهم تر ش�ناخت دقيق محدوده بافت باارزش روستايي، از لحاظ قدمت 
زماني، ارزش تاريخي و فرهنگي، س�اخت فضاي�ي و ويژگيهاي اقتص�ادي اجتماعي گروههاي 
روستايي مرتبط با آن است. بافت باارزش روس�تايي جزئي از سيستم كلي روستا است كه بدون 
مالحظه تحول كلي سيستم به ويژه تحول در س�اختار معيشت مردم روستايي و تحول اقتصادي و 

زير ساختي در روستاهاي داراي جاذبه گردشگري ناممكن است. 
    بنابراين پذيرش ساختار كالبدي غالب بر روس�تا به عنوان يک كل واحد و متشكل از اجزای 
متداخل، نخس�تين  گام براي آغاز مداخله در بافتهاي باارزش روستايي اس�ت. راهبرد غالب در 
اين زمينه؛ يعني بهبود محيط رفاهي )س�كونت، معيشت و ...( به همراه تحول در بافتهاي باارزش 
روستايي از نظر سيس�تمي كارآمد خواهد بود؛ يعني تامين كار، مسكن، گرايش و آسايش براي 
ساكنان روستاي داراي بافت باارزش منجر به بهبود ش�رايط نگهداري و مداخله در بافت باارزش 
روس�تا مي باش�د و مداخله صرف تک بعدي هر چند حمايتهاي سياس�ي را نيز داشته باشد، قرين 
موفقيت نخواهد بود. لذا ارائه هرگونه طرح و پيش�نهادي براي بافتهاي باارزش روستايي بايد بر 
بنياد پتانس�يل ها و امكانات اين بافتها صورت گيرد و روند مداخله نيز براساس الگوي تقسيمات 
كالبدي منطبق بر س�اختار كالبدي فضايي بافت باارزش روستايي باش�د. به علت اينكه خصلت 
بافتهاي باارزش در نقاط مختلف متفاوت اس�ت، نمي توان ضوابط مداخله يكس�اني را براي آنها 
تعميم داد. نحوه مداخله با توجه به حفظ ارزشهاي بافت و شيوه استفاده فعال از اين ارزشها و نوع 
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مسائل و مشكالت آنها و ارائه راه حل مناسب بايستي مورد به مورد و به صورت موضعي  بررسي 
گردد. )Sedyawati, 1997(. معيارهاي مطرح در اين زمينه عبارت اند از:

- ايجاد طبقه بندي فضايي متناس�ب با س�ازمان اجتماعي باشندگان )س�اكنان( روستا و سازمان 
فضايي بافت باارزش و رعايت سلسله مراتب آنها.

- برنامه ريزي و طراحي فضاهاي متناسب جهت مشخص كردن حدود خانه های روستاييان.
- ايجاد نظم فضايي، كالبدي و رعايت استاندارد هاي انساني و تنظيم كننده، نشانه ها، لبه ها، جهات 

و زوايا متناسب با بناهاي ارزشمند تاريخي و فرهنگي.
- تدوين الگوي مناس�ب براي س�كونت روس�تاييان و تعيين حريم س�كونتي ب�ا درنظرگرفتن 

معيارهايي مانند: مساحت، تعداد طبقات، حداكثر درصد زير بنا و ...
- اس�تفاده از زمينهاي خال�ي موجود در حواش�ي بافتهاي باارزش ب�راي ايجاد فضاه�اي پويا و 

متناسب با شرايط امروزي.
- حفظ تركيب ساختار بافت با استفاده از مصالح بومي و محلي.

- رعايت معماري س�نتي با به كارگي�ري نيروهاي محلي، زي�را هر بافت در هر روس�تا نيازمند 
طراحي خاص آن روستا است.

)2001 ,Curzon( .انتقال فعاليتها و كاربريهاي ناسازگار با بافت باارزش -
 مداخله جهت ساماندهي بافتهاي باارزش در واقع كار چندبخش�ي و ميان بخشي است. از اين رو 
نيازمند تجميع و هماهنگ كردن مطالعات گوناگون در مقياس آمايش س�رزمين و س�اماندهي 
كل روستا اس�ت. يكي از موارد مد نظر در اندونزي، مطالعه عوامل موثر بر تخريب و فرسودگي 
بافتهاي باارزش اس�ت كه با توجه به شناخت اين موارد مداخله  مناس�ب با توجه به شرايط محلي 
صورت مي گيرد. تاكيد بر ش�ناخت دقيق بافتهاي باارزش روس�تايي افزون بر اينكه مش�كالت 
حاكم بر آنها را آشكار مي كند، ارزشهاي فرهنگي مذهبي اين بافتها را در نزد مردم روستا براي 
سياستگذاران آش�كار مي كند. معمواًل بافتهاي باارزش اين كش�ور ارزش مذهبي دارند كه الزمه 
مداخله ، نظرخواهي از بوميان روس�تايي اس�ت كه با اجازه آنها بافتهاي باارزش مذهبي بازسازي 

)1997 ,Sedyawati( .مي شوند
 به علت اهميت حفظ منابع درآمدي روستايي در اين كشور، سياستهاي مداخله  در بافت باارزش 
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روستايي بر اساس يک برنامه ريزي دقيق در مراحل امكان سنجي طرح صورت مي گيرد. در اين 
مرحله بعد از آنكه منبع تامين مالي طرح مشخص  ش�د، موارد زير در هر گونه طرحريزي مد نظر 

قرارمي گيرد:
- ميزان كل مصالح و مواد مورد نياز متناسب با ساختار بافت باارزش تخمين زده مي شود.

- هزينه همه كارها و اقالم مورد ني�از به ويژه با تاكيد بر كاركنان فن�ي؛ يعني متخصصان حفظ 
ميراث فرهنگي مشخص مي شود تا نظارت آنها در طول طرح تضمين شود.

- امكاناتي ك�ه از منطقه قابل تامين اس�ت با امكاناتي ك�ه بايد از خارج وارد ش�ود، تطبيق داده 
مي شود تا ناسازگاري نداشته باشد.

- آموزشهاي خاص مرتبط با حفاظت از بافت باارزش به همه دس�ت اندركاران مرتبط با اجراي 
طرح در نظر گرفته مي شود.

- در اين نوع طرحها زمان آغاز و پايان پروژه بس�يار مهم اس�ت و نبايد از حد مجاز خارج شود. 
)1999,Dahles and Bras(

 در برنامه ريزي توسعه گردش�گري مبتني بر بافتهاي باارزش روس�تايي، ابتدا كاركردهاي اين 
بافتها در ارتباط با كل محيط روستا تعيين مي ش�ود. مثاًل ممكن است كه بافت باارزش روستايي 
كاركردهايي غير از جاذبه گردش�گری داش�ته باش�د. از جمله ساختار مسكن روس�تايي افزون 
بر اينكه به علت ن�وع معم�اري و قدمت مي  توان�د در رده بافت ب�اارزش قرارگي�رد، می تواند 
كاركردهاي مسكن روس�تايي مانند اس�تراحت، امنيت، محل زندگي و ... را داشته باشد. در اين 
نوع بافت، هرگونه مداخله  بايد ماهيت فضاي مسكوني را كه همواره بايد با ويژگيهاي زيستي و 

اجتماع بومي سازگار باشد، مد نظر قرار دهد. 
 تنوع شرايط در مناطق مختلف روس�تايي باعث شده اس�ت تا انتظار طبقات روستايي و برخورد 
و انتظار آنان در روس�تاهاي داراي بافت باارزش متفاوت باش�د. به همين دليل نقش و كاركرد 
بافتهاي باارزش در مناطق مختلف يكسان نيست. تنوع جوامع روستايي همراه با نقش و كاركرد 
متنوع بافتهاي باارزش روس�تايي از معيارهاي مهم م�د نظر در برنامه ريزي�ه اي مرتبط با اين نوع 
بافتها اس�ت. مثاًل در برخي مناطق به خانه های روس�تايي كه خود بافت باارزش تلقي مي شوند، 
صرف نظر از نقش اس�تراحتگاهي انتظاري فراتر وجود دارد. به ويژه در روستاهايي كه در آنها 
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تنوع شغلي وجود ندارد و ممكن است مسكن روستايي محلي براي نگهداري و انبار مواد غذايي 
و محصوالت كش�اورزي، نگهداري دام و كارگاه توليدي و ... باشد. به عبارت ديگر خانه های 

مسكوني روستايي افزون بر اينكه واحد استراحتگاهي هستند، واحد اقتصادي هم هستند.
 در اين گونه مناطق ابت�دا جداس�ازي كاركردهاي غيرمرتبط با مس�كن؛ يعن�ي كاركردهاي 
اقتصادي رخ مي دهد كه اين امر از طريق توسعه زيرساختهاي جايگزين براي مشاغل كنونی و 
تامين معيشت صورت مي گيرد، سپس بر اساس ذوق و سليقه بومي و مبتني بر امكانات محلي و 
عوامل سنتي، طبيعي و جغرافيايي منطقه، سعي در نگهد اري و در صورت نياز بازسازي و مداخله 

در بافتهاي باارزش مي شود. در اين حالت غالبًا مالحظات زير مد نظر قرارمي گيرد:
- اشكال مختلف هندسي غالب در معماري روستا؛

- مصالح محلي و در صورت نزديكي به جنگل از چوبهاي جنگلي؛
- تاثير اقليم در معياري به ويژه شكل س�قف خانه ها و ميزان پي كني و نشست خانه ها در زمين 

يا فاصله پايه ساختمان از زمين؛
- رعايت حريم ديگر خانه های مسكوني به علت وجود فرهنگ خاص روستايي؛

-  در بازسازي ساختمانها، انجام كارهای ساختماني بايد توسط روستاييان و به صورت همياري 
انجام شود و در صورت نياز، به اس�تادكاران غيرروستايي البته با مش�اركت مردم واگذار شود. 

)1997 ,Sedyawati(
 به طور خالصه توجه به نقش عوامل انساني به ويژه مشاركت مردم روستايي عامل مهمي در هر 
گونه سياستگذاري مداخله گرايانه در بافت هاي باارزش روس�تايي است. بدين وسيله حساسيت 
درک و توان مردم روس�تايي نس�بت به نگهداري بافته�اي باارزش روس�تايي افزايش مي يابد. 
معمول ترين فعاليت در اين زمينه ش�ناخت دقيق بوميان محل و درک ترجيحات و نگرش�هاي 
آنان است. در اين صورت اس�ت كه مداخله گري صورت گرفته پذيرفته می شود  و از تخريب 

و تغيير آن توسط مردم جلوگيري مي شود. 
 بايد توجه كرد كه در نحوه طراحي و بازس�ازي بافتهاي روس�تايي توجه ب�ه ويژگيهاي قومي 
و فرهنگي، ش�رايط زندگي س�نتي و آيين های بومي و روحيات محلي اهمي�ت زيادي دارد و 

الگوبرداري محض از معماري پيشرفته و نوين در اين حالت با موفقيت همراه نخواهدبود. 
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    همان طور كه گفته شد، در محيط هاي روستايي خانه كاركردهاي متفاوتي دارد. ممكن است 
بافتهاي باارزش روس�تايي متعلق به مجموعه اي از فضاهاي زيس�تي و نيز فضاهايي كه عمدتًا به 
كار توليد و گذران معاش خانوارهاي روس�تايي - ج�دا از كاركرد رفاهي - باش�ند. اين فضاها 
روابط متقابلي دارند كه بر پايه آنها در كنار يكديگر اس�تقرار يافته اند، هرگونه جداس�ازي بايد 
اين روابط متقابل را به گونه اي كه در تامين معيش�ت پايدار روس�تايي خللي وارد نكند، در نظر 
بگيرد. نكته مهم آن اس�ت كه بيش�تر بافتهاي كنونی باارزش روس�تايي به علت تاريخي بودن؛  
برنامه ريزي و طراحي مناسبی ندارند. به طوري كه در بيش�تر موارد، بدون توجه به فنون ساخت 
وساز محكم، مصالح مقاوم و روش�هاي مقاوم سازي و نگهداري ساخته ش�ده اند. از جمله عوامل 

)1999 ,Timothy( .موثر مداخله  در بافتهاي باارزش روستايي بهبود اين ضعفها مي باشد

تجربه اسپانيا
    در اين كش�ور به منظور برنامه ري�زي جهت مداخله  و بهس�ازي و بازس�ازي بافتهاي باارزش 
روس�تايي، ابتدا از راه بررس�ي هاي كارشناس�ي و باستانشناس�ی، ارزش بافتهاي باارزش برآورد 
مي گردد و از نظر بعد باستاني و معماري براس�اس ديرينگی، سبک و تركيب معماري، استحكام 
و ديگر ارزشها درجه بندي مي شوند. سپس نحوه و درجه ميزان بازسازي بدون اينكه هويت بافت 
تغيير كند، تعيين مي ش�ود. بنابراين رويكرده�اي مداخله گرانه اي كه بدون ارزش�گذاري بافت، 
هرگونه مداخله و تغيير را مجاز مي داند، رايج نيس�ت. بلكه حفظ س�اختار بافت اهميت بيشتري 

نسبت به بازسازي آن دارد و بهبود بافت با توجه به اين معيار اساسي صورت مي گيرد.
 در مواردی كه بازس�ازي و مرمت بافت مس�تلزم تغيير حتي اندک در هويت و ارزش باستاني، 

تاريخي و فرهنگي آن مي شود، سياست مداخله مجاز نيست. 
    برخي معيارهاي مهم مد نظر باره مداخله در بافتهاي باارزش شامل موارد زير است: 

- ايجاد نهادي برای بررسي و پيگيري امور ساماندهي و مداخله در بافتهاي باارزش روستايي.
- تعيين حدود اختيارات و مسئوليتهاي همه نهادهاي دس�ت اندركار امور بهسازي بافت باارزش 

روستايي برای جلوگيري از هرگونه آشفتگي در سياستگذاري.
- تش�ويق بخش خصوصي و عالقه مندان برای س�رمايه گذاري در حفاظ�ت از بافتهاي باارزش 
و تس�هيم س�ودآوري حاصل از جذب گردش�گر  با اين افراد و س�ازمانها. در اين حالت وظيفه 
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سازمانهای دولتي و مسئوالن ساماندهي، مديريت اين سرمايه هاست.
- تشويق به مش�اركت بوميان و باش�ندگان محلی به ويژه آنكه اين كار يكي از عوامل موفقيت 
در طراحي، اجرا و برنامه ريزي هرگونه پروژه توس�عه روستايي اس�ت. با توجه به اينكه بافتهاي 
باارزش جزئي از محل زندگي و عالئق مردم روستايي هستند و همان كاركرد خانه را براي مردم 
دارند، اگر آنها در حفاظت، بازسازي و بهس�ازي اين بافتها دخالت داده ش�وند، موفقيت پروژه 

تضمين مي گردد. 
- بهبود و توس�عه زيرس�اخت اي مكمل در جهت گس�ترش گردش�گري و افزايش درآمدهاي 

 )1992 ,Bonik and Richards(  .بوميان

ضوابط و مقررات کاربري اراضي در سطح حوزه و روستاي جاذبه دار 
    از پيامدهاي محيطي- كالبدي توسعه گردش�گري روستايي، تاثير آن بركاربري اراضي است.   
اين تاثير هم مي تواند جنبه  هاي مثبت و هم جنبه هاي منفي داش�ته باش�د. مثاًل كاهش س�طح زير 
كشت زمينهای كش�اورزی و همچنين كاهش گونه هاي مختلف گياهي را مي توان از جنبه هاي 
منفي آن دانست، گسترش خانه ها و زيرساختهاي گردشگري و كاربريهاي اختصاص داده شده 

به آن از جنبه هاي مثبت آن تلقي مي شود.
 تدوين ضوابط و مقررات در تعيين كاربري اراضي در برنامه ريزي توس�عه گردش�گري مستلزم 
بررسي منابع و امكانات ناحيه گردشگرپذير است. از اين رو پس از تجزيه و تحليل و كنكاش از 
مسائل ناحيه گردشگر پذير، جاذبه ها، امكانات و خدمات به لحاظ اجتماعي، اقتصادي و محيطي، 
وضعيت اش�تغال و درآم�د و... مي توان به تحلي�ل عوامل كليدي ك�ه تاثير بالق�وه در مديريت 
كاربري اراضي دارند، اق�دام كرد. هر چند توس�عه بهره برداري از جاذبه هاي گردش�گری يک 
ناحيه يا مزيت هاي نسبي گردش�گری آن نيازمند اختصاص كاربريهاي خاص برای بهره برداري 
بهينه مي باشد، بايد توجه كرد كه هر عامل توسعه خود داراي پيوندهاي پيشيني و پسيني مي باشد 

كه پيش برنده توسعه و نيازمند زيرساختها و در نتيجه اختصاص كاربري ويژه خود مي باشند. 
    الزمه تخصيص مناس�ب كارب�ري اراضي براي توس�عه گردش�گري، بازنگ�ري در قوانين و 
مقررات زمينهای روستايي در روستاها و مكانهاي گردش�گری به منظور بهره برداري و استفاده 
از قس�متهاي مختلف براي همگان )مردم و گردشگران( اس�ت. در يک برنامه بلندمدت جهت 
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توسعه گردش�گري روس�تايي تعيين ضوابطي براي س�اخت هتلها، مجتمع هاي اقامتي، تاسيسات 
تفريحي مانند بوستانهای گردش�گری و جنگلي، ايجاد زمينهاي ورزش�ي، موسسات آموزشي و 

علمي و بهبود مناظر روستايي ضروري مي باشد.
    برنامه ري�زي كوتاه مدت ش�امل ضوابطي براي ايج�اد اقامتگاهه�اي ارزان قيمت روس�تايي، 
مكانهايي براي مسافران، چادرخواب در حاش�يه مكانهاي تفريحي، پناهگاههاي كوهستاني و در 
حاشيه كوهپايه هاي تفريحي، مكانهاي تامين خوراک، بهداش�ت و درمان و همچينن غرفه هايي 

)1996 , Sem et al( .براي ارائه كاالي فرهنگي و صنايع روستايي مي باشد

تجربه استراليا
    در اين كش�ور ضوابط و مقررات كاربري اراضي از مباحث اساسي فرآيند توسعه گردشگري 
اس�ت و ارتباط تنگاتنگي با توس�عه كالب�دي امكانات گردش�گري در محيط روس�تا دارد. اين 
طرح عبارت اس�ت از طراحي محيط هاي روس�تايي داراي جاذبه گردش�گري براي آن بخش از 
زمينهای غالبًا دس�ت نخورده روس�تايي كه براي گس�ترش زيرس�اختهاي مرتبط با گردشگري 
روستايي مناسب تشخيص داده ش�ده اند. اين امر شامل توسعه متوازن روس�تا در پاسخ به بايسته 
های  گردشگري و رفع نواقص مرتبط با آن مي ش�ود. براي اينكه چنين رشدي تعادل موجود در 
روستا را يكباره بر هم نزند، الزم اس�ت ساماندهي محيط روس�تايي از ديدگاه معماري، جغرافيا، 
اقتصاد، علوم اجتماعي و ... در مقياس كالن وظيفه اي مش�خص و تعيين شده باشد، تا بتوان براي 
تعيين كاربري به نح�وي برنامه ريزي كرد كه بتوانند فضا و محيط كالبدي روس�تا، عملكردهاي 

گردشگري روستايي مورد نياز جمعيت مشخص را تأمين كند.
    يک ضابطه ارزشمند براي بهره برداري از زمينها  در روستاهاي داراي جاذبه گردشگري، شمار 
جمعيت اس�تفاده كننده از آنها اس�ت. از ديگر ضوابط مهم در اختصاص كاربري در روستاهاي 
داراي جاذبه گردش�گري، مطالعه سازند هاي زمين شناس�ي است. ضوابط يادش�ده اين امكان را 
فراهم مي آورد تا مجموعه اي از كاربريهايي را كه در توجيه جاذبه هاي گردش�گري روس�تايي 
الزم مي باش�د، تأمين گردد و ب�ه هر ي�ک از جاذبه ها، مي�زان كاربري مناس�ب آن  اختصاص 
داده ش�ود. در نتيجه، مطالعه س�ازندهاي زمين شناس�ي و جغرافيايي و تعيين مناس�ب بودن آنها، 
از ضوابط مهم در برنامه ريزي كاربري زمينهای روس�تايي در فرآيند توس�عه گردشگري است. 
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)2002 ,University of Western Sydney(
   • مراحل برنامه ريزي كاربري اراضي برای حفظ تعادل محيط هاي روس�تايي در فرآيند توسعه 

گردشگري به شرح زير مي باشد:
- تعريف و تبيين ماهيت و جايگاه گردشگري در منطقه گردشگرپذير؛

- گردشگري آينده و مالحظات مرتبط با آينده نگري در توسعه گردشگري روستايي؛
- شناخت وضعيت مطلوب خدمات گردشگري و امكانات عرضه اين خدمات و چگونگی توزيع 

آنها در ناحيه و تجزيه و تحليل خدمات و امكانات گردشگری آن؛
- بررسي اولويتها در تامين خدمات و امكانات و پيش بيني كاربري مورد نياز آن؛ 

- ايج�اد قوانين ويژه ب�رای بهره ب�رداري بهين�ه از منابع گردش�گری منطقه و توس�عه و تجهيز 
)1999 ,Weaver and Lawton( .مسيرهاي گردشگری

 تجربه اندونزي 
    در اندونزي پيش از هرگونه برنامه ريزي كاربري اراضي، ساختار فضايي مورد نياز در روستاي 
داراي جاذبه گردشگري شرح داده می  ش�ود. بدين ترتيب ابتدا كاربري مورد نياز بر اساس نوع 
فضاي بس�ته يا باز تعيين مي ش�ود. در فضاي باز، اختصاص كاربري براي بوس�تان، فضاي سبز، 
ورزش، گردش، اقامتگاههاي موقتي، گذرگاهها و ... مشخص مي شود. سپس در تعيين كاربري 
براي فضاهاي بسته مانند، سالن هاي سرپوش�يده تفريحي، هتلها و رستورانها، فروشگاهها و ديگر 

فضاهاي مرتبط با آن تصميم گيري مي شود. 
    در اين كشور يک ضابطه مهم، مش�خص كردن نوع زيرساخت قابل توس�عه و بعد اختصاص 
كاربري آن مي باش�د. به گونه ای كه در هر منطقه گردش�گر پذير ابتدا بايد فضاها را به ش�كل 
گفته شده مش�خص و جدا كرد، س�پس براي هر نوع جاذبه گردش�گري فضاي مورد نياز آن را 
پيش بيني كرد، آنگاه ب�راي برنامه ريزي كارب�ري آن اقدام نم�ود. اين كار ب�ا مطالعه جامع و 
امكان س�نجي كه فضاهاي الزم را براي گردش�گري با توجه به نوع جاذبه گردش�گري مشخص 
مي كند، امكانپذير اس�ت. حجم فضا و  ظرفيت فضاي مورد نياز، س�رانه زير بناي آن، با توجه به 
نوع جاذبه گردش�گري از ضوابط مهم تعيين كاربري زمينها در برنامه ريزي توس�عه گردشگري 

محيط هاي روستايي مي باشد.
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    از جمله ضوابط ديگر براي اختصاص كاربري در محيط هايي كه چش�م انداز هاي زيباي طبيعي 
دارند - كه خود داراي ارزش گردش�گري اس�ت- اين اس�ت كه هرگونه تخصيص كاربري به 
فضاهاي مكم�ل آن، بايد به گونه ای باش�د كه به اكوسيس�تم طبيعي موجود آس�يبی وارد نكند 
يا س�اختار آن را برهم نزند، زيرا ارزش محي�ط طبيعي و جاذبه گردش�گري آن از ميان مي رود. 
همچني�ن در برنامه ري�زي كاربري اراض�ي حفظ پوش�ش گياهي طبيع�ي منطقه يا ب�ه عبارتي 
برنامه ريزي به نحوي كه در تنوع گياهي و طبيعي منطقه گردش�گری تغييري ايجاد نش�ود، مهم 
اس�ت. به همين علت اختصاص كاربريه�اي ويژه مثاًل ب�راي طراحي كاربريهاي فضاي س�بز، 
بوستان حاش�يه اي و جنگل مصنوعي، از درختان و گل و گياهان منطقه اس�تفاده  شود و طراحي 
متناسب با شرايط اقليم و قابليت رويش و سرس�بزي گياهان طبيعي منطقه صورت گيرد. افزون 
بر اين، مد نظر قراردادن امكانات و زيرس�اختهاي موجود به نحوي كه در ش�رايط طبيعي منطقه 

)1994 ,Tjatera( .تغييري ايجاد نكند، ضروري است

تجربه کره
    در كره  جنوبي برنامه ريزي كاربري به گونه ای صورت مي گيرد ك�ه تا حد امكان فعاليتهاي 
با كاربري مش�ابه و س�ازگار با هم، در كنار يكديگر قرار مي گيرند. بنابراي�ن ابتدا منطقه بندي 
فعاليتها و بخشهاي مرتبط با آن انجام می ش�ود. مثاًل اين منطقه بندي در حوزه تاسيسات گردشی، 
اقامتي و فرهنگي يا در س�اير بخش�هاي مورد نياز صورت مي گيرد. س�پس با توجه به وس�عت 

زمينها، توپوگرافي و شيب، كاربري متناسب با هر فعاليت تعيين مي شود.
    ي�ک ضابطه مهم ديگ�ر، اين اس�ت كه تخصي�ص كاربري بايد ب�ه گونه ای ص�ورت گيرد 
كه  فعاليتهاي هر بخش، فعاليت بخش ديگر را مختل نكند. فعاليتهاي تفريحي ورزش�ي به علت 
ماهيت آن؛ يعني شلوغ بودن، بايد از فعاليتهاي فرهنگي و علمي كه نيازمند محيط آرام و ساكت 
اس�ت، جدا گردد؛ يعني برنامه ريزي بايد به گونه ای باشد كه از همجواري فعاليتهاي ناسازگار و 
نامتناسب با يكديگر جلوگيري شود. همچينن نوع زمينها با توجه به ويژگيهاي طبيعي آنها مانند 
ش�يب و توپوگرافي بر تعيين كاربري هر فعاليت تاثي�ر مي گذارد. مثاًل زمينه�ا  در كنار مناظر 
طبيعي و كم شيب به فعاليتهاي تفريحي ورزش�ي اختصاص مي يابد. نكته مهم   در اين زمينه آن 
است كه كاربريهاي فرهنگي- علمي معمواًل در مركز روس�تا يا در نزديكي    اين سكونتگاه به 
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)2002 ,Park( .نحوي تعيين مي شود كه بتواند بر ديگر چشم اندازهاي آن مسلط باشد

تجربه تايلند
    در اين كشور يكي از معيارهاي مهم توس�عه گردشگري كسب حداكثر درآمد از گردشگران 
و ايجاد هرگونه جاذبه گردشگري است. بنابراين تخصيص كاربري به گونه ای صورت مي گيرد 
كه همراه با هر نوع جاذبه گردش�گري، انواعي از خدمات جنبي و رفاه�ي كه بتواند مدت زمان 
حضور گردشگران را افزايش دهد، ايجاد  ش�ود. مثاًل سالن هايي براي موس�يقي و آمفي تئاتر در 
تاسيسات اقامتي گردش�گران از جمله اين نوع كاربريها اس�ت. با توجه به جمعيت زياد و منابع 
زمينی اندک، عمومًا الگوي تخصيص كاربري مبتني بر تامين حداقل ها اس�ت و برنامه ريزي در 

اين زمينه كمترين سرانه هاي تفكيک مورد نياز را مدنظر قرار مي دهد.
    موارد مطرح دراين زمينه افزون بر شكل ساختمان و انواع حاالت از پالكهاي مناسب، الگوي 
قرارگيري بنا، سطح و ميزان اشغال، همچنين مباحث مساحت زيربنا و مساحت فضاي مورد نياز 
مهم مي باشد. عمومًا سعي مي شود، متناسب با ميزان جذب گردش�گر فضاي مورد نياز اختصاص 
يابد. به طور كلي سعي مي ش�ود تا حجم فضاي بازنسبت به س�طح زيربنا افزايش يابد و اين كار 
از طريق ايجاد ژرفای مناس�ب براي زيربنا و ي�ا افزايش تعداد طبقات صورت گي�رد. بنابر اين 
مطالعات  زمين شناس�ي  و مناس�ب بودن ويژگيهاي  زمين، محور اصلي  برنامه هاي -تخصيص 

كاربري است.
    معمواًل در همه كش�ورها ضابطه ه�اي مرتبط با ش�يب و توپوگرافي و ارتف�اع، آفتاب و نور،      
ديد مناسب، وزش نس�يم و نوع پوش�ش زمين به نحوي در تعيين كاربري مدنظر قرار مي گيرد. 
همچنين در تعيين كاربري حجم هاي متناس�ب با بس�تر زمين و قابليت تحمل آن در س�اخت و 
سازهاي سنگين هم مورد توجه مي باشد. توجه به چش�م انداز عناصر طبيعي و اقليمي در تخصيص 
كاربري از جمله اقداماتي اس�ت ك�ه در طراحي مس�ير و چگونگ�ي دسترس�ي هاي مختلف به 
سايت هاي طراحي ش�ده مد نظر قرار مي گيرد. اين گونه تحليل ها ضمن اينكه تخصيص كاربري 
را ضابطه مند مي كند، گامي است كه دامنه، وسعت و گس�ترش حوزه قابل قبول براي فعاليتهاي 

مرتبط با گردشگري در آينده را نيز مشخص مي كند.
    در فرآيند برنامه ريزي كاربري زمينها، وس�عت كاربريهاي پيش بيني ش�ده نيز در نظرگرفته 
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مي ش�ود. به گونه ای كه با توجه به وس�عت آنها كاربري مناس�ب تخصيص ياب�د. مثاًل هر چند 
اختص�اص كاربري ب�راي فعاليتهاي ورزش�ي مي تواند در زمينهايی با پس�تي و بلن�دي متفاوت 
صورت گيرد، مسطح و متناسب بودن مساحت آنها در اولويت نخست قرار دارد. اين ديدگاه در 

)2004 ,Wilks and Moore( .تخصيص كاربري براي واحدهاي مسكوني هم كاربرد دارد

تجربه هند 
    در كش�ور هند با توجه به تنوع مناطق روس�تايي ان از نظر اجتماعي و اقتص�ادي و تفاوتهاي 
زياد در بهره مندی از امكانات و خدمات، ابتدا براساس  اين مس�ائل، مناطق روستايي طبقه  بندي 
مي ش�وند. اين تنوع روس�تايي نش�انگر تنوع در امكان و قابليت پيش�رفت و توس�عه روس�تايي 
اس�ت. بنابراين بعد از تفكيک مناطق از اين لحاظ، براي هر منطقه  متناس�ب با شرايط خاص آن 

برنامه ريزي صورت مي گيرد تا از منابع و امكانات به بهترين شكل استفاده شود.
    بدين ترتي�ب مي ت�وان اولويتهاي توس�عه روس�تايي ه�ر منطقه را مش�خص ك�رد. مثاًل در 
برنامه ريزي توسعه گردشگري روستايي ابتدا روستاها را از نظر نياز به زيرساختهاي گردشگري 

به دو دسته تقسيم مي كنند:
1- زيرساختهايي ضروري و اوليه هر روستا كه در نهايت همه روستاها چه داراي جاذبه گردشگري 

چه بدون آن، بايد از اين زيرساختها برخوردار شوند. مانند آب، برق، مدرسه و بهداشت.
2- زيرساختهايي كه الزم است در برخي روستاها ايجاد ش�ود تا ضمن اينكه مورد استفاده خود 
روستاييان قرارمي گيرد، به توسعه گردشگري در روستاها داراي جاذبه گردشگري نيز بينجامد. 
مثاًل رستورانها و تاسيس�ات اقامتي كه ايجاد آنها در همه مناطق معقول و منطقي نيست. بنابراين 
ضوابط مهم براي تخصيص كاربري به زيرساختهاي گردشگری، تعيين سلسله مراتب تقسيمات 
روستايي جهت تخصيص متناس�ب خدمات و امكانات و در روستاهاي داراي جاذبه  گردشگري 
خدمات و امكانات خاص مي باشد. براساس اين سلسه مراتب، ابتدا روستاهاي مركزي با جمعيت 
بيشتر شناس�ايي می ش�وند و با توجه به جمعيت بازديدكننده از جاذبه هاي گردشگري پيرامون 
آن، زيرس�اختهاي الزم طراحي و نس�بت به اختصاص كاربري متناس�ب با آنها اقدام مي ش�ود. 

 )2004 ,Pichaichannarong(
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تجربه فرانسه
    در اين كشور ش�ناخت ويژگيها و ضوابط الگوي تخصيص كاربري اراضي به استفاده بهينه از 
زميني در دسترس و تعيين سهم معقول از آن در برنامه ريزي توس�عه گردشگري اهميت زيادي 
دارد. بررسي الگوي تخصيص كاربري به منظور دس�تيابي به الگوي زمينهای متناسب با نيازهاي 
گردشگري روستايي نه تنها از اتالف زمينهای در دسترس جلوگيري مي كند، بلكه سهم مناسب 
زمين را در ش�كل گيري زيرساختهاي گردش�گري روس�تايي و در نهايت دس�تيابي به ضوابط 
كارآمد در الگوي تخصي�ص كاربري اراضي را در برنامه ريزي توس�عه گردش�گري امكانپذير 
مي سازد. بنابراين ضوابط و مقررات در زمينه تخصيص كاربري اراضي و معيارهاي فني مربوطه 
به منظور ايجاد و تثبيت مكانها و فضاهاي گردش�گری نقش اساس�ي در تس�هيل فرآيند توسعه 

گردشگري روستايي دارد.
 در صورتي كه زمينهای انتخاب ش�ده كاماًل مرتبط با ساختارهاي گردشگری باشند و با بافت اصلي 
روستايي به نحوي فاصله داشته باشند كه واحدهاي مسكوني با اين زمينها مرتبط نباشد، قطعه بندي آنها 

صورت نمي گيرد و فرآيند تخصيص كاربري به شكل  كاماًل مجتمع صورت مي گيرد. 
    زماني كه زمينها در دس�ترس به نحوي در بافت مسكوني روس�تايي قرار دارد يا به آن مربوط 
است و عوامل سكونتگاهي روستايي بر آن تاثير مي گذارند، تخصيص كاربريهاي مناسب توسعه 
گردش�گري به صورت جداش�ده و در ارتباط با ديگر  بافتهايي ك�ه در آن قرارگرفته، صورت 
مي گيرد. در اين حالت بايس�تی موارد زير مرتبط با س�اير بناهاي همجوار در تخصيص كاربري 

مدنظر قرار گيرد:
- ارتفاع و طول، شكل، مساحت، عرض و جهت؛

- فاصله آن با بافتهاي روستايي؛
- آستانه ديد و اشراف.

   • اما در مورد اول ضمن صرف نظر از اين موارد مي توان به ساير موارد نيز پرداخت: 
- زاويه تابش و نورگيري؛

)1996 ,Keller( .عوامل اقليمي، بادگيري، دما و رطوبت  -
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تجربه ژاپن
    در ژاپن س�اماندهي دوباره كارب�ري اراضي به منظور ارتقا و بهس�ازي محيط هاي روس�تايي، 
هماهنگ با ديگر زيرساختها و امكانات روستايي صورت مي گيرد. اين فرآيند روشي است كه 
با  آن خدمات مورد نياز براي توس�عه روس�تايي و به طور خاص در بخش گسترش گردشگري 
مانند: هتلها، تاسيس�ات اقامتي، مراكز تفريحي و رس�تورانها  به نحو مناس�بي بهس�ازي مي شود. 
معمواًل بخش�ي از زمينها ب�راي برنامه ريزي كاربري انتخاب مي ش�ود كه به ص�ورت مطلوب و 
منطقي مورد اس�تفاده قرار نگرفته اس�ت. معمواًل از مالكان زمين درخواس�ت مي شود كه بخشي 
از زمين تحت مالكيت خود را جهت توس�عه امكانات عمومي مورد نياز توس�عه روستا بفروشند. 
تضمين هاي الزم در زمينه س�ودآوري بيش�تر به آنها در صورت ايجاد تاسيس�ات همگانی ارائه 
مي شود. اين تضمين ها در بخش گردشگري مي تواند شامل روشهايي براي تخصيص درآمدهاي 

)2002 ,Ohe( .حاصله از گردشگري به آنها باشد
   • از مزاياي تخصيص دوباره كاربري مي توان به موارد زير اشاره كرد: 

- ساماندهی جامع روستايي با توجه به فرم ويژه زمين
- بهبود شرايط زندگي مردم محل با توجه به مشاركت آنها و دريافت منافع پروژه 

- شكل مناسب هندسي قطعات زمين و تغيير اندازه قطعه های كوچک
- مشخص شدن حدود قانوني مالكيت زمينهای باقيمانده

- اعمال ديدگاههای مردم محل و بوميان براساس سودآوري طرح 
    از جمله روشهاي مورد اس�تفاده در تخصيص كاربري اراضي جهت توس�عه گردشگري توجه به 
نوع جاذبه گردشگری است. مثاًل زماني كه روس�تا داراي بافت باارزش  تاريخي است و محدود ه هاي 
مسكوني نيز در اطراف و نزديک آن قرار دارند، سعي مي شود انتقال مالكيت صورت گيرد تا در اين 
زمينها امكانات مكمل براي اين بافت باارزش ايجاد شود. درصورتي كه براي توسعه گردشگري نياز 
به انتقال كانال هاي آب و جوي ها، گس�ترش راهها و موارد مشابه باشد، خريد قطعات زمين براي راه 
عبوري مشكل است. با توجه به اينكه در اين حالت  ممكن است مالكان سودي نبرند و زمينها نيز شكل 
مناسب هندسي خود را از دست بدهند، سعي مي شود با سازماندهي متناسب زمينها و تخصيص دوباره 

قطعه ها، سود به دست امده به نحو عادالنه تقسيم شود.
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    زماني كه جاذبه گردشگری در حاشيه روستا باشد، ممكن اس�ت توسعه آن  به گسترش    بي 
رويه روستا و رشد حاشيه نش�يني در اطراف آن بينجامد، پروژه هاي تخصيص كاربري به منظور 
جلوگيري از ساخت وس�از هاي بي رويه ناموزون و تامين فضا براي توسعه گردشگري روستايي 
زير نظر سازمانهاي محلي مسئول انجام مي شود. همچنين ممكن است جاذبه گردشگری در فاصله 
نس�بتًا دوري از روستا باشد و توس�عه زيرس�اختهاي مكمل منجر به ظهور روستاي جديدي  شود 
كه نيازمند برنامه ريزي كاربري اراضي مي باش�د. معمواًل افراد دخيل در اين گونه طرحها افزون 
بر مالكان زمينها، دولتهاي محلي و  نهادهاي محلي هس�تند كه در باالترين سطح زيرنظر وزارت 

ساختمان اداره مي شوند.
    در حالتي كه سازمانهاي دولتي طرحها را اجرا كنند، منابع مالي را نيز خود آنها تامين مي كنند. 
اما اگر نهادهاي محلي دست اندركار اجرا باش�ند، تضمين هاي الزم براي برگشت سود ضروري 
اس�ت. در اين حالت و در صورت نياز، اعتب�ارات اوليه توس�ط دولتهاي محلي تامين مي ش�ود، 
بنابراين عمومي  ترين معيار براي تخصيص كاربري، تعيين ميزان سود حاصل از طرح و افراد ذي 

 )1986 ,Hayashi( .نفع در آن است
    از جمل�ه معياره�ا در برنامه ريزي كارب�ري اراضي در روس�تاهاي داراي جاذبه گردش�گري 
افزون بر موارد يادشده، مس�ائلی مانند مكانيابي دقيق زيرساختهاي گردشگري روستايي، شرايط 
توپوگرافي و زمين شناسي و زيست محيطي زمين و ارزش�يابي دقيق آن و رعايت عدالت هنگام 

 )1996 ,Knight( .خريد و فروش است
 

برنامه ريزي محلي با تأکيد بر ضوابط و مقرات 
    در اين قس�مت پيش از بيان تجريه كش�ورهاي گوناگ�ون در زمينه ضواب�ط و مقررات نظام 
محالت در برنامه ريزي توسعه همه جانبه روس�تايي، ايده هاي حاكم بر اين ضوابط و مقررات در 

كشورهاي مختلف بررسی مي شود. اين ايده ها در يک دسته بندي كلي به شرح زير مي باشند: 
- در برخي كش�ورها نگراني حاصل از توزيع نابرابر منابع در مناطق مختلف روستايي، مسئوالن 
سياستگذاري آنها را ترغيب می كند تا  قوانين و مقرراتي برای بهره برداري از پتانسيل هاي نظام 

محالت روستايي با هدف دستيابي به اهداف توسعه روستايي تدوين نمايند. 
- در برخی موارد ب�ه ويژه در كش�ورهاي داراي س�اختار متمركز برنامه ريزي ب�ه علت تأكيد 
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سازمانهاي بين المللي كمک رسان و همچنين رشد آگاهي سياسي محلي؛ دولتمردان مجبور شدند 
به اين مسئله مهم توجه كنند.  

    گسترش اين ايده كه با افزايش قابليتهاي نهادهاي محلي مي توان روند كند توسعه را تند كرد، 
باعث ش�د به تدوين ضوابط و مقررات نظام محالت در مسير اهداف توس�عه روستايي در برخي 

)2006 ,Dredge( .كشورها توجه شود

تجربه چين 
    كش�ور چين پ�س از وقوع انقالب س�ال 1949 ب�ه ايجاد نظامه�اي مختلف در س�طوح محلي 
مبادرت ورزيد كه يكي از آنها نظام كموني در بهره برداري كش�اورزي است كه در ديگر امور 
روستايي نيز فعال بودند. از ويژگيهای بارز نظام كنوني چين، برنامه ريزي روستايی غيرمتمركز 
و تاكيد ب�ر حداكثر بهره ب�رداري از منابع محلي برای برط�رف كردن نيازهای محلي مي باش�د. 
رش�د س�ريع اقتصادي چين پس از اصالحات س�ال 1978 منجر به تغييرات اجتماعي، اقتصادي 
و زيست محيطي مهمي در جوامع روس�تايي چين شد و اين امر توس�عه اقتصاد روستايي از جمله 
توسعه گردشگري روس�تايي چين را در پي داشت. البته بخش�ی از اين پيامدها تخريب زمينهای 

روستايي در روستاهاي داراي جاذبه گردشگري در زمينه كشاورزي هم بود.
    قانون ملي چين، مبناي حفاظت از زمينهای كش�اورزي براي هر دولت محلي است كه موظف 
به حفظ تع�ادل پويا در اين زمينه�ا برای هرگونه بهره برداري اس�ت. اين قانون به س�ال 1998با 
تجديد نظر در قوانين قبلي تصويب ش�د. )GPRC, 1998( پس از تصوي�ب اين قانون دولتها و  
رهبران محلي قانوني براي حفاظت از كميت و كيفيت منابع باارزش روستايي از جمله زمينهای 
كشاورزی مسئول هس�تند. اين منابع ش�امل آن گونه از زمينهايی هم می شود كه مي توانند براي 
ارزش غيرزراعي از جمله گردش�گري روس�تايي نيز مورد اس�تفاده قرار گيرند.  مثاًل در استان 
زجيانگ1  قانوني به سال 1999 اجرا شد كه دولت محلي آن موظف به حفاظت بيش از 80 درصد 
از كل زمينهای كشاورزی اين اس�تان به منظور بهره برداري زراعي و بقيه آن براي بهره برداري 
غيرزراعي از جمله جذب گردشگر روس�تايي شد. اين مقدار برای همه س�طوح استان بايد حفظ 
مي گرديد. بدين ترتي�ب در كميت و كيفيت كاربري اراضي براي س�طوح مختلف بهره برداري 

 ))1999 ,Zhejiang LMB .اقتصادي، تعادل ايجاد مي شد
1- Zhejinag 
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   همچنين در اين كش�ور با سياس�ت توس�عه مناب�ع درآمدي غيركش�اورزي، راهب�رد اجرايي 
برنامه ريزي در س�طح محلي را دنبال مي كرده است كه از جمله خط مش�ي هاي آنها: حمايت از 
فعاليتهاي غيركشاورزي، توسعه شركتهاي بازاري براي تجاري كردن كشاورزي و بهره برداري 
چندمنظوره از زمينهای كش�اورزی به ويژه توسعه اگروگردشگري در س�طح روستا بوده است. 
كال«  برنامه ريزي محلي با گرايش توسعه مشاغل غيركشاورزي و اگروگردشگري روستايي در 
چين ناشي از عواملي بوده است كه اين كشور برپايه آنها مي توانست به شرح زير، موفقيت هايي 

را كسب كند: 
- سرمايه گذاريهاي كم هزينه؛ 
- مديريت پوياي نظام محالت؛

- جهت گيري به سوي گروههاي كم درآمد روستايي؛ 
- برقراري روابط منطقي فعاليتهاي كشاورزي همگام با برنامه هاي توسعه همه جانبه روستايي. 

تجربه اندونزي
    در اندونزی در قالب برنامه هاي توس�عه ايالتي دست كم سه ضابطه اصلي بر برنامه ريزي محلي 

روستايي حاكم است:
- ايجاد ظرفيت و توانايي برنامه ريزي در سطح جامعه روستايي؛ 

- تكيه بر ايجاد بخشهاي مكمل اش�تغالزا در كنار كش�اورزي به صورتي كه مردم جامعه محلي 
بتوانند به مشاركت و همكاري فعال در برنامه ريزي و اجرای آن سهيم باشند؛

- اطمينان  از اينكه منابع درآمدي ايجاد ش�ده حاصل از توس�عه منابع درآمدي غيركشاورزي از 
جمله گردشگري روستايي در مناطق و روستاهاي داراي جاذبه گردشگري نصيب مردم محلي و 

روستايي شود. 
    همچنين س�ه ضابط�ه اصلي را دول�ت اداره مناطق روس�تايي مدنظ�ر قرار مي دهد كه ش�امل 

تمركززدايي، تجمع زدايي و اداره مشترک جامعه روستايي است.
    بر همين اساس اين كش�ور داراي نظام كارآمدي در س�طح مديريت محالت مي باشد كه ايده 
مديريت جديد محلي را ب�ا تكيه بر ظرفيتهاي جوامع محلي متناس�ب با صالحي�ت و آگاهيهاي 
جمعي هم�ه ذي نفعان روس�تايي به پيش مي ب�رد. در قالب اي�ن ايده، آم�وزش در زمينه درک 
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توانمنديهاي محالت در زمينه مديريت روس�تايي و پرورش خالقيتها و ابتكارها و مشاركت در 
امور، محور فعاليتهاي اين نظام مي باشد.

    بر اين اساس در اين كشور واحد تحليل مش�كالت اقتصادي اجتماعي و زيست محيطي جوامع 
روستايي نظام محلي است كه توس�عه همه  جانبه روس�تايي را با تكيه بر همه منابع جذب درآمد 
روس�تا دنبال مي كند. همه اين اهداف با توانمندسازي كنشگران دخيل در نظام محالت روستايي 
از جمله برنامه ريزان توسعه گردشگري روستايي صورت مي گيرد. )Timothy.1999( در اين 
كشور هر چند نظام محلي روستايي هنگام تصميم گيري در سطح روستا دارای خودمختاری است، 
چون محور تصميم گيري بودجه و اعتبار می باشد كه البته تأمين آن از عهده و توان روستا خارج 

است، اين خودمختاري در عمل مفهوم واقعي خود را از دست می دهد. 

تجربه اياالت متحده 
    در آمريكا برنامه ريزي مش�اركتي روس�تايي مبتني بر يک س�اختار هماهنگ و مشورتي 
همس�و   با ديگر تالشهاي توسعه روس�تايي كه از س�طح ملي تا محلي عمل مي كنند، از جمله 
رهيافت ها در جهت توس�عه جوامع محلي مي باش�د. اي�ن برنامه ب�راي توانمندتركردن محيط 
روس�تايي و در زمينه ها و روش�هايي كه امكان تغيير در اقتصاد روس�تا وجود داشته باشد، به 
ويژه توسعه گردشگري روس�تايي مطرح اس�ت. برنامه توسعه روستايي مش�اركتي در سطح 

36 ايالت آمريكا انجام مي ش�ود. 
    مهم تري�ن ضوابط مط�رح در اين س�اختار عضويت نماين�دگان بنگاهه�اي عمومي و بخش 
خصوصي و جامعه روستايي، وجود س�اختار مشورتي، پاس�خگويي به نيازهاي جمعي روستايي، 
ارزيابي قابليتهاي مختلف براي توسعه روستايي، هماهنگي مناسبات بين سازماني دست اندركار 
توسعه و بهبود بهره وري منابع محلي روستايي و بهره گيری از اين منابع برای افزايش درآمد در 

)2001 ,Dane et al( .محيط هاي روستايي مي باشد

تجربه ترکيه
    در تركي�ه نظام اجتماعي محالت روس�تايي از اركان اصلي نظام و س�اختار فضايي روس�تايي 
است كه همراه با اركان اقتصادي )محالت داد و س�تد( نقش مهمي را در دوام محيط روستايي و 
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شناساندن فرهنگ و ويژگيهاي گردشگری به گردش�گران دارد. نظام محالت روستايي در اين 
كشور مبتني بر نهادهاي كوچكي است كه از يک س�ري واحدهاي همسايگي ايجاد مي گردد.  به 
طوري كه اعضاي اين نهاد در تعاون و همكاري با همديگر ضمن حف�ظ ارتباط اجتماعي و رابطه 
فرهنگي براي مديري�ت امور محالت خود در طراحي فضاهاي عمومي و كالبدي و زيرس�اختهاي 
مرتبط با توس�عه روس�تايي نيز همكاري مي كنند. بدين ترتيب مش�اركت اين نهادهاي محلي در 
طراحي محيط روس�تايي، باعث حفظ يكپارچگي و انس�جام كالبد روس�تا مي گردد و تناسب اين 
زيرساخت با ويژگيهای فرهنگي و قومي روستايي موجب حفظ توجه مردم روستايي به آن مي شود. 
چون اين بناي جديد مطابق با عالئق و انتظارات آنها است، آن را تحت پوشش نظام مديريتي محله 
خود قرارمي دهند. با توجه به اينكه توسعه هر زيرساخت روستايي و بخشهاي مرتبط با آن بر شيوه 
زندگي روس�تايي از جمله روابط فرهنگي اجتماعي محله اي تاثير مي گذارد،  مش�اركت نهادهاي 

محلي روستايي منجر به حفظ انسجام و وحدت در محالت بومي روستايي مي شود.
    بايد توجه كرد كه توسعه س�ريع گردشگري در محيط روس�تايي منجر به تغييرات اساسي در 
بافتهاي سنتي روس�تايي و تغيير در كاركرد و نقشهاي محيط روستايي مي ش�ود. به همين علت 
برای تعديل اين پيامدها و جلوگيري از زيانهاي اجتماعي محله اي، بايستي برنامه ريزي و طراحي 
بناهاي جديد يا گردشگري روس�تايي براساس سنتها، آيين ها، س�ليقه ها، عاليق و شيوه زندگي 
باش�ندگان محالت همجوار آن باش�د تا بتوان توس�عه اي هميشگی داش�ت و ميراث فرهنگي و 

)1998 ,Tosun( .تاريخي روستايي را نگه داشت
    هر چند در نظام كنونی كش�ورهاي مختل�ف، برنامه ريزي مط�رح، برنامه ري�زی با مديريت 
محالت به عنوان يک راهبرد موثر برای توسعه همه جانبه روس�تايي در سطوح مختلف مي باشد،   
اين راهبرد در راهبرد برنامه ريزي جهاني با تأكيد بر ضوابط و مقررات زير در بخش روس�تايي 

مورد توجه قرار گرفته است: 
- حمايت و ساماندهي ظرفيتهاي مشاركتي؛ 

- تقويت نظام محلي؛ 
- تقويت مديريت مشاركتي در ميان روستاها؛ 

- توجه به كمبودهاي روستايي براي كاهش اختالف بين شهرها و روستاها؛ 
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- افزايش امكان دسترسي به فناوري اطالعات و ارتباطات در محيط هاي روستايي؛ 
- حمايت از همياري روستاهاي همسايه؛ 

- اعتبار بخشي به فعاليتها؛ 
- پاسداری از محيط زيست؛ 

- شفاف سازي ميزان مسئوليت هاي ادارات دولتي و نهادهاي محلي در برنامه ريزي روستايي؛ 
- واگذاري تصميم گيريهاي محلي به جامعه روستايي؛ 

- ايجاد انديشه كارآمد  براي همياري در جامعه روستايي. 
    گفتنی اس�ت كه روند برنامه ريزي محلي در س�طوح مختلف نيز ناش�ي از تجارب كش�وهای 
مختلف بوده است، از اين رو ضوابط و مقررات به كار گرفته ش�ده نيز متنوع بوده است. در اين 
زمينه موارد زير در كش�ورهاي گوناگون از پيامده�اي مثبت توجه به رويك�رد نظام محلي در 

برنامه ريزي توسعه همه جانبه روستايي بوده است:
- قرارگرفتن مس�ائل روس�تايي در كانون توجه برنامه ريزان و همچنين برنامه ريزي برای تأمين 

اعتبارات برنامه هاي متناسب با شرايط محلي منطقه؛ 
- جلب مشاركت رهبران محلي و نهادها و سازمانهاي غيردولتي در جهت بهبود نظام مديريت؛ 
- زمينه سازي در جهت مداخله متناسب سازمانها و مقامهاي دولتي در سطوح محلي و منطقه اي؛ 

- بهبود سطح دانش محلي و ساماندهي نظام محالت برای افزايش قدرت چانه زني از پايين جهت 
 )1996 ,Wilkerson( .تضمين منافع مردم محلي

 • به طور خالصه عوامل مش�ترک در ميان كش�ورها در زمين�ه ضوابط و مق�ررات محلي برای 
توسعه و برنامه ريزي روستايي را مي توان به شرح زير بيان كرد: 

- روشن بودن طرحها و اهداف زماني؛ 
- كفايت پشتيباني سياسي، مالي و فني از جانب مركز؛ 

- ميزان، نحوه هدايت و كنترل مركزي فعاليتها و واحدهاي غيرمتمركز؛ 
- نقش رهبران محالت و رابطه آنها با ذي نفعان طرحها؛ 

- دسترسي به فن ورزان و مديران ورزيده و عالقه مند در سطح محالت؛ 
- ميزان مشاركت افراد ذي نفع پروژه ها در طراحي و اجراي آنها؛ 
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- انعطاف پذيري رويه هاي ادارات دولتي؛ 
- ميزان هماهنگي بين بخشي؛ 

- مقياس ونوع فعاليتهاي توسعه. )دفتر برنامه ريزي توسعه روستايي، 1381( 
    به علت ناهمگونی شرايط خاص كشورها ضوابط و مقررات پديد آمده و همچنين نحوه عملكرد 
سازمانهاي دس�ت اندركار در برنامه هاي نمونه اجراشده در سطح محالت نيز متفاوت بوده است. اما 
عمده تمركز آن به سمت ايجاد برابري در برخورداري از مواهب روستايي به-ويژه براي قشرهاي 
ضعيف روستايي بوده است. بديهي است براي اجرا  برنامه ريزي در سطح محالت و همچنين تدوين 
ضوابط و مقررات مرتبط با آن،  نياز به كمک دولت مركزي يا منطقه اي داشتن، ضرورت مسلمي 

است كه در واقع يكي از چارچوبهاي مفهومي براي اين موضوع مهم می باشد. 

ضوابط و مقررات طراحي مسکن در حوزه روستاهاي جاذبه دار
    نحوه قرارگرفتن ساختمان در قطعه زمين آن، فرم كالبدي س�اختمانها و الگوي اشتغال زمين، 
توام با يكديگر بافت مجموعه مس�كوني را به وج�ود مي آورند. مهم ترين عام�ل موثر در نحوه 
جاگيري س�اختمان در قطعه زمين، نوع اقليم و معيش�ت ساكنان آن است. معيش�ت هايي مانند 
كش�اورزي يا دامداري كه نياز به فضاهاي خاصي جهت انجام برخی فعاليتها دارند، عمومًا باعث 
به وجودآوردن فضاهاي جدا از فضاهاي زندگي براي انجام امور يادش�ده مي گردند كه الگوهاي 

ساختمانهاي دواشكوبه از اين قبيل مي باشد.
    اقليم نيز به نوبه خود از عوامل مهم الگوي استقرار س�اختمانها می باشد.  به عبارتي مهم-ترين 
آن اس�ت. در اين ميان نوع موقعيت طبيعي كه س�اختمانها در آن مكان مس�تقر مي شوند، نيز بر 

 )1994,Inskeep( .شكل گيري آنها تاثير مي گذارد

عوامل موثر در تعيين تراکم و ارتفاع ساختمانهای روستايي
1- حفظ و نگهداري زمينهای بسيار حاصلخيز و جلوگيري از آسيب پذيري محيط زيست

2- حفظ شكل و ريخت بستر زمين
    به طور كلي زمينهای حاصلخيز و ش�كل زمين در تعيين تراكم جمعيت بر واحد سطح، تراكم 
ساختمانها و ارتفاع ساختمان با توجه به سرانه الزم براي هر فرد در مناطق گردشگری و تفريحي 
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)1995,Milman & Pizam( .موثر است

عوامل موثر در تعيين جهت استقرار ساختمانها
    عوامل زير از جمله مهم ترين عوامل تاثيرگذار بر جهت استقرار ساختمان در زمين است:

- جهت شيب
- ميزان شيب

- جهت باد غالب
- استفاده از نور مطلوب در همه ساعات روز

- بهره وري از بهترين ديدها از درون ساختمان به بيرون و از بيرون به درون آن
)1995,Milman & Pizam( .حفظ و تركيب ساختار زمين -

 
عوامل موثر در طراحي ساختمانها

1- حفظ محيط زيست و بافت طبيعي منطقه 
    طراحي صورت گرفته بايد به نحوي باش�د ك�ه نه تنها به لحاظ ظاهري باف�ت طبيعي منطقه را 
حفظ كند بلكه به اكوسيس�تمهاي موجود آسيبی نرس�اند، در غير اين صورت ارزشهاي علمي و 

پژوهشی خود را از دست مي دهد.
2- بهره گيري از پوشش گياهي منطقه

    اس�تفاده از گل و گياهان و درختان منطقه از مهم ترين نكاتي اس�ت كه در طراحي پوش�ش 
گياهي مد نظر است.

3- استفاده از ساخت وساز و امکانات موجود
    در حد ام�كان از زيرس�اختها و امكانات موجود اس�تفاده گردد، مانند اس�كله هاي قايق راني، 
كمپينگ هاي محيط زيس�ت، راههاي دسترسي، سيس�تمهاي لوله كشي آب آش�اميدني، برق و 

مخابرات. 
4- حفظ زون هاي متفاوت فعاليتي

    فعاليتها را مي توان در چهار بخش عمده تقسيم كرد:
       - اقامتي

115 تجارب جهاني و داخلي



       - فرهنگي - آموزشي
    -  علمي - پژوهشی -  آموزشي

)1999,WTO(ورزشي -       
   • اين فعاليتها با دو هدف از يكديگر جدا شده اند:

    نخست؛ جلوگيري از مزاحمت برای يكديگر،
    دوم؛ تضمين موقعيت زون فعاليت متناسب با وسعت زمينها و توپوگرافي و شيب استقرار آن.     
    زون هاي تفريحي ورزشي تا حدامكان به نحوي در كنار آب و در زمينهای كم شيب قرار داده 
مي ش�وند تا ضمن همجواري مس�اعد، از ايجاد مزاحمت براي يكديگ�ر جلوگيري گردد. بخش 
مس�كوني در زمينهای مناسب با ش�يب مس�تعد براي مجموعه اقامتي و منفرد، به صورت ويال و 

تک واحدهاي يک و دو طبقه انتخاب مي شود.
5- افزايش طول مدت اقامت

   از آنجا ك�ه  افزايش طول م�دت اقامت يك�ي از راههاي افزاي�ش درآمد صنع�ت از فعاليت 
گردش�گري اس�ت،  طراحي فضاها بايد به ش�يوه اي باش�د كه جذابيت كافي و امكانات رفاهي 
متناسب برای همگان داشته باشند. همچنين بايد سعي ش�ود در طراحي فضاها از عناصر جذاب و 
نورپردازيهاي زيبا در شب استفاده شود. نواختن موسيقي و فعاليتهاي متنوع، جذابيت هاي الزم را 

براي سكونت طوالني مدت فراهم می كند.
6- استفاده از شيب و توپوگرافي زمين

    يك�ي از عوامل مهم كه بر طراحي تاثير زيادي می گذارد، ش�يب زمين اس�ت. اين مس�ئله  بر 
شكل گيري مكانهاي گردشی و اقامتي اثر می گذارد..

7- بهره گيری از ديد و منظر مناسب
    نكته ديگري كه بايد در طراحي ها منظور گردد، ديدهاي دل انگيز و باز انس�اني اس�ت.  بايد 

ساختمانها و حجمها متناسب با بستر زمين طراحي شوند و چشم انداز مناسب داشته باشند.
8- استفاده از عناصر طبيعي در طراحي

    مهم ترين عناصري كه در طراحي به كار گرفته مي ش�وند، عناصر طبيعي هس�تند. سنگ يک 
عنصر خالص و ش�كل پذير اس�ت و می تواند در فرمهاي خرد و درش�ت تراش�يده شود و شكل 
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بگيرد. حسن استفاده از عناصر طبيعي در مرحله اول همسازي آنها با طبيعت مي باشد. آبهاي روان 
و ايستا و ذخيره شده در سايت، پتانسيل بسيار جذابي براي طراحي هستند. تركيب آب و سنگ و 

پوشش گياهي با اندكي تركيب مصنوعي مي تواند جلوه هاي زيبايي در سايت ايجاد كند.
 9- بهره گيري از جهت وزش بادهاي ماليم و نسيمهای دلپذير

  جهت گيري ساختمانها بر اساس س�ه محور صورت می گيرد: نخست؛ ديد مناسب، دوم؛ تامين 
)1999,WTO( .نور مناسب و سوم؛ استفاده از بادهاي دلپذير

محدوديت هاي قانوني براي ايجاد مهمانسراي مزرعه در ژاپن
    در ژاپن برای ايجاد يک مهمانس�رای مزرع�ه مجوزهاي متعددي مورد نياز اس�ت. يک عامل 
كليدي در اين حالت اندازه مهمانسرا و س�بک مديريت اجرايي آن است. برخی مطالب و موارد 

كليدي در اين حالت به شرح زير است:

مکان 
1 - در چه مكان و جايي بايد س�اخته ش�ود؟ نياز به كسب مجوز از س�ازمان محلي مرتبط با آن 
دارد. موارد مطرح در اين زمينه قانون كاربري زمينهای كش�اورزی، قانون برنامه ريزي ش�هري، 

)2005,Saika( .قانون حفاظت محيط زيست و قوانين مرتبط با بوستانهای ملي است
2 - چه نوع ساختماني بايد ايجاد شود؟ زماني كه ساختمان جديدي ساخته مي شود، بايد هر كدام 
از شرايط مطرح شده در زير را مد نظر قرار دهد و قبل از ساخت وساز، مجوز قانوني از اداره امور 

ساخت وساز كسب بگيرد.
- كل مساحت زيربنا در طبقه همكف100 متر مربع يا بيشتر باشد.

- ساختمان بايد از چوب و دست كم در سه طبقه ساخته شود؛ يعني حداقل مساحت هر ساختمان 
از 300 متر مربع بيشتر باشد.

- س�اختماني كه قرار اس�ت از مواد ديگري غير از چوب ساخته ش�ود با حداقل 2 طبقه يا بيشتر 
)2005,Saika( .بايد دست كم 200 متر مربع مساحت داشته باشد

    اگر غذايی براي مهمانان آماده مي ش�ود، تصميم گيري براي نوع و كيفي�ت آن تحت قوانين 
اداره امور رستورانها و هتلها قرارمي گيرد.
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     به طور كلي هرگونه ساخت وس�از بايد مبتني بر تعداد گردش�گراني باشدكه از مكان بازديد 
مي كنند، ديگر موارد قابل توجه در امور ساخت و ساز و خوردوخوراک شامل مسائل زير است:

- كل مساحت مورد نياز براي هر فرد 33 متر مربع يا بيشتر است.
- تسهيالت و امكانات بايد بر اساس نياز مهمانان فراهم شود. به ويژه ساخت يک حمام با شرايط 

و اندازه مناسب بسيار مهم است 
- امكانات تهويه هوا و نور نيز متناسب و استاندارد باشد

- بيشتر از 5 اتاق پذيرايي از مهمان در هر مهمانسرا وجود نداشته باشد
- رس�تورانهاي مزرعه بايد به طرز زيبايي با ميزهاي پذيرايي مجهز شده باش�ند، تا مهماناني كه 

تازه از راه مي رسند، بتوانند برای نام نويسی از آنها استفاده كنند.
- آشپزخانه مطابق استانداردهاي امور رستورانها و هتلها باشد.

- مواد ضدآتش براي سقف و كف زمين و ديوارهاي آشپزخانه به كار برده شود.
)2006,Arahi( .اگر بيشتر از 2 طبقه وجود دارد، پله هاي اضطراري نصب شود -

چگونه يك مهمانسراي مزرعه ايجاد شود؟  
    پيش از آغاز س�اخت وس�از و اداره مهانس�راي مزرعه، بايد به روش�هاي زي�ر توجه كنيم و 

گامهايي برداريم:
- بررسي اينكه آيا زمين به يک بخش خاصي اختصاص دارد.

- مشاوره با يک مشاور امور س�اختمان درباره چش�م انداز كنونی زمين و همچنين بررسي ديگر 
طرحهاي پيشنهادي.

- در صورت عرضه غذاي فرآوري ش�ده، مجوز مركز بهداش�ت عمومي براي توليد غذا الزامي 
است.

- كسب مجوز براي مسئول امور غذاي مهمانسرا.
)2006,Arahi( .ساخت مهمانسراي مزرعه -

يك مثال عيني از تأسيس مهانسراي مزرعه
     نخستين نمونه از اين مورد، مهمانس�راي كوچكي با 2 اتاق و 4 نفر در هر اتاق می باشد كه به 
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عنوان قسمتی از منزل مسكوني كشاورزي ساخته شده است. سرمايه گذاري اوليه براي اين مورد 
از پس انداز فردي كشاورزی )9615 دالرآمريكا( و اخذ وام به مبلغ 38462 دالر آمريكا تأمين 
شد. خانوار كشاورز و مهمانان به طور مشترک از حمام و دستش�ويی آن استفاده می كردند. دو 

وعده غذا براي مهمانان آماده مي شود: صبحانه و شام.
تفكيک هزينه در اين ساختمان به اين شرح است:

15385 دالر براي بازسازي و تغيير ساختار اوليه ساختمان
23077 دالر براي لوله كشي

3846 دالر براي كارهاي برق كشي
 5769 دالر براي كاالهاي متفرقه

) هزينه بازسازي و تعمير اوليه از تخمين اوليه بيشتر شد(
درخواست بازرس امور ساختمان براي تاييد ساختمان پيشنهاد شده 

ارائه قوانين جلوگيري از آلودگي آب
شروع ساخت وساز بعد از كسب مجوز از امور ساخت و ساز

بررسي تجهيزات آتش نشاني و دسترسي به ايستگاه آتش نشاني
كسب مجوز از بازرس آتش نشاني

بررسي مجوز پايان ساخت وساز
كسب مجوز براي عايق بودن ديوارهاي ساختمان 

)2005,Arahi( .كسب مجوز براي بهداشت و كيفيت آب

شيوه طراحي مزرعه گردشگری در کره جنوبي
    ابتدا يک گروه متش�كل از دس�ت كم 5 خانوار  كش�اورز و ديگر بهره برداران كش�اورزي 
درخواس�تي را به شهردار يا رئيس ش�وراي روس�تا از طريق تعاوني محلي ارائه مي دهند. شهردار 
و رئيس روستا منطقي بودن درخواس�ت را ارزيابي مي كند و آن را به شوراي شهر ارائه مي دهد. 

)2005,Park( .سپس اين درخواست به سطح استان و كشور ارائه مي شود
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مکانيابي نواحي مستعد گردشگري 
    موفقيت يا شكس�ت مزارع گردش�گری به مكان آنها بس�تگی دارد. به ويژه اي�ن مكانها بايد 
دس�ترس پذير باش�ند و جاده هاي ارتباطي از نزديک آنها بگذرتد، همچنين وجود چشم اندازهاي 
طبيعي نيز اهميت دارد. مركز گردشگري روستايي س�ودآور، بايد داراي مناظر طبيعي زيبا باشد 
و در نزديكی مكانهاي تاريخي، درياچه، رودخانه، استخر ش�نا، مكانهاي ماهيگيري يا كوهها و 

غارهاي طبيعي قرار داشته باشد.
    از ديگر عوامل مهم، امكانپذيري ساخت وساز دراين منطقه است؛ يعني قابليت خريد و فروش 
داش�ته باش�د. محصوالت محلي منطقه، قابل عرضه باش�د و كسب مجوز ساخت وس�از و ديگر 
مجوزها آسان و امكانپذير باشد. توسعه مزارع گردش�گري بايد در مناطقي كه نزديک شهرهاي 
بزرگ هس�تند، مدنظر قرارگيرد تا امكان دسترسي و اس�تفاده براي گردشگران شهري در زمان 

كم فراهم آيد. 
    مذاكرات كش�اورزي  تجارت جهاني )گات( در دور اروگوئه، توس�عه كشاورزي در مزارع 
حاشيه اي به ويژه در نواحي كوهپايه اي و كوهستاني را غيراقتصادي مي داند. بنابراين مزارعي كه 
در اين نقاط قراردارند و چش�م  اندازهاي زيبايي هم دارند براي توسعه مزارع گردشگری مناسب 
هس�تند. ديگر مناطق شامل نواحي اس�ت كه خاک و وضعيت اقليم اجازه توس�عه كشاورزي به 
منظور سودآوري بيش�تر را نمي دهد. بنابراين نقاط باال نيز براي توس�عه گردشگري روستايي از 

)2005,Park( .طريق مزارع گردشگری مناسب هستند
 

بهبود عمليات مديريت 
    بيشتر مزارع گردشگری را فقط يک خانوار كشاورز اداره مي كند، هر چند كه سرمايه گذاران 
آنها چندين خانوار كشاورز هستند. اين به معناي آن اس�ت كه همه به طور كامل سود نمي برند. 
هر چند كه توصيه هايي در زمينه مديريت مشاركتي هم شده؛ در عمل هنوز اجرا نگرديده  است. 
يک روش نيز تدوين دستوركار مديريت مشاركتي است. از جمله روشهاي ديگر شامل سازمان 
عمومي است كه مي تواند مسئوليت مديريت گردش�گري مزرعه را به عهده گيرد. بدين ترتيب 
مزرعه گردش�گری به صورت واحدي تعاوني درمي آيد كه س�رمايه و عملي�ات مديريتي آن را 

روستاييان تأمين مي كنند.
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    برنامه ريزي براي توسعه زيرساختهاي گردش�گری بايد عنصر تلفيقي در برنامه ريزي آمايش 
سرزمين در س�طح محلي باش�د. به ويژه براي مناطقي كه مي توانند افزون بر كاركرد گردشگری 
كاركردهاي متنوع ديگري هم داشته باش�ند. براي مثال يک جنگل مي تواند محلي براي زندگي 
جانوران وحش�ي، مكاني براي پژوهش�هاي علمي در يک محيط طبيع�ي و همچنين مكاني براي 

)2002,Park(.پاسداری از محيط زيست و كاهش شدت سيالبها و توفانها باشد
    بنابراين برنامه ريزي براي تعيين كاربري مناطق چندمنظوره برای دس�تيابي به اهداف بهينه با 
چالشهاي متعددي رو به رو اس�ت؛ به علت اين كاركردهاي متنوع است كه برنامه ريزي توسعه 
گردشگري روس�تايي در كش�ور هاي مختلف يكسان نيس�ت و هر كش�ور در قالب رهيافتهاي 
ويژه اي گردش�گري روس�تايي را مديريت مي كند. باي�د توجه كرد كه چون مفهوم روس�تا در 
كش�ورهاي گوناگون مشابه نيست، روش�هاي تشكيل و س�ازماندهي گردش�گري روستايي از 
كشوري به كشور ديگر با هم فرق دارند. در برخي كشورها دولتها يا سازمانهاي دولتي در قالب 
تعاوني ها، منبع اصلي سرمايه گذاري در بخش گردش�گري روستايي هستند و در برخي كشورها 

سازمانهاي خصوصي برای  توسعه زيرساختهاي گردشگري سرمايه گذاری می كنند. 
    برخي ديگر از كشورها تركيبي از سرمايه گذاري دولتي و خصوصي را در توسعه زيرساختهاي 
گردشگری روستا به كار مي گيرند )FFIC,2004(. در اينجا  نمونه هايي ازگردشگري روستايي  

ارائه مي شود:
•در كش�ور فنالند در نواحي روستايي، كلبه هاي س�اده اي ساخته مي شود كه روس�تاييان آنها را 
به گردش�گران اجاره می دهند و خدمات مكمل براي اقامت در محيط روس�تايي را  همين افراد 

روستايي تأمين مي كنند.
• در كشور هلند گردشگري كش�اورزي و گردشگري روس�تايي معادل هم هستند، به گونه ای، 
كه اقامت گردشگران در مزارع كشاورزي با ارائه خدمات و فعاليتهاي جانبي آن مانند مشاركت 

در كار كشاورزي، اسب سواري و پياده روي همراه مي باشد.
• اين حال�ت در ژاپن و در برخي موارد تايلند نيز رايج اس�ت. هرچند كه در كش�ورهاي جنوب 
شرقي آسيا فرهنگ بومي و آداب و رسوم سنتي روستاييان از عوامل جذب گردشگران خارجي 

است و يكي از منابع درآمد بوميان، فروش صنايع دستي به گردشگران مي باشد.
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• در كش�ورهاي اندونزي و مالزي، گردش�گران در محيط هاي روس�تايي به مش�اهده فرآوري 
محصوالت بومي می پردازند و جذب نقاط روستايی آنها می شوند.

• در فرانسه كه نمونه بارزي از توسعه زيرساختهاي گردشگري روستايي است، بوميان روستايي، 
جايگاههايي در مزارع خود برای اردوزدن گردش�گران می س�ازند يا خانه هايي به نام  ژيت1  را 

 )2004,FFTC( .براي مدتي كوتاه در اختيار آنان قرار مي دهند

برنامه ريزي و طراحي مسکن در اندونزي   
    تنوع جنبه ه�اي برنامه ريزي اقتصادي و كالبدي، تفاوتهاي چش�مگيري در ميان روس�تاهاي 
مختلف ازلحاظ نحوه  س�ازماندهي سيس�تم اعتباري، عرصه مصالح  س�اختماني، ميزان جمعيت-

پذيري و سلسله مراتب اسكان، معماري مسكن و نحوه مديريت ساخت و ... ايجاد مي كند.
   براي برنامه ريزي مس�كن در اندونزي از لحاظ عمومي و با توجه به وضع تشريح شده در قبل، 
دولت اقدام به طبقه بندي روس�تاها از نظر بافت فيزيكی و كالبدي نمود و براي هر طبقه روش�ي  

مناسب اتخاذ كرد. به اين منظور طبقه بندي زير مد نظر قرار گرفت:
- روستاهاي حاشيه شهرهاي بزرگ كه به سرعت تحت تاثير شهر قرار مي گرفت.

- روس�تاهاي ب�زرگ و ديگر روس�تاهايي كه به منزل�ه مراكز توس�عه و خدمات هس�تند و به 
روستاهاي پيرامون خود خدمت رسانی می كنند.

- روستاهاي تک افتاده كه روستاهاي رشديابنده و روستاهاي راكد هستند.
   • در اندونزي براي برنامه ريزي مس�كن در بخش گردش�گري، روس�تاها را در س�ه دسته زير 

طبقه بندي كرده اند: 
- روستاهاي بزرگ حاشيه شهرها داراي جاذبه گردشگري؛

- روستاهاي بزرگ مركزي داراي جاذبه؛
)1990,Alianiand and Sheny(.روستاهاي تک افتاده با جاذبه هاي گردشگري -

    درباره روستاهاي بزرگ حاشيه شهرها كه جاذبه گردشگري دارند، برنامه ريزي مسكن مي بايست 
به طور پيوسته و همراه با برنامه ريزي كالبدي شهرهاي همسايه صورت می گرفت. زيرا شمار جمعيت 
اين روستاها با هجوم گردش�گران به اين روس�تاها و اقامتگاههاي دوم به س�رعت باال می رود. اين 

موضوع در مورد روستاهاي كوچک پراكنده حاشيه شهرها نيز صادق است.

 1- Gites 
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    روستاهاي بزرگ مركزي داراي جاذبه گردش�گري، مراكز اساسي برنامه ريزي مسكن روستايي 
تلقي مي شوند. زيرا اين روس�تاها نه تنها داراي رشد جمعيت باال هس�تند، بلكه به منزله انتقال دهنده 

فناوری و شيوه هاي جديد مسكن سازي به روستاهاي حوزه نفوذ خود نيز عمل مي كنند.
    گروه ديگري از روستاها، روستاهاي داراي جاذبه مي باشند كه به طور پراكنده و معمواًل دور 
از مراكز روس�تايي و ش�هري قراردارند. توجه به اين روستاها الزم اس�ت، زيرا به علت سرعت 
رشد جمعيت در آينده تبديل به روس�تاهاي بزرگ خواهند شد و برای طرح مبنايي رشد كالبدي 
آنها مي بايست از هم اكنون برنامه ريزي گردد. البته به علت پراكنش زياد اين روستاها و تحول 
سريع، اعمال برنامه ريزي مسكن در آنها بسيار دش�وار و از ويژگيهاي خاصي برخوردار است و 
شايد تنها از طريق روستاهاي بزرگ تر و به تبع توس�عه منطقه اي و روشهاي ترويجي امكانپذير 

)1990,Alianiand and Sheny(.باشد
  • در اندونزي هنگام برنامه ريزي و طراحي مس�كن برای روستاهاي داراي جاذبه به اهداف زير 

توجه می شود: 
- هدف برنامه باي�د فراهم كردن عوامل توليد باش�د و فقط ب�ه تزريق و توزيع پ�ول حاصل از 

گردشگري بسنده نكند.
- نيروي انساني الزم را با دانش فني مناسب تامين نمايد.

- امكان دسترس�ي آس�ان به مصالح بومي مق�اوم را با راه ان�دازي كارگاهه�اي مصالح كوچک 
روستايي فراهم سازد.

- ح�وزه برنامه  محدود نبايد ب�ه منطقه يا مناطق يا گروهي از روس�تاهاي خاص محدود ش�ود و 
بايستی همه قشرهای روستايي امكان بهره مند شدن از آن را داشته باشند.

- نظام فني و اجرايي كاربردی را كه  مبتني بر نيروهاي محلي و باشندگان مناطق روستايي باشد، 
به خوبی سازماندهي كند.

- دانش فني ساخت وساز مناس�ب را براي جذب گردش�گران از طريق ترويج عمومي به وجود 
آورد.

- ضمن جام�ع بودن برنامه ب�راي روس�تاهاي متفاوت از لح�اظ فرهنگي، جمعيتي، م�كان و ... 
برنامه ها و پيش بيني ها و روشهاي متفاوتي را در بر داشته باشد.
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- با صدور س�ند و فراهم كردن ارزش معامالتي، اطمينان الزم را برای سرمايه گذاري در مسكن  
فراهم سازد.

- با تهيه زمين مناسب براي ساخت وساز، توسعه منطقي روستاهاي داراي جاذبه را فراهم سازد و 
)1996,Zafar(.از ساخت وساز در زمينهاي نامناسب جلوگيري كند

طراحي و برنامه ريزي مسکن روستاهاي جاذبه دار ترکيه
 ايجاد مسكن در روستاهاي جاذبه دار تركيه به دو صورت امكانپذير است:

الف - در بيرون از بافت روستا و در گسترشهاي جديد؛
ب - در بخشهاي دروني روستا به شكل نوسازي و بهسازي بخشهاي فرسوده، ويرانه و متروک.

    در برنامه ريزي مسكن براي گسترش گردش�گري، مكانيابي، تركيب و شكل هر دو به مثابه 
يک كل منسجم و مرتبط با س�اختار فضايي روس�تا مي تواند مد نظر قرارگيرد. يعنی مسكن بايد 
براي چه كس�ي و چگونه و در چه ارتباطي با عناصر ساختاري روس�تا )ميدان، خيابان، مكانهاي 
تاريخي، رستورانها و ...( ساخته شود. در كل مجموعه يک روس�تا اين عناصر و عوامل، مربوط 
به هم و به اندازه مطلوب س�ازمان داده شده باش�ند، ما با نظامي روبه رو هس�تيم كه اجزاي آن با 
يكديگر هماهنگي دارند و ه�ر تصميم گيري و مداخله غيرمنطقي در اين نظام كه روس�تا ناميده 
مي شود، در كل آن خلل وارد مي كند. دولت تركيه براي گس�ترش گردشگري، اقدام به توسعه 
گردش�گري در مناطق روس�تايي نموده و براي اين منظور، سياس�تها و راهبردهايي را در بخش 

)1991,Ozuelcern( .مسكن تعيين كرده است

گسترش روستا و مناطق مسکوني
    تجربه غرب پس از جنگ جهانی دوم با س�اخت ش�هرهاي جديد با فاصله  از شهرهاي بزرگ 
همراه بود. شهرهاي جديد در س�اختار بخش دروني اين ش�هرها تاثير فراوانی به جا گذاشته اند. 
اين جريان باعث رهاشدن بخش�هاي قديمي و تمركز به فعاليتهاي نوس�ازي در بخشهاي بيروني 
شهرهاي بزرگ گرديده است. اين مس�ئله درباره گسترش روس�تا و مناطق مسكوني آن نيز به 

چشم مي خورد، زيرا باعث فرسودگي بيشتر بخشهاي دروني مي گردد.
    دولت تركيه به منظور توس�عه گردش�گري روس�تايي اقدام به برنامه ريزي و تدوين مقررات 
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براي واگذاري زمينها حاشيه روستا و كمک به بازس�ازي و بهسازي مناطق فرسوده كرده است. 
البته ايجاد شرايط محيطي مناسب با گردشگري و باالبردن سطح فعاليتهاي گردشگري در بخش 

قديمي مستلزم تصميم گيري دولت و برنامه ريزي است.

ارزش زمين 1
    ارزان ترين زمين در حال حاضر همان بخش�هاي فرس�وده روستايي مي باش�د، در صورتي كه 
در البالي همين بافتهاي فرسوده اس�ت كه جاذبه هاي گردشگري خودنمايي مي كند. سياستهاي 
گسترش مسكن در تركيه متمركز بر بخشهاي بيروني شهري و روستايي بوده است. ولي دولت 
براي گسترش گردشگري روس�تايي اقدام به احيای بافتهاي قديمي كرده است. مي توان بهترين 
دسترس�ي ها، هتلها، فروش�گاههاي و ميدانها را با توجه به س�اختار بخش قديم در ارتباط فضايي 
درست با عناصر تاريخي ايجاد كرد. اين امكانات به باال رفتن كيفيت محيط كالبدي و زندگي و 

ارزش زمين مي انجامد.

دوام و عمر کالبد2   
    يكي از مس�ائل مورد توجه، وضعيت بناهاي مسكوني روستايي، تاكيد بر عمر ساختمان است. 
روس�تاهاي داراي جاذبه هاي تاريخي را نمي توان از نظ�ر عمر ارزيابي ك�رد. بايد گفت كه در 
مكانهاي تاريخ�ي نمي توان دقيقًا بافتهاي قديم�ي را از رده خارج تصور نمود. از س�ويی يكي از 
مسائل مسكن قديمي، نگهداري پرخرج آن و پاس�خگونبودن تركيب كالبدي آن برای نيازهاي 

فضايي توسعه گردشگري روستايي است.

مقياس و ارتفاع بناهاي مسکوني
    مقياس يكي از معيارها و اصول ش�كل دهنده تركيب و ساختار كالبدي و فضايي است. اصول 
ديگر مانند نظم، وحدت، هماهنگي، نسبت و تناسب، تقابل، تباين، تقارن و تعادل هم در تركيب 
مطلوب كالبد روس�تاها نقش اساس�ي دارد. تغيير تدريج�ي خانه هاي روس�تايي، در حالت ويژه 
كاركردن آن و ايجاد آپارتمان يا خانه هاي وياليي پرهزينه، مس�تلزم ايجاد يک سري مقررات 
و قوانين مي باشد. دولت براي اين منظور قوانيني را در زمينه با سطح اشغال زمين، ارتفاع بنا، آزاد 

1- Site value
2 - Durability and physical life 
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گذاشتن فضا و همچنين پيش گرفتن روشهايي براي كم كردن بار تراكم بصري در اين روستاها 
اتخاذ كرده است. 

هنگام طراحي مسكن در روستاهاي جاذبه دار بايد به نكته های زير توجه شود:
1- بناهاي مسكوني اجزايي از يک تركيب روستايي به ش�مار مي روند و در سيماي روستا نقش 

اساسي دارند. طراحي دقيق تركيب بناها و اجزای آنها در روستاهاي گردشگري الزامي است.
2- انس�جام و آميختگي مطلوب توده فضا به ويژه در نتيجه آگاهي و رعايت قواعد شكل دهنده 
فضاي روستايي مانند نظم، وحدت تركيب، هماهنگي و تناسب ايجاد مي شود. ناديده گرفتن اين 
اصول و استانداردهاي يكنواخت كننده و تاكيد صرف به جنبه هاي صنعتي و پيشرفته ساختمان، 

نتيجه اي نخواهدداشت.

مقررات و ضوابط بخش مسکن روستاهاي داراي جاذبه گردشگري تايلند
 باال بردن س�طح علمي و فرهنگي س�اخت : پايين بودن فرهنگ ساخت مس�كن در روستاهاي 
تايلند، به اقتصاد اين كشور زيان فراوانی رسانده است. در اين زمينه توجه به دو مسئله الزم است: 
 1- ابتدا اينكه استفاده از مصالح نامرغوب و س�هل انگاريهاي مختلف، سيستم ساخت وساز را با 

دشواريهايی روبه رو كرده است. 
 2- مس�ئله بعدي اجراي نامتناس�ب در مرحله ساخت اس�ت. چرا كه در بيش�تر اوقات مصالح و 
كارگ�ر و همه عوامل اجرايي موجود مي باش�د، ولي ب�ه علت نبود يک علم و مديريت درس�ت 
مصالح به ش�يوه نادرس�تی به كار مي روند. ب�راي رفع اين معضل بايد س�عي در ايج�اد مديريت 

كارگاهي و منسوخ كردن مديريت سنتي نمود.
 احساس مسئوليت در قبال حس�ن اجراء : عموما« درزمان ساختمان س�ازی به دليل صرفه جويي 
هاي مالي و ب�رای كاهش هزينه س�اختمان و اجراي نادرس�ت، اص�ل مقاوم س�ازي بنا رعايت 
نمي ش�ود. عمومی شدن اين ش�يوه ساخت و س�از در ميان مردم، س�اختمان س�ازی و بناها را با 
مش�كالتی     رو به رو كرده اس�ت. در صورتی كه رعايت موارد ايمني و مقاوم سازي ساختمان 
نيست و س�ازندگان بناها بايد به اين مس�ائل بس�يار توجه كنند. براي اين منظور دولت اقدام به 
تدوين قوانين و مقررات در ساخت وساز و مصالح مورد استفاده كرده است و همچنين نظارت را 

بر اين بخش بيشتر كرده است. 
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 قوانين دقيق و متناس�ب با س�اخت : عموما« ديده مي ش�ود كه قوانين متناس�ب با روند ساخت 
نيس�ت. در مورد اهمال كاريهاي در حين اجراء، جريمه اي در نظر گرفته ش�ده اس�ت. با تبيين 
قوانين دولت و منطقي كردن آن، مي توان روندي از س�اخت را پيش�ه كرد ك�ه كاماًل اصولي و 

علمی باشد، از جمله :
- نظارت كارشناسانه و دقيق بر ساخت و ساز

- توجه به سليقه گردشگران در ساخت بنا و رايزنی در اين زمينه 
- مشاوره مستقيم

)1992,Maughting(مشاركت مستقيم -

عوامل موثر در تعيين الگوي مسکن در اتريش 
- اقتصادي- اجتماعي 

- فضا، )اساس معمار(ي
- فناوری سنت و فرهنگ در الگوي مسكن

- فناوری پيشرفته در الگوي مسكن
- زمين لرزه و سيل در الگوي مسكن

- برنامه ريزي شهري در تعيين الگوي مسكن
)1977,Newell(طراحي روستاهاي جاذبه دار در تعيين الگوي مسكن -

عوامل فني مسکن
- سطح مفيد ساختمان

- زمين و نحوه دسترسي
- تهيه نقشه هاي محاسباتي

- عوامل جوي و طبيعي و فيزيک ساختمان
- مصالح و نوع مصالح

- سهولت اجرا
- هزينه اجراي ساختمان 

)1977,Newell(دورنگري درآينده نگري -
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اس�تانداردهاي زيست محيطي مس�اکن روس�تايي براي توس�عه گردشگري در 
اتريش

- ساخته شدن واحدهای مسكونی با فاصله مناس�ب و رعايت استانداردهاي ساختمان سازي براي 
ايجاد محيطي دلنشين. 

- انتخاب عرض و س�طح پنجره متناس�ب با وضع اقليمي محل در پيوند با گرم و خش�ک كردن 
داخل واحد مسكوني

- روشنايي و آفتابگيري كافي براي هر اتاق 
- به وجود آوردن محيط زيست سالم با هوای تازه و پاک در درون و برون خانه و كوشش برای  

دفع گرد و خاک
- تجهيز آشپزخانه با وسايل مكانيكي كامل و بهداشتي

- ايجاد روشنايي مصنوعي كامل
- ايزوالسيون كامل اتاقها و فضاهاي درونی و بيرونی خانه ها 

- ايجاد پروسپكتو و ديد باارزش ودلچسب هنگام ساخت محل پنجره  اقامتگاهها و اتاقها

 استانداردهاي مسکن روستاهاي داراي جاذبه  گردشگري در تايوان
    در فعاليتهاي برنامه ريزي مديريت پروژه مسكن روستايي، همواره نكته هايی در زمينه ضوابط 

ساختماني و استانداردهاي آن مورد بحث است كه در اينجا به نمونه هايی اشاره می شود:
    1- وس�عت قطعه زمين براي مس�كن :  سياس�ت تعيين مس�احت قطعات زمين در كشورهاي 
گوناگون با هم فرق مي كند. در تايوان مس�احت قطعات زمي�ن از 60 و حداكثر تا500 متر مربع 
تعيين شده است. در حالي كه در زامبيا حداكثر قطعات تا 324 متر مربع مي باشد. مساحت قطعات 
زمين از نظر مسائل ايمني درخور توجه است، زيرا مساحت كم موجب افزايش تراكم و شلوغي 
بيش از حد مي گردد. اين مس�ئله به نوبه خود مردم را در معرض خطرات ناشي از شيوع بيماريها، 

آلودگي های صوتي، آتش سوزي، توفان، زمين لرزه و مسائل اجتماعي و رواني قرار مي دهد.
    2- سطح اشتغال در طبقه همكف : اين شاخص بر مبناي نسبت ميان سطح كل مساحت ساخته 
مجاز از كل مس�احت قطعه زمين محاسبه مي گردد. رعايت ضوابط س�اختماني در زيربنا و طرح 
واحد مس�كوني در طرحهاي تأمين مسكن به واس�طه رعايت مس�ائل ايمني، اقتصادي ضروري 
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است. در اين مورد از يک سو، سطح اشغال كم منجر به باالرفتن تراكم می شود و از سوي ديگر 
س�طح اش�غال باال، از نظر اقتصادي مقرون به صرف نيست. مسكن روس�تايي براي گردشگري 

گرايش به سطح زيربناي باالتر دارد.
   3 - مصالح س�اختماني :  اس�تانداردهاي مصالح س�اختماني اولويت و اهميت ويژه اي را براي 
مقابله با مخاطرات طبيعي و مصنوعي انسان دارد. اين امر موجب باال رفتن طول عمر ساختمان و 

دوام آن مي گردد.
    4- استانداردهاي بهداش�تي:  هزينه تامين تاسيس�ات زيربنايي و بهداش�تي بايد بين 40 تا 50 
درصد از مجموع هزينه هاي زيربنايي طرح باشد. رعايت اس�تانداردهاي يادشده اهميت فراوانی 

دارد.
    5- اس�تاندارد تراكم :  در مقررات كش�ورها براي مقابله با تراكم زياد اس�تانداردهاي ناظر بر 
مس�احت قطعات زمين، تعداد اتاقهاي مجاز در هر واحد مس�كوني و اندازه اتاقها تعيين مي شود. 

استانداردهاي معمولي، تراكم معادل يک نفر به ازای هر اتاق قابل سكونت را سفارش مي كند. 
   • عوامل موثر در تعين استانداردهاي تراكم مس�كوني در مناطق گردشگري روستايي  عبارت 

اند از:
- ويژگيهای ناحيه و نواحي توسعه يافته گردشگري همسايه 

- ويژگيهای طبيعي سايت مورد طراحي )توپوگرافي و منظر سايت(
- ويژگيهای اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ساكنان )باشندگان( و گردشگران ورودي

- دسترسي به خدمات و تاسيسات زيربنايي
- پيشنهادهای طرح جامع يا تفصيلي گردش�گري كه چارچوب نواحي توسعه يافته گردشگري 

)2006,Ching Hong( .همسايه  مي باشد
 طراحي مسکن در روستاهاي جاذبه  دارکشور چك

 بخشي از گذران اوقات فراغت كه در مكانهاي روستايي برنامه ريزي مي شود، نيازمند موسساتي 
براي ارائه خدمات به صورت گس�ترده و متمركز در س�طح روستا می باشد. قس�متي از گذاران 
اوقات فراغ�ت در مجتمع هاي مس�كوني يا در مزارع ص�ورت مي گيرد. بخش�هاي ديگر نيز در 
اردو ها، اقامتگا ههاي دوم و... صورت مي گيرد كه بايد انعطاف پذيري كافي براي پاسخگويي به 
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نيازهاي خانوارها را به تنهايي يا اش�تراک داشته باش�د و ترجيحًا همه اعضای خانواده را پوشش 
)2003,Holland( .دهد

 طيف فعاليتهاي تفريحي و گردشگري اعم از فعال و يا منفعل، شامل فعاليتهاي ورزشي، تفريحي، 
بازي، سرگرمي، هنري و نمايشي، آموزشي، توليدي و خدماتي و حتي تجاري مي باشد. پرداختن 
به راههای گوناگون تامين نيازهاي فضايي فعاليتهاي يادشده  داراي جنبه هاي اقتصادي است و به 
مراودات اجتماعي می انجامد و داراي ابعاد فرهنگي نيز مي باش�د. بدين ترتيب طراحي فضاهايي 
از اين دس�ت اعم از اينكه در خانه باش�د يا فضاهاي همگانی، هر س�ه بعد فرهنگي، اجتماعي و 

اقتصادي را دارا می باشد.
 برقراري تعادل در ميان فعاليتهاي تفريحي براي يک فرد يا خانواده در روستا ضروري      می باشد و 
نيازمند برنامه ريزيهاي در مقياس روستا يا محله و حتي خانواده است. به ويژه اينكه گروه فعاليتهاي باال 

همراه با توليد درآمد است و مي تواند از جنبه اقتصادي براي فرد يا خانواده سودمند باشد.
    در مورد بزرگ يا كوچک ش�دن مس�كن، در ابتدا س�طح الزم ب�راي نيازه�اي فضايي متغير 
مطرح مي گردد. در عين حال تطبيق پذيري هنگامي عملي مي ش�ود كه ساكنان بتوانند يک سطح 
مسكوني در اندازه پاس�خگويی به حداقل نيازهای فضايي خود را در اختيار داش�ته باشند. از اين 

)2003,Holland(.راه، اندازه سطح مسكوني مورد نياز گردشگران تعيين مي گردد

الگوهاي تجربي برنامه ريزي کالبدي گردشگري
    چه الگوها و روش�هايي براي برنامه ري�زي و حوزه بندي عرصه هاي جغرافياي�ي داراي جاذبه 
گردش�گري وجود دارد؟ اين الگوه�ا در چه مناطقي تجربه ش�ده و اين مناطق چ�ه ويژگيهايي 
دارند؟ آيا از اين الگوها مي توان براي مناطق گردش�ي كش�ور ما اس�تفاده كرد؟ اين پرسش�ها 
مجموعه پرسشهايی اس�ت كه پاس�خ به آنها مي تواند به تدوين الگوي برنامه ريزي و حوزه بندي 

عرصه ها پرسشهايی جاذبه گردشگري در مناطق روستايي كمک نمايد.
    تجربه كش�ورهاي گوناگون و پيش�ينه اجرايي در آنها نش�ان مي دهد كه الگوها و روش�هاي 
مختلفي براي حوزه بندي و برنامه ريزي خدمات و تس�هيالت گردش�گري در مناطق و آباديهاي 
داراي جاذبه گردشگري وجود دارد. در اينجا تالش مي شود مرس�وم ترين و مهم ترين الگوهاي 

تجربه شده در سطح جهان بررسي گردد:
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    )گفتنی اس�ت كه  نام اين الگوها با تس�امح و اغماض و بر  اساس برداش�تهاي كارشناسي و 
استفاده از مفاهيم قابل فهم در كشورهای مختلف انتخاب شده است(.

الگوي خطي: تجربه در يوتان
    براساس طرح توسعه ملي صنعت جهانگردي، منابع كشور بوتان، براي سه نوع جهانگردي، در 

سه منطقه جغرافيايي مختلف به شرح زير سازمان دهي شده است:
- منطقه هيماليا به دليل كوهنوردي و پياده روي در ارتفاعات بلند؛

- منطقه مركزي به دليل گردشهاي فرهنگي و پياده روي در ارتفاعات؛
- منطقه كوهپايه هاي جنوبي براي جهانگردي حيات وحش در پيوند با جهانگردي زمستاني هند.

    به بيان اين طرح »منطقه  فرهنگي مركزي، بنابر اس�تاندارد هاي جهان�ي، جاذبه هاي منحصر به 
فردي را داراست و به عنوان يک قطب، براي همه ابعاد توسعه صنعت جهانگردي كشور بوتان، 

امكانات بالقوه بزرگی را مي آفريند.«
    در چارچوب اين طرح دولت براي ادامه سياست توسعه كنترل شده صنعت جهانگردي، اظهار تمايل 
مي كند و به تدريج با توسعه زيربنايي، مناطق تازه اي را به روي جهانگردان مي گشايد. هدف اصلي اين 
طرح، تضمين اين نكته اس�ت كه نوع و نرخ رشد صنعت جهانگردي، نه تنها به محيط طبيعي آسيبي 
نرساند، بلكه ميراث فرهنگي را نيز تباه نسازد. در واقع، طرح جهانگردي به گردشگري كنترل شده، به 

عنوان ابزار مهمي جهت حفظ و افزايش سرمايه هاي فرهنگي كشور مي نگرد.
    راهبرد توس�عه صنعت گردش�گري اعالم ش�ده در اين طرح، متمركزكردن توسعه بر محور 
مراكز خدمات جهانگردي، در نواحي مستعد اصلي است كه با مسير  تورهاي سياحتي به يكديگر 
متصل شده اند. هش�ت مركز خدمات، براي دوره طوالني مدت، در مناطق غربي، مركزي، شرقي 
و جنوب كشور توصيه ش�ده اند. اين راهبرد س�ه مرحله زماني را تعيين مي كند كه در شكل )1( 

آمده اند و به اين شرح است:
- كوتاه مدت )90- 1986( : ادامه فرآيند اصالح استانداردهاي خدمات و امكانات جهانگردي با 

بهره گيري زياد از زيربناي موجود در مناطق گشوده شده كنونی در نواحي غربي و مركزي.
- ميان مدت )95- 1991( : گس�ترش صنعت جهانگردي در نواحي مركزي با احداث تسهيالت 

و تأسيسات زيربنايي جديد و آغاز جهانگردي گردشهاي فرهنگي در نواحي شرقي.
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- بلندمدت )از 1995 به بعد( : گس�ترش بيش�تر توس�عه جهانگردي در نواحي مركزي و غربي، 
گسترش تدريجي توسعه در منطقه شرقي و توسعه جهانگردي حيات وحش در نواحي جنوبي.

    اين طرح سياست از پيش تعيين شده دولت را تقويت مي كند كه طرحهاي معماري پروژه هاي 
عمراني جديد از جمله امكانات جهانگردي، بايد از طراحي نقش و نگار و مواد ساختماني سنتي، 
در باالترين حد ممكن بهره گيري كند. تاكنون از اين سياس�ت پيروي ش�ده است. در ساختمان 
هتلهايي كه اخيراً ساخته شده و ساختمانهاي ديگر، به ويژه در شهر تيمپو-پايتختي كه به سرعت 
بزرگ می ش�ود- ويژگيهاي معماري س�نتي را در بر مي گيرد و به خوبي با ش�هرک قديمي و 

محيط طبيعي به هم مي آميزد. براي هتلها، سيستمهاي انتقال فاضالب مناسب مورد نياز است. 
    نيروي برق در نواحي توس�عه يافته، از نيروگاههاي برق سراس�ري تأمين مي ش�ود و در نقاط 
ديگر از روش توليد ني�رو در محل اس�تفاده می كنند. به طور كلي، اين كش�ور سياس�ت حفظ 
و نگهداي دقيق از محي�ط طبيعي را  در پي�ش گرفته اس�ت  و برنامه هاي زيادي نيز در دس�ت 
اجرا دارد. به منظ�ور تأمين نيروي انس�اني متخصص م�ورد نياز صنعت جهانگردي، در اواس�ط 
دهه 80 واحدي در هتل  بوتان واقع در ش�هر تيمپو )پايتخت( نظارت برنامه عمران س�ازمان ملل 
)UNDP( و س�ازمان جهاني جهانگردي )WTO( آغاز به كار كرد. اين پ�روژه، همچنين، 
تحصيالت خ�ارج از كش�ور را ب�راي چندين نف�ر، در رش�ته هاي هتل�داري و مديريت صنعت 

جهانگردي در برمي گرفت.
  • به طور خالصه الگوي تجربه شده در كشور بوتان براي مناطق گردشگري داراي ويژگيهاي 

زير است:
- الگوي تجربه شده به صورت خطي و در مناطق داراي جاذبه گردشگري پياده شده است.

- س�طح كش�ور براس�اس ويژگيهاي توپوگرافي�ک و ني�ز عملكردهاي�ي كه مي توان�د براي 
گردش�گري ارائه دهد ب�ه مناطق مس�تقل تفكيک گرديده اس�ت. منطق�ه هيماليا ارائ�ه دهنده 
جاذبه هاي گردش�گري طبيعي با عمك�رد كوهنوردي و پياده روي اس�ت. در حال�ي كه منطقه 

مركزي عملكرد فرهنگي و مناطق جنوبي جاذبه حيات وحش را به خود اختصاص داده است.
- به رغم تقسيم بندي و تفكيک عملكردي مناطق مختلف كش�ور، منطقه مركزي به منزله قطب 

اصلي و هدايتگر مناطق ديگر ايفاي نقش مي كند.
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- نواحي مستعد و جاذبه ها به وسيله شبكه دسترسي با يكديگر پيوند يافته اند.
- توسعه محورها و مناطق گردش�گري بر محور مراكز خدمات جهانگردي استوار است و به اين 

ترتيب حوزه هاي فرعي شكل مي گيرند.

شكل )1( طرح توسعه جهانگردي كشور بوتان

 
 

ماخذ: سازمان جهاني جهانگردي ،)1379(. برنامه  ريزي ملي ومنطقه اي جهانگردي
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الگوي مناطق مستقل: تجربه بنگالدش
    در بنگالدش راهبرد توس�عه صنعت جهانگردي، بر مبناي شيوه منطقه اي ايجاد مناطق جهانگردي 
استوار است كه درآن هر منطقه به برخي از جاذبه ها مي پردازد. براي هر منطقه براساس نوع جاذبه هاي 
جهانگردي  و فعاليتهاي  جهانگردان، امكانات و خدمات  ويژه ای، در نظر گرفته شده است. شكل )2( 

شش منطقه جهانگردي مشخص شده در اين طرح را نشان مي دهد. 
    منطقه داكا، به عنوان دروازه بين المللي اصلي و نيز حوزه اجرايي كش�ور انجام وظيفه مي كند. 
همان گونه كه در ش�كل آمده است در جاذبه های ضروري جهت پيش�رفت و چارچوب زماني 
توسعه براي هر منطقه مشخص شده اس�ت. برپايه اين طرح، راهبردهاي توس�عه بايد بر موضوع 

جهانگردي منحصر به فرد و متناسب با هر منطقه، متمركز باشد، از قبيل:
    جهانگ�ردي رودخانه اي: اين ن�وع جهانگردي از رودخانه ها و آبراهه هاي بي ش�مار كش�ور 
بنگالدش  بهره برداري مي كند و مي تواند راه مناس�بي را براي دس�تيابي به نقاط گوناگون مورد 

عالقه  فراهم آورد.
    جهانگردي روس�تايي: اين نوع جهانگ�ردي در بس�ياري از نقاط، مكمل توس�عه جهانگردي 
رودخانه اي خواهد ب�ود. چندين دهك�ده نزديک ب�ه ش�هر داكا )پايتخت( مي توان�د به منظور 
گش�تهاي يک روزه از آن، گس�ترش يابد. جهانگردي روس�تايي می توان�د در بهبود وضعيت 

اجتماعي مردم محلي موثر باشد.
    ميراث فرهنگي: ميراث فرهنگي ويژگي آموزشي مهمي را داراست و مي توان آن را به چندين 

طبقه، تقسيم كرد:
- مكانهاي باستانی

- ساختمانها و يادمانهاي تاريخي
- گنجينه ها )موزه ها(

-  آثار هنري، هنر هاي زيبا و نمايشي
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شكل )2( مناطق توسعه جهانگردي بنگالدش
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جنگلها و حيات وحش: توس�عه اين نوع جهانگردي بايد به دنبال يک راهبرد برای نگهداري از 
جنگلها و حيات وحش اين كشور باش�د و به توجيه آن كمک كند. اين راهبرد از چندين بخش 

تشكيل شده است:
- بهبود وضعيت باغ وحش شهر داكا

- توضيح و تفسير فزاينده برای شناخت مكانهاي برگزيده
- گشايش مراكز پرورش حيوانات براي بازديدكنندگان

- تشويق به گذراندن تعطيالت در چادرها و اردوگاهها و گردشهاي پيک نيكي
- معرفي گشتهاي رودخانه اي در منطقه جنگلهاي ساندربانز و حفاظت شده حيات وحش

    برپايه اين طرح، برای حمايت از توس�عه انواع جهانگردي در مناطق تعيين ش�ده، اين راهبرد، 
بايد در پ�ي بهبود تولي�د جهانگردي باش�د. بهب�ود توليد جهانگ�ردي افزايش محله�اي اقامت 
جهانگردان، صنايع دس�تي، خريد هاي تخصصي و ويژه، باش�گاههاي ش�بانه، توليدات شهري و 

ورزشها را هدف قرار دهد. 
    بخش مهمي از اين راهبرد، تقويت چارچوب س�ازماني و جذب مطبوع س�رمايه گذاري مورد 
نياز در بخشهاي خصوصي و دولتي اس�ت. اين طرح نشان دهنده آن اس�ت كه بخش دولتي بايد 
مس�ئوليت برنامه ريزي صنعت جهانگردي، تأمين زيربناي مادي الزم و حفاظت از محيط زيست 
و حمايت از مواه�ب طبيعي و امتي�ازات فرهنگي را بر عه�ده بگيرد. بخش خصوص�ي نيز بايد 

مسئوليت عملكرد و مديريت، امكانات و خدمات صنعت جهانگردي تجاري را به دوش بكشد.
    اين ط�رح، راههاي تقويت س�اختار س�ازماني را براي صنع�ت جهانگردي، بررس�ي مي كند. 
به س�فارش اين طرح، با پايان يافتن دوره برنامه ريزي، بايد موسس�ه توس�عه صنعت جهانگردي 
تأسيس ش�ود. اين موسسه س�هام س�رمايه گذاري BPC را جذب خواهد كرد و وس�يله اي برای 
هدايت سهام و سرمايه محلي از بخش دولتي به سوي شركتهاي سهامي خاص در بخش خصوصي 

فراهم مي آورد.
   • به منظور تحقق توس�عه مناس�ب در مناطق تعيين ش�ده صنعت جهانگردي، اين طرح، شيوه 

برنامه ريزي هماهنگ و يكپارچه را به شرح زير پيشنهاد مي كند:
- مهار و منع توسعه برنامه ريزي نشده و غيرقانوني در مناطق جهانگردي
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- پاسداری از مناظر طبيعي و محيط زيست
- محافظت و نگهداري از ساختار تاريخي كشور

    ب�ه توصيه اين طرح، ميان همه موسس�ات مس�ئول در امر اج�راي ابعاد خ�اص آن، همكاري 
نزديک وجود دارد. امور برنامه ريزي ش�هري و حدود اختيارات، بايد به منظور كنترل توسعه در 
مناطق جهانگردي، گسترش يابد. همه توس�عه ها در اين مناطق به مجوز برنامه ريزي و انطباق با 
طرح توسعه ملي، نياز دارند. بخش خصوصي بايد از پشتيباني س�ازماني برخوردار شود كه شامل 

تأمين مكانهاي تجهيزشده در مناطق جهانگردي است كه به طور مناسبي راه  اندازي شده اند.
    نظام مالياتي كشور بايد طوري سازمان يابد كه موجب تشويق سرمايه گذاري در بخش صنعت 
جهانگردي و همچنين ايجاد درآمد هاي دولتي شود. همچنين، اين راهبرد در نظر دارد  با تحكيم 
پيوند ميان صنعت جهانگردي و بخش كشاورزي، مش�اركت محلي را برای  ارائه مواد غذايي به 

جهانگردان افزايش دهد.
    درباره بازاريابي اين طرح، شيوه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت را سفارش مي كند. در دوره 
كوتاه مدت، بازاريابي بايد به بازارهاي داخلي و مراكز خريد و فروش آس�ياي جنوبي محدود باشد تا 
زماني كه بهبودهايي در توليد جهانگردي ايجاد شود. در دوره ميان مدت، بازاريابي بايد به سوي جذب 
مسافراني كه از خدمات شبكه گسترده خطوط هوايي ملي بهره مي گيرند، كشانده شود. به عالوه ديگر 
خطوط هوايي و گردانندگان تورها در كش�ورهايي كه مراكز اصلي خريد و فروش هس�تند نيز در 
بازاريابي ميان مدت، از اهميت برخوردارند. در دوره بلندمدت، هنگامي كه توليد جهانگردي توسعه 
يافت، مي توان در همه بازارهاي مورد نظر تبليغ كرد. همچنين، مي توان جهانگردان چند مقصدي در 

آسياي جنوبي را به توقفهاي بين-راهي تشويق كرد.
   •جمع بندي الگوي مناطق مستقل تجربه شده در بنگالدش چند نتيجه كاربردي دارد، اين نتايج 

را می توان در محورهاي زير خالصه كرد:
- مناطق يا حوزه هاي گردش�گري مي توانند به صورت كامال« جداً از يكديگر س�امان يابند. به 

عبارتي نياز به پوشش كامل عرصه كشوري ندارند.
- ح�دود مناط�ق از مرزه�ا و تقس�يمات سياس�ي تبعيت نمي كن�د، بلك�ه همگن�ي جاذبه ها و 

عملكردهاي گردشگري در اين امر نقش اساسی دارد.
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- مناطق گردشگري برحسب نوع جاذبه هاي گردش�گري به صورت تخصصي عمل می كنند و 
در تقسيم وظايف انجام شده هر يک از مناطق عمكردهاي ويژه اي را بروز مي دهند.

- با توجه به تخصصي بودن جاذبه هاي گردش�گري، گردش�گران نيز متناسب با هدف و مناطق 
مورد عالقه دسته بندي می شوند و به نوعي تخصصي عمل مي كنند.

- هر يک از مناطق براس�اس نوع جاذبه و تقسيم كار تخصصي انجام ش�ده، خدمات و تسهيالت 
گردشگري خاصي را خواهندداشت.

- وظايف و مسئوليت هاي بخش دولتي وغيردولتي كاماًل تعريف شده و مشخص است.

الگوي ناحيه اي: تجربه تايوان 
    طرح توسعه گردشگري روستايي در تايوان در سطح ناحيه )شهرستان( اجرا مي شود. اين طرح 
پنج پروژه اصلي توس�عه را در 35 ناحيه مستعد گردشگری پيش�نهاد می نمايد. اين پروژه ها در 
بخش پروژه هاي دولتي- كه دولت مركزي از آنها پشتيباني می نمايد - با مشاركت كشاورزان 
اجرا مي شوند. مدل ديگر شامل يک پروژه تجاري اس�ت كه بودجه شخصي يک شركت از آن 
    )2006, Ching Hong( .حمايت مي كند و به طور معمول »مزرعه فراغت« خوانده مي شود
    نواحي توس�عه به 3 طبقه تقسيم ش�دند. براس�اس اولويت نواحي در جذب گردشگر براي هر 
كدام خدمات ويژه اي پيش بيني مي ش�ود. مراكز خدمات گردش�گری در اين نواحي بر اس�اس 

تعداد بازديد كننده ايجاد مي شوند. 
  • نتايج الگوي تجربه شده تايوان را مي توان در محورهاي زير خالصه كرد:

- منطقه بندي گردشگري بر مبناي مرزها و تقسيمات سياسي اداري صورت مي گيرد.
- گرچه نواحي تعريف شده به صورت سلسله مراتبي تابع نواحي برتر نيستند، درجه بندي نواحي 

به نوعي نواحي را سطح بندي مي كند.
- معيار سطح بندي و درجه بندي نواحي، شمار بازديدكنندگان است.

- متناسب با شمار بازديدكنندگان )جمعيت( براي هر ناحيه خدمات ويژه اي در نظر مي گيرند.

الگوي گردشگري بومي و محلي: تجربه مغولستان
    طرح توسعه جهانگردي مغولس�تان عوامل اصلي سياست توس�عه را توضيح داده است و نشان 
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مي دهد كه ويژگي مغولس�تان براي جهانگردان، توجه به كيفيت محيط روستايي و شيوه زندگي 
سنتي ساكنان آن است. تصويري كه بايد تبليغ شود چند وجهي است:

    گس�تره چش�م اندازهاي مختلف، غناي گياهان و جانوران، مكانهاي تماشايي اس�تثنايي، نبود 
توسعه جز در ساختار اقامتگاههاي سنتي چادرنشيني و حس كلي آرامش و آسايش.

    جهانگردان بايد بتوانند قس�متهاي مختلف اين كش�ور را ببينند و عاليق خ�اص و عام خود را 
دنبال كنند. بنابراين توسعه توليد بايد بر ابداع سياحتها و گردشهاي تفريحی متمركز شود. محل 
اقامت بايد تا حد امكان مانند بافت و ش�كل سنتي شهري باش�د و در مناطق خوش منظره مستقر 

شود. در عين حال سرگرمي و امكانات رفاهي نيز بايد براي جهانگردان فراهم شود. 

شكل )3( سياست توسعه جهانگردي مغولستان
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اين طرح س�فارش مي كند كه بيش�تر اقامتگاههاي گردش�گری )خارج از اوالن باتور( به شكل 
اردوگاهي در مناطق روس�تايي اس�تقرار يابند، به گونه اي كه جهانگردان بتوانند چشم اندازهاي 

طبيعي و زندگي سنتي مغولستان را تجربه كنند.
  • براس�اس طرح، توس�عه اردوگاههاي موجود و ايج�اد اردوگاههاي جديد، ع�الوه بر تمايل 

جهانگردان، منافع چندي به ترتيب زير دارد:
- اردوگاههايي كه شبيه چادرهاي سنتي1  ساخته مي شوند تا حدودي داراي ويژگي  زندگي چادرنشيني 

هستند و به سبب نمود كم و نبود مزاحمت به طرز مطلوبي با محيط روستايي سازگار مي شوند.
- وس�يله مورد نياز براي خواب »ِجر« اس�ت كه قيمت مناس�بي دارد و قابل حمل می باشد و از 
اجزايي استفاده مي ش�ود كه عمر و دوام كمتري دارند تا نياز به اس�تفاده دائمي از آن نباشد. اين 
مسئله هزينه اصلي را به سطحي كاهش مي دهد كه مي توان آن را از درآمد حاصل از فصل كوتاه 

تابستان تأمين كرد.
- »جِرها« توليد داخلي هستند و اساسًا از پارچه های  محلي س�اخته مي شوند و با وجود آنها بايد 

فقط تعدادي وسايل رفاهي و لوازم بهداشتي خريداري شود.
- اردوگاهها را مي توان به س�رعت س�اخت و افزايش تعداد آنها س�اده اس�ت. طب�ق اين طرح 
اردوگاهها بايد در حومه ش�هر و در مناطقي برپا شوند كه داراي چش�م  اندازهاي خاص يا جالب 
باشد و فرصت ديدن حيات وحش وجود داشته باشد. مجاورت با برخي مكانهاي خاص طبيعي يا 

تاريخي يک امتياز است. 
    كاماًل معقول به نظر مي رسد كه دستيابي آسان به يک فرودگاه كوچک هم مهم باشد.  اما اين 
فرودگاه نبايد وارد محيط اطراف اردوگاه شود. براي ممانعت از احساس ازدحام و شلوغي، طرح 
تأكيد می كند كه اردوگاهها بايد از نظر اندازه تا حدود 200 تخت محدود باش�ند، مگر در موارد 
اس�تثنايي. اردوگاهها بايد به گونه اي طراحي ش�وند كه مجموعه اي از »جرها« دو، س�ه و چهار 
تخته را ارائه كنند. به طور كل�ي تعداد جرها در هر اردو نبايد از 75 تج�اور كند. حداكثر تراكم 
بايد 25 جر در هر هكتار باشد. به عالوه هر مقدار زمين مورد نياز بايستی براي امكانات تفريحي 

در خارج اردوگاه باشد. 
    امكانات بهداش�تي بايد حداقل يک واحد بهداش�تي براي هر 10 تخت باش�د. اين واحدها در 

1- چادرهاي سنتي مغولستان
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دو يا چه�ار گروه در اط�راف اردوگاه پراكنده مي ش�وند. هر اردوگاه يک رس�توران )ترجيحًا 
در يک جر بزرگ(، يک نوشابه فروش�ي، چند دفتر اداری، چند فروش�گاه و امكانات تفريحي 
داخل اردوگاه و نيز مجموعه اي از امكانات س�رگرمي خارج از اردوگاه خواهدداشت. اين طرح 
استانداردهايي را براي دفع بهداش�تي فاضالب و زباله، تأمين برق و آب گرم ضوابطي را در نظر 

مي گيرد. در صورت امكان، انرژي خورشيدي براي استفاده سفارش مي شود.
  • طرح جهانگردي مغولس�تان چندين منطقه گردش�گری را در سراس�ر قلمرو كشور شناسايي 
مي كند كه بايد در آنها بيشتر امكانات جهانگردي وجود داشته باشد. اين مناطق بر مبناي برخي 

مالكهاي خاص محلي و بدين ترتيب انتخاب مي شوند:
- تركيبي از كيفيت باالي محيطي و تمركز نسبي ويژگيهاي تاريخي / معماري

- كيفيت محيطي استثنايي
- گونه هاي متمايز چشم اندازها و زيستگاههاي حيات وحش

- دسترس پذيري چندين مكان مناسب براي توسعه اردوگاههاي گردشگری
-  ظرفيت جذب برخي امكانات

    همچنين نسبت به محل امكانات موجود يا پيشنهاد هاي مناسب براي امكانات جديد مالحظاتي 
در نظر گرفته مي شود.

    چهار منطقه گردش�گری داخلي تقريبًا نزديک اوالن باتور در بخش مركزي ش�مال كش�ور 
و چهار منطقه خارجي در مكانهاي دورتر از جمله دش�ت گبي و كوهس�تانهاي غربي تخصيص 
داده ش�ده اس�ت. تختهاي تعيين ش�ده در ميان اين مناطق پخش مي ش�ود. برخي تختهاي جديد 
براي توس�عه اردوگاههاي موجود اس�ت. در مجموع 13 اردوگاه )6 اردوگاه موجود و اردوگاه 
پيشنهادي( پيش بيني شده است. برخي محلهاي سكونت به اوالن باتور نيز اختصاص داده مي شود. 
طبق طرح، می توان هتلهايي كوچكی را براي استفاده جهانگرداني كه در تعطيالت مي آيند و نيز 

براي مسافران سفر هاي تجارتي داخلي، در مركز استانها ايجاد كرد. 
   بخش مهمي از سياست  توسعه، جذاب تركردن مغولستان براي جهانگردان در مواردي است كه منافع 

خاصي وجود دارد. براي دستيابي به اين هدف، انواع گوناگوني از سرگرمي ها سفارش مي شود:
- اسب سواري

- درشكه سواي با اسب تاتو
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- ديدار از حيات وحش و ماهيگيري
    تس�هيالت و خدمات�ي در اردوگاهها ب�راي جهانگردان ايجاد خواهدش�د تا با اي�ن تفريحات 
سرگرم شوند. امكان س�فرها و ش�كارها ذوق خاصي نيز ايجاد خواهدكرد. اين طرح، برنامه هاي 
س�فر از اردوگاهها را بررس�ي مي كند. به دلي�ل محدوديت ش�بكه  راهها و مس�افتهاي طوالني 
مسافرت، انجام سفرهاي طوالني براي جهانگردان دشوار است و هميشه جالب نيست. به هر حال 
س�فرهايي را مي توان بدين منظور ها انجام داد: بازديد از پرورش�كاههای اسب و شتر، خيمه هاي 

چادرنشينان، صومعه هاي ديدني، بناهاي باستاني،  مناطق تماشايي و داراي جاذبه هاي محيطي. 
    اين طرح با در نظر داش�تن اين موضوع كه دسترسي به وس�ايل نقليه هوايي و نيز راه آهن در 
خارج و داخل كش�ور در حال حاضر در حد مطلوب اس�ت، در زمينه حمل و نقل توصيه هايي به 
عمل مي آورد. به هر حال شرايط كنونی ش�بكه راهها و مسافتهاي مربوط، امكان سفرهاي زميني 
طوالني را به جهانگردان نمي دهد. بنابراين برنامه ريزي به گونه اي صورت مي گيرد كه وابستگي 
زياد به سفرهاي زميني وجود نداش�ته باشد. خطوط هوايي داخلي وس�يله  اصلي جهانگردان براي 

بازديد از قسمتهاي مختلف اين كشور و رسيدن به اردوگاهها خواهدبود. 
 • نتايج به دست آمده از گردشگری مغولستان را مي توان در محورهاي زير خالصه كرد:

- الگوي گردش�گري و برنامه ريزي توسعه گردش�گري اين كش�ور تأكيد بيش از اندازه اي بر 
توانهاي محلي و بومي می كند و همه اجزاي طرح را بومي و محلي قلمداد مي نمايد.

- در س�امان فضايي و منطقه بندي گردش�گري، محورهاي گردش�گري و مناطق گردشگري به 
صورت مكمل در نظر گرفته شده اند.

- با توجه به شرايط خاص مغولستان، توسعه گردشگري متناس�ب با وضعيت گردشگران فصلي 
و موقتي تنظيم ش�ده اس�ت. از اين رو به نحوي برنامه ريزي شده اس�ت كه در حداقل زمان و با 

كمترين هزينه اردوگاههاي تفريحي تجهيز يا گرد آوري شوند.
- مناطق گردش�گري به صورت مس�تقل و در مناطق خوش منظره و داراي جاذبه گردش�گري 

شكل می گيرند و به يک مسير گردشگري پيوند مي يابند.

الگوي توسعه چند منظوره: تجربه اوگاندا
    مفهوم توسعه، بر توسعه تدريجي جاذبه ها و فعاليتهاي جهانگردي با كيفيت باال و متنوع مبتني 

برنامه ريزي کالبدي حوزه هاي گردشگري روستايي 142



است. مبتني بر اين طرح در كوتاه و ميان مدت، تماشاي حيوانات و پرندگان وحشي - در حالي 
كه جاذبه اصلي است- نس�بت به آنچه كه در جاهاي ديگر موجود است، نمي تواند جاذبه زيادي 
براي جذب گردشگران داش�ته باش�د؛ زيرا جمعيت آنها تا اندازه ای اندک است. به همين دليل 
تماش�اي حيوانات و پرندگان وحش�ي بايد با ديگر جاذبه ها )تماش�اگاههاي زيب�ا و جاذبه هاي 

طبيعي خاص  مانند آبشارها و سفر بر روي رودخانه براي رسيدن به آبشار( همراه باشد.
    جهانگ�ردي هيجان انگي�ز بالقوه كوهها نيز بس�يار مهم اس�ت، اين كوهها ب�راي كوهپيمايي  
و جاذبه هاي گياهي عالي هس�تند. به همين ترتيب جنگلهاي اس�توايي فرصتهايي براي اش�كال 
مختلف اكوتوريسم عرضه مي كنند، از جمله تماشاي كنترل شده پستانداران )گوريل هاي كوهي 

و شمپانزه ها(.
    بنابراين، سياس�ت  توس�عه جهانگردي، آفرينش يک توليد جهانگردي چند وجهي اس�ت، در 
حالي كه جمعيت حيوانات و پرندگان وحشي در حال افزايش اس�ت. اين توليد تنوع، تصويري 
خاص از جهانگردي اوگاندا ايج�اد خواهدكرد كه مي تواند وقتي جمعي�ت پرندگان و حيوانات 

وحشي به سطح پيشين  برسند، مستحكم تر شود.
  • براساس اين طرح مناطق جهانگردي )در شكل 4(  به شرح زير نشان داده شده اند:

1 - سه منطقه اصلي � منطقه دره شكافتي1  
     پارک هاي ملي ملكه ويكتوريا و كوههاي روئنزوري و ساير پارک هاي ملي و حفاظتگاههاي 

پرندگان و جانوران وحشي است.
    منطقه آبشار مورچيسون كه پارک ملي آبشار مورچيسون و جنگل و حفاظتگاههاي پرندگان 

و جانوران را در بر دارد.
    منطقه دره كيدپو2  كه ش�امل پارک ملي اين دره، يک حفاظتگاه جنگلي و ناحيه هاي كنترل 

شده براي شكار مي شود.
2 -  منطقه درجه دوم 

    منطقه ناحيه پايتخت كه ش�امل انتبه به عنوان نقطه ورود جهانگ�ردان، كامپاال به عنوان محل 
توقف و كانون سفرهاي مرتبط با امور بازرگاني و ساير نقاط جالب مانند سرچشمه نيل است.

    منطقه كوههاي جنوب غربي كه دو پارک ملي داراي گوريل و ناحيه هاي ديدنی كوهستاني، 

1- Rift Valley 
2 - Kidepo 
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درياچه ها و جنگلها را در بر می گيرد.
3- منطقه درجه سوم 

- منطقه درياچه رامبورو كه پارک ملي رامبورو در ان قرار دارد.
- منطقه كوه الگون كه پارک ملي كوه الگون، يک آبشار و چش�م اندازی بسيار زيبايی در آن 

قرار دارد.
- منطقه جزيره های ريسه كه ش�ماری از جزيره های درياچه  ويكتوريا را در بردارد و به خاطر 

منظر زيبا و زندگي پرندگان شهرت دارند.
    اين طرح چند گونه گردش�گری را ارائه مي كند كه مناطق را به يكديگ�ر پيوند مي دهند و به 
طوالني ترشدن اقامت جهانگردان كمک مي كنند. هفت گردش داخل منطقه اي، از چهار روزه تا 
سه هفته اي، پيشنهاد شده اند. امكانات براي گردشهاي درون منطقه اي نيز تعيين شده اند. براساس 
تحليل بازار )در پايين ش�رح داده مي ش�ود(، اين طرح ن�وع و تعداد اتاق مورد ني�از را پيش بيني 
مي كند � جمعًا 5000 تخت تا س�ال 2002 . تعداد تختهاي پيش بيني ش�ده ب�ه هر يک از مناطق 
توسعه براي سال 1997 و س�ال 2002 ميالدي اختصاص يافته اند. شكل )4( سهميه اتاق براي هر 
يک از مناطق جهانگردي را براي س�ال 1997 مي�الدي و 2002 ميالدي نش�ان مي دهد. به علت 
اهميت منطقه پايتخت به عن�وان مركز تجاري و دولت�ي و ناحيه توقف ب�راي جهانگردان، اين 

منطقه بيش از نيمي از تختها را به خود اختصاص مي دهد. 
    در اين طرح براي دوره 1997- 1993 س�هيمه اتاق ريز ش�ده اس�ت. به علت زم�ان مورد نياز 
براي احداث اتاق، هيچ تخت جديدي براي س�ال 1993 پيش بيني نشده است. يک برنامه ضربتي 
براي تهيه تخته اي بيشتر تا سال 1994 سفارش شده است. اتاق بيشتر مورد نياز بعد از سال 1994 
تركيبي از هتلهاي بازسازي ش�ده و جديد و كلبه ها و اردوهاي گشت و شكار خواهند بود. تمام 
اتاق ها با توجه به محل احداث با استانداردهاي كيفيتي متوسط و باال ساخته خواهند شد. اين طرح 

انواع كلبه ها و اردوهاي گشت و شكاري را كه بايد احداث شوند، شرح مي دهد.
    اين طرح تأمين ديگر امكانات گردش�گری را س�فارش مي كند. اين امكانات به شكل مراكز 
خدمات گردشگری در نزديكي پارک هاي ملي و ديگر نقاط،  مقصد هاي اصلي خواهند بود. سه 

سطح از مراكز گردشگری به ترتيب زيرپيشنهاد شده  اند:
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   الف- مراكز گردشگری اصلي: گستره اي جامع از امكانات را عرضه مي كنند، از جمله: سالن پذيرايي 
و اطالع رساني، مركز معرفي طبيعت، باجه خدمات عمومي براي صدور بليت پارک و گذاشتن راهنما 
براي تورها، س�فرها، حمل و نقل و تورها، درمانگاه پزش�كی و خدمات تخليه اضطراري، دستشويی  

همگانی، خدمات خرده  فروشي مانندكافه ها، بار ها و فروشگا ههای صنايع دستي.
   ب- مراكز گردشگری فرعي: وظايف محدود تري دارند و اندازه آنان نيز كوچک تر است.

   پ- مراك�ز گردش�گری كوچک: تنه�ا امكان�ات ابتدايي پذيراي�ي و اطالع رس�اني، معرفي 
مختصري از طبيعت و دستشويی های همگانی را ارائه مي كنند.

    آن گروه از مراكز گردش�گری كه به نيازهاي خاص جهانگردان ماجراجو سرويس مي دهند، 
اندكي متفاوت اند. اين مراك�ز داراي خدمات باربري، فروش�گاه مواد غذاي�ي و دفتر فروش و 

كرايه لوازم و پوشاک هستند. خدمات تخليه اضطراري به ويژه براي اين مراكز مهم هستند.
    اين طرح ي�ک برنامه ده س�اله براي توس�عه مراك�ز جهانگ�ردي ارائه مي كند. ايجاد ش�ش 
مركز براي س�الهاي 97-1993 م و 11 مركز براي س�الهاي 2002- 1998م زمان بندي ش�ده اند. 
سفارش�هايي براي حمل و نقل شده اس�ت. اين طرح خاطرنشان مي س�ازد كه امكانات بين المللي 
فرودگاهي در »اِنتبه« پس از تكميل برنامه كنونی نوس�ازي داراي ظرفيت كافي خواهند بود. با 
اين حال، اتصال هاي هوايي بين المللي نياز به گسترش خواهدداش�ت. فرودگاههاي داخلي براي 
جهانگردي زياد مهم نيستند. تعقيب برنامه بهسازي و حفظ دائمي باندهاي هواپيما در پارک هاي 

ملي به منظور بهتر رسيدن جهانگردان به اين پارک ها بسيار اهميت دارد. 
    اين طرح نش�ان مي دهد كه پيشرفتي چشمگير در بازسازي ش�بكه راهها در حال انجام است و 
اكنون به آسانی مي توان از راه جاده به چندين مقصد گردشگری رسيد. اين طرح ساير جاده هايي 
را كه براي استفاده گردش�گری هنوز نياز به ترسيم شدن دارند، فهرست مي كند.    درباره توسعه 
بازار )جهانگردي( اين ط�رح در كوتاه مدت بازاريابي و جذب جهانگ�ردان را به صورت دقيق 
سفارش مي كند. ظرفيت محدود كنوني تسهيالت در مناطق گردشگری و امكانات محدود ديدن 
حيوانات و پرندگان وحشي بسياري از انتظارات معمولي جهانگردان را برآورده نخواهدساخت. 

وقتي كه اين اوضاع بهترشود، مي  توان بازاريابي را با حرارت بيشتري تعقيب كرد.
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شكل )4( مفهوم توسعه

    

پيش بيني تعداد جهانگرداني كه وارد كشور مي ش�وند، مبتني بر برنامه پيشنهادي احداث اتاقها ي 
جديد مناطق گردش�گری اس�ت. در همين حال، طبق اهداف برنامه كنون�ی نگهداري جمعيت 
جانوران وحش�ي افزايش خواهديافت. پيش بيني مي ش�د كه تعداد جهانگردان تفريحي تا س�ال 
1997 م به 33000 نفر و تا سال 2002 م به  66500 نفر برسد. افزون بر اين تعداد زيادي جهانگرد 

بازرگاني و جهانگردان ديگر به كشور خواهندآمد.
    بازارهاي مبدأ، عمدتًا اروپاي غربي و اياالت متحده امريكا شناس�ايي شده اند. كشورهاي بازار 

ماخذ: سازمان جهاني جهانگردي .)1379(. برنامه ريزي ملي و منطقه اي جهانگردي.
 ترجمه : محمود عبداهلل زاده. دفتر پژوهش های فرهنگی. تهران
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اصلي كه بايد هدفگيري ش�وند، عبارت خواهند بود از بريتانيا، آلمان و اياالت متحده آمريكا به 
عنوان كش�ورهاي اصلي و ايتاليا و فرانس�ه به عنوان كش�ورهاي فرعي. اين طرح بخشهاي بازار 
اصلي را مشخص مي كند: جهانگردان معمولي تک مقصدي، جهانگردان معمولي چند مقصدي  و 
جهانگردان منطقه اي )ساكنان كشورهاي همسايه(، جهانگردان پياده پيما، جهانگردان مسافرت 

كننده با كاميون و جهانگردان خاص.
   • اهداف بازاريابي بدين صورت بيان شده  است:

- همكاري نزديک با كشورهاي همسايه
- توسعه هر چند بيشتر و ممكن بخشهاي بازار

- تشويق ورود جهانگردان در طول سال
- جذب بخشهايي از بازار كه باعث اقامت طوالني تري مي شوند تا نتيجه اي مطلوب از هزينه هاي 

بازاريابي حاصل شود.
- هدايت منابع بازاريابي به بخشهايي از بازار كه گرايش به خرج كردن بيشتر دارند.

• از الگوي توسعه جهانگردي اوگاندا نتايج زير به دست می آيد:
- مناطق گردش�گري و داراي جاذبه م�ی توانند براس�اس توانمنديها و ظرفيتهاي گردش�گري 

درجه بندي شوند.
- چنانچه يک جاذبه ظرفيت پرك�ردن اوقات فراغت گردش�گران را نداش�ت، بايد جاذبه هاي 

تكميل كننده تدارک ديده شود.
- هر يک از مناطق داراي عملكردهاي خاصي هستند و به صورت چندوجهي و چندمنظوره عمل 

خواهندكرد.
- مناطق گردشگري مستقل از يكديگر سامان مي يابند و شبكه هاي دسترسي آنها را به يكديگر 

پيوند مي زنند.
- متناسب با نياز و درخواست گردش�گري، جاذبه هاي گردشگري س�اماندهي مي شوند تا براي 

درخواستها در زمانهای متفاوت پاسخ مناسب وجود داشته باشد.
- هر يک از مناطق براساس درجه و سطح خود و نيز هدف گردشگري امكانات و خدمات مورد 

نياز را در نقاط كانوني خود خواهدداشت.
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 برنامه ريزي جامع گردشگري: الگوي تجربي اسپانيا   
    روش برنامه ريزي گردش�گري، روشي جامع و مبتني بر اهداف سياس�تگذاري ملي است. طی 
آن كل كشور بر اس�اس ميزان پذيرش انواع گردش�گر تقسيم بندي مي ش�ود و مرزهاي توسعه 
منطقه اي جهانگردي براي طرحهاي جامع گردشگري شناس�ايي مي شوند. اين تقسيم بندي ضمن 

شناسايي مناطق همگن و متجانس ارائه توصيه هاي كاربردي براي آنها را امكانپذير مي سازد. 
   اين تقس�يم بندي كه مبتني بر تقسيم بندي س�ازمان جهاني جهانگردي اس�ت، گردشگران را با 

توجه به اهداف سفرشان تقسيم بندي مي كند:
الف( گردشگر تفريحي كه بيشتر گردشگران اسپانيا در اين گروه جاي مي گيرند

ب( گردشگر فرهنگي )دوستداران مراكز تاريخي و فرهنگي(
پ( گردشگر ورزشي و طبيعت گرا )اگروتوريسم(

ت( گردشگر پزشكي )سفر برای درمان(
ث( گردشگر مذهبي، )زيارت كنندگان(

ج( گردشكر بازرگانی
    با توجه به اينكه بيشترين گروه گردشگران اسپانيا در دسته گردشگر تفريحي جاي دارند،  اين 
كشور ضمن گس�ترش جاده ها، توسعه بندرها و فرودگاهها و ساير س�اخت و سازهاي زيربنايي 
مدل هاي تجربي خود را بر بنياد حداقل كردن فاصله و كيفيت دسترس�ي ب�ه اين مكانها طراحي 
كرده اس�ت. همچنين مناطق داراي اين نوع جاذبه ها در اولويت طرحري�زي و برنامه ريزي قرار 
گرفته اند. به همين منظور همه س�امانه حمل و نقل بررسي مي ش�ود تا راه و روشهاي دسترسي به 

حوزه هاي گردشگري آسان شود و توسعه يابد.
   • عناصر نهادي گردش�گري نيز بر همين اس�اس ايجاد ش�ده اند و فعاليتهاي تخصصي توس�عه 

گردشگري را انجام مي دهند. اين نهادها و سازمانها عبارت اند از:
 - شوراي تشويق گردشگری

- اداره كل گردشگری در وزارت اقتصاد و دارايي
- اداره گردشگری در ايالتهاي خودمختار

- ادارات گردشگری شهرداريها
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- ارگانهای بخش خصوصي
- دفتر گردشگری كشورهاي خارجي در اسپانيا

    نكته مهم آن است كه دولت اس�پانيا گردش�گری را مهم ترين صنعت اين كشور می داند، از 
اين رو تالش�هايي به منظور تخصصي كردن گردش�گری، مطالعه راهكارها و تدوين رهيافتهاي 
جديد برای گسترش آن براساس معيارهاي علمي انجام شده است. بر اين اساس دولت اسپانيا در 
سال 1995 شورايي به نام »ش�وراي تشويق گردشگری« تأس�يس كرد. اين شورا به عنوان يک 
ارگان مش�اوره اي و طراح در زمينه راهبرد توسعه گردشگری در اس�پانيا عمل مي كند. دولت با 
تأسيس اين ش�ورا همه اختيارات خود را در زمينه گردش�گری به آن واگذار كرد و اين نهاد در 

واقع وظيفه هماهنگ كردن  نهادهاي دست اندركار امور گردشگری را به عهده دارد.
    رياس�ت ش�ورا به عهده مديركل جهانگردي در وزارت اقتصاد و دارايي )بخش وزير مشاور 
تج�ارت خارجي( اس�ت و نمايندگان�ي از ايالتهاي خودمختار، ش�هرداريها و ش�ركتهاي بخش 
خصوصي در آن حضور دارند. همچنين دولت اس�پانيا طرحي را با عنوان »طرح بهسازي«  براي 
واگذاري هتله�اي دولتي به بخش  خصوصي، بازس�ازی هتلهاي موجود و پش�تيبانی از طرحهاي 

كوچک در بخش گردشگری به اجرا گذارده است. 
   • مقامهای اسپانيايي رشد بي وقفه گردشگری را در اين كشور ناشي از عوامل زير مي دانند: 

- حل موانع و معضالت قانوني براي فعاليت بخش خصوصي در صنعت گردشگری
- آسان كردن تردد اتباع خارجي

- توجه كافي به امكانات خدمات رساني، جاده، هتل، خدمات پزشكي و فني و...
 )1996 ,Pearce( افزايش مشاركت بخش خصوصي در طرحهاي توسعه جهانگردي -

    همان گونه كه دِيده مي شود، افزون بر عوامل نهادي، تسهيالت زيرساختي و امكانات دسترسي 
از عوامل مهم توسعه گردشگري در طرحهاي اين كشور هستند. 

 الگوي توسعه خوشه اي: تجربه فيليپين
    اهداف درازمدت توسعه جهانگردي فيليپين به نحوي طراحي شده اند تا ميان منافع اقتصادي و مسائل 

اجتماعي- فرهنگي و زيست محيطي تعادل برقراركنند. اين اهداف به اين صورت بيان شده اند: 
- بهينه س�اختن كمک جهانگردي به رشد اقتصادي در س�طوح ملي و منطقه اي )گسترش منافع 
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جهانگردي در سراسر كشور(
- باالب�ردن و كمک ك�ردن به انس�جام اجتماع�ي و حفاظت فرهنگي در س�طح ملي )تش�ويق 

توسعه اي كه به نيازهاي مردم محلي و حفظ ميراث فرهنگي حساس است(
- توسعه جهانگردي مبتني برمحيط زيست پايدار )محدودكردن توسعه به ظرفيت پذيرش محيط 

و تشويق حفظ محيط زيست(
- ايجاد تنوع مقصده�ا، جاذبه ها و بازارها براي به حداقل رس�اندن تهديده�اي داخلي و خارجي 

فعاليت جهانگردي
    اين طرح مي گويد كه گسترش جهانگردي تا اندازه زيادي به سطح سرمايه گذاري، به ويژه به 
منابع كمياب بخش عمومي بستگي دارد. اين مطالعه، پس از ارزيابي سياستهاي جايگزين توسعه 

براي دستيابي به اين اهداف، يک راهبرد سه نكته اي را بدين شرح توصيه مي كند:
الف- اتخاذ يک شيوه توسعه خوش�ه اي براساس ايجاد س�ه دروازه بين المللي اصلي و مقصدهاي 

اقماري نزديک
ب- اتخاذ روش بازار مناس�ب و انبوه مبتني ب�ر آميزه اي از جهانگردي عالق�ه خاص، تفريحي، 

تحصيالتي، گردهمايي، نمايشگاهي، گردشي و توليدات تشويقي براي مسافرت
پ- حركت به سوي ايجاد تعادل توسعه ميان جهانگردي خارجي و داخلي

    براس�اس راهبردها و سياس�تهاي توس�عه، اهداف بازار گردش�گری داخل�ي و خارجي براي 
دوره هاي كوتاه مدت، مي�ان مدت و بلند مدت تعيين ش�ده اند. اين اهداف هم ب�ه صورت تعداد 
ورود جهانگرد و هم تعداد ش�بهاي اقام�ت جهانگردان، همراه با اهداف گردش�گری داخلي كه 
فقط براي اس�تفاده كنندگان از محل اقامت غير رايگان محاس�به ش�ده است، بيان ش�ده اند. اين 
اهداف رشد چشمگيري را براي س�ال 2010م نش�ان مي دهند - حدود پنج برابر رقم سال 1990م 
براي جهانگ�ردان خارجي و 10 برابر رقم س�ال 1990م براي جهانگردان داخل�ي- در اين طرح. 
منابع اصلي جهانگرد خارجي بازارهاي آس�ياي شرقي هستند كه بيش�تر آنان جهانگرد تفريحي 

هستند.
 •توسعه كوتاه مدت بايد بر چندين اقدام تکيه كند:

 - تكميل پروژه هاي زيربنايي 
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 - بهره برداري از جاذبه هاي گردشگری 
 - از ميان برداشتن موانعي كه برخي سياستها ايجاد كرده اند

 - كارآمدساختن ساختار سازماني
    در ميان مدت، بايد بر گس�ترش زيربناي كليدي و توس�عه تفرجگاههاي جدي�د طبق راهبرد 

توسعه و ايجاد امكانات براي آموزش جهانگردي تأكيد شود.
    در درازمدت، راهبرد توسعه بايد با توس�عه دائمي مقصدهاي در حال پيدايش و احتمالي در هر 

يک از خوشه ها )گروهها( تثبيت شود.
    راهبرد توسعه خوشه اي بر مفهومي مبتني است كه به هر خوشه يک دروازه بين المللي يا بيشتر 
س�رويس مي دهد و به تعدادي مقصدهاي اقماري متصل اس�ت. هرمقصد تابع ويژگي منحصربه 
فرد خودش را خواهدداشت. شكل5 اين روش توس�عه را نشان مي دهد. يک خوشه، خوشه مبتني 
بر لوزن )مانيل( است، مانيل به عنوان دروازه و شامل چندين مقصد در بخشهاي شمالي و شرقي 
كشور است. خوشه ديگر، خوش�ه مبتني بر ويساياس )سبو( است، س�بو به عنوان دروازه، شامل 
مراكز فيليپين است. خوشه سوم، خوشه مبتني بر ميدانائو )داوائو( است، داوائو به عنوان دروازه و 

شامل مقصدهايي در بخش جنوبي فيليپين است.
    اهداف كوتاه مدت، مي�ان مدت و درازم�دت ورود جهانگردان براي هر ي�ک از اين مناطق 
جهانگردي تعيين شده اند. اين طرح سياس�تهاي اجرايي را براي عناصر اصلي مختلف جهانگردي 
سفارش مي كند. سياس�تهاي مرتبط با احداث محل اقامت براي جهانگردان بر توسعه محل اقامت 
بيرون از منطقه پايتخ�ت تأكيد مي كند، به ويژه در خوش�ه هاي ويس�اياس و ميندانائو براي باال 
بردن س�طح محلهاي اقامت و احداث اتاقهاي جدي�د در اين مناطق بايد انگيزه هايي ايجاد ش�ود. 
تفرجگاههاي جديد بايد در اين منطقه و همچنين در بخش ش�مالي منطقه لوزن احداث ش�وند و 
زيربناي الزم بايد براي سرويس دهي به اين مناطق ساخته ش�ود. بازاريابي بايد به تبليغ جاهايي 

خارج از ناحيه مانيل هدايت شود. 
    سياس�تهاي حمل و نقل عمدتًا به حمل و نقل هوايي مرتبط مي شود. اين طرح سفارش مي كند 
كه قوانين كشورها انعطاف پذيرتر شوند تا سرويس هاي هوايي منظم و دربست را تصويب كنند 
و ش�ركتهای هوايي داخلي و بين المللي بيش�تري اجازه يابند به فرودگاههای درجه دوم كش�ور 
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س�رويس دهند. تس�هيالت پايانه هاي داخلي و خارجی در دروازه هاي اصلي باي�د افزايش يابد. 
افزون براين عمليات هوايي داخلي بايد از انحصار دولتي خارج ش�ود و رقابت بيش�تري در ميان 
شركتهاي هوايي داخلي كشور صورت گيرد. اين طرح پيشنهاد مي كند كه سياستهاي بازاريابي 

در سه مرحله اجرا گردند.
    در طول دوره كوتاه مدت، بايد بر چندين تالش تأكيد شود: باال بردن سطح پايين كنوني اشغال 
اتاق، بهبود تصوير جهانگردي، بهبود سرويس دهي و دسترسي به تفريحات، رستورانها، خريد و 

گردشها.
    در طول دوره ميان مدت، سياس�ت بازاريابي ابتدا بايد فيليپين را به عن�وان يک مقصد اصلي و 
احياشده كه طيفي وسيع از بازارها را هدف گرفته  اس�ت، معرفی كند و به شكل ويژه بازارهاي 
در حال پيدايش داخلي و آسياي شرقي را هدف بگيرد. براي درازمدت، اين سياست بايد درصدد 
بهره برداري از ابتكارات پيش�ين برآيد و فيليپي�ن را به يک مقصد اصل�ي جهانگردي در جهان 

مبدل سازد. 
    نقش عمده سياست توس�عه محصول بايد باال بردن و تنوع بخشيدن به دامنه محصوالت موجود 
از راههای گوناگون باش�د. يک روش توصيه ش�ده تمركز بر توسعه درس�ت يک يا دو جاذبه 
در هر يک از دروازه هاس�ت، از جمله ايج�اد حداقل يک جاذب�ه عمده در اي�ن دروازه ها يا در 
نزديكي آنها. سياست ديگر آسان كردن دسترس�ي به محصوالت موجود و اطالع رساني درباره 

اين محصوالت و باال بردن استاندارد برنامه ها و محصوالت گردشي موجود است.
    ديگر سياس�تها ي توصيه ش�ده  ش�امل: تش�ويق ايجاد فعاليتهاي بيش�تر براي بازديدكنندگان 
يک روزه در مقصده�ا، بهتركردن قابلي�ت اعتماد به س�رويس هاي حمل و نق�ل داخلي، ايجاد 

تفريحگاههاي جديد، محصوالت گردشي و عالقه خاص مبتني بر ويژگيهاي كشور مي شود. 
    اين طرح خاطر نش�ان مي كند كه نظام موجود آموزش�ي نخواهد توانس�ت ني�روي مورد نياز 
آموزش ديده آينده را تربيت كند. نقش عمده سياس�تهاي آموزش�ي ايجاد يک هيئت آموزشي 
صنعت جهانگردي، مراكز آموزش منطقه اي در سه منطقه جهانگردي، امكانات با استانداردهاي 

قابل پذيرش از لحاظ بين المللي و برنامه آموزشي مورد تأييد و احداث دانشكده است.
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شكل )5( توسعه نواحي گردشگري خوشه اي و مقصدهاي اقماري، فيليپين
 

ماخذ: سازمان جهانی جهانگردی. )1379(. برنامه ريزی ملی و منطقه ای جهانگردی. 
ترجمه:  محمود عبداهلل زاده. دفتر پژوهش های فرهنگی. تهران
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جمع بندي تجارب خارجي
معرفي کشورها

    در ج�دول6 به طور خالصه مش�خصات عمومي كش�ورها و دليل انتخاب آنه�ا در اين كتاب 
بررسي ش�ده اس�ت. هدف اصلي انتخاب آنها  را مي توان از چند بعد بررسي نمود. يكی دارابودن 
يک تجربه موفق در توس�عه گردشگري روستايي در اين كشورهاس�ت. دليل ديگر در دسترس 
بودن منابع اطالعاتي موردنياز براي انجام اين تحقيق بوده اس�ت. بايس�تي خاطرنش�ان كرد كه 

رده بندي هاي مختلف با توجه به دردسترس بودن اطالعات بوده است.
    با لحاظ موارد يادش�ده هش�ت كشور از كش�ورهاي جهان با س�طح توس�عه متفاوت انتخاب 
شده اند. اين كشورها از نظر جمعيت، مساحت، مديريت گردشگري، اهداف گردشگري و ديگر 

ويژگيهاي مورد نظر تحقيق شرايط گوناگونی داشته اند. 
 

جدول شماره)6(: مشخصات عمومي كشورها و نهادهاي تصميم گيرنده در زمينه گردشگري 

جمعيت كشور
)ميليونفر(

مساحت 
)كيلومتر 

مربع(

سازمانها  و 
نهادهاي مسئول در 

گردشگري

هدف از توسعه 
داليل انتخابگردشگري

وزارت فرهنگ و 46221607كره جنوبي
جهانگردي

مشاركت افراد جامعه در 
حيات فرهنگي

تجربه موفق گردشگري 
و توسعه زيرساختهاي 

گردشگري

هيأت وزيران و 52/645515115تايلند
سازمانهاي نيمه دولتي

تسريع در رشد اقتصادي 
و اشتغال زايي

تجربه موفق در سازماندهي 
جوامع روستايي در تعاوني ها و 

سازمانهاي كشاورزان

59571530فرانسه
دولتهاي محلي و 
مشاركت عمومي 

مردم

تقويت اختيارات دولت 
در سطح منطقه اي و 
مشاركت عمومي

تجربه كشور در تمركززدايي 
و آمايش گردشگري و 

برنامه ريزي در سطوح منطقه اي 
استقرار مكانيابي گردشگري 

در روستا و گسترش 
زيرساختها

0/752519قبرس
وزارت فرهنگ و 

جهانگردي و اتحاديه 
شهرداريها

رشد اقتصادي و اشتغال 
تجربه در توسعه نواحي ساحليزايي
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توسعه اقتصادي و وزارت امور اقتصادي10/378846چک
اشتغالزايي

تجربه انتقال از حالت برنامه ريز 
متمركز به برنامه ريزي 

غيرمتمركز

دولتهاي رياستي و 316109706كانادا
محلي

منطقه گرايي و توسعه 
منطقه اي

تجربه در تمركززدايي و 
برنامه ريزي منطقه

رشد اقتصادي و وزارت گردشگري65814578تركيه
اشتغالزايي

مشابهت هاي موجود از نظر 
طبيعي و فرهنگي؛ يک تجربه 

موفق گردشگري

2132042024اندونزي
شوراي انتخابي و 
حكومتهاي ايالتي 

و محلي

استفاده از قابليتهاي 
امكانات موجود در 

توسعه اقتصادي

جذب سرمايه هاي خارجي و 
تأكيد بر گردشگري روستايي 

در سياستهاي دولت
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 جمع بندي وضعيت گردشگري
    در جدول شماره 7 پروژه هاي گردش�گري روستايي كه در كش�ورهاي منتخب بررسي شده 

است،  دسته بندي گرديده و هدفهاي دولتها براي اين پروژه ها آمده است.
    گردشگري روستايي در كش�ورهاي منتخب به عنوان يک رهيافت در جهت ارتقای زندگي 
مردم روس�تا و توس�عه روس�تايي در آن مطرح مي باش�د. با مروري بر برنامه هاي گردش�گري 
روس�تايي در اين كش�ورها متوجه مي ش�ويم كه هدف دولتها ايج�اد يک درآم�د مكمل برای 
درآمد هاي كشاورزي و اشتغال زايي است. همچنين ايجاد زيرساختهايي براي توسعه گردشگري 

كه در نهايت مردم محلي نيز مي تواند ازآن بهره ببرند، نيز مد نظر مي باشد. 
    شيوه مديريتي برنامه هاي توسعه گردش�گري به دو صورت متمركز از سوي دولت مركزي و 
غيرمتمركز يا نيمه متمركز توسط دولتهاي محلي و س�ازمانهاي محلي و مردم روستايي صورت 
مي گيرد. براي توس�عه هر چه بهتر و متناسب به نظر مي رس�د، دادن قدرت به حكومتهاي محلي 
و درگيركردن س�ازمانهاي كش�اورزان و س�ازمانهاي غيردولتي مرتبط مي تواند نتايج بهتري از 
مديريت توس�عه گردشگري روس�تايي داشته باش�د. گرچه ممكن اس�ت پروژه ها و برنامه هاي 
مختلفي در زمينه توسعه گردش�گري صورت گيرد، چه وجه مش�خصه آن توجه به توان و منابع 

بوم شناسی، فرهنگي و اقتصادي منطقه است. 
   آنچه كه مس�لم اس�ت چون طرحهاي گردشگري روس�تايي نيازمند س�رمايه اي باال مي باشند، 
حمايت دولت براي اس�تقرار و توس�عه آنها در بدو امر ضروري به نظر مي رس�د. اتخاذ قوانين و 
مقررات به منظور تس�هيل س�رمايه گذاري خصوصي و فعاليت آن در اين بخ�ش هم  از اقدامات 

ديگر دولتها براي توسعه گردشگري روستايی است.
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جدول )7(: طرحها و پروژه هاي اجرا شده و اهداف كشورهاي منتخب

هدفهاي اجراي پروژه هاسطوح مديريتيپروژه هاي روستاييكشور

OWA)Obyek wista اندونزي
)Agro

ايالتي
� اشتغالزايي روستايي

- توسعه زيرساختهاي روستايي و گردشگري
� استفاده از امكانات بالقوه كشاورزي و طبيعي در درآمدزايي مردم منطقه

تايلند

1� م�كان  معماري بان پر اس�ات 
)Ban prasat(

 Um( 2� پروژه  بحث�ي آمفانگ
)phang

3� پروژه  گردش�گري مبتني بر 
روستا

 Uillage – based + ourism(
)project

4� تعاوني ه�اي كان چاناب�وري 
)KECC(

مركزي و بخش 
خصوصي و بانک 
آسيايي توسعه 

)ADBI(
وزارت تعاون و 
امور كشاورزي

� توسعه فيزيكي در قالب زير ساختها
� حفاظت منابع

� توسعه روستايي
� آموزش و ايجاد جنبشه اي دموكراتيک براي مشاركت بهتر و بيشتر مردم

� توسعه متوازن
� ارتقاي فرصتهاي شغلي

� حفاظت و بازسازي ميراث فرهنگي

جمهوري 
چک

گردش�گري  توس�عه  برنام�ه 
روس�تايي وس�ط مركز اروپايي 

اكواگروتوريسم

وزارت توسعه 
منطقه اي و مشاوران 

محلي

� توسعه زيرساختها
� توسعه بازاريابي گردشگري

� تمركز بر نيازهاي گردشگران

قانون پشتيبانی  از نواحي روستايي ژاپن
براي گردشگري

وزارت كشاورزي 
جنگلداري و 

شيالت

� توسعه زير ساختها
� مشاركت در فعاليتهاي روزانه مزرعه

� توسعه گردشگري طبيعي و اكولوژيک

1� مزرعه گردشگریكره جنوبي
2� مزرعه اقامت

- دولت مركزي و 
تعاوني

- دولت مركزي و 
ساكنان محلي

� هماهنگي و ايجاد ارتباط متقابل بين نهادها و سازمانهاي مرتبط
� آموزش مديريت توانمند بر امور روستايي

� بازاريابي فعال
� نوسازي كشاورزي

� بهبود زيرساخته اي روستايي
� افزايش درآمدهاي غيرزراعي و حفاظت از محيط روستايي

تركيه

 كاهش فش�ار در محيط ساحلي و 
گردشگری مجرد

منافع اقتصادي � اجتماعي توسعه 
گردش�گري ب�راي مناطق كمتر 

توسعه يافته و اجتماعات محلي

مركزي � وزارتخانه 
� توسعه پايدار گردشگي روستاييگردشگري

� متنوعكردن فعاليته اي گردشگري
� كاهش فشار در محيط ساحلي

� توزيع مجدد منافع اقتصادي- اجتماعي گردشگري

تايوان
1� پروژه ه�اي دولت�ي )پ�روژه  

فراغت(
2- پروژه هاي تجاري )خصوصي(

دولت مركزي
نهادهاي محلي و 
نهادهاي كشاورزان

- پركردن اوقات فراغت و سرگرمي براي مردم
� افزايش درآمد كشاورزان

� ارتقاي استاندرهاي زندگي روستايي
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فرآيند برنامه ريزي گردشگري روستايي
    در جدول 8 فرآيند برنامه ريزي براي توس�عه گردش�گري روستاي در كش�ورهاي منتخب و 

اهداف آن بررسي شده است.
    فرآيند برنامه ريزي به طور كلي از تعيين اهداف و شناس�ايي مناب�ع و امكانات موجود )وضع 
موجود( آغاز مي ش�ود. هدف از برنامه ريزي گردشگري روستايي، توسعه فعاليتهاي گردشگري 
در جهت مناسب است، به طوري كه اثرات مثبت آن، جامعه مورد نظر را تحت تأثير قراردهد و 

از اثرات منفي آن تا حد امكان بكاهد.
     امروزه برنامه ريزي توسعه پايدار گردشگري به منزله الگوي مناسب براي برنامه ريزي، مدنظر 
قرارگرفته اس�ت. در اين فرآيند به ارزش هاي طبيعي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي بسيارتوجه  
مي شود. امروزه گر چه ممكن است، برنامه ريزي گردش�گري در مراحل مختلف صورت گيرد 
و روند آن در كش�ورهاي مختلف متفاوت باش�د، با بررس�ي اهداف مدنظر آنها مي توان به اين 
نتيجه رس�يد كه نهايت امر و هدف مورد نظر تفاوتهاي بس�ياري با هم نمي كند. افزايش آگاهي 
عمومي، افزايش مشاركت توسعه منطقه اي، رفع نابرابري و تبعيض، توسعه استاندارد هاي خدمات 

گردشگري و ... در كشورهاي مختلف مد نظر مي باشد.
    با توجه به ش�رايط كش�ور نوع نظام برنامه ريزي آن مي توان ارزيابي دقيق از منابع و امكانات 
و توانايي هاي بالقوه مناطق دانس�ت و لزوم يک برنامه ريزي غيرمتمركز در اين بخش به شدت 
احس�اس مي ش�ود. چرا كه با توجه به تنوع اقليمي، فرهنگي، قوميتی و ... در اي�ران برنامه ريزي 
متمركز نمي تواند، هدفهاي مورد نظر را محقق گرداند و مهم ترين كار درگيركردن سازمانهاي 

غيردولتي و شهرداريها و دهياريهاي براي مشاركت هر چه بيشتر مردم در اين فرآيند مي باشد.
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جدول )8( مراحل برنامه  ريزي و اهداف آن در كشورهاي گوناگون 

هدفهاي برنامه ريزيمراحل برنامه ريزي گردشگري روستاييكشور

كانادا

1� درگيري
2� ارزيابي اجتماعي

3� سازماندهي و برنامه ريزي
4� نظارت و ارزشيابي

- تسريع فرايند توسعه گردشگري
- افزايش آگاهي عمومي و شناسايي ارزش هاي توسعه

- توسعه س�اختار و س�ازماني و توس�عه محصوالت و 
بازاريابي

� نظارت دقيق و اصالح

تايوان

1� بررسي هدفها
2� تحليل قوانين و تنظيمات

3� ارزيابي پتانسيل هاي مختلف نواحي
4� انتخاب طبقه هاي نواحي براي برنامه ريزي تفضيلي

5� طرحهاي توسعه تفصيلي
6� تحليل برگشت و منافع اقتصادي

� مشاركت كشاورزان
� افزايش درآمد كشاورزان

� ايجاد مكانهايي براي گذراندن اوقات فراغت
� توسعه منطقه اي

� كاهش نابرابري منطقه اي

برنامه	ريزي	در	قالب	تعاوني	KECCتايلند

ـ	تربيت	و	آموزش	راهنمايان	با	قوانين	و	شرايط	هر	منطقه
ـ	توزيع	فرصتهاي	گردشگري	و	رفاه	بين	مردم	محلي

ـ	توسعه	استاندازد	هاي	خدمات	گردشگري
ـ	تشويق	مردم	محلي	براي	حفاظت	از	منابع

چک

1� شناسايي نيازهاي جهانگردان
2� انتخاب محل مناسب براي طراحي مكانهاي گردشگري

3� طراحي مكان با توجه به حفظ الگوهاي طبيعي
4� ايجاد مشوق هاي مورد نياز براي حضور افراد

� تدوين معيارهايي براي پايداري جوامع محلي و اشاعه 
بين دست اندركاران گردشگري روستايي

� تشكيل نشستها و كالسهای آموزشي

ژاپن

1� شناسايي اهداف كلي
2� تدوين راهبرد هاي توسعه گردشگري

3� شناسايي مناطق و تهيه طرح توسعه
4� اجرا

5� ارزشيابي

� متنوع سازي فعاليتهاي مزرعه
� ايجاد محيطي براي گردش و آسايش

� استفاده از منابع انساني

كره 
جنوبي

1� تدوين هدف  نهايي
2� شناسايي اهداف اصلي
3� اتخاذ راهبردهاي پايه

4� سياستها و رويه ها

� رشد درآمدهاي مزرعه
� حفاظت از محيط  روستايي

� استفاده بهتر از منابع روستايي
� ايجاد فضاي تفريحي و امكانات جمعي

� ايجاد مزارع گردشگری با چشم اندازهاي طبيعي
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ويژگيهاي کالبدي
    در ج�دول 9 ويژگيهاي كالبدي روس�تايي در كش�ور تايلن�د و تاي�وان و كاركردهاي آنها  

بررسي شده است.
    شكل گيري الگوي فيزيكي روستا در كشورهاي مختلف ناشي از ويژگيه اي اقليمي، اجتماعي 
و اقتصادي مردم منطقه است. در هر صورت نمي توان يک دسته بندي كلي براي اين منظور ارائه 
كرد. براي اين منظور توجه به ويژگيه�اي اين جوامع از ابعاد مختلف بايس�ته و ضروري به نظر 
مي رسد. براي طرحريزي كالبدي روس�تاهاي داراي جاذبه گردشگري نبايد به صورت ناشناخته 
و ناآگاهانه اقدام به تغيير الگوي فيزيكي روس�تا نمود. زيرا در بيشتر موارد، جاذبه اين روستا در 

دارابودن همين ويژگيهاي كالبدي است.
جدول )9( ويژگيهاي كالبدي در گردشگري روستايي كشورهاي منتخب

مراحل شناسايي ويژگيهاي كالبديويژگيهاي كالبدي روستاييكشور

تايلند

1� ميدان بزرگ يا بنايي تاريخي در مركز روستا
2� مركز محالت

3� گذرگاههاي اصلي
4� معابر و مدرسهها

5 � بازار

1� تعريف اصول و مفاهيم كلي
2� شناخت ويژگيهاي كالبدي

3� شناسايي ويژگيهاي خاص فضايي
4� الگوهايي براي استفاده در طراحي فضاي كالبدي

اس�تفاده از يک الگوي مش�اركتي منعطف در جهت تايوان
دستيابي به يک الگوي فيزيكي مناسب

1� تعريف كامالً سازگار از دايره شناخت و عوامل موثر بر 
طراحي هاي اجرايي و زيرمجموعه هاي آن

2� تعيين مطلوبها و نامطلوبها در هر عمل
3� تعيين وزن هر عامل

4� تعيين زنجيره مشاركت
5� تعيين زنجيره هاي بنيه مشاركتي منعطف

 

تجارب منطقه بندي 
   جدول ش�ماره 10 به دس�ته بندي كش�ورها در زمينه نوع منطقه بندي و معيارهاي مدنظر در هر 

منطقه می پردازد.
    معيارهاي منطقه بندي در كشورهاي مختلف در زمينه گردش�گري بسيار متفاوت است و اين 
تفاوت ناش�ي از تفاوت ديدگاهها و سياستهاي هر كش�ور در جهت توسعه گردشگري مي باشد. 
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منطقه بندي و شناس�ايي مناطق گردش�گري نيازمند مطالعات گس�ترده در زمينه هاي اكولوژيک، 
اقتصادي، اجتماعي است. پس از آن تهيه طرح توس�عه پايه مناطق مد نظر مي باشد. بهتر است اين 

گونه بيان كرد كه منطقه بندي گردشگري بايد با توجه به مطالعات آمايش سرزمين صورت گيرد.
    منطقه بندي هم مي تواند بر پايه الگو هاي مختلفي صورت گيرد. ممكن است يک كشور داراي 
مناطق طبيعي وسيعي باشد. مسلم اس�ت كه منطقه بندي آنها بيشتر در جهت حفاظت از انان باشد. 
كش�وري كه داراي مناطق فرهنگي مختلف مي باش�د، بايد توجه ويژه اي به اي�ن مناطق بكند و 
باتوجه به ش�رايط خود به ارائه معيارهاي متناس�ب و معقولی برای تقس�يم  آنها بپرازد و به توان 

بالقوه توجه نمايد.
 جدول )10( منطقه بندي گردشگري روستايي در كشورهاي منتخب

شاخصها و معيارهاي مورد نظرنوع منطقه بنديكشور

تايلند

ـ	نواحي	مرکزي	حفاظتشده 1
ـ	مناطق	حفاظت	شده	تلفيقي	با	اجازه	ساخت	وساز 2

ـ	مناطق	استفاده	عمومي 3
ـ	مناطق	عمومي	يا	نواحي	استفاده	همگاني 4

ـ	گردشگري	به	منزله	منبع	دوم	درآمد	و	نه	درآمد	جايگزين

آمريكا

ـ	منطقه	گذران	اوقات	فراعت	و	سرگرمي	با	تراکم	شديد 1
ـ	منطقه	عمومي	سرگرمي	و	اوقات	فراغت	در	فضاي	باز 2

ـ	منطقه	محيطزيست	طبيعي 3
ـ	منطقه	طبيعي	استثنايي 4
ـ	منطقه	فرهنگي	و	تاريخي 5

ـ	ضوابط	بايد	انعطاف	بسيار	نسبت	به	عوامل	مختلف	مانند	آب	و	هوا،	
سنتهاي	ملي،	منابع	موجود	و	خواست	شهروندان	داشته	باشد.

ـ	طبقه	بندي	ملي	مکانهاي	پذيرايي،	مساحتها	و	تجهيزات	مورد	نياز	
را	بر	مبناي	بعد	و	ويژگي		جا	و	مکان	اقامت	معين	مي	کند.

ـ	تجهيزات	و	فضاهاي	آزاد
ـ	تجهيزات	ورزشي،	سرگرمکننده	تفريحي

ـ	وسايل	آمد	و	رفت	عمومي	و	...

لهستان

ــرزمينهاي	آمايش	گردشگري	متراکم	که	 ـ	فضاها	يا	س 1
شامل	150	تا	500	مکان	استقرار	و	پذيرايي	گردشگري	در	

هر	کيلومترمربع	است.
ـ	فضاهاي	آمايش	متعادل	مشتمل	بر	40	تا	300	مکان	در	 2

هر	12	کيلومتر
ـ	فضاهاي	آمايش	گسترده	با	10	تا	50	مکان	پذيرايي	در	 3

2	کيلومتر

ـ	منطقه	تجهيزات	گردشگري	و	پذيرايي	اقامتي
ـ	منطقه	گردشگري	زيست	محيطي،	طبيعي

ــه	پيش	را	 ــاي	مفروض	در	منطق ـ	منطقه	محافظت	که	زمينه
دربرمي	گيرد
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توزيع خدمات 
    جدول 11 توزيع خدمات و اهداف آن را در كشورهاي منتخب نشان می دهد.

هدفنوع خدماتكشور

فرانسه

ـ	اقامتگاههاي	دوم 1
ـ	منازل	روستايي	و	اتاق	مهمانسراها 2
ـ	مهمانپذير	هاي	کوچک	روستايي 3

ـ	ايستگاههاي	خدماتي 4
ـ	بوستانهاي		طبيعي		ناحيه	اي 5

ــتاهاي	داراي	 ـ	منزل	و	خانه	هاي	خانوادگي	و	روس 6
مأواي	فراوان

7-	سطوح	آبي،	پايگاههاي	سرگرمي	و	تفريح	روستايي
ـ	اردوگاه	هاي	روستايي 8

ـ	ايجاد	ارزش	مطمئن	در	دوره	تنزل	ارزش	پول
ــهري	20	تا	80	 ــد	از	مناطق	ش ــان	رفت	و	آم ـ	کاهش	زم

کيلومتر
ـ	حفاظت	و	بهسازي	ميراث	غيرمنقول	و	مبارزه	با	مهاجرت	

ـ	ايجاد	درآمد	مکمل	و	خارج	شدن	روستا	از	انزوا
ـ	برآورده	کردن	نيازهاي	محلي

ـ	توازن	بوم	شناختي
ـ	عمران	ميراث	معماري

ـ	ايجاد	فرآورده	هاي	سودآور	و	کامل
ـ	مديريت	و	مهار	نياز

ـ	شکل	گيري	انجمن	هاي	کوچک	صنفي	و	مشارکت	آنها	در	
منافع	آن

اندونزي

ـ	هتلهاي	اقامتي	در	مکانهاي	گردشگري	با	خدمات	 1
آبگرم،	پنکه،	شنا،	استخر	و...	
ـ	تورهاي	بازديد	از	مزارع 2

ـ	تورهاي	جنگل	و	کوهستان		و	بازديد	از	کوههاي	 3
آتشفشان

ـ	تورهاي	بازديد	پارک	ملي	و	حفاظت	شده 4
ـ	تورهاي	ساحلي	و	اقيانوس	گردی 5

ـ	مشارکت	جوامع	روستايي
ـ	افزايش	درآمد	روستاييان	

ـ	افزايش	درآمدهاي	مالياتي	دولت

تايلند

ــي	و	مکانهاي	 ــد	از	جنگله	اي	باران ـ	تورهاي	بازدي 1
گردشگري

ـ	تورهاي	مخاطره	آميز	در	مناطق	اکولوژيک 2
ـ	تورهاي	حفاظت	جنگل 3

ـ	ارائه	بروشور	راهنما	براي	مکانهاي	گردشگري 4

ـ	تشويق	براي	توسعه	مناطق	عقبمانده	
ـ	مشارکت	محلي

ـ	مديريت	محيطزيست
ـ	بازاريابي	پايدار

ـ	برنامه	ريزي	افقي
ـ	قوانين	و	مقررات	مناسب
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  بهسازي بافتهاي باارزش
    جدول12خالصه اي از اه�داف، راهبردها و نتايج و راهكارهاي حاصله از برنامه هاي بهس�ازي 
بافتهاي باارزش را در ش�ماری از كشورهاي منتخب نش�ان مي دهد. نتايج اين برنامه ها در بيشتر 
كشورها بيانگر آن اس�ت كه تأكيد بر مش�اركت جوامع محلي و جلب كمک و همكاري آنها 
يک ركن اساس�ي براي موفقيت در اين برنامه ها است. افزون بر آن هر گونه موفقيت در اجراي 
اي�ن برنامه ها در گرو رفع نيازهاي اساس�ي جمعيت هدف اس�ت. به نحوي كه ابتدا بايد توس�عه 
اقتصادي و رفع بي�كاري رفاه اوليه جمعي�ت را تأمين كرد و اين امر عمدت�ًا خود به صورت هم 

افزايانه اي منجر به حفظ و بهسازي بافتهاي باارزش گرديده است.   
    بايد توجه كرد كه بافتهاي باارزش روس�تايي جزئي از هويت تاريخي روستا است و هرگونه 
مداخله گري بدون داش�تن ديدگاه سيس�تمي همه جانبه نگر و بدون توجه به ساير زيرسيستمهاي 
دربرگيرنده هويت روستايي امكانپذير نمي باشد. به همين علت الزم است قبل از اجراي برنامه ها، 
تحليل دقيقي از ويژگيهاي محيط روس�تايي با تمام اجزا دربرگيرنده آن صورت گيرد تا بتوان با 
مش�اركت مردم بومي و توجه به ش�رايط و فرهنگ بومي و محلي با برنامه ريزي و زيرساختهاي 
اساسي بافتهاي باارزش روستايي را مبتني بر معماري بومي و ذوق و سليقه كارشناسان متخصص 

محلي بازسازي، احيا و نگهداري كرد.
    در اين زمينه برنامه ريزي غيرمتمركز ك�ه همراه با حمايتهاي مالي و قانوني مركز مي باش�د، 
تسهيل گر امر است. نكته مهم اين است كه در بيش�تر كشورها، هدف از اجراي اين برنامه بهبود 
كلي وضعيت روس�تاها بوده اس�ت، تا آنجا كه ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حاكم بر هر 
روستا از چشم برنامه ريزان پنهان نمانده است. بر اين اساس معيارهاي حاكم در آمايش سرزمين 
روس�تايي، قابليتها، پتانس�يل ها و ظرفيتهاي محيطي كه همراه با اصول دقي�ق مديريت پروژه از 
جمله زمان بندي، تحليل هزينه - فايده همراه بوده، توانس�ته اس�ت كه در يک محيط توانمندساز 
روستايي همراه با مشاركت مردم محلي و س�ازمانهاي غيردولتي ضمن مديريت درست بافتهاي 

باارزش آنها را كه جزئي از هويت و ساختار كالبدي روستا هستند، نگهداري كند.
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جدول )12( هدفها، راهبرد ها و نتايج بهسازي بافتهاي باارزش روستايی در كشورهاي گوناگون

نتايج و راهكارهاراهبردكشور

انگليس
بهس�ازي بافتهاي 
باارزش ش�هري و 

روستايي

1- پااليش شهري و طراحي 
سكونتگاههاي جديد

2- برنامه ري�زي اجتماعي 
و آسيب شناسي اجتماعي 

محروميت مناطق
3- برنامه ريزي اقتصادي

� پاكسازي زاغه ها
� انبوه سازي مسكن اجتماعي
� مهاجرت به مكانه اي جديد

� تمركز بر مردم به جاي فضاها و بناهاي فيزيكي
� رفع نيازهاي اساسي

- ارائه وامه اي ويژه به منظور رفع فقر و محروميت � تبعيض نژادي و 
رفع مشكالت

- رفع بيكاري،كاهشدرآمد، بهبود محيط فرسوده و ...
� با بهبود وضع اقتصادي بهبود بافتهاي فرسوده امكانپذير است.

� تعيين كاربري اراضي بر اساس ارزش و كيفيت آنها

آمريكا

تحكيم بيشتر بافت 
روستايي  باارزش 
و رشد و توسعه و 

درآمدزايي 

بهبود قابليتهاي گردشگري 
روستايي با حفظ ديگر منابع 

درآمد روستايي

� تنوع بخشي به شاخص روستايي
� تصميم گيري غيرمتمركز و جلب مشاركت عيني، شفاف و عملي 

مردم
� جلب مشاركت سازمانهاي غيردولتي محلي

بهبود درآمد حاصله تركيه
از گردشگري

مكم�ل  مناب�ع  حف�ظ 
گردش�گري روس�تايي از 

جمله بافتهاي با ارزش

- توسعه جامع روستايي با برنامه ريزي در زيرساختهاي اساسي
� برنامه ريزي محلي به منظور جلب مشاركت مردم بومي

� تحليل دقيق ويژگيهاي بومي و محلي
� اجراي دقيق اصول مديريت پروژه  از جمله زمان بندي نيروهاي 

متخصص و تحليل هاي مالي

فرانسه
حفظ بافت روستايي 
از پيامد هاي صنعتي 

شدن سريع

ايجاد نهاد دولتي در چارت 
براي  برنامه ريزي  سازماني 

حفاظت از ميراث فرهنگي

� ثبت دقيق و تعيين هويت بافتهاي باارزش
� تصويب قوانين بهساي بافتهاي قديمي

اندونزي

ش�رايط  بهب�ود 
بر  كل�ي حاك�م 
روس�تاهاي داراي 

جاذبه گردشگري

بهبود كلي زير سيستمهاي 
روس�تا با ايجاد و تحول در 
س�اختار معيش�ت و تحول 
اقتصادي و زيرس�اختي در 

روستاها

� حفظ هويت و ساختار كالبدي روستايي
� برنامه ريزي چندبعدي و جامع و انعطافپذير

� تحليل پتانسيل ها و امكانات روستايي
� تحليل معيارهاي مرتبط با آمايش سرزمين و ساماندهي فضايي كل 

روستا
� تحليل عوامل موثر بر تخريب بافتهاي باارزش

� توجه به موازين مديريت پروژه
� تحليل كاركرد بافتهاي با ارزش

� مالحظات محلي، براي جلب مش�اركت و حف�ظ معماري بومي 
ومذهبي

اسپانيا
ساختارهاي  حفظ 
بني�ادی و هويت 

بافتهاي با ارزش

� برآورد كارشناسي و چند 
بعدي بافتهاي باارزش

� درجه بندي بافتهاي باارزش 
از نظر ميزان نياز به بازسازي

� نهاد سازي و شبكه سازي در امور بافتهاي باارزش
� جلب مشاركت بخش خصوصي

� جلب مشاركت مردم بومي و محلي
� توسعه زيرساخته اي بنيادی  روستايي
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  ضوابط و مقررات کاربر
    بهره گيري بهينه از پتانس�يل ها و قابليتهاي گردش�گري روس�تايي نيازمند تدوين چشم انداز، 
ضوابط و مقررات مناسب با يک رويكرد راهبردي است. به لحاظ ساختاري ساماندهي تشكيالت 
نه�ادي هماهنگ با رويك�رد غيرمتمركز و با اولويت بخش�ي به مش�اركت جامعه روس�تايي و 
نهادهاي محلي در مديريت امور ضروري مي نمايد. بُعد ديگر قضي�ه متوجه كاربري يا مديريت 

بهره برداري پايدار از قابليتها و پتانسيل هاي گردشگری روستايي است.
    امروزه بحث پايداري به س�ان يک مولفه ضروري و نه يک نش�انگر تجمالتي و گزينشي در 
جريان سياستگذاري در همه بخشها از جمله گردشگري روستايي حاكم است. بنابراين ضروري 
است كه در شناس�ايي، س�اماندهي بهره برداري و مديريت منابع گردش�گري روستايي به شكل 
جاذبه ها، زيرساختها و خدمات مربوطه، رويكرد كاربردي يا مديريت پايدار در راستاي دستيابي 
به گردش�گري روس�تايي پايدار1  مدنظر قرار گيرد. چنين رويكردي در كشورهاي گوناگون با 
هدفهاي معيني مانند توس�عه پايدار روس�تايي، آمايش س�رزمين، حفظ يكپارچگي و همگرايي 
طبيعي و زيس�ت محيطي، درآمدزايي مطمئن و سودآور و توسعه جامع روس�تايي و به طوركلي 
توس�عه پايدار روس�تايي دنبال مي ش�ود. براي تحق�ق چنين هدف�ي راهبرد هاي متفاوت�ي مانند 
س�اماندهي فضايي در س�طح كالن با يک رويكرد چندرشته اي، بررس�ي هاي جامع امكان سنجي 
و پيمايش فضايي گردش�گري، ناحيه بندي2  ، س�اماندهي خدمات حمايتي و تكميلي، شناس�ايي 
قابليتها، پتانسيل ها، مطالعات مكانيابي و امكان س�نجي و تلفيق گردشگري روستايي به سان يک 
مولفه در راهبرد كالن توس�عه پايدار روس�تايي و حتي در س�طح كالن در چارچوب توسعه ملي 

مطرح شده است.
   در تدوين سياس�تهاي راهب�ردي و راه�كاري اجرايي كارب�ري پايدار در حوزه گردش�گري 
روستايي بهره گيري از يک رويكرد چندبعدي و همه جانبه نگر ضروري مي نمايد. بدين سان كه 
الزم است همه ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و بوم شناختي در كاربري آمايشي پتانسيل هاي 
گردشگري روستايي لحاظ ش�د. حفظ معماري س�نتي، هويت فرهنگي � تاريخي، منابع طبيعي، 
زيرس�اختها، زيس�ت بوم ها و جاذبه هاي طبيع�ي � از جمله عناص�ر راهبرد هاي نظام مندس�ازي 

كاربري در حوزه گردشگري روستايي به شمار مي روند. 

1- Sustainable Rural tourist
2- Zoning Rural tourist 
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    با توجه ب�ه چندبع�دي و چن�د مولفه اي ب�ودن راهبردهای يادش�ده نياز اس�ت ك�ه در پرتو 
سياس�تگذاري راهب�ردي، فعاليت كنن�دگان مختل�ف در ارتباط با مولفه هاي بر ش�مرده ش�ده، 
هماهنگ شوند و اين امر مي طلبد كه دولت به مش�اركت با نهادهاي محلي و جوامع روستايي و 

بخش خصوصي همت گمارد. 
   در هر صورت رويكرد آمايش�ي برای بهره ب�رداري متوازن و كاربردي متع�ادل از ظرفيتهاي 
گردشگري روس�تايي مقوله اي اس�ت كه بايس�تی به آن توجه ش�ود. از اين راه، از هر منطقه و 
ناحيه بس�ته به توان و ظرفيته�اي موجود، بهره برداري ب�ه عمل مي آيد و از تخري�ب جاذبه ها و 
زيرساختهاي گردشگري به واس�طه جذب گردش�گری بيش از ظرفيتهای موجود جلوگيری به 
عمل خواهد آمد، زيرا كه اين امر ممكن است كه در كوتاه مدت درآمد خوبی داشته باشد، اما در 

بلندمدت پاسخگو نباشد. 
    دركنار بهره گيري آمايش�ي و متوازن از ظرفيتهاي موجود ض�روري مي نمايد كه با رويكرد 
آينده نگرانه و پيش بيني درخواس�ت براي گردشگری و جذب گردش�گر، به ظرفيت سازي 1 در 
حوزه گردشگري روس�تايي توجه ش�ود. كاربري بهينه در حوزه گردش�گري روستايي نيازمند 
بهبود ظرفيته�ا مديريتي دس�ت اندركاران امر از جمله جامعه روس�تايي و تش�كل هاي دس�ت-

اندركار در اين راستا، ارائه خدمات آموزشي، اطالع رساني و مشاوره دهي به آنها در قالب ترويج 
گردشگري روس�تايي  و فرهنگ س�ازي در س�طح جامعه روس�تايي با بهره گيري از رسانه هاي 
گروهی اس�ت. چگونگي جذب گردش�گر، بهره گيري و حف�ظ جاذبه هاي گردش�گري، ارائه 
خدمات به گردش�گران و... در مديريت كاربري در حوزه گردشگري روستايي قابل مالحظه به 

نظرمي رسد.

1- capacity building
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جدول )13( هدفها، راهبردها و نتايج  مقررات كاربري

نتايج و راهكارهاراهبردهدفكشور

ساماندهي فضايي كالن و مبتني بر توسعه متوازن روستايياستراليا
ديدگاههاي چندرشته اي

تعيين معيارهاي اساس�ي تأثيرگ�ذار بر كاربري 
اراضي از جمله معيارهاي جمعيتي، زمين شناسي و 
آمايشي و تدوين قوانين جهت ضابطه مندكردن 

كاربري بر اساس اين معيارها

اندونزي

و  س�رزمين  آماي�ش 
اختص�اص كارب�ري بر 
اس�اس ت�وان و قابليت 

منطقه

مطالعات جامع        امكان سنجي و 
شناسايي فضاهاي گردشگري

تخصيص بهينه كاربري
حفظ اكوسيستم ها تنوع و پوشش گياهي طبيعي 

منطقه
توس�عه فضاه�اي طبيعي ب�ر اس�اس قابليتهاي 

زيستمحيطي و توان اكولوژيكي منطقه

حفظ همگرايي و همگني كره
طبيعي محيط زيست

منطقه بن�دي حوزه ه�اي فعاليت�ي 
گوناگون

حفظ انسجام فعاليت بخشه اي گوناگون
بهبود دسترس پذيري به فعاليتهاي مكمل

بهينهسازي در اختصاص كاربريهاي گوناگون

بهب�ود ج�ذب درآمد از تايلند
حوزه هاي گردشگري

برنامه ريزي توسعه خدمات مكمل
تعيي�ن قابلي�ت مناط�ق در جذب 

خدمات

افزايش زمان اقامت گردشگران
تخصيص ضابطه مندي كاربري مبتني بر تحليل هاي 

آمايشي
آينده نگري در توسعه گردشگري

سطح بندي مناطق روستايي از نظر توسعه جامع روستايهند
سطح برخورداري خدمات

تخصيص متناسب و بهينه زيرساختهاي توسعه و 
كاربري مورد نياز آنها

اس�تفاده مناس�ب و بهين�ه از امكان�ات با تعيين 
اولويتهاي توسعه اي منطقه

فرانسه
مص�رف بهين�ه منابع و 
جلوگي�ري از هرزرفتن 

آن

تعيين الگوي كاربري بر اساس نياز 
گردشگري

استفاده معقوالنه از منابع كمياب
تعيين ويژگيهاي فيزيكي و اقليمي زمينها بر پايه 

نيازهاي گردشگري

ژاپن
محيط ه�اي  بهس�ازي 
روستايي و ارتقای سطح 

توسعه روستايي

توس�عه خدم�ات گردش�گري با 
توجه به ميزان و قابليت زمينهای در 

دسترس و نوع جاذبه گردشگري

توجه به ديدگاههاي محل�ي و رعايت عدالت و 
جلب رضايت مردم بومي در تخصيص كاربري

تسهيم سودآوري مالي با مردم و سازمانهاي محلي
حفظ ساختار روستايي و جلوگيري از رشد ناموزون 

آن
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  برنامه ريزي محلي
    س�اماندهي و مديريت گردش�گري روس�تايي به صورت هماهنگ و هدفمن�د و فرآيندمدار 
نيازمند برنامه ريزي منسجم و مناسب است. برنامه ريزي گردشگري روستايي در سطوح مختلف 
صورت مي پذيرد. در سطح ملي برنامه ريزي گردشگري روستايي در پرتو سياستگذاري راهبردي 
گردشگري ملي و برنامه هاي توسعه ملي به انجام مي رس�د. با توجه به سطح كاربري و ظرفيتها و 
منابع گردشگري روستايي كه در س�طح محلي ظهور و تداوم مي يابد، نياز است كه برنامه ريزي 
محلي مناس�ب ب�راي س�اماندهي گردش�گري روس�تايي ص�ورت پذي�رد. برنامه ري�زي محلي 
گردش�گري روس�تايي با هدفهايي مانند بهره برداري بهينه از منابع محلي و تأمي�ن نيازمنديهاي 
محلي، ظرفيت سازي در سطح محلي، جلب مشاركت مردم و جامعه روستايي، توانمندسازي مردم 
محلي و تحريک رشد اقتصادي جوامع روستايي، حفظ يكپارچگي و انسجام قومي و فرهنگي در 

سطح جامعه روستايي و به طور كلي تسهيل توسعه پايدار روستايي صورت مي پذيرد. 
    برنامه ريزي محلي براي گردشگري روستايي نيازمند مالحظه انگاره هايي همانند تمركززدايي 
و برنامه ريزي غيرمتمركز، ساماندهي ساختاري مناسب براي برنامه ريزي محلي، تلفيق برنامه هاي 
توسعه گردشگري روستايي در چارچوب كالن توسعه محلي و توسعه روستايي، هماهنگ سازي 
سطوح مختلف برنامه ريزي، تسهيل مشاركت جوامع روستايي در فرآيند برنامه ريزي و مديريت 
امور و بهره گيري از نهادهاي محلي و تشكل هاي روستايي در برنامه ريزي و مديريت و حمايت 

از شكل گيري كسب و كار هاي خدماتي در حوزه گردشگري روستايي است.
   در صورت برنامه ريزي محلي اثربخش و كارامد، زمينه هماهنگي كارگزاران امر، بهره برداري 
بهينه از ظرفيتهای موجود و ظرفيت سازي در س�طح مطلوب، ارائه مشوق ها و تسهيالت حمايتي، 
تسهيم هزينه، منابع و منافع، تنوع بخشي به گزينه هاي اش�تغال و درآمدزايي در راستاي معيشت 
روس�تايي پايدار، س�اماندهي مش�اركت جامعه روس�تايي در همه حوزه هاي ازجمل�ه مديريت 

گردشگري روستايي فراهم مي شود.
    برنامه ريزي محلي براي توسعه گردشگري روس�تايي مي بايست با رويكرد اقتصادي، آمايشي 
و جام�ع و آينده نگر به انجام برس�د. در اين راس�تا شناس�ايي قابليتها و ظرفيته�اي موجود براي 
جذب گردش�گر، خدمات مورد نياز، زيرس�اختهاي نيازمند توسعه و كنش�گران امر، گام سخت 
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برنامه ريزي محلي براي توسعه گردشگري روستايي به ش�مار مي رود و در گام بعد نياز است كه 
كارگزاران امر و نمايندگان جامعه روس�تايي به ويژه نهادهاي محلي و تشكل هاي روستايي پس 
از رايزني به كار دعوت شوند و با تشكيل كميته كاري و با تسهيلگران ارگان هاي دولتي نسبت 

به برنامه ريزي محلي مشاركت گرايانه در حوزه گردشگري روستايي بپردازند.
    تدوي�ن اقدامات مورد ني�از، برنامه  زماني، راهكاره�اي اجرايي، منابع م�ورد نياز و چگونگي 
تخصيص منابع، س�ازوكارهاي هماهنگ�ي، مديريت و ارزش�يابي از جمله عناصري هس�تند كه 
بايستيدر برنامه ريزي محلي براي توسعه گردشگري روستايي مد نظر قرارگيرند. بار ديگر تأكيد 
مي شود كه برنامه ريزي در سطح محلي مي بايست با ديگر مولفه ها در سطح محلي و نيز در سطوح 

باالتر هماهنگ و همگام شود.
 جدول )14( هدفها، راهبرد ها و نتايج تجارب برنامه ريزي محلي

نتيجه گيري و راهكارهاراهبردهدفكشور

بهره برداري بهينه از منابع محلي چين
و رفع نيازهاي  محلي

غيرمتمركز  برنامه ري�زي 
روستايي از راه تاسيس نظام 

كمون

- حفاظ�ت از منابع محل�ي و حفظ رون�د پايدار 
بهره برداري از منابع

� تفكيک منابع زراعي و غيرزراعي كسب درآمد
-  بهره برداري چند منظوره از منابع كشاورزي

� جهت گيري به س�مت گرو ههاي ك�م درآمد 
روستايي و هزينه كم اجراي برنامه

ظرفيتس�ازي محل�ي و جلب اندونزي
مشاركت فعال مردم

برنامه هاي توسعه ايالتي شامل 
تمركززدايي، تجمع زدايي و 

اداره مشترک جامعه محلي

� بهبود راهكارهاي مديريتي سطوح محالت مبتني 
بر صالحيتهاي      ذينفعان

- تسهيم در آمدهاي مالي گردشگري و  ديگر منابع 
در ميان مردم محلي

� توانمندس�ازي كنشگرانه توس�عه گردشگري 
روستايي

آمريكا
توانمن�د س�ازي محيط ه�اي 
روس�تايي در بهب�ود ظرفيت  

اقتصادي روستايي

برنام�ه ريزي مش�اركتي 
روستايي براي توسعه جوامع 

محلي

� هماهنگي و انسجام برنامه هاي توسعه روستايي
� جلب مشاركت سازمان هاي محلي و مردم بومي

- توسعه گردشگري مبتني بر قابليتهاي روستايي و 
مسئوليت پذيري در برابر برنامه ها

تركيه

حفظ  يكپارچگي و انس�جام 
قوميتها و فرهنگه�اي محلي 

روستايي
توس�عه منابع محلي به منظور 

توسعه محلي

ايجاد نهادهاي همگن محلي

� توسعه فرهنگ بومي براي جذب گردشگر
- توسعه روحيه همكاري و مشاركت محلي براي 

بهبود فضاهاي گردشگري
� حفظ معماري بومي و سليقه هاي محلي در جهت 

توسعه گردشگري
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ضوابط و مقررات مسکن 
    يكي از ملزومات ساماندهي يک نظام حمايتي � خدماتي براي توسعه پايدار گردشگري روستايي، 
همانا تأمين مسكن يا خدمات اس�كان براي گردشگران مي باشد. در اين راس�تا ضروري است كه با 
سياستگذاري  هدايتي � حمايتي و تسهيلگري نهادي، زمينه براي بهره گيري از امكانات موجود و نيز 
توسعه يا ساخت وساز مسكن و س�اختمانهای جديد براي بهره مندي گردشگران فراهم آيد. با توجه 
به اهميت اين مولفه، همان طور كه در جدول 15 آمده اس�ت، كشورهاي مختلف برگزيده با تدوين 
راهبرد هاي مناسب در راستاي تحقق هدفهاي مورد نظر گام برداشته اند. در واقع فراهم سازي مسكن و 
خدمات اسكان در بخش گردشگري روستايي بر پايه توسعه زيرساختهاي مورد نياز به انجام مي رسد 
و با مولفه هايي مانند مسكن روستايي، معماري بومي، هويت محلي مرتبط مي باشد. نخستين رهنمودي 
كه در اين راستا بايستي س�رلوحه كار قرارگيرد، تدوين ضوابط و مقررات متناسب با شرايط جامعه 

روستايي و همساز با راهبرد كالن توسعه روستايي است.
    بهره گيري از پتانسيل هاي موجود، مرمت و بازسازي بافت و معماري روستايي جهت حفظ ارزش 
فرهنگي، تايخي و هويتي آن، تلفيق و بهره گيري از جاذبه هاي طبيعي در توسعه مسكن زيبا و جذاب 
يا برخورداري از نما يا فضا يا چشم انداز جذاب، حفظ سيماي روستاي، مقاوم سازي بناهای موجود به 
ويژه بافتهاي فرسوده از جمله عناصر راهبردی توسعه مسكن مناسب براي گسترش توسعه روستايي به 

شمار مي رود. 
    گفتنی است كه تدوين راهبردی ضوابط و مقررات مسكن روستايي با رويكرد توسعه گردشگري 
روستايي براي دستيابي به اهداف مرتبط با ساماندهي گردشگري روستايي نظير جذب گردشگر بيشتر، 
كس�ب درآمد و تحقق اهداف اقتصادي و توسعه پايدار روستايي و توس�عه زيرساختها با ساماندهي 

مسكن روستايي همساز و همراستا مي باشد.
    براي رس�يدن به دس�تاوردهاي مورد نظر در يک چش�م انداز بلندمدت و راهبردی، الزم است كه 
سياستها و مقررات تدوين شده براي ساماندهي مسكن روستايي با رويكرد جذب گردشگر در برنامه 
هاي كالن بخشي مسكن تلفيق شود و دولت از طريق حمايتهاي نهادي اجراي سياسته اي يادشده را با 
مشاركت بخش خصوصي و جامعه روستايي تسهيل نمايد. براي رسيدن به مسكن پايدار  الزم است، 
سيماي روس�تا و نيز نظام اجتماعي، معيش�تي، اقتصادي و فرهنگي حاكم در نظر گرفته شود و براي 
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ساخت وسازهاي جديد مكانيابي صورت گيرد. در اين راستا تدوين و پياده سازي آيين نامه يا نظام نامه 
مهندسي ساخت و ساز روستايي با رعايت جنبه هاي فني � مهندسی ضروري مي نمايد.

    بهره گيري از مصالح محلي، رعايت ارزشهاي بومي � محلي، بهره گيري از كارشناسان و متخصصان 
آگاه از اصول ساخت و ساز مسكن روستايي در پياده سازي طرحهاي يادشده و بهره گيري از نهادهاي 

محلي در مديريت امور در پيشبرد راهبرد هاي بر شمرده شده سودمند و بايسته است.
 جدول )15( هدفها، راهبردها و نتايج از تجارب ضوابط و مقررات مسكن

نتايج و راهكارهاراهبردهدفكشور

ژاپن

بهره گيري از هم�ه توانهاي 
محيط�ي در جه�ت اهداف 
اقتصادي و همچنين توجه به 

معيارهاي زيست محيطي

ايجاد مهمانسرا و ديگر امكانات سكونتي 
در محيط هاي داراي جاذبه گردشگري

- توسعه زيرساختها بر اساس مجوزهاي دولتي
توجه به معيارهاي ساخت وساز مانند مكانيابي، استحكام 
ساختمان، حفظ محيط زيست، كسب مجوزهاي قانوني 

و رعايت معيارهاي ايمني در ساختوساز

كره 
جنوبي

از  بهين�ه  بهره ب�رداري 
قابليت هاي گردشگري

طراحي م�زارع گردش�گری توس�عه 
كشاورزی در نواحي مستعد

- توجه به ضوابط اساسي ساخت وساز بر اساس قوانين 
وزارتخانه امور ساختمان ها

- مكانيابي آن در نواحي مس�تعد گردشگري بر بنياد 
معيارهاي موثر در مكانيابي

- بهبود عمليات مديريت محلي

فنالند
هلند
فرانسه

س�اختهاي  زي�ر  توس�عه 
گردشگری روستا

ايجاد كلبه هاي روستايي در نواحي مستعد 
فنالند

خانه هاي روستايي درفرانسه )ژيت(
- مديريت محلي، خدمات مكمل گردشگری

اندونزي
ساماندهي سكونتگاه روستايي

درآمده�اي  و  بهب�ود 
گردشگري

طبقه بن�دي روس�تاها بر اس�اس بافت 
فيزيكي كالبدي و رقابت  برنامه ريزي 

مسكن بخش گردشگري

� ضابطه مندكردن اسكان جميعت و روستاهاي داراي 
جاذبه گردشگري

-  به كارگيري مصالح بومي و دانش محلي براي ساخت 
و ساز

تركيه
توسعه گردشگري و كسب 
بخش�ي  بيش�تراز  درآم�د 

گردشگري

ايجاد مسكن جديد در روس�تاها داراي 
جاذبه بازس�ازي و بهس�ازي مس�اكن 

فرسوده روستايي

- حفظ سيماي بومي روستا
- ادغام اصول فني ساخت وساز 

-  معماري محلي روستايي شامل به كارگيري مصالح 
بومي، دانش فني بومي و متخصصان محلي

تايلند
ساماندهي فضاهاي روستايي 
و حفاظت از منابع و قابليتهاي 

گردشگري

توسعه ساخت وس�ازهاي فني بومي و 
قانونمند در مكانهاي روستايي

- بهبود مديريت سنتي در س�اخت وساز جهت حفظ 
جاذبه  گردشگري 

- جلب مش�اركت محل�ي ب�راي ايمن�ي و حفاظت 
زيرساختهاي گردشگری

پروژه هاي تايوان استانداردس�ازي 
توسعه مسكن روستايي

پروژه هاي محلي در ساختوساز مسكن 
روستايي

- توجه به استاندازد هاي محلي در ساخت مسكن
- توجه به ويژگيهاي محلي هر منطقه

جمهوري 
چک

بهبود سطح رفاه گردشگرانه 
آين�ده  توس�عه  ب�راي 

گردشگري

- ايجاد موسس�اتي ب�راي ارائه خدمات 
سكونتي موقت و دائمي

- طراحي كمپ هاي سكونتي با امكانات 
اوليه

- توجه به ابعاد فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي در طراحي 
مسكن روستايي

- توجه به توازن محيطي منطقه براي جلوگيري از برهم 
خوردن تعادل هاي موجود
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 جمع بندي نهايي
    مطالعه تجارب جهاني و ادبيات و س�وابق طرحهاي پژوهشي نش�ان مي دهد كه الگوها و روشهاي 
برنامه ريزي و منطقه بندي و نيز مداخله در بافتهاي باارزش و داراي جاذبه گردشگري براساس شرايط 
و وضعيت مكاني و تاريخي متفاوت بوده است. بنا بر اين گرچه نمي توان الگو و روش واحدي را از 
بين تجارب موجود انتخاب و آن را اجرا كرد، از قانونمنديهاي حاكم بر آنچه به نتيجه رس�يده است، 

مي توان براي تدوين الگو و روش متناسب با مسئله مورد بررسي، استفاده كرد.
    نكته ديگر اينكه تفكيک برنامه ريزي كالبدي از برنامه ريزي توسعه گرچه ممكن و اجرايي است، 
اما به سهولت امكانپذير نيست. به ديگر سخن، رويكرد كلي و عام حاكم بر برنامه ريزي گردشگري 
در بيشتر موارد »برنامه ريزي براي توسعه گردشگري« است كه البته بخش�ي از آن به ابعاد كالبدي 
و زمينه هاي فيزيكي آن مربوط مي شود. از اين رو در اس�تفاده از تجربيات موجود براي برنامه ريزي 

كالبدي حوزه هاي گردشگري روستايي بايستي برداشتي ديگر از مفاهيم و ادبيات موجود داشت.
  • با در نظر گرفتن نكات مقدماتي و اوليه فوق محور هاي اساس�ي كه در اين مطالعه مي توان به 

مثابه قانونمنديهاي عام از آن بهره گرفت، به شرح زير آورده مي شود:
� برنامه ريزي براي توسعه گردشگري در مناطق و در كش�ورهاي مختلف از الگوهاي متفاوتي 

تبعيت كرده است. 
� برنامه ريزي گردشگري در سطوح مختلف تعريف شده و در ادامه سطوح ملي و منطقه اي سطح 

برنامه ريزي محلي به ويژه در برنامه ريزي گردشگري روستايي مورد تأكيد قرارگرفته است.
� افزون بر اهداف متنوع توسعه گردش�گري، از ديدگاه فضايي � كالبدي، توسعه منطقه اي، كاهش 
نابرابري منطقه اي و سرانجام تسريع در رش�د و توسعه منطقه اي در مناطق كمتر توسعه يافته در برابر 

مناطق ديگر از اهداف مهم برنامه ريزي و توسعه گردشگري در خارج و داخل كشور بوده است.
� الگوي برنامه ريزي گردش�گري در بيشتر كش�ورها و مناطق مختلف كش�ور و نيز در ادبيات 
دانشگاهي، گرايش بيشتری به »برنامه ريزي راهبردی« پيدا كرده است. تجربه ژاپن به اين نوع 

برنامه ريزي در حوزه هاي گردشگري تأكيد می ورزد.
� معيارهاي متفاوتي براي منطقه بندي و تعريف محدوده هاي مناطق گردش�گري ارائه ش�ده اس�ت. 
معيارها و عوامل عملكردي مثل مناطق محيط زيس�تي، مناطق و منابع طبيعي، فرهنگي، تاريخي و ... 
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يا كميت و كيفيت جاذبه ها و فضاهاي باارزش براي گردش�گري مثل تجربه لهستان. اما با تجربه و 
ادبيات داخلي شاخصهاي متفاوتي را براي منطقه بندي مشخص كرده اند مثل عوامل جغرافيايي، مبدا و 
مقصد گردشگري، كانونهاي گردشگري، انگيزه ها و بسياري عوامل ديگر. اما مي  توان گفت تاكنون 

به دسترسي و پيوستگي فيزيكي � كالبدي در  اين منطقه بندي توجه بيشتري شده است.
� براي توزيع خدمات گردش�گري معيارها و ضوابط تعريف شده و يكس�اني ديده نمي شود، اما 
تبعيت از معيارهاي عمومي توزيع خدمات روس�تايي مثل مركزي�ت مكاني، جمعيت و فاصله از 
ش�هر در كنار اهميت و جايگاه جاذبه مورد نظر در مح�دوده مورد مطالعه در تعداد بيش�تري از 

مطالعات مدنظر بوده است.
� در زمينه مداخل�ه در بافتهاي باارزش و جاذبه ه�اي فيزيكي � كالبدي، ديدگاههاي بهس�ازي 
)انگلستان، آمريكا و اندونزي( و حفاظتي ) فرانس�ه، تركيه و ايتاليا( بيشتر از ديگر ديدگاهها و 
رويكرد هاي نظري مورد توجه بوده اس�ت. در هر صورت مداخله در بافته�اي باارزش در اغلب 

تجارب موجود كنترل شده و تحت مديريت نهادهاي خاص بوده است.
� در توزيع و استقرار كاربريها، اصولي همچون، حفظ معماري بومي و محلي، هويت فرهنگي � 
تاريخي، حفظ منابع طبيعي، وجود زيرساختهاي الزم و چش�م انداز جاذبه هاي طبيعي مد نظر بوده 

است. با اين حال ضوابط و مقررات يكساني براي اين منظور وجود ندارد.
� در زمينه مسكن در بافتهاي باارزش و مناطق جاذبه دار اصول و معيارهاي كلي پذيرفته شده است. 
از جمله اين اصول به نما يا چشم انداز جذاب، حفظ سيماي روستا، مقاوم سازي بناهای موجود و امكان 

استفاده چندمنظوره براي اقامت ساكنان و گردشگران بر حسب فصلهای گوناگون بوده است.

طرحها و تجربه های داخلي
    در بررس�ي منابع و م�رور ادبيات موج�ود در بانكهاي اطالعات�ي و مراكز پژوهش�ي داخلي 
پايان نامه هاي دانش�گاهي در مقاطع كارشناسي ارش�د و دكترا و نيز خالصه طرحهاي پژوهشي 
انجام ش�ده توس�ط دس�تگاههاي اجرايي )تا آنجا كه اطالعات آنها ثبت و ضب�ط گرديده و در 
دسترس بودند( بررسي ش�دند. در اين بررس�ي حدود 130 پايان نامه با كليدواژه هاي اصلي طرح 

شناسايي شده و چكيده آنها استخراج و مطالعه گرديد.
    در مرحله بعد با بررسي اين چكيده  شماری از اين منابع از شمول بررسي خارج شدند. در نتيجه 

173 تجارب جهاني و داخلي



اين سرند اطالعاتي، بيش از دو س�وم پايان نامه هاي شناسايي ش�ده حذف و نزديک به يک سوم 
آنها در اين گزارش معرفي شده اند. در صورت ادامه اين س�رند اطالعاتي، امكان اولويت بندي و 
دس�ته بندي اين پايان نامه ها نيز وجود دارد كه در اين مرحله با اطالعاتي كه وجود داشت، بدون 
اولويت و فقط در قالب دس�ته هاي موضوعي دسته بندي ش�دند. پس از بررسي چكيده هاي ثبت 
شده به تعداد زيادي از پايان نامه هاي مرتبط با موضوع در دانش�گاهها و مراكز پژوهشي مراجعه 

گرديد و پس از مطالعه آنها، كار فيش برداري انجام شد. 
    گرچه كمت�ر پايان نامه اي را مي توان نام برد كه از نظر عنواني ب�ه موضوع اين تحقيق نزديک 
باشد، در اين پايان نامه ها به يكي از ابعاد توسعه گردشگري، برنامه ريزي گردشگري، گردشگري 
روس�تايي، ضواب�ط و مقررات طراح�ي فضاهاي گردش�گری و س�رانجام ضواب�ط برنامه ريزي 
گردشگري روستايي پرداخته ش�ده است.     در مرحله شناس�ايي طرحهاي پژوهشي، 155 طرح 
كه در بانكهاي اطالعاتي ثبت شده بودند با كليدواژه هاي اصلي طرح، شناسايي شدند. در بررسي 
اين طرحها 47 طرح ارتباط بيش�تري با موضوع پژوهش برقراركردند. به نظر مي رسد تنها يک1  

عنوان پژوهشي ثبت شده در بانک اطالعاتي با اين پژوهش ارتباط كاملي دارد. 
    در زمينه مقاله ها، بيش از 213 مقاله با موضوعات گردش�گري و روس�تايي شناسايي شد كه 
از اين مقاالت تعداد انگشت ش�ماری با موضوع مورد مطالعه ارتباط مس�تقيم يا غيرمستقيم پيدا 
مي كرد. منابع منتشرشده به صورت كتاب نيز اغلب ترجمه می باشند يا در زمينه هاي برنامه ريزي 

گردشگري و توسعه روستايي نظريه پردازي می كنند.
    در جمع بندي مي توان گفت منابع موجود در حوزه ادبيات داخلي عمدتًا به توس�عه گردشگري 
و برنامه ري�زي براي آن پرداخته ان�د، اما در همين منابع نيز بخش�هاي زي�ادي از ابعاد كالبدي و 
حوزه هاي گردشگري مورد بحث قرارگرفته و بررسی شده است. در اين فصل از گزارش ضمن 
معرفي اجمال�ي مطالعات باال بر نتيجه گيريه�اي احتمالي يا موضوعاتي كه جنب�ه كالبدي دارند، 

تاكيد مي گردد و نتيجه موضوعات و محتواي مطالعات و ادبيات اعالم می شود. 

1-  اين پژوهش كه با عنوان »بررسي چگونگي ارائه الگوهاي گردشگري روستايي در ايران« در بانک ثبت گرديده است و مقرر بوده توسط آقای 
دكتر مهدوی در معاونت پژوهشی دانشگاه تهران انجام شود، ظاهراً پيشترفتي نداشته و بررسی های بعدی گويای آن مي باشد كه در مراحل اوليه 

متوقف شده است.
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طرح جامع توسعه جهانگري در ايران )سال 1351(   
    در اين طرح ابتدا اش�كال مختلف گردش�گري در ايران  بررس�ي مي گردد، س�پس به بررسي 
تنوع جريان كنوني گردشگري، تنوع در انگيزه ها، محل، نوع اقامت، سطح مخارج، وسايل حمل 
و نقل و... مي پردازد. س�پس مكانهاي مورد نظر ي�ا جاذبه هاي مورد بازدي�د و محلهاي اقامت به 
تفكيک گردشگران وارد شده )داخلي و خارجي( مطالعه مي شوند. اين طرح، به منظور پيش بيني 
زيرساختهاي اساسي گردش�گري و پيامدهاي مرتبط با آن، مناطق گردشگري را براي مشتريان 
داخلي و خارجي مش�خص مي كند. به طوري كه گردش�گر داخلي بيش از هر چيز در جستجوي 
مناطق گذاران تعطيالت در كنار دريا و يا در كوهس�تان اس�ت، از تجهيزات ش�هرهاي بزرگ 
)اغلب در ديدار با خويشان( اس�تفاده مي كنند و به ندرت به گردشگري فرهنگي توجه مي شود. 
گردش�گر بين المللي نيز به طرف جاذبه هاي مهم گردشگري كه از بديع ترين مناظر تشكيل شده 
است، كشيده مي شود و به سواحل چندان عالقه مند نيس�ت و در شهرهاي مهم گردشگري مانند 
اصفهان و ش�يراز )مناس�ب بودن آب و هوا نيز در اين انتخاب نقش دارد( اقامت مي كند. بدين 
ترتيب بر اساس نوع بازديدكننده، حوزه هاي كالن گردشگري تفكيک مي گردند. بر همين مبنا 
با توجه به همه جاذبه هاي گردش�گري در شهرهاي ايران، زيرس�اختهاي مورد نياز براي آنها به 

تفكيک نقاط گفته شده, مورد ارزيابي و تحليل قرار مي گيرد. 
    در طرح جامع توس�عه گردشگري ايران كه توسط »مشاوران گردش�گر كنسولت« تهيه شده 
است، كش�ور به 12 منطقه كه از حيث فعاليتهاي گردش�گري از نوعي همگوني برخوردارند، به 
شرح زير تقسيم ش�ده اس�ت: تهران، منطقه تهران، منطقه اصفهان، منطقه ش�يراز، منطقه مشهد، 
منطقه خزر، منطقه خوزس�تان، منطقه خليج فارس، كرمان، زاگرس مركزي و منطقه كردستان، 

آذربايجان، كوير بلوچستان.

مباحث گردشگري در طرح پايه آمايش سرزمين ايران )سال 1363 (
    اين طرح با بررس�ي محدودي�ت فصلي در انتخاب مناطق گردش�گري و محدود ش�دن فضاي 
گردشگري به چند منطقه مشخص از يک سو و افزايش تقاضاها به دنبال رشد اقتصادي و افزايش 
جمعيت در آينده از س�وی ديگر، ضرورت توس�عه فضاهاي گردش�گري را مطرح مي نمايد. لذا 
براي پاس�خگويي به افزايش تقاضاها و ايجاد زمينه براي جذب بيشتر گردشگر ايراني و خارجي 
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الزم اس�ت1 اقداماتي در جهت س�اماندهي فضاهاي موج�ود و عرضه متنوع ت�ر فضاهاي جديد 
متمركز ش�ود. اين طرح فضاهاي موجود گردشگري كش�ور را به دو دسته س�ياحتي و زيارتي 
تقس�يم مي كند و تأكيد مي كند به دليل فصلي بودن فضاهاي گردش�گري، بازده سرمايه گذاري 
در آنها با نوسانات جوي تغيير مي كند؛ لذا فضاهايي بيش�تر مورد نياز است كه نوسانات كمتري 
داش�ته و در نتيجه س�رمايه گذاري در اين فضاها بازده مطمئن تري دارد. ويژگيهاي فضاهاي ياد 

شده بدين شرح است:
    مناطق س�ياحتي : در اين مورد مي توان زمينه هاي جديدي را جس�تجو كرد. به فرض، بخش�ي 
از تقاضاها را در فصل زمستان، از شمال كش�ور به جنوب معطوف داشت و در فصل تابستان در 
ساير مناطق توزيع را متعادل تر كرد. البته ضمن اينكه به اين گونه فضاها به دليل ويژگيهايي كه 

دارند بايد توجه خاص داشت، به سازماندهي فضايي آنها نيز بايد حساسيت نشان داد.
   مناطق زيارتي : ب�ه دليل محدودي�ت و موقعيت خاص اي�ن گونه فضاها، مانند مش�هد و قم و 
ديگر مناطق زيارتي در داخل كش�ور، امكان معطوف كردن توجه مردم از آنها به س�اير مناطق 
كمتر وجود دارد. لذا در مورد اين گونه فضاها، نخس�ت بايد به دنبال توزي�ع متعادل تر تقاضاها 
در تمام فصلها باش�يم، دوم  فضاهاي مربوط به اين عملكردها س�ازماندهي ش�ود و گردش�گري 
از عملكردهاي اصلي اين فضاها محس�وب ش�ده و هنگام اس�تقرار س�اير فعاليتها با توجه به اين 

موقعيت  تصميم گيري شود.
   فضاهاي جديد گردشگري : به دنبال هدفهاي آمايش مبني بر استفاده از همه امكانات و قابليتها 
در توسعه، الزم است با در نظر گرفتن هدفهاي تعيين شده در توسعه گردشگري، فضاهاي جديد 
گردشگري شناسايي و انتخاب شوند. لذا آماده سازي و باروركردن همه جاذبه هاي گردشگري با 
پيروی از يک نظام جامع و ايجاد قطبهاي گردشگري جديد در مناطقي كه در زمينه هاي محدود 
يا چند وجهي قابليتهاي در خور توجهي داشته باشند، از عوامل اصلي توسعه منطقه اي گردشگري 
به ش�مار مي آيد. افزون بر وجود جاذبه ها در فضاهاي جديد گردش�گري، يكي ديگر از عوامل 
مهم در گس�ترش گردش�گري، ايجاد فرهنگ پذيرش در مردم منطقه اس�ت ك�ه از چند طريق 

صورت مي پذيرد:
- با آموزش و زمينه س�ازی، مردم منطقه آماده پذيرای از ميهمانان جديد و غيربومي می ش�وند.  
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البته موضوع دو طرفه است؛ يعني ميهمانان )گردشگرها( نيز بايد ملزم به حفظ اصول و سنتهاي 
حاكم بر منطقه باشند.

- تا حد امكان بايد بافت سنتي جامعه، مانند فضاهاي س�نتي و آنچه به عنوان جاذبه هاي گردشگري 
منطقه معرفي شده است را حفظ كرد. البته اين بدان معني نيست كه اين مناطق هميشه به طور سنتي 
حفظ شوند و توسعه نيافته باقي بمانند،  بلكه نظر اين است كه تغييرات ناگهاني به منظور توسعه سريع 
گردش�گري صورت نگيرد، زيرا سبب بروز دوگانگي شديد ميان س�اكنان دائمي و ساكنان موقت 

)گردشگرها( در منطقه خواهدشد و تأثيرات نامطلوبی به دنبال خواهد داشت.
- براي تأمين هدفهاي توسعه منطقه اي، الزم است سرمايه گذاريها در زمينه خدمات گردشگري، 
توسط س�اكنان منطقه و با تسهيالت دولتي صورت گيرد؛ تا س�ود حاصله، از منطقه خارج نشود. 
در مناطقي كه داراي جاذبه هاي گردش�گري كافي نيستند، اما توس�عه گردشگري به طور ارادي 
در آن مناطق دنبال مي شود، در صورتي كه بخش خصوصي راغب به سرمايه گذاري نباشد، براي 

تأمين هدفهاي باال، دولت بايد اقدام به سرمايه گذاري كند .
- صرف نظر از قابليتهايي كه ممكن اس�ت فضاهاي زيادي براي اس�تقرار تأسيسات گردشگري 
از خود نش�ان دهند، اين واقعيت نيز مطرح اس�ت كه سرانجام امكانات كش�ور محدود است. در 
اينجا بحث تخصيص منابع پي�ش مي آيد كه چه فضاهاي�ي را به فضاهاي ديگ�ر ترجيح دهيم و 
در آنها س�رمايه گذاري نماييم. لذا نخس�ت به دنبال امكان�ات زيربنايي، به ويژه ش�بكه راهها و 
جاذبه هاي باالي گردش�گري در منطقه كه عوامل اصلي توسعه گردشگري هستند، مناطق داراي 
اين امكانات را در اولويت قرار دهيم. دوم، در مناطقي كه توسعه گردشگري در آنها از هدفهاي 
آمايش است، براي دس�تيابي به اهداف تعيين شده، الزم اس�ت امكانات زيربنايي و گردشگري 

توسعه يابد. اين حوزه ها شامل مناطق زير مي باشند :
    1- مناط�ق دور افت�اده و بن بس�ت: در اي�ن مناطق ك�ه باف�ت جمعيتي يكس�ان و فرهنگ 
دس�ت نخورده تري دارند، معمواًل اقوامي زندگي مي كنند كه به دليل بعد مسافت و كمبود شبكه 
راهها )جزيره ها و كرانه های جنوب( و يا به دليل قرار نداش�تن در كنار شاهراهها و آزادراهها 
)ياس�وج و ش�هركرد( از جريان توس�عه دور افتاده اند. در اين مناط�ق بايد برای شكس�تن اين 
وضعيت، از توسعه منطقه اي، تقويت رابطه با اقوام ديگر و توس�عه گردشگري از طريق استفاده 

177 تجارب جهاني و داخلي



حداكثري از جاذبه ها كمک گرفت.
   2- مناطق حاش�يه كوير : اين مناط�ق مانند جزيره ها، نق�اط آبادي در دل كوير هس�تند. اين 
مناطق معماري سنتي ايران را در نواحي مركزي به نمايش مي گذارند و پايگاهي براي جلوگيري 
از پيشرفت كوير به ش�مار می آيند. لذا به منظور حفظ ارزش�هاي معماري سنتي و جلوگيري از 
پيشرفت كوير، بايد از روند كنونی مهاجرت باش�ندگان اين مناطق با روشهاي مختلف از جمله 

توسعه گردشگري در جهت توسعه و تنوع اقتصادي و اشتغال، جلوگيري كرد.
   3- مناطق با فرهنگ خاص )پيوند كمتر با فرهنگ ملي(: در مناطقي كه تماس با همس�ايگان 
زياد است يا پديده هايي از قبيل فرقه گرايي و قوم گرايي رواج دارد، عوارض اجتماعي ، سياسي، 
فرهنگ�ي و گاه نظامي بروز مي كن�د. بنابراين در اين گون�ه مناطق، بايد ايج�اد پيوند و اختالط 

فرهنگي از طريق ارتباط بيشتر باشد و توسعه گردشگري همگام با ايجاد امكانات دنبال گردد.
   4- مناطق عرضه اجناس قاچاق : مناطقي كه در حاش�يه مرزها قرار دارند با مس�ئله قاچاق روبه رو 
هستند. چون ادامه اين وضع غيرمنطقي به نظر مي رسد، براي گس�ترش گردشگردي در اين مناطق، 
الزم است ابتدا با مسئله قاچاق مبارزه شود. در برخورد با مسئله قاچاق، بايد نخست مشكل را به طريقي 
معقول در مورد قاچاق اجناس غيرمجاز حل كرد؛ دوم موضوع ورود كاالهايي كه خريد آنها در حال 
حاضر از جاذبه ها و گاه تنها جاذبه گردش�گري اين مناطق است، با دگرگوني زيربنايي حل شود. به 
عنوان مثال، در اين مناطق مي توان يكي از بندرها يا جزيره ه�ا را به صورت بندر و منطقه آزاد اعالم 
نمود كه با وضع مقرراتي، امكان عرضه كاالهاي مجاز را داشته باشند. افزون بر اين، در استانهايي مانند 
سيستان و بلوچستان كه با كشورهاي همسايه روابط بازرگاني و فرهنگي دارند، امكان توسعه مبادالت 

بازرگاني يا پاياپاي نيز قابل پيگيري است.
   5 - مناطقي با فعاليتهاي ويژه س�نتي : توسعه گردش�گري در مناطقي كه فعاليتهاي سنتي، اعم 
از اقتصادي يا فرهنگي به طور فصل�ي يا دائمي در آنها وجود دارد، مانن�د گالبگيري در قمصر، 
بازارهاي روز منطقه اي در شمال، هنرهاي دستي، كوچ عشايري، مراسم قاليشويي در كاشان و... 

نيز مدنظر مي باشد. 
   6- مناطق داراي آبگ�رم و آبهاي معدني: در مناطقي مانند س�رعين و الريج�ان كه در نواحي 
كوهس�تاني قرار دارن�د، آب گرم طبيعي وج�ود دارد كه افزون ب�ر درمان بيماريهای پوس�تي، 

برنامه ريزي کالبدي حوزه هاي گردشگري روستايي 178



امكان استراحت چند روزه را نيز براي مس�افران فراهم مي كند. مناطقي كه داراي ِگلهاي معدني 
هستند، مانند درياچه اروميه، نيز از اين قاعده مستثني نيستند و همزمان امكان پذيرش بيماران و 

گردشگرها را دارند.
   7- مناطق طبيع�ي : با توجه به اينك�ه فضاهاي طبيعي در آينده بيش�تر مورد نظر هس�تند، بايد 
نقش�ي ويژه براي آنها قائل شد و از هم اكنون در پي آماده س�ازي و فراهم كردن شرايط پذيرش 
گردش�گرها در آنها بود. مناطقي مانند كوهس�تانها، جنگلها، بيش�ه زارها، دره  هاي سبز ، حاشيه 
رودخانه ها و مناطق حفاظت شده كه سرمايه هاي طبيعي كشور هس�تند، بايد كاماًل حفظ و احيا 

گردند و براي پاسخگويي به نيازهاي آينده تجهيز شوند.
   8 - مناطق جنگي: بايد نمون�ه اي از مناطق جنگ�ي در نواحي جنوب و غرب كش�ور آرامگاه 
ش�هيدان در ش�هرهاي گوناگون، به عنوان نمايش�گاه و گنجينه ای از آثار حمله دشمن به ميهن 
اس�المي مان و به منظور زنده نگاه داشتن ياد و خاطره ش�هيدان حفظ و آماده بازديد گردشگران 

ايرانی و خارجي شود.

طرح  مطالعات و برنامه ريزي صنعت گردشگري استان تهران )اکوتوريسم- 1377( 
    در اين طرح به منظور ارزيابي فضاهاي گردش�گري طبيعي استان تهران، منطقه بندي از طريق 
شاخصهايي از جمله فاصله دسترس�ي و مقياس حركت، نحوه س�ازمان يابي فضايي كاركردهاي 
گرش�گري، زمان و نحوه اس�تفاده از ان�واع فعاليت�ه اي تفرج�ي، برنامه ريزي زماني اس�تفاده از 
تفرجگاهه�ا )كه از فاصل�ه و مدت زمان دسترس�ي تبعي�ت مي كند( صورت مي گي�رد. در اين 
طرح تفرجگاهها به سه گروه عمده تقسيم مي ش�وند؛ كه عبارت از تفرجگاههاي درون شهري، 
تفرجگاههاي حاش�يه ش�هري و تفرجگاههاي برون شهري مي باش�ند. در جدول 16 ويژگيهاي 

كلي طبقه بندي و منطقه بندي تفرجگاهي به تفكيک تشريح گرديده است. 
    شعاع دسترس�ي و فاصله متوس�ط: مهم ترين ش�اخص تعيين كننده محدوده هاي تفرجگاهي، 
انطباق شعاع دسترس�ي با امكان و نحوه دسترس�ي به آنهاست. در واقع ش�عاع دسترسي و فاصله 
متوسط نشان مي دهد كه يک تفرجگاه چه نوع امكان اس�تفاده اي دارد. از سوی ديگر مسيرهاي 

حمل و نقل شهري و امكانات و شبكه دسترسي به عنوان عامل مؤثري در نظر گرفته مي شود. 
    در واقع ش�بكه س�ريع حمل ونقل شهري مي تواند بر ش�عاع دسترس�ي به تفرجگاههاي درون 
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ش�هري بيفزايد و همچنين دسترس�ي به تفرجگاههاي دورتر را امكانپذير س�ازد. به عنوان مثال 
احداث تله كابين توچال عماًل مقياس دسترس�ي به تفرجگاه  توچ�ال را از قلمرو و تفرجگاههاي 
برون شهري به قلمرو تفرجگاههاي حاشيه ش�هري تبديل كرده است. با سرعت يافتن سفرهاي 
درون شهري عماًل مقياس دسترسي دگرگون شده و تفرجگاههاي دوردست نيز به حيطه استفاده 

هر روزه در مي آيند.
 جدول شماره 16- طبقه بندي و منطقه بندي تفرجگاهه اي درون شهري، حاشيه شهری و برون شهري

ويژگيها
نوع 

منطقه بندي
وسيله عمده وسعت و نوعمقياس دسترسي

دسترسي
كاركردهاي 

اصلي
مدت 
تفرج

تسهيالت مورد 
نياز

منطقه 
تفرجگاهي 
درون شهري

شعاع دسترسي:
تا 12 كيلومتر

زمان دسترسي:
تا 90 دقيقه

محدود
 متمركز
انسان – 
ساخت

پياده
دوچرخه

موتور سيكلت
وسائل عمومي 

شهري
وسيله شخصي

پياده روي
استراحت

ديدار و گفتگو
بازي كودكان

چن�د 
ساعت

فضاي سبز
خدمات اوليه
زمين سازي

منطقه 
تفرجگاهي 
حاشيه شهري

شعاع دسترسي:
15 تا 12 
كيلومتر

زمان دسترسي:
40 تا 120 دقيقه

وسيع
متمركز 
+گسترده

طبيعي+انسان 
شناخت

دوچرخه
موتور سيكلت
وسائل عمومي 

شهري
وسيله شخصي

راه پيمايي
بازي و ورزش

پيک نيک
سياحت

ي�ک 
روزه

امكانات
 ارتباطي

فضاي بازي و 
ورزش
فضاي

 پيک نيک

منطقه 
تفرجگاهي برون 

شهري

شعاع دسترسي:
20 تا 80 كيومتر
زمان دسترسي:

90 تا 180 دقيقه

خيلي وسيع
گسترده
طبيعي

وسيله شخصي
شبكه عمومي

)برون شهري(

طبيعت و گردش
سياحت

ورزش و شكار
آموزش  پژوهش

ي�ک 
و  روزه 

بيشتر

امكانات
 ارتباطي

تنوع منابع
تسهيالت

 اقامتي
اطالع  خدمات 

رساني
ايمني  خدمات 

و بهداشتي
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        ش�كل زمين، نحوه استقرار ويژگيهاي كالبدي: يكي از ش�اخصهاي مهم و مؤثر در شناخت 
تفرجگاههاي شهري و امكان تميز و تش�خيص آن با ساير تفرجگاهها، موقعيت استقرار و شكل 

و ابعاد زمين است. 
    نح�وه قرارگيري فضاه�ا و مكانهاي تفرجگاهي آنها را به چند دس�ته تقس�يم م�ي كند كه با 
تركيب فضايي و عناصر تش�كيل دهنده آنها از همديگر متمايز مي ش�وند. دس�ته بندي فضاها و 

منابع تفرجي در قلمرو درون شهري از اين قرار است:
    1- آموزشي- فرهنگي: اين گونه فضاها شامل گنجينه )موزه(، سينما، تئاتر، كتابخانه، خانه فرهنگ، 
فرهنگسرا و مراكز آموزش و موسيقي و ... است. فضاهاي فراغتي با وجهه آموزشي- فرهنگي عمدتًا 

داراي كاركرد فراغتي و بخش عمده فعاليتهاي فراغتي درون شهري را تشكيل مي دهند.
    2- تاريخي - فرهنگي؛ در طبقه بندي فضاهاي فراغتي شهري، آثار و بناهاي ارزشمند، كاخ موزه ها، 

امامزاده ها و بقاع متبركه، گورستانها و...  فضاها و امكانات سياحتي و زيارتي شهري هستند.
    3- اجتماع�ي- فراغتي: فضاهاي اجتماعي، فراغتي بخش�ي از فضاهاي ش�هري هس�تند كه به 
دليل ويژگيهاي كالب�دي- كاركردي جذب جمعيت مي باش�ند. در اين فضاها امكان مناس�بات 
و معاش�رته اي اجتماعي به همراه قدم زدن، تماش�ا و احيان�ًا خريد با بهره من�دي از خدمات ارائه 
شده از فعاليتهاي تفرجي محس�وب مي ش�وند. اين گونه فضاها كه به طور عمده داراي كاركرد 
تفرجي، خيابانگردي و شهرگردي هس�تند، در مقياسهاي مختلف ش�هري )محله اي، منطقه اي و 
مركز ش�هري( ديده مي ش�وند. ليكن بخش قابل توجهي از اين فضاها در محورها و راس�ته  هاي 

مراكز شهر قرار دارد و كاركردی شهري و فراشهري دارند. 
    4- ورزش�ي- گردش�ی: فضاهاي سبز ش�هري، نقاط كوهس�تاني، ش�هربازيها، ورزشگاهها و 
مكانهاي ورزشي در زمره فضاهاي ورزشي و گردشی دسته بندي شده اند. در اين گونه فضاها كه 
عمدتًا بر بس�ترهاي شبه طبيعي باز و گس�ترده ايجاد شده اند، دو دس�ته فعاليت ورزش و گردش 

انجام مي شود. امكانات فراغتي درون شهري در جدول 17 خالصه شده است. 
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جدول 17 - امكانات فراغتي درون شهري

مکانهای گذران اوقات فراغتگروه امکانات

موزه، سينما، تئاتر، كتابخانه، خانه فرهنگ فرهنگسراآموزشي- فرهنگي

آثار و بناهايارزشمند،كاخ موزه،امامزادهو بقعه، گورستانتاريخي- فرهنگي

بازار، ميدان و راسته خريد گردشي، نمايشگاه بازارچه صنايع دستياجتماعي- فراغتي

مبادي كوهستاني، پارک جنگلي، پارک شهري، ورزشگاه، شهربازيورزشي- تفرجي

 

ماخذ: طرح جامع گردشگري استان تهران

    حوزه نف�وذ تفرجگاهي برون ش�هري تهران بر پاي�ه عوامل جمعيتي، كالبدي فضايي، ش�بكه 
و نحوه دسترس�ي و همچنين ش�اخصهاي كاركردي تفرجگاهها در وضع موج�ود، حداقل 20 و 
حداكثر 115 كيلومتر برآورد و تعيين ش�ده اس�ت. ليكن به داليل مختلف از جمله درون نگري 
امكان توسعه تفرجگاهها و افزايش حد نهايي حوزه نفوذ گردش�گاهي تهران و نيز سهولت امور 
اجرايي و اداري، حد نهايي حوزه تفرجگاهي به طور كلي بر محدوده استان انطباق داده شده است.

    بررس�ي تفرجگاهها در وضع موجود نش�ان مي دهد كه بيش�ترين تفرجگاههاي فعال و واقعًا 
موجود برون ش�هري تهران در محدوده ش�عاع 80 كيلومتري از مركز ش�هر تهران ق�رار دارند. 
اما چنانچه در تعريف و تبيين تفرجگاههاي برون ش�هري تهران، نيازهاي تفرجگاهي س�اكنان 
منظومه ش�هري تهران نيز مورد توجه قرارگيرد، ح�د نهايي حوزه نف�وذ تفرجگاهي بر محدوده 

استان به جز بخش جنوبي شهرستان قم و كل شهرستان قزوين انطباق خواهديافت1 .
    در تقس�يم بندي محدوده تفرجگاههاي برون ش�هري تهران، ش�اخصها و عناصر زيادي تأثير 
دارند كه به دليل عدم همبس�تگي مضموني كمتر امكان اس�تفاده از آنها براي منطقه بندي وجود 
دارد. از س�وي ديگر فضاها و منابع تفرجگاهي برون ش�هري از جنبه هاي مختلف نظير س�اختار 
طبيعي و ويژگيهاي زيست محيطي، نوع كاركردها، انسان س�اخت و يا طبيعي بودن و نظاير آن 
قابل دسته بندي است، ولي طبقه بندي مورد نظر بايد داراي وجوه و ويژگيهايي باشد كه در مرحله 
نخست منطبق بر قلمروهاي جغرافيايي قابل تعريفي باش�د. بنا بر مالحظات يادشده، شاخصهايي 

1- چند سال پيش اين شهرستانها در قلمرو استان تهران قرار داشتند.
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انتخاب گرديده كه بيش�تر منعكس كننده نح�وه پراكنش و موقعيته�اي جغرافيايي تفرجگاهها 
باشد. اين شاخصها عبارت اند از:

- نحوه پراكنش و ميزان تجمع منابع تفرجي در پهنه هاي جغرافيايي
- نظام حمل و نقل، شبكه هاي ارتباطي و نحوه دسترسي به پهنه هاي تفرجگاهي

- موقعيت عمومي استقرار و پهنه  بندي طبيعي تفرجگاهي
- موقعيت اداري- سياسي پهنه هاي تفرجگاهي

    بنا بر ش�اخصهاي پيش گفته حوزه تفرجگاهي برون ش�هري تهران به 5 منطقه جغرافيايي تقسيم 
گرديد كه تا حدود زيادي بر تقسيمات اداري- سياسي انطباق دارد. مناطق تفرجگاهي عبارت اند از:

   حوزه يک: شهرستانهای دماوند و فيروزكوه
   حوزه دو:  شهرستانهاي تهران و شميرانات

   حوزه سه: شهرستانهاي كرج، ساوجبالغ و طالقان
   حوزه چهار: شهرستانهاي ري، ورامين، شهريار و اسالم شهر

   حوزه پنج: كوير جنوبي استان تهران
    هر كدام از اي�ن حوزه ها نيز به چند ناحيه  گردش�گاهي تقس�يم مي ش�وند، در اي�ن مطالعات 
منظور از ناحيه گردشگاهي بخشي از منطقه تفرجگاهي است كه شامل منابع و قابليتهاي تفرجي 
گوناگون می باش�د و از پيوس�تگي فضايي- كالبدي برخوردار اس�ت. ناحيه تفرجگاهي ضمن 
تبعيت از پيوستگي جغرافيايي، داراي ش�بكه مس�تقلي از راههاي ارتباطي نيز مي باشد. به عنوان 
مثال پهنه تفرجگاهي ميگون، فشم، شمشک به عنوان يک ناحيه تفرجگاهي بايد  قابليت  فراوانی 

داشته باشد و با تنوع قابليتها نياز گروههاي سني- جنسي و اجتماعي مختلف را فراهم كند.
    هر ناحيه تفرجگاهي نيز به چند مجموعه تفرجگاهي تقسيم مي ش�وند، منظور از مجموعه هاي 
تفرجگاهي تركيبي از فضاها، مكانها، محورها و پهنه هاي تفرجگاهي اس�ت كه به دليل استقرار 
در يک پهن�ه جغرافيايي و برخ�ورداري از يک راه اصل�ي تفرجگاهي، قابلي�ت  تأمين نيازهاي 
تفرجي گردش�گران را در يک س�فر تفرجي دارند. در مجموعه تفرجگاهي ن�وع فعاليت غالب 
تفرجي، بنابر منابع و قابليتهاي محيطي، مشخص اس�ت و امكان انتخاب را براي گردشگر فراهم 
مي آورد. به عنوان مثال ناحيه تفرجگاهي فشم- ميگون شامل چند مجموعه تفرجگاهي است كه 
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آمار يكي از اين مجموعه ها اس�ت. در واقع مجموعه تفرجگاهي آهار شامل جاده مستقل آهار، 
روستاي آهار، شكرآب، باغ گل، ايگل، ترابيشه، چند رودخانه و آبشار، آثار تاريخي، مسيرهاي 
پياده روي و كوهنوردي، باغهای سرسبز و ... اس�ت. اين مجموعه تفرجگاهي قابليت آن را دارد 

كه يک سفر تفرجي يک روزه يا چندروزه را براي گردشگران فراهم كند.)جدول 18(
جدول 18: حوزه بندي تفرجگاههاي برون شهري استان تهران

ناحيه هامحدوده حوزهشماره حوزه

دماوند ، فيروزكوه0)شرق(حوزه يک
ناحيه1: هراز، الر
ناحيه2: دماوند

ناحيه3: فيروزكوه

تهران ، شميرانات )شمال(حوزه دو
ناحيه1: ميگون، فشم
ناحيه2: لواسانات

ناحيه3: جاجرود، خجير

كرج، طالقان )غرب(حوزه سه

ناحيه1: محور چالوس
ناحيه2: طالقان
ناحيه3: كردان
ناحيه 4: اشتهارد

ري، ورامين، شهريار )جنوب(حوزه چهار
ناحيه1: ورامين

ناحيه2:ري
ناحيه3: شهريار

ناحيه1: پارک ملي كويركويرحوزه پنج

 

ماخذ: طرح جامع گردشگري استان تهران
    طرح جامع گردشگري تهران در چارچوب هدفهای اين مطالعه داراي ويژگيهاي زير است:

- محدوده مطالعاتي طرح از تقسيمات كشور پيروی می كند و در استان تهران قرار دارد.
- الگوي برنامه ريزي برگرفته از ديگاه جامع نگري و برنامه ريزي سلسله  مراتبي است.

- در سلسله مراتب فضايي برنامه ريزي پنج سطح تقسيمات فضايي و كالبدي شامل منطقه، حوزه، 
ناحيه، مجموعه و نقاط تعريف شده و براي هر سطح يک مركز خدماتي مشخص گرديده است.

- اس�تخوان بندي اصلي هر يک از تقس�يمات كالبدي را يک يا چند جاذبه گردشگري تشكيل 
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مي دهد. مثل محور چالوس، پارک كوير و ... .
- مناطق گردش�گري بر اس�اس نزديك�ي و دوري از ش�هر و ديگ�ر ويژگيهايي ك�ه بر جذب 

گردشگر تاثير می گذارد، تنظيم شده است.
- به نظر مي رس�د، جامعه هدف طرح، باش�ندگان ش�هرها و بوميان اس�تان باش�د و يا دست كم 

بازارهاي هدف داخل استاني در اولويت قرارگرفته است.  
- نواحي تفرجگاهي ضم�ن تبعيت از پيوس�تگي جغرافيايي، داراي ش�بكه مس�تقلي از راههاي 

ارتباطي خواهد بود.
- مجموعه هاي تفرجگاهي قابليت آن را دارد كه يک س�فر تفريحي يک ي�ا چندروزه را براي 

گردشگران فراهم آورد.

مطالعات برنامه ريزي صنعت گردشگري آذربايجان شرقي 

    در اين طرح با بررس�ي امكانات و تنگناهاي توس�عه صنعت گردش�گري آذربايجان شرقی، 
پروژه هاي پيش�نهادي در زمينه فضاهاي گردش�گري ارائه ش�ده اس�ت. فضاهاي گردش�گري 

تفكيک شده اين استان به شرح زير است:
- فضاهاي دره اي

- فضاهاي كوهستاني 
- فضاهاي تاالبها و مردابها 

- فضای فشار سدهاي خاكي 
- فضاي آبهاي گرم و معدني 

- فضاي آبشارها
- فضاي جنگلها  و بيشه ها
- فضاي كوهها و قله ها 

- فضاي غارها
- فضاي دژهای نظامی تاريخي 

- فضاي روستاهاي تاريخي و گردشگري 
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- فضاي مكانهای مذهبي و بناهای تاريخي 
    عمدتًا تمركز پروژه هاي پيشنهادي براي اين فضاها با توجه به قابليت جذب گردشگر و روند 
آن مبتني بر پروژه هاي ايج�اد مكانهای پذيرايي و اقامت و همچنين پروژه هاي توس�عه و ايجاد 

تورهاي سياحتي و زيارتي بوده است.
  •در زير اشكال تجهيز اين پروژه ها به تفكيک فضاهای گوناگون  ارائه مي گردد:

فضاهاي دره اي و دامنه  اي: سكوهاي چادري، س�رويس هاي بهداشتي، آشپزخانه صحرايي، محل 
بازي كودكان و... .

فضاهاي ساحلي: تأسيسات پالژي، لجن درماني، شنا، گرمابه، پيست قايقراني، سكوهاي چادري، 
آشپزخانه صحرايي، سرويسهاي بهداش�ت و فاضالب، بازيگاه كودكان ، رس�توران، چايخانه و 

فروشگاههاي ضروري و... .
فضاي تاالبها و مردابها: سكوهاي چادري، سرويس هاي بهداش�تي، آشپزخانه صحرايي، بازيگاه 

كودكان و....
فضاي س�دهاي خاكي: جنگل كاري و طراحي فضاي س�بز، احداث س�كوهاي بتني، آش�پزخانه 
صحرايي، سرويس هاي بهداشتي، خدمات فروشگاهي، استخرهاي شنا و اسكي روي آب، پارک 

بازي كودكان و نوجوانان ، ماهيگيري و ديگر ورزشهاي آبي و... . 
فضاي آبهاي گرم و معدني : بهداش�تي كردن اس�تخرها، احداث س�كوهاي چادري، آش�پزخانه 
صحرايي، محل بازي كودكان ،فروشگاه، چايخانه، ساخت يک هتل يک ستاره و يک مهمانسرا 

و ايجاد كارخانه صدور آب و دسته بندي آن.
فضاي آبش�ارها: اصالح مس�ير، احداث كمپينگ مش�تمل بر س�كوهاي چادري، سرويس هاي 

بهداشتي و آشپزخانه صحرايي.
فضاي جنگلها و بيشه ها: گذران فراغت مردم و گردشگرهاي وارده ، تشكيل اردوهاي تفريحي 

و آموزشي و . . . .
فضاي كوهها و قله ها: احداث پناهگاهها و جان پن�اه، كارگاه كوهنوردي و در مواردي قرارگاه 

و مهمانسراي كوهنوردي.
فضاي غارها: تعيين حريم غار و حفاظت آن، اصالح مسير س�واره و پياده غار، محوطه-سازي و 
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جنگل كاري.
فضاي دژهای نظامي و تاريخي: اصالح مسير س�واره جاده هاي منتهي به دژها، اصالح مسير پياده 
منتهي به دژها ، احداث كمپينگ مشتمل بر محل استراحت، آشپزخانه صحرايي و سرويس هاي 

بهداشتي و تهيه طرح جامع احيا و مرمت.
فضاي روستاهاي تاريخي و گردشگري: تهيه طرح جامع تفصيلي روستاها، جلوگيري از هرگونه 

ساخت و ساز،  نقشه برداري و احداث جاده براي دسترسي به روستا.
فضاي مكانهای مذهب�ي و بناه�ای تاريخي: مرم�ت و احيا به منظ�ور جاذب نم�ودن قابليتهاي 

فرهنگي، معماري و گردشگري اماكن و... .
   • در نهايت اين طرح بر اس�اس مطالعات وضع موجود، تش�خيص منابع، قابليتها و پروژه هاي 

پيشنهادي ، قطبها و كانونهاي مهم و اصلي گردشگري استان را به اين شرح شناسايي مي كند:
1- قطب تبريز به منزله يكي از محورهاي گردشگري با جاذبه هاي مهم طبيعي 

2- قطب مرن�د، جلفا، خداآفرين ب�ه منزله محور اصلي گذر گردش�گري خارج�ي و جاذبه هاي 
طبيعي شمال آذربايجان شرقی.  

3 - قطب س�هند و س�بالن )س�لطان( به منزله يكي از محورهاي گردش�گري با جاذبه هاي مهم 
طبيعي 

4- كانون ميش�و و پي�ام به منزل�ه يك�ي از كانونه�اي طبيعي ورزش�ي )زمس�تاني( و گذرگاه 
گردشگري 

5 - كانونهاي پراكنده با جاذبه هاي تاريخي يا طبيعي 
    بر مبناي قابليت، نقش و اهميت اين قطبها و كانونها، س�طوح خدماتي مورد نيازشان به منظور 
تعيين درجه اهميت آنها در سازمان فضايي صنعت گردشگري استان، ارائه شده است. در جدول 
شماره 19، قطبها و كانونهاي گردش�گري از نظر اهميت و انواع جاذبه ها و امكانات و تأسيساتي 
كه بايد بدان تجهيز گردند، بر حس�ب درجه )س�تاره( تش�ريح گرديده اند. در اي�ن الگو، منابع 
و امكانات و جاذبه هاي گردش�گري آذربايجان ش�رقی نيز ارزيابي و درجه بندي و آينده نگري 
شده اند. مش�خصات و ويژگيهاي قطبها و كانون گردشگري اين اس�تان بر پايه اهميت، درجه و 

ستاره در جدول 19 آمده است.
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 جدول 19 -  مشخصات و ويژگيهاي قطبها و كانونهای گردشگري بر اساس اهميت درجه و ستاره

اهميت )درجه،
ستاره(

نوع جاذبه ، امكانات و تجهيزات بر حسب اهميت )ستاره(

جاذبه تاريخي � جاذبه طبيعي
 باستاني

جاذبه فرهنگي 
هنري

جاذبه ورزشي � 
امكانات و تجهيزاتتفريحي

قطب 5 ستاره

اقليم مناسب سواحل 
درجه يک، مناظر و 
مزاي�اي بي نظي�ر، 

غارهاي طبيعي

يادمانه�اي تاريخي، 
مذهبي و باس�تاني با 

شهرت جهاني

نقش فرهنگي و 
هنري و تاريخي 
و مشهور جهاني

امكانات ورزشي، 
تفريحي در مقياس 
وسيع و قابل قياس 
ش�اخصهاي  ب�ا 

جهاني

تأسيس�ات اقامت�ي، 
پذيراي�ي  ميزبان�ي، 
5 س�تاره زيربناهاي 
پيش�رفته و خدمات 

استاندارد 5 ستاره

كانون 4 ستاره

اقليم مناسب، جاذبه 
هاي طبيع�ي چند 
عنص�ري، مناظ�ر 

پراكنده

يادمانهاي
 تاريخ�ي � مذهبي 
شناخته شده منطقهای

فرهنگي  نقش 
� هنري منطقه 

اي

تجهيزات  
ورزشي � تفريحي 
ي�ک  درج�ه 

منطقهاي

تاسيس�ات اقامت�ي، 
مع�ادل  پذيراي�ي 
درجات س�ه س�تاره 

گردشگري

كانون 3 ستاره

اقليم مناسب محدود 
جاذبه تک عنصري 
)آبه�اي معدن�ي( 

مناظر محدود

آثار پراكنده
ي  به ه�ا ذ جا
معمولي در حد 

ناحيه

تجهيزات ورزشي 
در ناحيه و رايج

ميزباني  تأسيس�ات 
و پذيراي�ي درجه 2 

ستاره استاندارد

كانون 2 ستاره

مناس�ب،  اقلي�م 
جاذبه هاي پراكنده 
، مناظ�ر س�ازمان 

نيافته 

جاذبه تک عنصري 
تاريخي كم اهميت

كم  جاذبه هاي 
اهميت

تجهيزات ورزشی 
در ح�د ناحي�ه و 

رايج

خدم�ات ميزباني و 
پذيرايي يک ستاره 

استاندارد

ماخذ: طرح جامع گردشگري استان   
    سطح خدماتي 1 ستاره تفرجگاهي نيز به نقاط و جاذبه هاي تاريخي � طبيعي كه دور از نواحي 

قابل دسترس اطراف شهرها استقرار يافته اند، اختصاص يافته است.
بر اين اساس، نكته های زير در زمينه طرح يادشده قابل استخراج است :

- محدوده جغرافيايي مطالعه تقسيمات كشوري استاني اس�ت، اما در اين محدوده رعايت حدود 
اداري پايين تر از آن الزام آور نبوده است.

- در اين مطالعه تركيبي از فضاهاي گردش�گري ب�ه همراه قطبها و كانونهاي گردش�گري اين 
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فضاها تعريف شده است.
- قطبها و مراكز خدمات گردشگري در يک نظام سلس�له مراتبي با پنج سطح تعريف شده و در 

هر سطح خدمات متناسب با آن مشخص گرديده است.
- رويكرد كلي حاكم بر مطالعه س�اماندهي وضع موجود می باش�د و دخالت در آن در تجهيز و 

خدمات رساني خالصه شده است.

طرح مکانيابي نقاط گردشگرپذير استان گلستان   

    اين پروژه كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي گلستان در سال 1380 اجرا شد، با بررسي 
و شناخت وضع موجود قابليتهاي گردشگري اين اس�تان و تجزيه و تحليل اطالعات و داده ها به 
يافتن نقاط مناسب فعاليت گردش�گري مي پردازد. در اين طرح جاذبه هاي گردشگري استان در 
بخش�هاي طبيعي، فرهنگي و تاريخي مشخص مي ش�ود؛ س�پس به منظور برنامه ريزي براي بهره 
برداري بهينه از نقاط داراي جاذبه گردش�گري به اولويت بندي نقاط ب�راي بهره برداري با هدف 

رفع محروميت از نقاط محروم اين استان مي پردازد.
   اين طرح به منظ�ور شناس�ايي و حوزه بندي نقاط اولوي�ت دار و همچنين ايج�اد نقاط متمركز 
گردش�گري برای ايجاد واحدهاي اقامتي، هتل، رس�توران و...، معيارهايي مانند وجود تأسيسات 
زيربنايي )راه، خطوط انرژي و ارتباطات و آب( را به منظور بهره برداري از تأسيس�ات يادش�ده   

مّد نظر قرار مي دهد.

  طرح مطالعات و برنامه ريزي گردشگري مازندران 

    اين طرح با بررس�ي جاذبه هاي گردش�گري، مس�ائل و مش�كالت آنها، امكانات و زمينه هاي 
توس�عه گردش�گري به منظور مش�خص كردن حوزه ه�اي گردش�گري روس�تايي و همچنين 
محورهاي دسترسي به مازندران، تعداد گردش�گر وارد شده به اين اس�تان از هركدام از محورها 
را مالک تعيين اولويت براي توس�عه خدمات و تجهيزات حوزه ها قرار داده است. بر اين اساس 
عمده ترين حوزه گردشگري از راه محورهاي دسترسي تهران � مازندران است و بعد از آن ديگر 

محورها مانند گيالن � مازندران و خراسان �   مازندران، سمنان � مازندران و... قرار دارد.
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طرح تفرجگاهي منطقه شيرآباد به منظور توسعه فضايي و کاربري گردشگري و 
اکوتوريسم 

    اين طرح كه در گلستان به اجرا درآمد، در چارچوب برنامه ريزيهاي فيزيكي � منطقه اي اين استان و 
منابع و پتانسيل هاي گردشگري در سطح منطقه قرار دارد. همچنين متناسب با ظرفيت وحجم فعاليتهاي 
گردشگري و تفرج و نيز به منظور ايجاد توازن مطلوب زيست محيطي به تعيين ويژگيهای مكانهايي 

كه مي توانند منبعي براي فعاليتهاي گردشگري و تفرجي باشند، اقدام شده است. 
    عمده ترين اص�ل مد نظر براي تعيين حوزه هاي گردش�گري، پاي�داري اكولوژيكي جنگل به 

عنوان عمده ترين جاذبه تفرجي منطقه است.
   • ب�ا توجه به تجزي�ه و تحليل داده ه�ا، بررس�ي هاي ميداني، بازبين�ي گزارش�ها و مطالعات و 
نقش�ه هاي موجود، منطقه مورد مطالعه با هدف ايجاد تفرجگاه جنگلي بر اس�اس ارزيابي زيست 

محيطي به سه حوزه تقسيم شده است:
1 - حوزه پايين دست: جنوب محدوده طرح )از پل تا پايان جاده(

2 - حوزه مياني : از پايان جاده فصلي تا آبشار اول
3 - حوزه باال دست: از آبشار اول تا غار شير آباد

    مالكهاي مورد نظر ب�راي تعيين اين حوزه ها و نيز خدمات و تأسيس�اتي كه به هريک از آنها 
اختصاص داده شده، به شرح زير مي باشد :

    حوزه اول: با در نظر گرفتن مناطق داراي شيب مناسب و پايين بودن خطر سيل خيزي، توسعه 
فضايي به صورت فيزيك�ي در اين حوزه ص�ورت مي گيرد كه فعاليتهاي تفرج�ي متمركز مثل 

كمپينگ، پيک نيک، پياده روي، دوچرخه سواري و پاركينگ در آن جانمايي مي شود.
    حوزه دوم: به علت محدويت ظرفيت جذب گردش�گر و جهت حفاظ�ت اكولوژيكي جنگل، از 
لحاظ توسعه كاربريهاي تفرجي، محدوديتهايي در نظر گرفته شده است و فعاليتهايي مانند پياده روي 
و گردش كنار رودخان�ه، در آن جانمايي مي گردد. دسترس�ي به آن بايد از طريق مس�يرهاي پياده 

امكانپذير باشد و ورود به نواحي خارج از مسيرهاي پياده روي براي بازديدكنندگان مجاز باشد.
    حوزه س��وم: كه به علت داش�تن گونه هاي خاص جانوري و گياهي بس�يار اهميت دارد و از 
لحاظ توسعه كاربريهاي تفرجي، بس�يار محدود در نظر گرفته شده اس�ت. دسترسي به آن از راه 
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مسيرهاي پياده روي مجاز مي باشد. ورود تعداد انگشت شماری از مردم عادي به اين حوزه مجاز 
است. به ويژه در روزهايی كه تعداد گردشگر زياد است.

    افزون بر معيارهاي اساس�ي يادش�ده، ديگر معياره�اي طراحي اين حوزه ها دس�ترس پذيري 
راحت، قابليت دسترس�ي از يک ح�وزه به حوزه ديگر، نب�ود مالكيت خصوص�ي در حوزه ها و 

عاري بودن از فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي هستند. 

جمع بندي تجربه های داخلي )ايران(
الف - منطقه بندي

    در س�طح ملي منطقه بنديهاي مختلفي صورت گرفته كه در هريک غلبه يک يا چند ش�اخص 
ديده می شود. در برنامه ششم عمراني ايران به پنج منطقه گردشگری تقسيم شده است:

   1- منطقه كرانه درياي خزر
   2- منطقه كوهستاني

   3- منطقه دشت يا كوهستانهاي پيرامون شهرهاي بزرگ 
   4- شهرها

   5- مناطق داراي آثار باستاني و تاريخي
    به نظر مي رس�د در اين منطقه بندی افزون بر عوامل جغرافيايي نوع جاذبه هاي گردش�گري نيز 

تأثير داشته است. 
   • در يک منطقه بندي ديگر ايران به سه منطقه كلي تقسيم شده است:

  1- منطقه مورد استقبال گردشگران خارجي )اصفهان، شيراز، شهرهاي حاشيه كوير و...(
  2- منطقه مورد استقبال گردشگران ايرانی )كرانه های درياي خزر و...(

  3- منطقه مورد بازديد گردشگران ايرانی و خارجي )شهرها و مناطق ساحلي جنوب(
    در اين منطقه بندي نيز با مبنا قراردادن نوع و مبدا س�فر گردش�گران به دسته بندي و مرزبندي 

پرداخته شده است.
    طرح جامع گردش�گري تهران با مبنا ق�راردادن نوع س�كونتگاههای جاذب�ه دار و محل قرار 
گرفتن جاذبه در آنها به منطقه بندي اين استان پرداخته اس�ت. اين منطقه بندي جالب است و  در 

191 تجارب جهاني و داخلي



س�طح ملي نيز می تواند مورد توجه قرارگيرد. در اين منطقه بندي تفرجگاهها به س�ه دس�ته زير 
تقسيم شده اند:

   1- تفرجگاههاي درون شهري
   2- تفرجگاههاي حاشيه شهری
   3- تفرجگاههاي برون شهري

    براساس انگيزه س�فر نيز سفرهاي گردشگری به نوعي دسته بندي ش�ده اند كه با مبنا قراردادن 
اين انگيزه ها مي توان منطقه بندي تفريحي و گردش�گری را ارائه كرد. بر اين اس�اس انگيزه هاي 

گردشگری عبارت اند از: زيارتی، سياحتی، علمی، پژوهشی و بازرگانی.
   بر اين اس�اس مي توان مناطق گردشگری كش�ور را به مناطق زيارتي، س�ياحتي، پژوهشی و  

بازرگاني تقسيم كرد:

جدول 20.  منطقه  بنديهاي انجام شده در سطح ملي

منطقه  بندي شاخص تعيين كننده

1- منطقه كرانه درياي خزر
2- منطقه كوهستاني

3- منطقه دشتها و كوهستانهاي پيرامون شهرهاي بزرگ
4- شهرها

5- مناطق داراي آثار باستاني و تاريخي

عوامل جغرافيايي و نوع جاذبه

1- منطقه گردشگران خارجي
2- منطقه گردشگران ايرانی

3- منطقه گردشگران ايرانی و خارجي
نوع و مبداء و جهانگردان

1- درون شهري
2- حاشيه شهري
3- برون شهري

شهر و سكونت گاه جاذبه دار

1- مناطق زيارتي
2- مناطق سياحتي

3- مناطق علمي و پژوهشی
4- مناطق بازرگاني

انگيزه  سفر
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ب- شاخصهاي منطقه بندي و حوزه بندي
    در مطالعات انجام شده از شاخصهاي متنوع و متفاوتي براي منطقه بندي و حوزه بندي حوزه هاي 
گردشگري استفاده شده اس�ت. در جمع بندي شاخصها ي به كارگرفته ش�ده را  مي توان به شرح 

زير خالصه كرد:
- شكل زمين، توپوگرافي

- شعاع دسترسي و فاصله متوسط
- مسيرهاي حمل و نقل و امكان دسترسي

- تواتر زماني استفاده از جاذبه هاي گردشگري
-  نوع و نحوه فعاليتهاي غالب تفرجي
- نحوه استقرار و ويژگيهاي فيزيكي

- نوع جاذبه
    همچنين ش�اخصهاي ديگري نيز در برخي مطالعات مورد اس�تفاده پژوهشگران بوده است، از 

جمله: 
- واقعيتهاي محيطي
- تقسيمات سياسي

- برداشتهاي شهودي
- ساختار اجتماعي و اقتصادي متقاضيان گردشگري

پ- مركزيت حوزه هاي گردشگري
    در برخي مطالع�ات انجام ش�ده، حوزه هاي گردش�گري تعريف ش�ده و براي اي�ن حوزه ها 

مركزيت هايي مشخص كرده اند. بر پايه اين مطالعات مركزيت يک حوزه مي تواند:
- يک جاذبه گردشگري باشد مانند درياچه سد مهاباد، درياچه اروميه و....؛

- يک مركز خدماتي باشد مانند شهرهاي نوار ساحلي.
    گاه نيز يک حوزه گردش�گري با دو قطب گردش�گري در ابتدا و انتها تعريف ش�ده و براي 
تقويت حوزه يا محور گردشگري، جاذبه هاي جديدي بين دو قطب پيشنهاد گرديده است. نمونه 
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اين گونه حوزه بندي در محور غار علي صدر - اللجين پيش�نهاد ش�ده اس�ت. پژوهش�های انجام 
ش�ده در اين حوزه بر ان بوده اند يک جاذبه طبيعي را با يک جاذبه اقتصادي )صنايع دس�تي( به 

يكديگر پيوند بزنند و براي تقويت اين محور پرورشگاه گل وگياه در وسط آن ايجاد نمايند.

ت- چند نکته ديگر
    پژوهشها نشان می دهد كه در برنامه ريزي حوزه هاي گردشگري همچنين بايدبه مسائلی نظير 

آنچه در زير می ايد، توجه شود: 
- رابطه انسان و محيط ؛ 

- برنامه ريزي كالبدي متناسب با ويژگيهاي نواحي روستايي؛ 
- اهميت درک رابطه ميان مبدأ و مقصد و نيازهاي آنها از يک س�و و ش�ناخت نوع گردشگران 

در جهت تأمين نيازهاي آنها از سوی ديگر ؛
- هماهنگی و رابطه تأسيسات گردشگري با منطقه. 
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فصل سوم:

گردشگري روستايي
و

برنامه ريزي کالبدي



 مقدمه
    گردش�گري نه تنها به مثابه زمينه اي براي گذران اوقات فراغت، بلكه به عنوان سياستي جهت 
ايجاد تعادل منطقه اي و از بين بردن عدم تعادلها و نيز توسعه مناطق كمترتوسعه يافته مورد توجه 
برنامه ريزان قرار گرفته اس�ت. براي رس�يدن به اين هدف واال بايد فضاهايي كه گردشگري در 
آنها صورت مي گيرد، بازشناسي شوند. »در بيشتر پژوهشهايي كه در زمينه جهانگردي صورت 
گرفته اند، س�رزمينهاي مورد بازديد جهانگردان به پنج فضا تقسيم شده اند كه عبارت اند از: دريا، 
كوه، روس�تا، ش�هر و گش�ت و گذار كه البته فضاي اخير در واقع توالي ديدار از س�رزمينهاي 
بسياري اس�ت كه مي توانند نش�ان دهنده همان طبقات فضايي چهارگانه پيشين باشد«. )كازس 
و پوتييه 1382: 25( توس�عه گردش�گري در مناطق روستايي كه نس�بت به مناطق شهري كمتر 

توسعه يافته اند، مي تواند بسترهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي را فراهم آورد.
    گردش�گري روس�تايي در جهان پيش�رفته ام�روز به منزل�ه يک بخ�ش از ب�ازار و يكي از 
مردمي ترين نوع گردش�گري، مورد توجه بس�ياري از گردش�گران قرارگرفته است. اين بخش 
از گردشگري يک مقصد می باش�د و داراي ش�ريان خاص خود اس�ت و روز به روز می بالد و 
مشتريان و بازديدكنندگان بيشتري را به سوی خود مي كشاند. »علت چنين رويكردي ... را بايد 
در توسعه سريع گردش�گري روس�تايي به ويژه از دهه 1950 به اين سو جس�تجو كرد«. )جوليا 

شارپلي 1380: 3( 
    انقالب صنعتي در اروپا زمينه انديش�ه و پايه گذاري گردشگري روس�تايي و بازديد از مناطق 
روستايي براي گذران اوقات فراغت را به وجود آورد. در ابتدا صنعتي شدن و توسعه شهرنشيني 
و مهاجرت روس�تا � ش�هري، در كنار عواملي مانند توس�عه حمل و نقل، افزايش سطح درآمد و 
افزايش اوقات فراغت اين امكان را فراهم آورد كه حومه شهرها به مركز بازديد گروه بيشتري 
از شهرنش�ينان تبديل ش�ود. تحول تدريجي جامعه از غلبه روستانش�يني به شهرنش�يني، يكي از 

عوامل اصلي توسعه گردشگري روستايي به شمار مي رود.
    آلودگي محيط زيست شهري و فش�ارها و استرسهاي رواني ناشي از محيط هاي زندگي و كار، 
در كنار انديشه های فلس�في بازگش�ت به جهان خاكي، باعث توجه شهرنش�ينان به روستاها به 
ويژه روس�تاهاي خوش آب و هواي كنار شهرها1  ش�د و اين مناطق به عنوان حومه هاي ييالقي 

1- countryside
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در ايام پايان هفته و تعطيالت س�االنه توس�عه پيدا كردند. به تدريج در اين مناطق زيرساختهاي 
مورد نياز شكل گرفت و امكانات و خدماتي براي پاسخگويي به نياز بازديدكنندگان فراهم شد. 
در مراحل بعدي كه روستاهاي دوردس�ت تر مورد توجه قرارگرفتند و اقامتهاي شبانه مطرح شد، 
خانه هاي دوم و ويالها از سوی شهرنشينان )بازديدكنندگان ثروتمند( در اين روستاها ايجاد شد. 
در يک سير طبيعي مداخله در بافتهاي روس�تايي نيز تحت نظم در آمد. امروزه اين روند باشدت 

هر چه تمام تر ادامه دارد.
    در ايران اگر چه پيش�ينه  گذران اوق�ات فراغت و گردش ب�ر پايه اطالعات موج�ود به زمان 
قاجاريه باز مي گردد � كه آن هم عمدتًا ويژه شاهان و طبقه دربار بود �  در زمان حكومت پهلوي 
رشد بيشتري يافت. با وجود اين ش�مارش و شناسايي منابع گردش�گري با تاخير زيادي روبه رو 
شد. نخستين اقدام نظام يافته در تهيه فهرست منابع گردشگري ايران به عنوان بخشي از طرح جامع 
گردشگري توسط شركت توريست كانسالت1  انجام شد و در گزارش فني تحت عنوان »فهرست 

منابع موجود جهانگردي، خط مشي، الويتها و تسهيالت در سال 1353« ارائه شد. 
    با گسترش شهرنشيني و مهاجرت روستاييان به نقاط شهري از يک سو و افزايش درآمد سرانه 
از سوي ديگر زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي گردشگري داخلي نيز در كشورها فراهم شد. بدين 
ترتيب گردشگري در مناطق روس�تايي به عنوان يک بخش از گردش�گري در كنار ساير انواع 
گردشگري شكل گرفت و احداث خانه هاي دوم در مناطق خوش آب و هواي روستايي پيرامون 
ش�هرهاي بزرگ، به ويژه تهران رونق يافت. اين روند با پيروزي انقالب اس�المي بعد از مدتي 
توقف، رش�د چش�مگيري يافت و عالوه بر حومه پايتخت در حال حاضر به ديگر مناطق كشور 

نيز كشيده شده است.  
   بازديد گروه كثيري از گردش�گران يک روزه كه صرفًا برای گذران وقت و تفريح به مناطق 
روستايي سفر مي كنند و استقرار خانه هاي دوم )ويالها( در سكونتگاههاي روستايي به دليل نبود 
برنامه ريزي و راهبرد مشخص توس�عه و به ويژه نبود ضوابط و مقررات كالبدي و فيزيكي و نيز 
سامان نايافتگي خدمات و تسهيالت گردش�گري، اثرات و پيامدهاي منفی درخور توجهي برای 
روستاها داشته اس�ت؛ يعنی ضمن اينكه در بيشتر موارد به توس�عه اقتصادي و اجتماعي روستاها 

نينجاميده آسيبهاي جدي زيست محيطي، فرهنگي و اقتصادي به اين محيط ها وارد كرده است.

1- Tourist Consult
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    از س�وی ديگر به دليل ورود انبوه گردشگران به مناطق روس�تايي و محدوديتهاي كالبدي و 
فيزيكي روستا و امكانات و خدمات موجود در آن، امكان ارائه خدمات مطلوب و رضايت بخش 
به بازديدكنندگان وجود ندارد و تنها روستايي بهره بيشتري از اين فرصتها خواهد برد كه امكان 
دسترسي آسان تري داشته باش�د و يا مي تواند امكانات خدمات س�طح باالتري را به گردشگران 
ارائه نمايد. تامي�ن اكثر امكان�ات مورد نياز گردش�گري در همه نقاط روس�تايي بن�ا به داليل 
اقتصادي و اجرايي ميسر نيست. از اين رو برنامه ريزي توسعه گردشگري روستايي در سطح ملي 
منطقه اي و محلي مي تواند با نگرش خاص مداخله در بافتهاي روس�تايي و ايجاد و توسعه خدمات 

و تسهيالت گردشگري را سامان بخشد تا از فرصتها به نحو شايسته اي استفاده گردد.
    در طرح پژوهش�ی »برنامه ريزي كالبدي حوزه هاي گردشگري روس�تايي« كه مبناي تدوين 
اين كتاب است، توس�عه گردشگري در مناطق روس�تايي مفروض تلقي ش�د و زمينه ها و لوازم 
كالبدي آن مورد توجه قرارگرفت و ضوابط و مقررات كلي و عام كه در سطح ملي قابل تشريح 

است، تدوين گرديد.

گردشگري و گونه های آن
    تعريفهای گردشگري1 دو دسته هستند: دسته اي كه فعاليتهاي اجتماعي آن را  بررسي مي كنند 
و دسته اي كه نمايانگر فعاليتهاي اقتصادي يا صنعتي آن هستند. دسته نخست را تعريف مفهومي 
و دس�ته دوم را تعريف فني مي گويند.)ش�ارپلي1380: 10( ص�رف نظر از اي�ن تفاوتها و برای 

پرهيز از طوالنی شدن بحث تعاريف زير ارائه مي شود:
    گردشگري  به كار كس�ی كه به مس�افرت مي رود و در آن مكان كه خارج از محيط زندگي 
وي اس�ت، براي مدتي كمتر از يک س�ال برای تفريح، تجارت و ديگر هدفها اقامت می نمايد، 

گفته  مي شود. )چاک واي گي1382: 22( به عمل فرد گردشگر2 ، گردشگري گفته مي شود. 
    در يک تعريف »گردشگر كسي اس�ت كه هنگام جابه جايي، دست كم يک شب را در جاي 
ديگري غير از محيط دائمي خ�ود مي گذراند و دليل بازدي�د يا جابه جايي خ�ود را دليلي به جز 
انجام فعاليتي براي گرفتن مزد و حقوق در كشور يا جاي مورد بازديد ذكر مي كند«. )كازس و 

پوتيه1382: 21( 
    جداي از تعاريف ديگر، مي توان گفت گردشگر كسي است كه به داليل غيركاري در مدتي 
1 - Tourism
2- Tourist
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كمتر از يک س�ال به محل�ي غير از محل زندگ�ي خود م�ی رود و هدف او بازديد از خويش�ان 
و  وابستگان نمي باش�د. بنا بر اين روس�تاييان شهرنش�ين كه براي ديدن خانواده و وابستگان به 
روس�تاي زادگاه خود و كس�اني كه براي كار فصلي يا دائمي به منطقه روس�تايي مي روند و نيز 

كساني كه بيش از يک سال در محلي اقامت مي كنند، گردشگر  نيستند.
    با اين تعريف، گردش�گري مي تواند از نظر بعد زماني از يک روز تا كمتر از يک س�ال باشد. 
تفاوت گردشگر يک روزه1  با گردشگر چندروزه آن است كه گردشگر يک روزه شب را در 
يک اقامتگاه عمومي يا خصوصي در محل مورد بازديد به س�ر نمي برد )مس�افرت يک روزه( و 

نياز به امكانات اقامتگاهي ندارد.
    گردش�گري بر اس�اس منابع و جاذبه هاي اصلي پنج دسته اس�ت: طبيعي، تاريخي - فرهنگي، 
ورزشي - گرشی، اجتماعي و درماني- بهداش�تي. هر يک از اينها،  آنها امكانات و منابع خاصي 

را در برنامه خود قرار مي دهند. در جدول شماره 21 خالصه اين منابع و جاذبه ها آمده است.
جدول )21( منابع و جاذبه هاي اصلي گردش و تفرج

امكانات و منابعنوع جاذبهنوع گردشگريرديف

جنگل، كوهستان، دريا، رودخانه، غار و . . . .طبيعيطبيعت گردي1

آثار باستاني، يادمانها، گورها، سنگ نوشتهها و . . . .تاريخي � فرهنگيگردشگري فرهنگي2

امكانات خشكي، آبي، برف و يخورزشي � تفريحيگردشگري ورزشي3

فضاهاي اجتماعي، سكونتگاههای انساني، رسمها و آيين هااجتماعيگردشگري اجتماعي4

آبهاي معدني، نور آفتاب و هواي پاكيزهدرماني � بهداشتيگردشگري سالمت5

     طبيعت گردي يا گردش�گري طبيعي2،   عبارت اس�ت از س�فر به مناطق طبيعي تقريبًا دست 
نخورده كه با هدف مطالعه و كسب لذت انجام مي ش�ود. طبيعت گرد گردشگري است كه خود 
را در برابر تماميت گونه هاي گياهي و جانوري، سرزمين و اكوسيستم هاي يک ناحيه به موازات 

)2003 wallaca( .جوامع محلي با تمام نيازها و ويژگيهاي فرهنگي شان مسئول مي داند
    گردشگري مبتني بر طبيعت يا طبيعت گردي شامل آموزش و يادگيري نيز هست و به نحوي 
مديريت مي ش�ود كه از لحاظ اكولوژيكي پايدار و پِيوس�ته باش�د. طبيعت گردي معمواًل داراي 

1- Same Day Visitor 
2- Eco Tourism
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يک مفهوم و محت�واي فرهنگي و محلي با اهميت اس�ت و انس�ان را به جامعه ب�از مي گرداند و 
احساس تعهد براي حفظ منابع طبيعي را در او برمي انگيزد.

    گردشگري فرهنگی، س�فرهايي اس�ت كه به قصد ديدن محيط هاي فرهنگي از جمله مناظر، 
هنرهاي ديداري يا اجرايي، آثار باس�تاني، بناها، ش�يوه هاي خاص زندگي، ارزش�ها و مراسم و 
رويدادها انجام مي شود. گاه س�فرهايي كه به قصد زيارت مراكز مذهبي، بارگاه ائمه و نوادگان 
آنها، آرامگاه بزرگان دين و ساير مكانهايي كه در دين و شريعت زيارت آنها توصيه شده است 
يا مورد احترام مردم مي باشند را در دس�ته جداگانه اي به نام گردش�گري مذهبي جای می دهند.  

گردشگري مذهبي را  مي توان گونه ای گردشگري فرهنگي هم دانست.
   گردش�گري ورزش�ي، يک گونه ديگر از گردش�گری اس�ت كه هدف آن بازديد از مراكز 
ورزش�ي يا ش�ركت در مس�ابقات و فعاليتهای ورزشی اس�ت. در اين نوع گردش�گري فعاليت 
ورزشي عمده ترين وجه مميزه گردشگري تلقي مي ش�ود. مسافرت كوهنوردان براي فتح قله ها، 
حضور خارجيان براي استفاده از امكانات اس�كي در دامنه هاي پربرف و شركت در مسابقه های 

ورزشي، نمونه های گردشگری ورزشی هستند.
     برخي گردشگران به آيين ها، س�نتها و روش زندگي اقوام و جوامع مختلف عالقه دارند و اين 
عالقه باعث مسافرتشان مي شود. مسافرت آنان گردشگري اجتماعي ناميده می شود كه با هدف 
بازديد از آداب و رسوم زندگي و نحوه معيشت و كار گروهي مردم در جوامع صورت مي گيرد 

مانند بازديد از مناطق عشايري و روستايي.
    گروه ديگری از مردم با هدف درمان و كس�ب تندرس�تی به مناطق مختلفي سفر مي كنند. به 
اين گروه گردشگران سالمت گفته مي ش�ود. مراجعه بيماران براي درمانهاي تخصصي، مراجعه 
به مناطق مختلف براي بهره گيري از آبگرم هاي طبيعي از اين جمله اند. اين نوع گردش�گري در 
جهان امروز رو به توس�عه می باش�د و هم اكنون در برخي كشورها ش�هركهايي با نام »شهرک 

سالمت« ايجاد شده است كه به اين گردشگران خدمات ارائه مي دهد.
•گردشگري بر اساس محدوده جغرافيايي متناسب با منطقه مورد نظر)بومي، كشوري يا گروهي 

از كشورها( به سه دسته تقسيم مي شود:
   الف - گردشگري بومي يا محلي: به س�اكنان يک محدوده جغرافيايي خاص  و كوچک تر از 
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محدوده كشور گفته مي ش�ود كه فقط در محدوده پيرامون خود و حداكثر در درون مرزهاي آن 
محدوده به بازديد يا گردش مي پردازند.

   ب - گردشگري داخلي: به گردشگری س�اكنان منطقه اي خاص گفته مي شود كه در محدوده 
يک منطقه  س�فر می كنند و كمتر از يک س�ال در آن اقام�ت مي گزينند. اي�ن منطقه مي تواند 

محدوده اي به اندازه مرزهاي كشور و يا كوچک تر از آن باشد.
   پ - گردش�گري برون مرزي يا خارجي: گردشگری باش�ندگان يک منطقه كه به منطقه اي 
غير از منطقه سكونتشان س�فرمي كنند. اين منطقه مي تواند يک شهرستان يا يک كشور باشد. در 

صورتي كه اين منطقه خارج از مرزهاي يک كشور باشد، گردشگري خارجي گفته مي شود. 
•گردشگري را بر اساس هدف به سه دسته تقسيم كرده اند:

- به قصد گردش و گذران روزهاي تعطيل؛
- به قصد بازرگاني و انجام كارهاي حرفه اي؛

- برای ديدن دوستان و بستگان، درمان، انجام مراسم مذهبي و... .)چاک واي گي 1382: 177(
•گروهی فضاهای گردشگري را فضاهای پنج گانه زير می دانند: دريا،كوه، روستا، شهر و گشت 
وگذار كه البته فضاي اخير در واقع توالي ديدار ازس�رزمينهاي بس�ياري است كه مي توانند نشان 

دهنده همان طبقات فضايي چهارگانه پيشين باشد«. )كازس و پوتييه 1382: 25( 
    در يک دس�ته بندي كلي تر مي توان فضاهاي مورد بازديد گردش�گران را به ش�هر، روس�تا و 

سكونتگاههاي عشايری تقسيم كرد. 

گردشگري روستايي و ويژگيهاي آن
    لين در يک بيان كلي و س�اده، گردشگري روس�تايي را »فعاليتهاي گردشگری كه در روستا 

صورت مي گيرد« )شارپلي1380: 8( تعريف كرده است.
    گردشگري روستايي آن نوع از گردشگري است كه مقصد آن خارج از محدوده شهرها      مي 
باشد و عرفًا قلمرو روستايي تعريف مي ش�ود. بنا بر اين گردش در محدوده هاي پيراموني شهرها 

و عرصه هاي روستايي در اين تعريف قرارمي گيرند. 
  • با توجه به تعاريفي كه از گردش�گري روس�تايي داده ش�ده اس�ت، ويژگيهاي گردش�گري 

روستايي را مي توان در محورهاي زير خالصه كرد:
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- از نظر محدوده جغرافيايي بيشتر يک گردشگری داخلي و بومي است.
- از نظر زمان معموال« كوتاه مدت و روزانه می باشد و ميانگين فاصله سفر كم است.

-  به لحاظ اقتصادي چون روزانه است، گردشگران كم خرج مي كنند و سود كمتري دارد.
- چون روزانه است تعداد گردشگران زياد است.

- با توجه به محيط زيست روستايي و تعداد گردش�گران، احتمال برجاي گذاشتن آثار نامطلوب 
بر محيط زيست افزايش مي يابد.

- معمواًل كمتر س�ازمان و نهادهاي رسمي بر اين نوع گردش�گران متمركز مي شوند و به ندرت 
سازمان يافته هستند.

برنامه ريزي و گردشگري روستايي
    در يک تعريف كلي برنامه ريزي را »ساماندهي آينده براي تأمين هدفهاي مشخص«. )چاک 
واي گي1382: 393( گفته اند. برنامه ريزي، يعني »يک نظام تصميم گيري براي تعيين خط مش�ي 
به منظوردستيابي به هدفهايي كه دررابطه با نيازهاي آينده تعيين مي شود«. )زمرديان1364:12( 

    برنامه ريزي »تخصيص منابع )طبيعي، نيروي انس�اني، س�رمايه، ارز، مواد و مصالح و .. ( طبق 
برنامه )و نه بازار( است«. يكي از اشكاالت اين تعريف به كاربردن مفهوم، در تعريف آن است 
كه به قول منطقيون مصادره به مطلوب اس�ت. اشكال ديگر آن اس�ت كه اين تعريف عموميت 
ندارد و بيشتر درباره برنامه ريزي در كشورهاي سوسياليس�تي صادق است. ... در برنامه ريزي به 
طور قطع انتخاب )يا تعيين اولويت( از بايستگي هاست. اس�تفاده بهتر از منابع هم در دستور كار 
قرار دارد و در اين راستا راههاي متفاوت دستيابي به هدفها بررسي می گردد و راه بهتر برگزيده 

مي شود«. )فيروز توفيق1385: 1-3(
    به هر ترتيب براي واردنش�دن ب�ه ابهاماتي ك�ه در تعريف برنامه ريزي وج�ود دارد، مي توان 
گفت برنامه ريزي س�ازماندهي بهينه امكانات و محدوديتها براي دس�تيابي ب�ه هدفهاي از پيش 

تعيين شده است. 
    تاكنون ش�كلهای گوناگوني از برنامه ريزي ارائه ش�ده اس�ت. در اين مطالعه براي سهولت در 
كار، برنامه ريزي در دو دس�ته كالبدي و توس�عه اي يا آمايشي طبقه بندي مي ش�ود. برنامه ريزي 
كارب�ري زمي�ن و برنامه ري�زي زيربناي�ي در دس�ته برنامه ريزيهاي كالب�دي و بقيه در دس�ته 
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برنامه ريزي توسعه اي و آمايشي قرارمي گيرند.
    بدين ترتيب هر گونه اقدام آگاهانه اي كه براي منظم كردن و ايجاد ش�بكه معابر، تاسيس�ات 
زيربنايي، خدمات و امكانات در پهنه هاي مختلف و تاثير بر كاربري زمين به منظور ايجاد تعادل 
در محيط فيزيكي و دسترس�ي بهينه به خدمات صورت مي گيرد، در ح�وزه برنامه ريزي كالبدي 

قرار مي گيرد.
    هدف برنامه ريزي گردش�گري، اين اس�ت كه نيازهاي تحقق اهداف توس�عه گردشگري را 
شناس�ايي و آنها را تأمين كند، اثرات منفي را ب�ه پايين ترين حد ممكن برس�اند و از پيامدهاي 

مثبت آن بهره  بگيرد. 
   •برنامه ريزي گردشگري بايد ويژگيهاي زير را داشته باشد:

- هماهنگ كننده و يكپارچه كننده عناصر دروني )عرضه و تقاضا( باشد.
- برنامه گردشگري را با برنامه ها و سياستهاي كالن و منطقه اي ادغام و هماهنگ نمايد.

- انعطاف پذير باشد.
- برحفظ جريان توسعه و پايداري آن تاكيد ورزد.

- خالق، ابداعي و در عين حال اجرايي باشد.
    برنامه ري�زي كالبدي در گردش�گري، مطالع�ه و برنامه ري�زي عوامل طرف عرضه اس�ت تا 
بسترهاي الزم را براي عوامل تقاضا فراهم نمايد. به عبارتي در حالي كه تاكيد اصلي برنامه ريزي 

توسعه بر طرف تقاضاي گردشگري است، برنامه ريزي كالبدي بر طرف عرضه تاكيد مي كند. 
    در مطالعات گردش�گري عوامل مربوط به طرف عرضه گردش�گري ش�امل زيرس�اختهايي 
همچون راه، ب�رق، آب، مراكز خدمات بهداش�تي- درمان�ي، پذيرايي و اقامت�گاه و نيز بافت و 
ساخت روستا و آثار و جاذبه هاي گردشگري و ضوابط و مقررات حاكم بر مكانيابي، استقرار و 

بهسازي آنها در حوزه مطالعات كالبدي و فيزيكي قرارمي گيرد.

برنامه ريزي کالبدي در حوزه گردشگري
    در نظام تقس�يمات كالبدي كشور، س�طوح مختلف تقس�يمات عبارت اند از: حوزه مجموعه، 
منظومه، ناحيه و منطقه. در انطباق با اين تقس�يمات حوزه گردش�گري تركيبي ازچند روس�تا يا 
فضا، محور و پهنه داراي جاذبه گردش�گري اس�ت كه به دليل اس�تقرار در يک پهنه جغرافيايي 
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يا عملكردي كامال« تعريف ش�ده و برخورداري از ي�ک راه اصلي گردش�گري، قابليت تامين 
نيازهاي گردشي گردشگران روستايي را در يک سفر گردش�ي يک تا سه روزه دارد. در حوزه 
گردش�گري نوع فعاليت غالب گردش�ي، بنا بر منابع و قابليتهاي محيطي، مش�خص می باش�د و 

امكان انتخاب را براي گردشگر فراهم مي آورد.
    ناحيه گردش�گري بخش�ي از منطقه گردش�گري اس�ت كه ش�امل منابع و قابليتهاي تفرجي 
گوناگون می باش�د و از پيوس�تگي فضايي  � كالبدي برخوردار اس�ت. ناحيه گردشگري ضمن 
تبعيت از پيوس�تگي جغرافيايي داراي ش�بكه مس�تقلي از راههاي ارتباطي نيز مي باشد. از ديگر 
ويژگيهاي ناحيه گردش�گاهي، امكان جايگزيني اس�ت. در واقع ناحيه گردشگري بايد از چنان 
قابليتها و منابع تفرجي برخوردار باش�د كه امكان انتخاب براي گردشگر را در زمينه نوع فعاليت 
تفرجي و امكان طوالني ترشدن سفر تفرجي را داشته باشد و با تنوع قابليتها نياز گروه هاي سني و 

جنسی و گروههای اجتماعي مختلف را فراهم كند.
    منطقه گردش�گري بزرگ ترين پهنه گردش�گري در نظام تقس�يمات گردش�گاههاي برون 
ش�هري اس�ت كه بيش�تر منعكس كننده نحوه پراكنش و موقعيته�اي جغرافيايي گردش�گاهها 
بر اس�اس محدوده يک يا چند استان همسايه مي باش�د. هر منطقه گردشگري ش�امل چند ناحيه 

گردشگري در محورهاي ارتباطي گوناگون خود مي باشد.
    هر منطقه گردش�گري تعدادي زيادي گردش�گر )و همچنين اهالي محل( را درعرض روز و 
شب به سوی خود مي كش�اند. اين مناطق ممكن اس�ت، جاذبه هاي گردشگری، امكانات عرضة 

مواد غذايي ونوشيدني، سرگرمي وامكانات خريد و نظاير آن را در بر بگيرند.
    محور گردشگري به يک مسير يا راه اصلي يا فرعي گفته مي شود كه ابتدا و انتهاي آن با يک جاذبه 

گردشگري مشخص می شود و در طول مسير نيز يک يا چند جاذبه ديگر را به هم پيوند می زند.
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فصل چهارم:

ابعاد فعاليتهاي گردشگري
 روستايي



 مقدمه
    روس�تاها با وجود داش�تن منابع طبيعي پايه كش�اورزي، با مس�ائل و مش�كالت فراواني مثل 
فقر، بيكاري، پايين بودن نرخ بهره وري در بخش كش�اورزي و بخش توليدات روستايي از يک 
س�و و تخريب منابع طبيعي از سوي ديگر رو به رو هس�تند، اين مسئله توس�عه روستاها و ايجاد 
اش�تغال پايدار در روس�تا ها را تا حدي ناممكن ساخته اس�ت. اين مس�ائل لزوم توجه به راه حلها 
و گزيدارهاي ديگر اقتصادي مثل گردش�گري را براي كمک به توس�عه روس�تاها با هزينه كم 

مطرح مي سازد. )موسوي، 1383(
    روستا بنا به ماهيت خويش متناسب با س�اختار فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي و به ويژه محيط 
جغرافيايي و چشم اندازها و جاذبه هاي طبيعي و گردش�گری داراي سازماندهي دروني و كالبدي 
ويژه  در نوع يا شيوه زندگي مادي و معنوي خود مي باشد. طبيعتا« وجود چنين ساختاري، اثرات 
خويش را بر چهره زمين، چه در بخش س�اكن و چه در بخش مزارع، باغها، بيش�ه زارها، چش�مه 
سارها، رودخانه ها و مناظر طبيعي نش�ان مي دهد كه مرفولوژي در چشم انداز هاي روستايي جلوه 

.)2003 ,Hollandoo Dixey( .خاصي بر پيكره زمين نقش مي بندد
    اين ويژگيها؛ ظرفيتها و توانهاي زيادي را در جذب گردش�گران به وجود آورده اند. به همين 
دليل امروزه در كشورهاي توس�عه يافته، گردشگري روس�تايي به عنوان عامل مهمي در توسعه 
محسوب مي ش�ود. از زمان گسترش اين فعاليت در دهه 80 در كش�ورهايي مانند ايتاليا، انگليس 
و فرانسه رشدي صددرصد داشته و اين كيفيت در اسپانيا و آلمان و هلند بسيار فراتر بوده است. 

 )2002 ,Ashley(
    امروزه و گردش�گري بزرگ ترين صنعت جهان ش�ده است و س�اليانه ميليارد ها دالر درآمد 
دارد. بر اساس پيش بيني هاي منتش�ر شده از سوي س�ازمان جهاني گردشگري )WTO( شمار 
گردشگران از رقم ساليانه 625 ميليون  نفر در حال حاضر به 1/6 ميليارد نفر و نيز درآمد صنعت  
گردش�گري از 445 ميليارد دالر ب�ه بيش از 2 تريليون دالر در س�ال 2020 خواهد رس�يد. )مير 

سنجري و توكلي مهر، 1385(. 
    به هر حال آمار منتشر شده حاكي از رشد اقتصادي باالي صنعت گردشگري در جهان است و 
مي توان صنعت گردش�گري را عمده ترين صنعت درآمدزا و اصلي ترين پشتوانه اقتصادي جهان 
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آينده دانست. صنعت گردش�گري مي  تواند زمينه مناسبي براي س�رمايه گذاري به شمار آيد و با 
اتكاي كمتر به منابع طبيع�ي توليدي، فرصتي را در اختيار كش�ورهاي كمترتوس�عه يافته براي 
تحريک رشد اقتصادي خويش در جهت توليد درآمد و اشتغال قراردهد. در اين ميان گردشگري 
روستايي نيز به عنوان بخشی از مجموعه صنعت گردشگری در كشورهايي كه جمعيت روستايي 

بااليي دارند، اهميت فراوانی دارد. )شريف زاده و مراد نژادي، 1381(
    پتانسيل گردشگري هر روستا، بيش از هر چيز به س�رمايه هاي طبيعي � اكولوژيک، كيفيت 
مناظر طبيعي و آثار تاريخي، ابعاد اقتصادي و مضافًا ش�ادابي فرهنگ محلي آن بستگي دارد. لذا 
عمق بخش�يدن و ارج نهادن به هر يک از اين ابعاد و همچنين تبديل آنها به عناصر قابل عرضه، 
ترويج سياست حفظ و مراقبت از سنتها، تخصص ها، آداب و رسوم، چشم انداز ها و محيط زيست 
روستا و جذابيت منطقه، ماندگاري پتانس�يل هاي آن را تضمين می نمايد و اين عناصر و عوامل، 

)2001 ,Butler( .روستا را به صورت يک محصول واقعي در صنعت گردشگري در مي  آورد
    در محيط هاي روس�تايي زندگي كاماًل ساده اس�ت. در همه كش�ورها، بهره برداري روستايي 
تركيبي از زندگي كش�اورزی و دامپروري اس�ت كه مي تواند همپاي درجه تمدن ببالد و توسعه 

يابد؛ در چنين صورتي اقتصاد روستا جنبه تخصصي به خود مي گيرد.
    روستاها و ساكنان آن از دو جهت با صنعت گردشگري در ارتباط هستند:

- اينكه محيط هاي روس�تايي به عنوان فضاها و اماكن ييالقي محل مناسبي براي گذراندن اوقات 
فراغت گردشگران و به ويژه گردشگران داخلي به شمار مي آيد. 

- توليدات آنها اعم از مواد خوراكي و صنايع دستي به گردشگران عرضه می شود و از اين راه به 
اقتصاد معيشتي آنها كمک مي كند.

    با توسعه راههاي ارتباطي و گسترش وسايل حمل و نقل، امروزه روستاها از تحرک و پويايي بيشتر 
برخوردار شده اند و در صورتي كه در مناطق كوهستاني و نواحي مساعد اقليمي واقع شده باشند، مكان 

)2002 ,Ashley( .مناسبي براي گذراندن اوقات فراغت جوامع بشري به شمار مي آيند
    ش�رايط طبيعي و مرفولوژيكي روس�تايي اش�كال گوناگوني به روس�تا مي دهند و همين عدم 
يكنواختي و ويژگيه�ای منحصر به فرد براي گردش�گران جاذبه دارد و آنه�ا را به اين محيط ها 
با س�اختار فضايي خاص عالقه مند می كند. حس كنجكاوي گردش�گران به ويژه گردش�گران  
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كاوشگر، انگيزه ديگري براي شناخت و پي بردن به شيوه معيش�تي و آداب و رسوم و فرهنگ 
روستاييان مي باش�د. گاهی چنين روس�تاهايي داراي چشم انداز هاي زيبايي هس�تند كه به عنوان 
مكانهاي ييالقي نيز مورد اس�تفاده گردشگران به ويژه در فصل تابس�تان قرار مي گيرند. خانه ها 
و اماكن روستايي نيز از جاذبه هاي گردشگری به ش�مار مي آيند كه كلبه ها يا چارتاق  تركمني، 
خانه هاي كاهگلي، خانه هاي س�نگي و ... نمونه هايي از اين گونه مس�اكن مي باش�ند. اين گونه 
مساكن به س�بب كاركرد و نقش�ي كه بر عهده دارند، بر حسب س�نتهاي محلي اشكال متنوع و 
جالب توجهي را به خود گرفته اند و داراي متعلقاتي از قبيل انبار  نگهداري ميوه و خشكاندن آنها 
و كارگاههاي صنايع روس�تايي مي باش�ند كه از عوامل موثر در جذب  گردش�گر هستند. )مراد 

نژادي و نظري، 1382(
    به طور خالصه جاذبه هاي گردشگری روستاها را مي توان در قالب موارد زير بيان كرد:

    1� جاذبه هاي طبيعي روس�تا و اط�راف آن )جاذبه ه�اي طبيعي � اكولوژي�ک(: كه آرايش 
پديده هاي جغرافيايي، مناظر و چش�م انداز هاي طبيعي در تش�كيل آنها نقش موثري دارند. تنوع 
و گوناگوني اي�ن جاذبه ها در مناط�ق مختلف و روس�تاهاي گوناگون ش�رايط خاصي به وجود 

مي آورد كه گردشگران را به سوی خود مي كشاند.
    2� جاذبه هاي بافت، س�اختار فيزيكي، مس�اكن و معماري روس�تايي )جاذبه ه�اي كالبدي- 
فضايي(: كه با توجه به قدمت روستا و نوع س�ازماندهي و نيز محيط جغرافيايي و اقتصاد معيشتي 
و باورهاي حاكم بر روس�تا، داراي اشكال گوناگون و متنوعی  مي باش�ند. به عنوان مثال مساكن 

روستايي طيف گسترده اي دارند كه براي نمونه به مواردي از آنها اشاره مي شود:
    الف � س�ياه چادر ها در نواحي لرس�تان، كهكيلويه و بويراحمد، ايالم، كردس�تان، كرمانشاه، 

فارس، خراسان متعلق به عشاير لر، كرد و قشقايي كه در هر منطقه طرح و شكل ويژه ای دارند.
    ب � انواع آالچيق  تركمن هاي ايران و آالچيق هاي ايلس�ون ها در دش�ت مغ�ان آذربايجان و 

همچنين در بين تركمن های تركمن صحرا واقع در خراسان شمالی و استان گلستان.
    پ � انواع كپر هاي بر پا شده از شاخ و برگ درختان و سرپناه هاي ساخته شده از ني و گياهان 

مردابي كه در جنوب، مناطقي از شمال و جنوب شرقي ايران وجود دارد.
    ج � انواع مس�اكن كه با اس�تفاده از مصالح بومي ساخته مي ش�وند، همانند خانه هاي چوبي در 
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نواحي ش�مالي، خانه هاي گلي در نواحي كوي�ري يزد و در برخی نواحي خوزس�تان و خانه هاي 
سنگي در بيشتر نواحي كوهستاني ايران از جمله كردستان، ايالم و آذربايجان.

    3� جاذبه هاي اقتصاد روستايي: همه فعاليتهاي اقتصادي كه نيازهاي مادي روستاييان را تأمين 
مي كند، مي تواند براي گردش�گران جذابيت داش�ته باش�د. به علت تنوع محيط هاي روس�تايي و 
متفاوت، فعاليتهاي اقتصادي روستاها يكسان نيستند و اغلب از روستايي به روستاي ديگر تفاوت 
مي كند. به طور كلي فعاليتهاي اقتصادي روس�تاها در س�ه محور اصلي كش�اورزي )كشاورزی، 
باغداري و ش�كار(، صنعت )صنايع روستايي و صنايع دس�تي( و خدمات مي باشد كه با توجه به 

دانش بومي و نوع انجام هر كدام از فعاليتهاي اقتصادي در هر روستا متفاوت مي باشد.
    4� جاذبه ه�اي فرهنگ�ي - اجتماعي روس�تا: نظام ارزش�ها، رواب�ط اجتماعي ميان انس�انها و 
طبيعت و هنجارهاي اجتماعي در سطح روس�تاها با توجه به تنوع درآمدها، عامل ديگر درجذب 

گردشگري مي باشد.
    حال با توجه به ابعاد مختلف فعاليتهاي گردش�گري در محيط هاي روس�تايي، در اين بخش به 

شرح و بيان هر يک از ابعاد يادشده خواهيم پرداخت.
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نمودار4: گردشگري روستايي فرآيندي از توسعه روستايي 
 

ت 
ت از محيط زيس

ش حفاظ
- افزاي

- استفاده بهينه از منابع بال استفاده روستايي 
- احيا و ساماندهي مجدد

ت و نگهداري مكان هاي تاريخي 
- پشتيباني از محفظ

- محوطه سازي 
- برنامه ريزي )به منظور دستيابي به پايداري محيطي(

ت زير بنايي و روبنايي
ت و خدما

ش و بهبود امكانا
- افزاي

ت محيطي و باال 
ت زيس

ش خطرا
كاه

بردن پايداري محيط

اقتصاديمحيطي

توسعه روستايي

توسعه ملي و منطقه اي

اجتماعي، فرهنگي

ت 
ت ه�اي جدي�د جه�

ايج�اد فرص
ت مردم

مشارك

ش رفاه زندگي
ش فقر و افزاي

كاه

ت غذايي
ش درآمد و امني

افزاي

ت روستايي 
ش تقاضا براي خريد توليدا

- افزاي
- ايجاد درآمد براي خانوارهاي روستايي و روستا

ت هاي شغلي در مناطق روستايي 
- ايجاد فرص

- سرمايه گذاري مجدد زير ساختارهاي توليدي 
)اعم از كشاورزي و صنايع دستي و روستايي(

- سرمايه گذاري خصوصي و دولتي در مناطق روستايي 

ت
ت فرهنگي و پويايي جمعي

ش تعامال
- افزاي

ت اجتماعي در مناطق روستايي 
ش خدما

- گستر
ت به محيط پيرامون

- باال بردن سطح آگاهي مرد نسب
ت خود

ت مردم در تعيين سرنوش
ش مشارك

- افزاي
ت

ش مهاجر
- كاه

گ سنتي و محلي
ت از فرهن

- حماي
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بررسي ابعاد طبيعي � اکولوژيك فعاليتهاي گردشگري روستايي
    محيط  زيست به مفهوم كلي خود شامل محيط طبيعي و محيط فيزيكي می باشد كه بستر فعاليت 
انسان اس�ت. رابطه انسان با محيط زيس�ت به دو گونه است: يكي رابطه جبري انس�ان     با طبيعت 
مثل خوابيدن و رشدكردن و ديگر رابطه اختياري انس�ان مثل راه رفتن و ا نجام     كار. براين اساس 
بشر در بسياري از زمينه هاي اساسي زندگي، وابسته به محيط زيست است و اگر عاملي اين رابطه و 

وابستگي را بر هم بزند، زندگي او با خطرات و آسيبهای جبران-ناپذيري رو به رو مي شود.
• رابطه انسان و محيط  را به سه شكل و گونه مي توان طبقه بندي نمود:

    در وهله اول، محيط تنها به عنوان بستر فعاليتها به ش�مار مي آيد و مستقيمًا با نوع فعاليت رابطه 
معقول دارد. اگرچه محيط فيزيك�ي در كانون فعاليت  قرار ندارد، مي توان�د بر نوع فعاليت اعمال 

نفوذ نمايد. طرح فعاليت بايد طوري باشد كه به محيط آسيب نرساند.
    نوع دوم، محيط مكاني است كه ويژگيه اي آن مي تواند بر نوع فعاليتي كه در آن انجام مي شود، 
اثرات كلي يا عمومي بگذارد. فعاليتهايي چون خريد، اس�تراحت در بس�ياري از فضاها هم انجام 
مي شوند ولي اگر در فضايي باصفا و شادي بخش انجام ش�وند؛ لذت بخش تر خواهند بود. كيفيت 

محيط مي تواند از موقعيت محيط موثر تر باشد.
    نوع س�وم از رابطه متقابل بين محيط و انس�ان اين اس�ت كه محيط يا مكان در كانون فعاليت 
قرارگي�رد. بخ�ش بزرگي از گردش�گري در اي�ن گروه ق�رار مي گيرد. بس�ياري از كس�ان و 
گردش�گران با اين هدف به مس�افرت مي روند كه در محيط طبيعي و بازديد از آث�ار تاريخي با 
پرداختن به فعاليتهايي چون قدم زدن، تماش�اي حيات وحش و گ�ردش در مناطق خوش منظره 

تجربه هايي كسب كنند.
• ارتباط محيط و فعاليت گردشگري بدين گونه است:

� بسياري از اشكال و پديده هاي محيطي براي گردشگري جاذبه هستند.
� امكانات و زيرساختهای  گردشگري بر روي محيط ايجاد مي گردند.

� توسعه گردشگري و استفاده گردشگر از يک ناحيه اثراتي بر روي محيط می گذارد.
    در صنعت گردش�گري، محيط )طبيعي و مصنوعي( نه تنها بس�تر فعاليت  گردش�گري است، 
بلكه جاذبه نيز مي باشد. بخشي از اشكال و پديده هاي محيطي جاذبه هاي محيطي � طبيعي و بخش 
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ديگر جاذبه هاي محيطي � فيزيكي ساخته دست بشر همانند شهرها و عناصر تاريخي هستند. در 
اين ميان بازديد از جاذبه هاي طبيعي در گستره وسيع تري رخ می دهد و اهميت خاصي دارد. 

    با افزايش روز افزون جمعيت و فشارهاي خردكننده زندگي ماشيني در شهرهاي بزرگ جهان 
كه هيچ سازگاري با روح و روان بش�ر ندارند، جهانيان می كوشند به خود آيند  و به دامن زيباي 
طبيعت پناه برند. از اين روي گردشگران امروزي صرفًا به خاطر بازديد از موزه ها و آثار باستاني 
و تاريخي به گردشگري نمي پردازند، بلكه در جس�تجوي مناطقي از جهان هستند كه هنوز آثار 
بكر طبيعي در آنها باقي اس�ت. در اين ميان مناطقي داراي اهميت هستند كه يكي از سه ويژگي  

ذيل را دارا باشند:
� مناطق طبيعي كه به سبب ايجاد پارک هاي محلي و مناطق حفاظت شده، سالم  باقي مانده اند.

� مناطق طبيعي كه به خاطر انجام توسعه منطقي )آمايش سرزمين( حفاظت شده اند.
� مناطق طبيعي كه به واسطه گونه هاي گياهي و جانوري خاص زيس�تگاههاي خود، منحصر به 

فرد هستند و به همين دليل حفاظت شده اند.
•گردشگري روستايي با توجه به ظرفيتهاي گردشگری محل و اهداف گردشگران به چهار دسته 

تقسيم مي شود:
1� آگروتوريسم 

2� اكوتوريسم
3� گردشگری دهكده اي

4 � گردشگری فرهنگي )موسوی، 1383(.
    بر اساس برآورد  شوراي جهاني گردشگري و مس�افرت، گردشگري طبيعي � اكولوژيک به 
منزله بزرگ ترين بخش صنعت گردش�گري در حال رشد اس�ت. مطالعات نشان مي دهد كه 40 
تا 60 درصد گردشگران جهان را گردشگران طبيعي تشكيل مي دهند و درآمد حاصل از فعاليت 
آنها 211 تا317 ميليارد دالر مي باش�د و پيش بيني مي شود تا سال 2010 رش�د اكوتوريسم به 10 

)1999,Campell( .تا30 درصد برسد
    گردش�گري برای بازدي�د از محيط طبيع�ي اصطالحًا »گردش�گري طبيعي« يا اكوتوريس�تم 
ناميده مي ش�ود. در واقع طبيعت گردي تنها نوعي از گردش�گري نيس�ت كه طبيع�ت را در نظر 
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مي گيرد، بلكه نياز به سيستم جديدي براي الگوهاي رفتاري و اخالقي گردشگر را مطرح مي كند. 
طبيعت گردي به عنوان نوعي گردشگري معرفي شده اس�ت كه ويران كننده سرمايه هاي طبيعي 
و فرهنگي نيس�ت و براي منطقه اي كه گردشگري در آن توس�عه مي يابد، فوايد و منافعي به بار 

مي آورد و به مفهوم ايده آل آن بايد عامل آموزشي نيز در خود داشته باشد. 
    در فعاليت گردش�گري نه تنها انس�ان از محيط طبيعي و مصنوعي تأثير مي پذيرد، بلكه اثراتي 
بر محيط مي گذارد. تأثير امكانات و تجهيزات و فعاليتهاي گردش�گري بر محيط تنها منحصر به 
شركت جس�تن در فعاليتهاي تفريحي نمي باش�د، بلكه گردش�گري كه براي مدتي در منطقه اي 
سكونت مي گزيند نياز به تأسيسات و تجهيزات دارد و اين تأسيسات و تجهيزات بر روي محيط 
اثر مي گذارند. مهم ترين اينها عبارت اند از: راهها، پاركينگ وس�ايل نقليه، منابع آب و وسايل 

دفع زباله. )معصومي، 1385(
    بر اس�اس اصل ارتباط ارگانيک با فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوامع انساني، بقا 
و پايداري تعادل زيس�تي در گرو رعايت روابط اصولي، جامعه انساني و زيست بوم پيرامون آن 
اس�ت. با توجه به ارتباط تنگاتنگ و انكارناپذير موجود ميان فعاليتهاي گردشگری و مقوله هاي 
زيست محيطي، اس�تهالک روزافزون منابع آب، خاک، هوا، منابع جنگلي و ... به نوعي تجاوز يا 
قهرسازي زيست محيطي اس�ت، بحث طبيعت گردي و اكوتوريس�م از اهميت بااليي برخوردار 
اس�ت. )مير س�نجري و توكلي مهر، 1380( به همين دليل گردش�گري طبيعي -     اكولوژيک در 
محيط هاي روستايي طي 10� 15 سال گذشته هم به عنوان صنعت و هم به عنوان شكلي از توسعه 
پايدار توس�عه يافت تا هم منابع طبيعي را حفظ كند و ه�م براي مردم محلي و روس�تايي رفاه و 
خوش�بختي به همراه آورد. به منزله يک مفهوم، در تمام موارد،  گردش�گري طبيعي رس�يدن به 

)2002 .Tyler( .نتايج توسعه پايدار را مي خواهد
    گردشگري طبيعي )اكوتوريسم( مي تواند نقش مهمي در توس�عه مناطق روستايي )به منزله بستر 
منابع طبيعي( و به ويژه مناطق روس�تايي ايران كه داراي مناظر طبيعي جذاب، روس�تاهاي جنگلي و 

كوهستاني و ساحلي، روستاهاي متنوع از نظر فرهنگي، اقليمي و قومي مي باشد، ايفا كند.

گردشگري طبيعي، اصول و ويژگيهاي آن 
    تعاريف اوليه از گردشگري طبيعي )اكوتوريسم( بيش�تر متوجه برجسته كردن انگيزه درک 
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و اس�تفاده از ابعاد طبيع�ي � اكولوژي�ک اس�ت. )Bitler & Stephan 2004( در تعريفي از 
اكوتوريس�م آن را نوعي گردش�گري طبيعت گرا دانس�ته اند كه طي آن گردش�گران به خاطر 
يک يا ش�ماري از ويژگيهاي تاريخ طبيعي جذب يک مكان مي ش�وند. انگيزه اين نوع مسافرت  

مي تواند آموزشي، تفرجي و هيجانی باشد.
    به اعتقاد گان)Gunn 2000( گردش�گري مبتني بر طبيعت ش�امل گونه های گردش�گري 
متمركز، گردشگري با انگيزه هاي هيجان طلبي و گردشگري با پيامد خفيف كه در آنها انگيزه 
اصلي بهره برداري از طبيعت وحشي و دست نخورده و ديدار از زيستگاههاي جانوري، سيماهاي 
طبيعي و رودخانه هاي جذاب و تماشايي اس�ت، مي شود. به عبارتي گردشگري مبتني بر طبيعت، 
مس�افرت به منظور لذت بردن از نواحي طبيعي دس�ت نخ�ورده و ديدن نزدي�ک حيات وحش 

گياهي و جانوري است.
    اما در مقابل اكوتوريس�م، نوعي گردشگري طبيعي با پيامد  خفيف اس�ت كه در راستاي پايداري 
گونه ها و زيستگاههاي طبيعي، هم به صورت مستقيم از راه مشاركت در اقدامات و برنامه هاي حفاظتي 
و هم به صورت غيرمستقيم از راه ايجاد درآمد براي جوامع محلي به ويژه جوامع روستايي و در نتيجه 

ايجاد انگيزه براي آنه ا در حفاظت از ميراث  طبيعي فعاالنه عمل مي كند.
    بر پايه تعري�ف واالكا  )Wallaca,2003( طبيعت گردي عبارت اس�ت از س�فر به مناطق 
طبيعي تقريبًا دس�ت نخورده ك�ه با هدف مطالعه و كس�ب لذت انجام مي ش�ود. اكوتوريس�ت 
گردش�گري اس�ت كه خود را نس�بت ب�ه تماميت گونه ه�اي گياه�ي و جانوري، س�رزمين و 
اكوسيس�تم هاي يک ناحيه به موازات جوام�ع محلي با تم�ام نيازها و ويژگيهاي فرهنگي ش�ان 
مسئول مي بيند. او مسافري است كه عرصه هاي طبيعي را از ديدگاه جهاني، خانه و از منظر محلي 

فقط خانه ساكنان آن مي داند.
   واالكا متعقد اس�ت فعاليته�اي گردش�گري در صورت رعايت ش�ش اصل زي�ر از مصاديق 

گردشگري طبيعي به شمار مي آيند:
1- التزام به انجام فعاليتهايي كه كمترين پيامد منفي زيست محيطي را داشته باشند.

2- زمينه س�ازي براي افزايش آگاه�ي و درک طبيع�ت و ويژگيهاي فرهنگي كه باعث مي ش�ود 
بازديدكنندگان نسبت به حفظ عناصر طبيعي و خصوصيات فرهنگي احساس مسئوليت بيشتري كنند.
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3- مش�اركت در حفظ و مديري�ت مناطقي كه به ط�ور قانوني از آنها مورد حفاظت مي ش�ود و   
نواحي طبيعي ديگر.

4- تقويت مشاركت جوامع محلي به ويژه جوامع روستايي در فرآيند تصميم گيري هاي در زمينه  
تعيين نوع و ميزان فعاليتهاي گردشگري.

5- ايجاد منافع مستقيم اقتصادي و درآمد هاي مكمل براي جوامع محلي.
6- آموزش جوامع محلي برای شناخت بهتر ارزشهاي طبيعي محيط زندگي آنها.

•برخي از مهم ترين ويژگيهاي گردشگري طبيعي را مي توان در موارد زير خالصه كرد :
- مسئوليت در حفظ تنوع زيستي

- مشاركت در تأمين رفاه جوامع محلي
- تقويت ويژگي هاي خرده فرهنگها

- فراهم آوري فرصتهاي آموزش و ياديگري 
- تقويت اشتغال زايي از راه فعال كردن تشكل هاي خرد و جذب گردشگران و ارائه خدمات مرتبط 

- التزام به مصرف كمتر منابع تجديدناپذير 
- تقويت مش�اركتهاي مردمي )جوامع محلي، مالكان، بازرگانان و بخش�هاي دولتي( )پناهند و 

قويدل، 1380(
• انجمن بين المللي طبيعت گردي اصولي را كه نتايج نشس�تها، كارگاههاي آموزش�ي و جلسات 

برگزارشده از سال 1991 براي ذي نفعان طبيعت گردي بوده است، اين گونه بر مي شمارد. 
- كاهش اثرات منفي بر فرهنگ و طبيعت كه مي تواند به محل مورد نظر آسيب برساند.

- آموزش گردشگران در زمينه اهميت حفاظت.
- تأكيد بر اهميت كار پرمس�ئوليتي ك�ه در همكاري با م�ردم و صاحب منصب�ان محلي اداره 

مي شود تا نيازهاي محلي و منافع حفاظت را نشان دهند.
- درآمدهاي مستقيم براي حفاظت و مديريت منابع طبيعي و حفاظت شده .

- تأكيد بر نياز بخش گردشگری منطقه اي جهت طراحي برنامه هاي مديريت بازديدكننده براي 
مناطق طبيعي يا مناطقي كه به عنوان مقاصد زيست بومي تعيين مي شوند.

- تأكيد بر اس�تفاده از مطالعات اساس�ي اجتماعي و زيس�ت محيط�ي و نيز برنامه ه�اي نظارتي 
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بلندمدت براي ارزيابي و كاهش اثرات.
- كوش�ش براي افزايش منابع اقتصادي براي كش�ور ميزبان، جوامع محلي و روس�تايي به ويژه 

مردمي كه پيرامون مناطق حفاظت شده و مناطق طبيعي زندگي مي كنند.
- تالش براي اطمين�ان از اينك�ه گردش�گری از تغيير قابل قب�ول محدوديت ه�اي اجتماعي و 

زيست محيطي تعيين شده توسط محققان با همكاري ساكنان محلي فراتر نمي رود.
- تكيه بر زيرس�اختي كه در تطبيق با محيط زيست، كاهش اس�تفاده از سوختهاي فسيلي، حفظ 
گياه�ان و حيات وح�ش و در تركيب با محيط زيس�ت فرهنگي و طبيعي توس�عه يافته اس�ت. 

)2002,Tyler(
حيطه هاي گردشگري طبيعي � اکولوژيك 

    پديده طبيعي- اكولوژيک فعاليتهاي گردش�گري روس�تايي داراي ابعاد و حيطه هاي متعددي 
است كه در اينجا به برخي از مهم ترين آنها اشاره مي شود: 

- تفريحات پرتح�رک فيزيكي مانند كوهن�وردي، غارپيمايي، قايقراني و اس�تفاده از وس�ايل 
موتوري مانند خودروهای برف پيما، قايق هاي موتوري و ...

- ماهيگيري و شكار تفريحي 
- لذت جويي از مناظر طبيعي 

- تماشاي حيات وحش )اشتری مهرجردی، 1383(

منافع گردشگري طبيعي 
    صنعت طبيعت گردي با ظرفيت هاي بسيار زياد و در حوزه هاي اقتصاد، حمل و نقل، فرصتهاي 
شغلي، منابع طبيعي، توس�عه پايدار، تجارت، ميراث فرهنگي، تنوع زيس�تي و محيط زيست قابل 

تعريف مي باشد )ميرسنجري و توكلي مهر، 1380(
•به طور كلي منافع حاصل از گردش�گري طبيعي- اكولوژيک )طبيعت گردي( را مي توان تحت 

عناوين زير تدوين و تشريح كرد:
    الف � منافع زيس�ت محيط�ي طبيعت گردي:  نخس�ت اينك�ه، طبيعت گردي ي�ک راهبرد 
اقتصادي است كه از آن مي توان براي كاهش مشكالت مردم محلي در مناطق زيستي، نگهداري 
آنها از نظر اكولوژيكي در زير آس�تانه هاي تعيين ش�ده اس�تفاده كرد. با كاهش فقر در جوامع 
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محل�ي از راه درآمد  حاص�ل از طبيعت گردي، انتظ�ار مي رود كه ني�از آنی ب�راي بهره برداري 
از محيط زيس�ت كاهش يابد و يک ارتب�اط با ثبات در مي�ان درآمد و تنوع زيس�تي پديد آيد. 

)2004 .Butter & Stephan(
    دومين فايده زيس�ت محيطي، باالبردن آگاهي در مورد محيط زيست و طبيعت است.  طبيعت 
گردي مردم را در تماس مستقيم با محيط هاي زيست محيطي قرار مي دهد و دانش و آگاهي را از 

محيط زيست شان افزايش مي دهد.
    س�ومين فايده اي كه از طبيعت گردي به محيط زيس�ت مي رس�د، توس�عه دانش پايه اس�ت.    
اكوتوريست ها عموما« نه تنها منافع اقتصادي براي مردم روستايي فراهم می آورند بلكه  به طور 
مس�تقيم و غيرمس�تقيم با دادن پول به فعاليتهاي تحقيق و حفاظت در منطق�ه كمک می-نمايند. 

)1997 ,Dearden(
    حفاظت زيس�ت محيطي از موجودات زنده و هم�ه عناصر موجود طبيعت نظي�ر آب و هوا و 
خاک به واس�طه تثبيت روابط قانونمند بين اف�راد و محيط طبيعي و جلوگي�ري از هرج و مرج و 

ايجاد اختالل در آن از ديگر منافع زيست محيطي اكوتوريسم مي باشد. )باباپور، 1380(
• در نهايت منافع كليدي براي حفاظت محيط زيست را مي توان در پنج حيطه دسته بندي كرد:

1 - منبع مالي براي حفاظت تنوع زيستي به ويژه در مناطق حفاظت شده زيستي.
2 - توجيه اقتصادي براي مناطق حفاظت شده.

3 - جايگزين هاي اقتصادي براي مردم محلي براي كاه�ش بهره برداري بيش از حد منابع حيات 
وحش و مناطق وحش و مناطق حفاظت شده.

4 - ايجاد هيأتي كه حفاظت از تنوع زيستي را توسعه مي دهد.
 Branden ،1996( .5 - ايجاد انگيزه  براي تالشها و اقدامات خصوصي حفاظت از تنوع زيستي

) and Margoluis
    ب � منافع اقتصادي طبيعت گردي :  مزاياي اقتصادي گردش�گری در ميان باش�ندگان بومی 
پيرامون مناطق حفاظت ش�ده و به عالوه ب�راي دولتها و آژانس هاي گردش�گري توزيع خواهد 
شد. امروزه فروش گونه هاي جانوری و محل هاي زندگي آنها، روشي براي سودبردن از حيات-

وحش شده است. همچنين از فروش چوبهاي جنگلي درامد زيادي حاصل مي شود.
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    افزاي�ش تقاضا براي اين محص�والت، اين گونه ه�ا را كاهش مي دهد و ل�زوم يافتن راههايي 
براي حفاظت و ادامه بق�اي آنها را ضروروي مي كند. حتي وقت�ي مناطقي براي حفاظت گونه ها 
اختصاص مي يابد، در بس�ياري از موارد ارزش و بهاي گونه ها در بازار سياه آنچنان زياد مي شود 
كه شكارچيان را به شكار غيرقانوني تش�ويق مي كند. پارک ها بايستي درآمد ديگري را بجويند 
تا بتوانند با درآمد حاصل از ش�كار غير قانوني رقابت كنند. طبيعت گردي موضوعي اس�ت كه 

 )1997 ,Lash( اين پتانسيل  را دارد
    گردشگري طبيعي سبب كسب دس�تاورد هاي پايداري براي مردم محلي مي شود. پول حاصل 
از طبيع�ت گردي در ميان بس�ياري از خانواده های جامعه تقس�يم مي ش�ود. اثرات مش�هودي از 
اصالح�ات و بهبود ها از نقدينگي حاصل مي ش�ود. براي مثال بهبود سيس�تمهاي آب و س�اختن 

 )1999 ,Scheyvens( .خانه ها از مصالح محكم تر
    طبيع�ت گردي زمينه ه�اي ارتباطات اقتص�ادي ميان افراد مختلف كش�ور و جه�ان را فراهم 

مي آورد و در نتيجه به برقراري توازن اقتصادي در جهان كمک مي كند. )باباپور، 1380(
    ايجاد اش�تغال براي افراد به ويژه روس�تاييان و بوميان مناطق اكوتوريس�تي و استفاده از آنها 
در بخش�هاي مختلف كارمندی و كارگری به دلي�ل دانش و آگاهي كاف�ي در زمينه بوم خود و 
ويژگيهاي منحصر به فرد آن از اثرات مثبت اقتصادي اكوتوريست مي باشد، همچنين از آنجايي 
كه گردشگری خود متولي شغلهاي متنوعي به طور غيرمس�تقيم مي باشد، مي تواند به نحو موثري 

در افزايش درآمد محلي مناطق گردشگري سهيم باشد. )باباپور، 1380( 
    به گونه ای كه بر اساس بررسي  هاي سازمان هاي ذي ربط، فعاليتهاي گردشگری و      طبيعت 
گردي اعم از داخلي و خارجي به ازاي هر گردش�گر 3 تا 5 شغل ايجاد مي كند كه مستقيمًا نقش 

موثري را در اشتغال با سرمايه گذاري اندک ايفا مي كند. )قناد كار سرابي، 1379(
• منافع اقتصادي ديگر گردشگری طبيعي براي جامعه محلي موارد زير را در بر مي گيرد : 

- تحريک اقتصاد روستايي به واسطه ايجاد تقاضا  براي توليدات كشاورزي؛
- بهبود فراس�اختار هاي حمل و نق�ل و ارتباطات به نحوي ك�ه منافعي را براي مردم روس�تايي  

داشته باشد. )شريف زاده و مراد نژادي، 1381(
    پ � منافع اجتماعي طبيعت گردي: فرهنگهاي بومي اغلب جذابيت ديگري براي گردشگران 
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طبيعت دارند. به اين دليل، طبيعت گردي مي كوش�د تا فرهنگهاي بوم�ي را به خوبي حفظ كند. 
مهارتهاي س�نتي مانند س�اختن پناهگاهها، رديابي حيوانات، هنرها و صنايع دس�تي در توس�عه 
زير س�اختهاي گردشگری سودمند هس�تند. )موسوي، 1383( آهنگ س�ازان ممكن است براي 
گردشگران برنامه اجراكنند، هنرها و صنايع دستي فروخته ش�وند كه اين همه، ميراث فرهنگي 

)1997 ,Lash( محلي را از راه ديگري حفظ مي كنند
    طبيعت گ�ردي تعادل و آرام�ش را در جامعه محل�ي افزايش مي ده�د و آن را حفظ مي كند. 
همبس�تگي اجتماعي بهب�ود مي ياب�د، به نح�وي كه اف�راد و خانواده ه�ا براي ايج�اد يک كار 
اكوتوريستي موفق همكاري مي كنند. مقداري از منافع و وجوه به دست آمده براي اهداف توسعه 

    .)1999 ,Scheyvens( .اجتماعي مثاًل براي ساختن مدارس يا بهبود جاده استفاده مي شود
    زيرس�اختهاي محلي مانند حمل و نقل، ارتباطات، دسترس�ي به خدمات و كاالها، دسترسي به 
منافع اجتماعي از قبيل مراقبتهاي بهداشتي و آموزشي و روابط ميان فرهنگي و احترام را از طريق 

)1999 ,Ross & Wall( .تعامل هاي مثبت  ميان ميزبان و گردشگر افزايش مي دهد
    طبيعت گردی در ميان مردم جوامع مختلف روابط اجتماعی ايجاد مي كند و تعامالت اجتماعي 
را در ميان ملتها با شناخت منابع گردش�گری فرهنگي، مذهبي، رواني كه زمينه ساز صلح جهاني 

و رسيدن به توسعه همه جانبه فرهنگي هستند، افزايش می دهد. )باباپور، 1380(
    ت � منافع طبيعت گردي در توانمند س�ازي سياسي:  ساختار سياس�ي جامعه كه كاماًل نيازها 
و عاليق همه گروههاي اجتماعي را نش�ان مي ده�د، محلي را فراهم مي كند ك�ه مردم مي توانند 
در آن در مورد خواسته هايش�ان از طبيعت گردي صحبت كنند و ارتباطاتش�ان را افزايش دهند. 
آژانس هاي اجراكننده فعالي�ت طبيعت گردي نظرات گروههاي اجتماع�ي )به ويژه گروههاي 
عالقه مند زنان و جوان�ان و ديگر گروههاي محروم و بي بهره( را جس�تجو مي كنند و فرصتهايي 

)1999 ,Scheyvens( .براي آنها فراهم مي آورند تا در گروههاي تصميم گيري حضور يابند
    سياست داخلي و خارجي كشور با طبيعت گردي توسعه مي يابد، زيرا توسعه طبيعت گردي و 
سياس�ت الزم و ملزوم يكديگرند. در واقع با پياده كردن سياست خارجي مطلوب از سوي دولت 
و سياست داخلي مبتني بر امنيت مي توان جريانات اكوتوريستي را با اهداف توسعه همسو كرد. 

)باباپور، 1380(
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    ث � منافع طبيعت گردي در توانمندسازي از نگاه روان شناختي: عزت نفس بسياري از مردم 
به علت شناخت خارجي از ارزش�ها، فرهنگها، منابع طبيعي و دانش س�نتي آنها افزايش می يابد. 
اين افزايش اعتماد و انگيزه آنها را براي جستجوي فرصتهاي آموزشي و تحصيلي بيشتر مي كند. 
دسترس�ي به اش�تغال و پول به افزايش و بهبود موقعيتهاي گروههايي كه به طور س�نتي منزلت 

)1999 ,Scheyvens( .پاييني  دارند، منجر مي شود
    طبيعت گردی اوقات فراغت بوميان، بازديدكنندگان و اكوتوريس�ت ها را با ايجاد و افزايش   
فعاليتها و فضاهاي تفريحي - ورزش�ي پر مي كند و در س�اختار رواني آنها تحولي سازنده ايجاد 

مي كند. )باباپور، 1380(

اثرات منفي فعاليتهاي گردشگري طبيعي - اکولوژيك در محيط هاي روستايي 
    توس�عه يک منطقه بر اساس گردش�گری، كار پر مخاطره اي اس�ت. گردشگري يک صنعت 
بي ثبات و داراي نوس�ان اس�ت و به اثرات نامعلوم و متغييري مثل آب و هوا، نرخهاي مبادالت 
خارجي و پايداري و ثبات سياس�ي بس�تگي دارد. وضع دشوار ديگر، اين اس�ت كه امكان دارد 
برنامه گردشگری نتواند بازديدكننده ها را به اندازه كافي يا باسرعت كافي براي ايجاد مقداري از 

)1997 ,Lash( .درآمد و منافع مورد نياز براي برآوردن انتظارات اقتصادي جامعه جلب كند
  • به طور كلي، اثرات منفي فعاليتهاي گردشگري طبيعي � اكولوژيک در محيط هاي روستايي 

را مي توان در موارد زير بيان كرد:
    الف - اثرات منفی  اقتصادي:  از نظر اقتصادي ممكن است طبيعت گردي فقط به دستاورد هاي 
مادي كم و نامنظم براي جوامع روس�تايي منجر ش�ود و بيشترين س�ودها نصيب نخبگان محلي، 
اجراكنندگان خارجي، آژانس هاي دولتي و ... ش�ود. فقط افراد يا خانواده هاي كمي منافع مادي 
مستقيمي از فعاليتهاي گردشگري به دست مي آورند، در حالي كه ديگران نمي توانند راهي براي 
سهيم شدن در اين منابع اقتصادي بيابند. به اين علت آنها سرمايه  يا مهارتهاي مناسب كمي دارند. 

)1999 ,Scheyvens(
    ب- اثرات منف�ي روانی:  بس�ياري از مردم روس�تايي از منافع فعاليتهاي گردش�گري طبيعي 
بهره مند نمي ش�وند و به علت كاهش دسترسي به منابع مناطق حفاظت ش�ده با دشواريهايی روبه 
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رو می شوند، بنابراين گيج مي شوند و اشتباه مي كنند، ناكام مي شوند و نسبت به اين ابتكار جديد، 
)1999 ,Scheyvens( .بي عالقه يا سرخورده مي شوند

    پ � اثرات منفي اجتماعي: بس�ياري از مردم جامعه ارزش�هاي خارجي را ف�را مي گيرند و  به 
فرهنگ سنتي خود، س�المندان و بزرگ ترها احترام نمي گذارند. گروههاي زيان ديده و بي بهره 
مثل زنان، فشار مس�ائل مرتبط با طبيعت گردي را تحمل مي كنند و موفق نمي شوند در منافع آن 
به طور مساوي سهيم شوند. شركا، خانواده ها، گروههاي اقتصادي، اجتماعي يا قومي با همديگر 

)1999 ,Scheyvens( .براي رسيدن به منافع فعاليتهاي گردشگري رقابت مي كنند
    اش�تغال و آموزش حاصل از بعد طبيعي - اكولوژيک فعاليتهاي گردش�گري، مي تواند اثرات 
منفي اجتماعي را به همراه آورد. س�ران قبايل به طور سنتي بيش�ترين جايگاه و احترام را دارند، 
نسل جوان تر با به دست آوردن ش�غل و پول از گردشگری، اعتبار و پرستيژي به دست مي آورد 

)1997 ,Lash( .كه با آنان رقابت و برابري مي كند و اين امر به رشک ورزی می انجامد
    ت -  اثرات منفي سياسي: گاهی آژانس هاي اجراكننده فعاليتهاي گردشگري با مردم منفعت 
طلبانه و يک جانبه رفتار مي كنند و آنها را در تصميم گيري دخال�ت نمي دهند. بنابراين اعضاي 
جامعه احس�اس مي كنند كه كم اهميت هس�تند و چيزي درباره اينكه طبيعت گردي چه چيزي 
را اجرا مي كند، يا چه راهي را مي رود كند، نمي گوين�د و با اين صنعت كه وارد محل بومی آنان 

)1999 ,Scheyvens( .شده است، احساس بيگانگی می كنند

توسعه روستايي پايدار و گردشگري طبيعي)طبيعت گردي(
    توس�عه روس�تايي پايدار به فرآين�د همه جانب�ه و پايداري اش�اره می كند ك�ه در چارچوب 
آن توانايي هاي اجتماعات روس�تايي در راس�تاي رفع نيازهاي مادي و معنوي و كنترل موثر بر 
نيروهاي ش�كل دهنده نظام س�كونت  محلي )اكولوژيكي، اجتماعي، اقتصادي و نهادي( رشد و 

تعالي مي يابد. )موسوي، 1383(
    با توجه به وضعيت مناطق روستايي و لزوم توسعه آنها به صورت پايدار، گردشگری روستايي 
و به ويژه بعد طبيع�ي � اكولوژيک گردش�گری در محيط هاي روس�تايي مي توان�د گزينه-اي 

مناسب براي توسعه روستايي باشد. )موسوي، 1383(
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    طبيعت گردي شكلي از توسعه روس�تايي اس�ت كه فرصتهاي منحصربه فردي را براي كامل 
كردن توسعه روستايي، گردشگری، مديريت منابع و مديريت مناطق حفاظت شده در بسياري از 
نقاط جهان فراهم مي آورد. به ويژه حفاظت از محيط زيست را به طور فعال توسعه مي دهد و   به 
طور مستقيم براي فرهنگها، جوامع محلي و گردشگران سودمند است و يک تجربه مثبت تربيتي 
را موجب مي شود. در نتيجه، طبيعت گردي شكلي از گردشگری پايدار است كه به طور مطلق به 

)1997 ,Sharpley & Sharpley( .محيط زيست روستايي وابسته است
    صنعت گردش�گری به عنوان يک كاركرد اقتصادي مكمل در كنار ساير فعاليتهاي خدماتي 
و توليدي در س�طح مناطق روس�تايي و محلي جري�ان دارد و مي تواند به عنوان ابزار توس�عه گر 
اقتصادي در جوامع روس�تايي ايف�اي نقش كند. بيش�تر مطالعات صورت گرفت�ه پيرامون تأثير 
گردشگری بر جوامع روستايي به اين نتيجه رس�يده اند كه يک برنامه گردشگری خوب طراحي 
شده كه به خوبي مديريت و اصالح شده باش�د، مي تواند ضمن حفاظت پايدار از محيط فرهنگي 
و طبيعي محلي به رشد اقتصادي و ارتقاي كيفيت زندگي س�اكنان مناطق گردشگرپذير كمک 

كند. )شريف زاده و مراد نژادي، 1381(
    مطابق آمار سازمان جهاني گردشگري در س�ال 1997؛ با اينكه كشور ايران يكی از ده كشور 
نخس�ت جهان از لحاظ جاذبه هاي گردشگري مي باش�د، فقط 0/09 درصد از ش�مار گردشگران 
و 0/06 درصد از درآمد هاي گردش�گري را در جه�ان به خود اختصاص داده اس�ت. هم اكنون 
5 درصد از س�طح كل كش�ور در قالب مناطق حفاظت ش�ده، پارک های ملي، اثر طبيعي ملي و 
پناهگاههاي حي�ات وحش قرار دارد و عرصه قابل توجهي از س�طح كش�ور نيز تحت پوش�ش 
پارک هاي جنگل�ي و مديريت منابع طبيعي مي باش�ند. با توج�ه به انگيزه هاي مهم مس�افرتهاي 
اكوتوريستي برای ديدن جاذبه هاي طبيعي، مناطق وحش�ي بكر و طبيعت زيبا؛  اين گونه مناطق 
مي توانند در صورت اس�تفاده خالقانه همزمان مديريت و برنامه ري�زي اثربخش، نقش مهمي در 
جذب اكوتوريست از سراسر جهان داشته باشند و منافع حاصل از آن مي تواند تحول شگرفي در 
وضعيت زندگي جوامع محلي با اين مناطق كه عمومًا جوامع روس�تايي و كم بهره از برنامه هاي 

توسعه اي هستند، داشته باشد. )پناهنده و قويدل، 1380(
    طبيعت گردي موجب تقويت زيرس�اختها و زيربناهاي محلي از قبي�ل حمل و نقل، ارتباطات 
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و افزايش دسترسي روستاييان به منافع اجتماعي از قبيل آموزش و بهداشت می گردد و خدمات 
تأمين اجتماعي را گسترش می دهد. تش�ويق به س�رمايه گذاري در مناطق روستايي باعث رشد 
كاركرد هاي توليدي رايج در مناطق روس�تايي )كش�اورزي، منابع طبيعي، صنايع دس�تي و ...( 

)1999 ,Scheyvens( .مي شود
    كاهش فقر و ثروتمندشدن مردم روس�تايي در نتيجه اشتغال و كسب درآمد حاصل از طبيعت 
گردي به كاه�ش بهره برداري غيراصولي و آن�ی از منابع طبيعي می انجامد. اگ�ر برنامه طبيعت 
گردي به درستي اجرا ش�ود و مردم روس�تايي منطقه را در تصميم گيريها و برنامه ريزي  و ديگر 
امور مشاركت و دخالت دهد، منجر به افزايش اعتماد به نفس و عزت نفس و ارتقای سرمايه هاي 
انساني در مناطق روستايي مي شود. طبيعت گردي همبستگي اجتماعي را نيز افزايش مي دهد و به 

)1997 ,Lash( .يكپارچگي جوامع روستايي مي انجامد

راهبردهاي طبيعي � اکولوژيك برای توسعه گردشگری روستايي   
    برخي از مهم ترين راهبردهاي توس�عه گردشگری روس�تايي در بعد طبيعي � اكولوژيک را 

مي توان در موارد زير خالصه كرد:
- تأكيد بر توسعه گردشگری طبيعي و طبيعت گردي به دليل وجود مزيتهاي نسبي براي توسعه 

اين نوع گردشگری در روستاهاي مختلف.
- توسعه و تجهيز مسير هاي گردش�گری و ايجاد و نصب عالئم، قوانين و مقررات در اين مكانها 

و تدوين دفترچه هاي راهنما براي گردشگران و آموزش  آنها.
- تمركز عمده فعاليتهاي گردشگری به بهره برداري از منابع و جاذبه هاي موجود و بدون استفاده 
گردشگری مانند چش�م انداز ها، ارتفاعات، رودخانه ها، فضاي س�بز و ... به منظور كسب درآمد، 

ايجاد اشتغال و توسعه روستايي.
- توسعه و گسترش گردشگری كش�اورزي1   به منظور بهره برداري مناس�ب از مناظر، مزارع و 
باغهای روستايي در جهت كسب درآمد و نيز جلوگيري از تخريب كشتزارها و پوشش  گياهي. 

)مهدوی، 1382(
    س�رزمين ايران از لحاظ جغرافيايي با قرارگرفتن در جنوب غربي آس�يا، پ�ل طبيعي ارتباطي 
قاره هاي آسيا و اروپا به ويژه خاورميانه و آسياي ميانه است و از اين جهت موقعيت خاصي را از 
1 - Agri-tourism
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نظر مبادالت فرهنگي و تجاري بين قاره اي دارا می باشد.
    افزون بر اي�ن، ذخاير متنوع طبيع�ي و جغرافياي�ي از امكانات و جاذبه ه�اي جهانگردي مهم 
كش�ور به ش�مار مي رود. وجود اقليم ها ب�ا آب و هوای گوناگون، رش�ته كوهه�ای زاگرس با 
ارتفاعات سرسبز و پربرف و يخچال هاي طبيعي، غارها، جنگلها و دشتها، جلگه هاي بديع، باغها 
و كش�تزارهای متنوع، چشمه س�ارها و آبهاي روان و خروش�ان و كرانه هاي آرام بخش درياي 
مازندران و خليج فارس، جزيره ها و شبه جزيره هاي گوناگون، حيات وحش ايران و پارک هاي 
ملي، بيابانه�ا و كويرهاي پررم�ز و راز همه و همه گوش�ه هايي از مظاهر زيب�اي طبيعت ايران 
هستند كه گنجينه ش�كوهمندي از زيبايي هاي طبيعي و مواهب س�رزميني را به عنوان استعداد و 
جاذبه هاي توسعه جهانگردي � تفريحي، گذران اوقات فراغت، ورزشي و علمي پديد آورده اند.

جمع بندي
الف - طبيعت گردي به شكل كنترل شده گردشگردي طبيعي گفته مي شود. 

ب - گردشگری همزمان با رعايت اصولی برای حفظ طبيعت مورد تاكيد قرار گرفته است.
پ -  براي حفظ محيط و پايداري گردش�گري، بايد محلهاي خاص توسعه گردشگری مثاًل براي 

تفريحگاههاي يكپارچه به دقت و طبق ضوابط انتخاب شوند، اين ضوابط عبارت اند از:
� واقع شدن در يک ويژگي  جاذب جهانگردي يا نزديک آن از مانند يک ساحل، ناحيه دريايي، 

درياچه، پيست اسكي و ناحيه مهم باستاني و تاريخي.
� داش�تن آب و هواي خاص ناحيه اي )ريزاقليمي كه به نوع توس�عه مربوط باش�د، ش�رايط آب 
و هواي محلي مي تواند از يک جا به جايي ديگر بس�يار متغير باش�د و بايد از اين امر در گزيش 

محلهاي عمراني به دقت بررسي شود(.
� جذابيت محيط طبيعي، محل و ناحيه مجاور آن

� ناحيه مناسب عمومي براي تفريحگاه يا كاربري سازگار زمينهاي اطراف بدون آلودگي مفرط 
هوا، آب و يا صداي محيط مورد نظر.

� مشكل ساز نبودن تفرجگاه در زمينه محيط زيست 
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جاذبه هاي طبيعي
    اين جاذبه ها عبارت اند از: منظره هاي زيبا، آب و ه�واي پاكيزه، كرانه رودخانه ها و   پارک-
ها، جنگلها، كوير ها، آبهاي گرم معدني و ... . بنابراين اوض�اع طبيعي مطلوب براي جهانگردان 

بسته به فصل متفاوت است. براي مسافران تابستاني عوامل زير اهميت دارند: 
الف � درجه حرارت مناسب در فصل تابستان، طول روز و آفتابي بودن آن با درجه حرارت آب 

دريا، رطوبت نسبي، پوشش گياهي، ناهمواريها با ذخيره آب و باتالقي بودن زمين 
ب � درجه حرارت مناس�ب براي تفريحات تابستان، بر اس�اس تعداد روزها با حد متوسط درجه 
حرارت روزانه از 15 تا 20 درجه س�انتيگراد تعيين مي گردد و در مناطق ساحلي بر حسب درجه 

حرارت آب در طول گرم ترين ماه محاسبه مي شود.
پ � ناهمواري، كوهس�تاني بودن منطقه، غارها، زيبايي  قله هاي كوهس�تان، دره ه�اي دلنواز با 

شيب ماليم براي تفريحات گوناگون در روزهای فراغت بسيار مورد توجه است.
ت � چگونگي پوش�ش گياهي و جنگلها نيز براي بسياري از مس�افران اهميت بسيار دارد، براي 

مسافران زمستاني شرايط مطلوب به قرار زير است:
   درجه حرارت مناس�ب، طول آفتابي بودن روز، س�رعت باد، ميزان بارش ب�رف، ناهمواريها و 

پوشش گياهي به ويژه وجود جنگلهاي سرو و كاج، 
   • در يک جمع بن�دي، جاذبه هاي طبيعي ش�امل مكانهاي جذاب طبيع�ي، رويد ادهاي طبيعي و 

جاذبه هاي انسان ساخت طبيعي است. مهم ترين اين جاذبه ها عبارت اند از:
    ويژگيهاي توپوگرافي: اين نوع از جاذبه ها به چشم انداز هاي طبيعي مناطق مربوط می شوند و 
شامل جاذبه هاي بالقوه مانند مناطق كوهستاني، دره ها، فالت ، جزيره ها، كانيو ها، دلتاها، تپه هاي 

ماسه اي، پرتگاهها، سواحل شنزار، آتشفشانها و غارها مي شود.
    جاذبه ه�اي مناط�ق كوهس�تاني از جمل�ه، مهم ترين چش�م اندازهايي هس�تند كه همه س�اله 
گردشگران فراوانی را از ايران و سراس�رجهان به خود جلب مي كنند. در كشور ما كوهستانهاي 
سهند، سبالن و دماوند از مهم ترين جاذبه هاي كوهستاني هستندكه به علت وجود طبيعت تازه و 

زيبا، پذيراي گردشگران ايرانی و جهانی هستند.
   س�واحل ش�نزار: كه امكانات مناس�بي را براي ش�نا و تفريحات آبي فراهم مي كنن�د. از جمله 
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جاذبه هايي هس�تند كه امروزه بس�يار مورد توجه اند. در ايران نيز برخي مناطق س�احلي به ويژه  
سواحل شمال كشور س�االنه در روزهايی كه از نظر آب و هوايي دلپذير هس�تند، مورد استفاده 

گردشگران قرارمي گيرند.
    شرايط آب و هوايي: معمواًل گردش�گران جذب نوع ويژه اي از آب و هوا مي شوند، فرم شايع 
جاذبه  آب و هوايي، جس�تجوي هواي خنک تر و غير ش�رجي تر براي فرار از ش�هرهاي گرم و 

مرطوب و ساير محيط هاي با درجه حرارت زياد است.
    با توجه به اين موضوع، در ماههاي گرم، جريان گردش�گر از مناطق پس�ت گرم تر به مناطق 
مرتفع خنک تر صورت مي گيرد. كوچهاي زمستاني برخي از پرندگان نيز در نتيجه همين حالت 
صورت مي گيرد. برپايه تغييرات فصلي چه در هواي گرم و چه در هواي سرد، جريان گردشگر 
دچار افزايش و كاهش متغييري مي ش�ود. فقط برخي موارد روند حركت از مناطق گرم به سرد 
حالت عكس مي يابد، مثاًل حركت گردش�گران به مناطق سرد كوهس�تاني براي انجام اسكي يا 

ديگر ورزشهاي زمستاني از جمله موارد اين جريان معكوس است.
    س�طوح آبي: وجود آب به ويژه  آب ش�يرين در هر منطقه افزون بر اينكه نشان دهنده وجود 
حيات در آن مناطق است،  باعث جلب گردش�گر نيز مي شود. سطوح آبي مراكز جاذب مختلفي 
ايجاد مي كند كه از جمله آنها مي توان به مراكز ش�نا و موج سواري اش�اره كرد كه در برخي از 
مناطق جهان جاذب گردشگر به ش�مار مي رود. افزون بر اين، وجود آبشارها موجب جلب افراد 
به اين مناطق مي ش�ود كه از جمله آنها مي توان آبش�ار نياگارا در مرز كانادا و آمريكا يا آبشار 

مارگون در نزديگی شهر شيراز را مثال زد.
    آبهاي هيدروترمال كه خاصيت  درماني و پزش�كی دارند از جمله مراكز و سطوح آبي هستند 
كه مردمان براي و درمان بيماري خود به اين مراكز مسافرت مي كنند و گاهي تا چند روز را در 
آنجا سپري مي كنند. شهر سرعين در استان اردبيل از جمله اين مناطق است كه پذيراي جمعيت 

گردشگر زيادي مي باشد.
    حيات وحش: مش�اهده زندگي جانوران وحش�ي از نزديک در محل زندگ�ي طبيعي يا در باغ 
وحش�ها از جمله جاذبه هاي مهمي است كه همه س�اله مردمان زيادي را به سوی خود مي كشاند. 
برخي از كش�ورها با ايج�اد باغ وحش ب�زرگ كه از گونه ه�ای جانوران خش�كي زي و آبزي 
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در آنجا گرد آوري مي ش�ود، آن نقطه را به جاذبه گردش�گری تبديل كرده ان�د. هر قدر مقياس 
باغ وحشها بزرگ طراحي شده باشد، به همان نسبت در جلب گردشگر موفق خواهند بود.

    برخي از مناطق جهان نيز به دليل داشتن امكان مشاهده جانوران در جنگلها و بيشه هاي طبيعي 
از نقاطي هستند كه مي توانند به عنوان جاذبه هاي گردشگری محسوب شوند.

    پوشش گياهي: پوش�ش گياهي به منزله يک زيس�تگاه تركيبي، ارتباط مش�خصي با حيات-
وحش دارد و در عين حال به لحاظ وجود برخي از درختان ويژه، گلها يا بيش�ه زارها مورد توجه 
قرار مي گيرد، برخي از باغهاي علمي همچون كندلوس در ش�مال ايران و باغ ارم در شهر شيراز 

از جمله مناطقي هستند كه داراي اين ويژگي هستند.
    مناطق طبيعي حفاظت شده: مناطق طبيعي حفاظت شده از قبيل پارک هاي ملي معمواًل تركيبي 
از منابع توپوگرافيک، هيدرولوژي�ک، حيات وحش و گونه هاي گياهي هس�تند كه جاذبه هاي 
تركيبي را می سازند. براي مثال پارک  ملي گلستان در شمال كشور از اين گونه مناطق محسوب 
مي شود. در حال حاضر اين مناطق از جمله عمومي ترين جاذبه هاي گردشگری در سطح جهاني، 

ملي و محلي هستند.
    رخدادهاي طبيع�ي: رخدادهاي طبيع�ي وجه متماي�زي از مكانهاي جاذب طبيعي هس�تند كه 
معمواًل به صورت مس�تقل موجب جذب گردش�گر مي ش�وند. برخي از اين رخداد ها با توجه به 
فناوري هاي موج�ود پيش بيني و برنامه ريزي مي ش�وند، ول�ي در برخي موارد ام�كان پيش بيني 
آنها وجود ندارد. مثاًل مهاجرت پرن�دگان در بهار و پاييز از جمله رخداد ه�اي طبيعي پيش بيني 
نش�دني اس�ت كه معمواًل تحت تأثير افزايش يا كاهش دما ق�رار دارد و مي توان�د عامل جذب 
گردشگر در زمان مهاجرت باشد، خورش�يدگرفتگي يا ماه گرفتگي از رخداد هاي طبيعي هستند 
كه امكان پيش بيني آنها وج�ود دارد و با توجه به اينكه گرفتگي  كام�ل فقط در مناطق ويژه اي 
ديده مي ش�ود، مي تواند به طور مقطع�ي تعداد گردش�گران را در يک منطقه چندي�ن برابر كند. 
انفجار هاي آتشفش�اني نيز از مناظر زيبايي طبيعي اس�ت كه پيش بيني شدني هس�تند و مي توانند 
گردشگران زيادی را به منطقه جلب كند. پديده جزر و مد در نواحي ای كه از نوسان ارتفاعي يا 
مكاني زيادي برخوردارند، از رخدادهاي پيش بيني شدني است و مي تواند عامل جذب گردشگر 

در مكان و زمان خاصي شود.

227 ابعاد فعاليتهاي گردشگري روستايي



 فهرست مهم ترين جاذبه هاي طبيعت گردي
الف( مناطق، پديده ها و محيط هاي طبيعي 

- مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محيط زيست
- مناطق و زيستگاههاي پشتوانه اي

- جنگلها و پوشش گياهي
- پارک هاي جنگلي و قرقهاي پرجاذبه

- تاالبهاي مهم و بنام بين المللي
- تاالبها و درياچه هاي مهم ديگر )زيستگاه پرندگان(

- درياچه ها و چشمه ها
- چشمه هاي آب گرم با خواص درماني

- سواحل باتالقي و لجني با خواص درماني
- سرابهاي مهم، رودخانه ها و آبشارهای چشم انداز

- سواحل گرم خليج فارس و دريای عمان
- خور ها، خليج ها و نماهای زير دريا

- كرانه های سواحل معتدل درياي مازندران
- جنگلهاي جلگه اي و بيشه زارها

- جنگلهاي مانگرويي
- جزاير دست نخورده
- نا همواريهاي متنوع

- محيط هاي كوهستاني با جاذبه هاي تفرجي و ورزشی
- دره ها، تنگه هاي پرجاذبه و غارها
- اشكال متنوع زمين ريخت شناسي

- چشم اندازهاي زيبا با جاذبه هاي طبيعي
- مناطق بياباني، شنزارها و كويرها

ب( مناطق و محيط هاي انسان ساخت
- باغها و مزرعه های جذاب و دلنواز
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- روستاهاي پرجاذبه وخوش منظر
- فضاهاي جنگلي دست كاشت

- باغهاي گياه شناسي 
- باغهاي قديمي با تنوع باالي گياهي

- سدها ودرياچه هاي پشت سد
- كاريزها و آبراهه ها

- راههای پر پيچ و خم كوهستانی

بررسي ابعاد اجتماعي � فرهنگي مؤثر در گردشگري روستايي 
    انسان امروزي كه دچار فش�ارهاي گوناگون شهرنشيني صنعتي و ماشيني شدن گرديده است،  
تمايل فزاين�ده اي به آرام�ش طبيعي و ظرافته�اي اجتماع�ي � فرهنگي جوامع روس�تايي دارد. 
گس�ترش خطوط حمل و نقل دريايي، زميني و هوايي در ميان مناطق مختلف روستايي و شهري 
جهان و نيز شكل گيري و گسترش سازمانه اي ارائه دهنده خدمات به گردشگران از عوامل عمده  

)2005 ,Ivona( .رونق گرفتن گردشگري روستايي به شمار مي آيند
    روس�تاهاي گوناكون از نظر برخورداري از ويژگيهاي مختلف طبيع�ي، محيطي و اجتماعي � 
فرهنگي باعث جذب گردشگر و شكل گيري گونه هاي گردش�گري مي شوند. به عبارت ديگر، 
مناطق روستايي جاذبه هاي متعددي براي جذب گردش�گران دارند كه از مهم ترين آنها مي  توان 
به جاذبه هاي طبيعي � اكولوژيک، اقتصادي، كش�اورزي و ... اش�اره كرد. در اين زمينه يكي از 
عمده ترين ابعاد گردش�گري روس�تايي، به بعد اجتماعي � فرهنگي گردش�گري در محيط هاي 
روستايي اس�ت. نظام ارزش�ها، روابط اجتماعي انس�انها و طبيعت و هنجارهاي اجتماعي در سطح 
روستاها با توجه به تنوع درآمد مي توانند در جذب گردش�گران به مناطق روستايي موثر باشند. 
مناطق روستايي ايران از تنوع وسيع فرهنگي، آداب و رسوم و اجتماعي برخوردارند و اين مسئله 
آنها به منابع بس�يار جذاب براي گردشگران تبديل كرده اس�ت. در اين بخش بررسي مولفه هاي 
اجتماعي - فرهنگي روستاها بررسي مي شوند. مولفه هايی كه مي توانند عامل جذب گردشگران 

به روستاها و رونق بخش گردشگري روستايي باشند.
    به طور كلي مي ت�وان گفت گردش�گري، پديده اي اس�ت اجتماعي � فرهنگي ك�ه تأثيرات 
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قابل مالحظه اي در زمينه هاي گوناگون دارد. اگر اقتصاد يكي از اين زمينه ها باش�د، بي شک از 
گردشگري تأثير می پذيرد. زمينه هاي ديگري نيز بي ش�ک وجود دارند كه مي توان به صورت 
مس�تقيم تأثير گردش�گري را در آنها ديد و آن عبارت اس�ت از تأثيرات فرهنگي گردشگري 

)2000 ,Herreman(
    گردش�گري فرهنگي � اجتماعي در دل روند جهاني شدن بس�ياري از پديده ها، در حال رشد 
و ترقي اس�ت و همه طبقات اجتماعي را تح�ت تاثير قرار می دهد. كنجكاوي، ميل به ش�ناخت 
و ارضاي حس جس�تجوگري و كش�ف واقعيات مختلف از عوامل آن اس�ت. گردشگري بدون 
فرهنگ وجود خارجي ندارد و فرهنگ، يكي از علتهای اساس�ي اس�ت كه افراد را وامي دارد تا 
از جايي به جاي ديگ�ر بروند. اين امر با توجه ب�ه ويژگيهاي خاص باف�ت فرهنگي - اجتماعي 

روستاها و حفظ ارزشها و آيين های ديرين در اين مناطق از اهميت دوچنداني برخوردار است. 
    گردشگري اثراتي بر ساختار، مناس�بات، گروهها و نهادهاي اجتماعي مناطق روستايی مي گذارد 
و در جهت زمينه ه�ا و عوامل اجتماعي - فرهنگ�ي هر جامعه اي بر ميزان جذب گردش�گران و نوع 
گردشگري تاثير مي گذارد. تأثير فرهنگي و تربيتي گردش�گري نيز بر محصوالت مادي و انتزاعي 

فعاليت  مردم روستايي به ويژه نظام ارزشي، معرفت و رفتار فرد به جا مي ماند.
    از آنجا كه گردشگري روس�تايي به نوبه خود نقش عمده اي در توانمندسازي مردم محلي دارد 
و باعث توسعه منابع انساني، نوسازي و رشد اقتصاد روس�تايي و ايجاد فرصته اي شغلي جديد مي 
ش�ود، برنامه ريزي و الگويابي مناسب براي دس�تيابي به گردشگري روس�تايي پايدار از اهميت 

فراوانی برخوردار است.
    در اين راستا براي بررس�ي انضمامي تر مسئله مورد اشاره، چند پرس�ش را طرح می كنيم  و به 

دنبال پاسخگويي به آنها هستيم، از جمله : 
1- با كدام مولفه هاي اجتماعي � فرهنگي اصلي مي توان روس�تاهاي داراي جاذبه را دسته بندی و 

حوزه بندی كرد؟
2- چگونه مي توان از گردش�گري روس�تايي انفعالي به سمت گردشگري روس�تايي غيرانفعالي 

)فعال( حركت كرد؟
3- چگونه مي توان هم افزايي ميان عامل هاي سه گانه گردشگري روستايي، دولتي، خصوصي و 

داوطلبانه را افزايش داد؟
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مولفه هاي اجتماعي � فرهنگي 
    به طور كلي در بررس�ي عوامل جذب كننده گردش�گر به روس�تاها بايس�تي چند اصل را در 
نظر داش�ت. يكي اينكه، عاملي كه انتخاب مي كنيم بايس�تي برخوردار از ويژگي  مش�هود بودن 
visible باش�د. بدين ترتيب، اگر عامل مورد نظر برای گردش�گران قابل مشاهده و در دسترس  
نباشد، نمي تواند باعث جذب گردشگران گردد. به عنوان مثال، اگر موردي جالب توجه در يک 
روستا وجود داشته و س�رويس آمد و شد و خدمات ديگر نيز وجود داش�ته باشد، ولي مشاهده و 

ديدن آن ممنوع باشد، نمي تواند گردشگران را به روستاي مورد نظر جذب نمايد.
    از س�وي ديگر ام�كان دارد، در يک روس�تا موردي وجود داش�ته باش�د كه پتانس�يل جذب 
گردشگر را داشته باشد، ولي حالتي پنهاني داشته باشد. در چنين شرايطي ايجاد موزه و نمايشگاه 

مي تواند در آشكار و مشهودشدن موردهاي پنهان نقش بسزايي داشته باشد.
    اصل ديگري كه در انتخاب عاملهاي جاذب گردش�گر بايد بدان توجه نم�ود، برخورداري از 
ويژگيهاي منحصربه فردبودن و جالب بودن آن عامل اس�ت. به عنوان مثال مي توان از روستايي 
نام برد كه درآن مردم س�بک زندگي و معيشت ويژه اي داشته باش�ند، چنين ويژگي اي مي تواند 

گردشگران را از نقاط دور و نزديک براي ديدن سبک زندگي آنها و ديدار با آنان جذب نمايد.
    گفتنی اس�ت، عوامل ارزش دهنده به يک مقوله اجتماعي � فرهنگي كه باعث جذب گردشگران 
مي شود، صرفاً ذاتي و دروني نيستند و امكان دارد بيروني و ناش�ي از سرمايه گذاري افراد يا نهادهاي 
مرتبط و درگير باشند. به عنوان مثال در يک بناي تاريخي - مذهبي، ويژگيهاي باستاني يا مذهبي آن 
عامل ارزشگذار ذاتي و دروني هس�تند و خدمات پيرامون آن مانند رستوران پاركينگ يا تسهيالت 

مورد نياز معموال« جزو عوامل ارزشگذار بيروني يا غيرذاتي محسوب مي شوند.
    از آنجايي كه در همه سياستگذاريها و برنامه ريزي هاي صنعت گردشگري روستايي، تالش بر 
جذب هر چه بيشتر گردشگران و جلب رضايت آنها مي باشد، الزم و ضروري به نظر مي رسد كه 

در بررسي ها به هر دو عامل دروني و بيروني موثر در جذب گردشگر توجه گردد.
    با توجه به موارد مطرح ش�ده در راستاي پاس�خگويي به پرسش نخس�ت، در آغاز مولفه هاي 
اجتماعي - فرهنگ�ي اصلي را مقوله بن�دی می كنيم. پ�س از آن به مولفه ها و معرفهاي مش�تق 
از آنها مي پردازيم تا اينكه بر اس�اس آنها بتوانيم يک دسته بندي از روس�تاهاي گردشگر داشته 
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باشيم. در نتيجه اين دسته بندي قادر به شناسايي نيازهاي گردش�گران و متعاقب آن برنامه ريزي 
مطلوب براي كالبد روستايي خواهيم بود.

•به طور كلي مولفه ه�اي اجتماعي � فرهنگي را مي توان در قالب چهار دس�ته اصلي خالصه كرد 
كه عبارت اند از:

� آداب، آيين ها، رسمها و مناسک
� هنرها و صنايع دستي

� فرهنگ عاميانه )عناصر فولكوريک(
� آثار و بناهاي تاريخي و مذهبي

1- آداب، آيين ها، رسمها
    مناطق روس�تايي ايران از تنوع وس�يع فرهنگ�ي به ويژه از نظر مراس�م و مناس�ک اجتماعي 

برخوردار هستند.
    به  رغم تحوالت ناش�ي از نوس�ازي جوامع و فرآيند پرشتاب جهاني ش�دن، مراسم و مناسک 
اجتماعي در روستاها به لحاظ نقشي كه در فرآيند شكل گيري هويت و جامعه پذيري افراد دارد، 
توانس�ته اس�ت، حضور خود را در جامعه روس�تايي حفظ نمايد. امروزه تفاوتهايي كه در مراسم 
خرده فرهنگهاي مختلف وج�ود دارد عالقه منداني را به خود جذب كرده و باعث ش�كل گيري 

نوع خاصي از گردشگري، تحت عنوان گردشگري فرهنگي نيز گرديده است.
    بر اساس اهداف مختلف، دسته بند هاي متعددي را مي توان از مراس�م و مناسک اجتماعي ارائه 
كرد. در يک تقس�يم بندي كلي مراسم و مناس�ک اجتماعي موجود در روس�تاها را مي توان در 

چهار دسته مقوله بندي نمود:
- مناسک مذهبي

- جشنها
- مراسم كوچ

- مراسم درمانگري
    الف( مناس�ک مذهبي : در كش�ور ايران ب�ه علت وجود دينه�ا و گروهه�اي مذهبي متعدد،  
مي توان شاهد اشكال مختلف مناسک و مراس�م مذهبي بود. سوگواريها، ختم و ارتحال، ذكرها و 

برنامه ريزي کالبدي حوزه هاي گردشگري روستايي 232



پايكوبی های مذهبي گروهي عارف�ان، مولودي خواني ها و آيين ها و مراس�م اقليتهاي دينی هر 
يک به گونه ای برای گردشگران جذاب هستند. 

    ب ( جشن ها : تنوع فرهنگي كشور ما باعث شده ايجاد ش�كلهاي مختلف برگزاري جشنهاي 
عروس�ي و اعياد ملي و مذهبي گرديده است. جشنها و مراس�م به نوبه خود بيانگر بينش و منش  
افراد مي باش�ند و ف�ارغ از جنبه  ظاهري خ�ود، جذب كننده محققاني هس�تند ك�ه در زمينه هاي 

فرهنگي مطالعه مي نمايند.
    پ -  مراسم كوچ : امروزه با توجه به تحوالتي كه در سبک زندگي به واسطه تغييرات فناورانه 
حاصل گرديده اس�ت و نيز با توجه به محدوديته�اي موجود، پديده كوچ نش�يني در حال زوال 
مي باشد. با وجود اين، هنوز كوچ وكوچ نشيني به واسطه ويژگيهاي منحصر به فرد خود مي تواند 

جذب كننده گردشگران آكادميک و غيرآكادميک باشد.
    ت - مراسم درمانگري: به طور سنتي در جامعه روس�تايي درمانگران از جايگاه اجتماعي قابل 
مالحظه اي برخوردار هس�تند. درمانگري بومي با تأثير از اقليم در اش�كال مختلفي پديدار گشته 
اس�ت، به عنوان مثال در كنار س�احل نوعي از درمانگري بوم�ي را مي توان ياف�ت كه درآن از 
جانوران و گياهان دريايي براي درمان بيماران اس�تفاده مي كنند. در مناطق كوهس�تاني بيش�تر  

گياه درماني رواج دارد.
    هر يک از اين گونه هاي مختلف درمانگري بومي مراس�م ويژه ای دارند به گونه ای كه اين مراسم 
بخشي از فرآيند درمان هستند، تنوع، جذابيت و اثر بخشي كه اين گونه روشهاي درمان تاكنون داشته 
اند، باعث جذب گردش�گران به روس�تاها گرديده اس�ت. از اين رو جاي آن دارد تا در برنامه ريزي 

گردشگري روستايي به پتانسيل هاي اين بخش در جذب گردشگري نيز توجه شود.

2 - هنرها و صنايع دستي 
    صنايع دس�تي روس�تايي را مي توان از دو جنبه اجتماع�ي � فرهنگي و اقتص�ادي مورد توجه 
قرار داد. در اين بخش تمركز بر روي جنبه هاي اجتماعي � فرهنگي آن مي باش�د. به لحاظ تنوع 
فرهنگي كه در روس�تاهاي مناطق مختلف وجود دارد، می توان گونه هاي بس�يار متعددي را  در 
صنايع دستي روس�تايي ايران ديد. اين تنوع و جذابيت و هنر نهفته در اين صنايع توانسته است، 
گردشگران را به سوی روستاها جذب نمايد. امروزه با تلفيق هنر مدرن با هنرهاي سنتي، صنايع 
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دستي جديدتري نيز پا به عرصه ظهور گذاشته است.
    گرچه صنايع دس�تي روس�تايي تنوع بس�ير زيادي دارند و در هر منطقه و متناس�ب با شرايط 
طبيعي و اجتماعي دارای ويژگيهايی هس�تند، اما اگر بخواهيم ب�ه اصلي ترين و رايج ترين صنايع 

دستي بپردازيم، به طور كل صنايع دستي روستايي را مي توان در چهار دسته كلي خالصه كرد:
- چوب

- پوشاک
- زيورآالت

- فرش
    الف - صنايع چوب : در جامعه روس�تايي ايران صنايع متعددي در پيوند با چوب وجود دارد. 
منبت كاري، مشبک كاري، ساخت آالت موسيقي، آالچيق سازي و ... از جمله گونه هاي متعدد 
صنايع مرتبط با چوب هس�تند. محصوالت حاص�ل از اين صنايع غالبًا به عنوان س�وغات جامعه، 
پذيراي گردشگر محسوب مي شوند، كاركردي كه اين گونه سوغات ها براي گردشگران دارد، 
متعدد مي باشد كه از جمله آن مي توان به تداعي خاطرات س�فر و نيز تأثير آن بر قابليت معمولي 

گردشگران با جامعه روستايي اشاره كرد. 
    از س�وي ديگر تنوع موج�ود درفرم اين گون�ه صنايع مناط�ق مختلف جغرافياي�ي بازنمايي-
كننده انديشه و سبک زندگي و فرهنگ جامعه مورد مي باشد. همين ويژگيهاي زيبايي-شناختي 
و مردم ش�ناختي اس�ت كه گونه هاي مختلف گردش�گران را جذب روس�تاها مي كند. بررسي و 

شناسايي اين ويژگيها در مناطق مختلف براي برنامه  ريزي گردشگري اهميت فراوان دارد.  
   ب - پوشاک : يكي از كاالهاي فرهنگي ديگري كه بازنمايي كننده بينش فرهنگي، مذهبي و  

اجتماعي روستاييان است، پوشاک سنتي آنها مي باشد.
    يكي از ويژگيهاي عمده جامعه روستايي خودكفايي و توانايي آن در سازگاري با محيط است 
كه باعث گرديده به خاطر تنوع اقليمي و فرهنگي روستاها، گونه هاي متعددي از پوشش مردان 

و زنان در روستاها ديده شود.
    گردشگران با پوش�يدن و استفاده از پوش�اک س�نتي خرده فرهنگ ها ي مختلف مي توانند به 
خصلت تنوع طلبي و هويت يابي بازتابي خود پاس�خ دهند و از اين طريق با جامعه سنتي همنوايي 
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و احس�اس نزديكي نمايند و يكي از اهداف اجتماعي اصلي گردش�گران نيز همي�ن ارتباط بين 
فرهنگي و رشد آگاهي مي باش�د. بدين ترتيب مي توان ادعا نمود كه همين تقاضا براي پوشاک 

سنتي باعث تقويت هنرهاي سنتي و بقاي آن مي گردد.
    لذا گونه شناسي و بررسي پوشش سنتي روس�تايي در برنامه ريزي گردشگري به خاطر تأثيري 

كه در جذب گردشگران دارد، از اهميت فراوانی برخوردار است.
    پ - زيورآالت :  امروزه زيورآالت به خاطر از دست دادن برخي از كاركردهاي سنتي خود 
از جمله دفاعي، به عنوان محصولي فرهنگي � هنري در نظر گرفته مي شوند و صرفًا جنبه نمايشي  
demonstrativeو اجتماعي دارند، در گذش�ته زيورآالت هم براي انسان و هم براي حيوانات 
مورد استفاده قرار مي گرفت و استفاده از آنها براي جامعه روس�تايي معني دار بود به عنوان مثال 
پس از تزيين حيوانات )ش�تر، اس�ب و فيل( با زيورآالت آنه�ا را در ميدان جن�گ به كار می 

گرفتند تا رعب، وحشت و هيبت ايجاد كنند.
   زيورآالت مانند ديگر هنرهاي س�نتي و صنايع دس�تي طرحها و نقش�هايي دارن�د كه به طور 
نمادين بيانگ�ر مفاهي�م و معاني فرهنگ�ي � هنري هس�تند. ش�ناخت كاركرد ه�ا و گونه هاي 
زيورآالت براي گردش�گران جذابيت خاصي دارد و اس�تفاده از آنها باعث احس�اس نزديكي با 
جامعه روستايي مي گردد و همين امر گردشگران را از طيفهاي متعدد به سمت روستا مي كشاند. 
مطالعه در زمين�ه كاركردهاي س�نتي زيورآالت و گونه شناس�ي آنها مي توان�د در برنامه ريزي 

گردشگري از اهميت قابل توجهي برخودار باشد.
    ت - فرش :  فرش نيز يكي ديگر از صنايع دس�تي است كه به شدت متأثر از فرهنگ و خرده 
فرهنگ حاكم بر روس�تاها مي باش�د. طرحهاي موجود در ف�رش به مثابه آبگيري اس�ت كه از 
جهات مختلف آب از جوی ها وارد آن مي شود. انديش�ه های بافندگان را مي توان در فرشها ديد 
و از راه تكنيک هاي نشانه شناس�ي فرهنگ حاكم بر جامعه بافندگان روستايي را شناسايی كرد. 

همين ويژگي است كه باعث جذابيت فرش به ويژه فرش ايران در جهان شده است. 
    گفتنی اس�ت، تحولي ك�ه در هنر ايران از عه�د صفوي ب�ه بع�د رخ داده و تأثيرگذاري هنر 
مينيات�ور در فرش اي�ران باعث تن�وع قابل توج�ه آن گردي�ده، از حال�ت نمادي�ن درآمده و 

تصويرگرايي درآن مرسوم شده است. 
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    فرش به واسطه تحريک حس زيبايي شناختي افراد و گردشگران همواره باعث جذب آنها به 
روستا گرديده است. از اين رو گونه شناسي و بررسي آن اهميت فراوانی دارد.

3 - فرهنگ عاميانه يا عناصر فولکوريك
    گردشگران غريبه هايی هستند كه ممكن است براس�اس حس كنجكاوي خويش به روستاها 
س�فركنند، تا افزون بر ديدن چش�م اندازهاي طبيعي اين نقاط، با آداب و رس�وم و فرهنگ آنها 
آشنا شوند. ارزشهاي اجتماعي روستايي و روس�تاييان، زبان و گويش محلي، مراودات اجتماعي 
و ضرب المثله�ا و متلها و بس�ياري عناصر و عوام�ل فرهنگي و فولكلوري�ک مي تواند بر جذب 
گردش�گران تاثير بگذارد و همگني و ناهمگني آنها در پيوند با مناط�ق داراي جاذبه موثر واقع 
ش�ود. از اين رو بررس�ي عوامل فرهنگ�ي و فولكلويک در مطالع�ات و برنامه ري�زي كالبدي 

ضروری است. 

4 - آثار و بناهاي تاريخي و مذهبي
    آثار باقيمانده از نسلهاي پيشين همواره باعث تجديد خاطره، ايجاد حس وابستگي و افتخار به 
نسلهاي گذشته مي ش�ود. از اين رو در جهان امروز كه مدرنيسم و مدرنيته بر سبک زندگي تاثير 
گذاشته است، حس نوستالوژيک در حال تقويت مي باشد. در اين حالت آثار باقيمانده از نسلهاي 

گذشته مي تواند اين خالء را پر نمايد.
    زيارتگاهها و بناهاي مورد احترام در بسياري موارد يک نقش بنيادي در جذب گردشگران به 

ويژه گردشگران محلي و بومي دارند. آرامگاههاي امامزادگان و بزرگان از اين جمله اند.

اهداف اجتماعي � فرهنگي گردشگري روستايي 
    از نظ�ر اجتماعي � فرهنگي ب�ا توس�عه فعاليتهاي گردش�گري در محيط هاي روس�تايي و از 
طريق تبادل و تعامل فرهنگي در ميان جوامع شهري و روستايي و فرهنگه اي گوناگون تغييرات 
اجتماعي بسترس�ازي مي ش�وند. از جمله اينكه زمينه باليدن دانش و ش�كوفايی شخصيت جوامع 
روستايي به وجود مي آيد، آگاهي هاي روستاييان در ابراز عقيده پيرامون سرنوشت خود و جامعه 
خويش افزايش مي يابد، انديشه هاي سازنده در خودياري و همياري اعضاي جوامع روستايي   می 
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بالند و انگيزه  روستاييان براي مشاركت در اداره امور جامعه خود افزايش پيدا مي كند. افزون بر 
اين آشنايي روستاييان با ارزش�ه اي فضاي پيرامون خود، باعث افزايش بار احساس مكان و تعلق 

شديد به مكان زندگي و جلوگيري از مهاجرت مي شود.

تأثيرات مثبت اجتماعي � فرهنگي گردشگري روستايي  
    در صورتي كه برنامه ريزي، توس�عه و مديريت گردش�گري به خوبي و با احساس مسئوليت 
اجتماعي صورت گيرد، مزاي�اي اجتماعي � فرهنگي متع�ددي را براي جوامع روس�تايي به بار 

می آورد كه از جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد.
    1 � اگر منافع اقتصادي گردشگري به درستي توزيع شود سطح زندگي مردم بهبود مي يابد. توسعه 
گردش�گري با ايجاد مشاغلي در بخش�هاي س�اختمان  و خدمات و نيز افزايش درآمد افراد به واسطه 
پديدآوردن مشاغل جديد با دستمزدي بهتر، بر ساختار اجتماعي تأثير مي گذارد. توسعه گردشگري، 

بخشي از اعتبار الزم را براي بهبود بخشيدن به خدمات و تسهيالت جوامع روستايي تأمين مي كند.
    2� با توسعه گردشگري اقشار اجتماعي تازه اي در مناطق روستايي شكل مي گيرند و   مدرسه 
های رس�مي توس�عه مي يابند. در پي مبادالتي كه در ميان م�ردم محلي و گردش�گران صورت 
مي گيرد، س�اختار خانواده به نوس�ازي مي گرايد و زنان و جوانان در چارچوب اين ساختار تازه 

آزادي بيشتري به دست مي آورند. 
    3� گردش�گري روس�تايي مي تواند موجب گس�ترش يكپارچگ�ي و همگراي�ي اجتماعي � 
فرهنگي طبق�ات مختلف م�ردم در نواحي روس�تايي گ�ردد. به وي�ژه در كش�ورهاي در حال 
توسعه اي كه در آنها گروههاي قومي متعدد و مذاهب مختلف در كنار هم حضور دارند، تحرک 
گردش�گران كه همايش مردم، مذاهب، اقوام و گروههاي اجتماعي مختلف را ممكن مي س�ازد، 

مي تواند وحدت و انسجام مردم محلي را مستحكم كند.
    4� گردش�گري مي تواند مي�راث فرهنگي ناحي�ه اي را ك�ه در صورت عدم توس�عه عقاليي 
گردش�گري و در نتيجه توس�عه عمومي از دس�ت خواهد رفت، حفظ كند. مكانهاي باس�تاني و 
تاريخي، يادبود هاي س�اخته دس�ت بش�رند كه از نس�لهاي گذش�ته به ج�ا مانده ان�د. الگوهاي 
فرهنگي موجود در زمينه  مذهب، س�نتها، جش�نها، س�بک  زندگي، فعاليتهاي اقتصادي و سنتي، 
سبک معماري محلي، هنر و صنايع دستي، لباس، هنر هاي نمايش�ي، موسيقي، رقص و پايكوبی، 
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جاذبه هاي مهمي براي گردشگران روس�تايي دارند كه اگر از دست بروند، گردشگري فرهنگي 
� اجتماعي در آن ناحيه موفقيت آميز نخواهد بود. 

    گردشگري كمک مي كند تا حفظ اين يادبود ها و الگوها توجيه شود. در برخي از نقاط گردشگري 
روستايي مي تواند محرک احياي ارزش�هاي محلي و الگوهاي فرهنگي شود كه ممكن است از ميان 
بروند. توسعه گردشگري هر چند موجب جهشهاي اجتماعي مشابه با جهشهاي ناشي از صنعتي شدن 
جوامع بومي مي شود، اين مسئله بر خالف صنعت مي تواند هنر هاي مردمي، سنتها و عادات كهن را از 

نو زنده كند و مردم را به حفظ ميراث فرهنگي و طبيعي شان عالقه مند سازد.
    5 � گردشگري مي تواند به توسعه و نگهداري موزه ها و ديگر تسهيالت فرهنگي ياری رساند.  اين 

تسهيالت تا اندازه ای از پشتيباني گردشگري بهره مند می شوند و مردم محلي هم از آنها بهره مي برند.
  6 - وقتي مردم روس�تايي مي بينند كه گردش�گران به فرهنگ آنان با ديده تحس�ين مي نگرند، 
احس�اس مباهات به فرهنگ خودي در آنه�ا تقويت يا حتي زنده مي ش�ود و ب�ه آيين و آداب 
خويش می بالند. اين نكته به ويژه درباره برخي جوامع س�نتي صدق مي كند كه دس�تخوش رشد 

شتابان و دچار ازدست رفتن حس اعتماد به فرهنگ خويش شده  اند.
   7� توسعه گردشگري مي تواند فرصتهايي براي برقراري مبادالت فرهنگي ميان گردشگران و مردم 
روستايي فراهم سازد، بدين ترتيب دو طرف با فرهنگ يكديگر بيش�تر آشنا می شوند و  كم كم به 
فرهنگ يگديگر احترام مي گذارند. مبادالت فرهنگي حاصل از گردشگري موجب وسيع تر شدن افق 

)2000,UNES( .انديشه دو، كاهش پيشداوريها و نزديک شدن آنان  به همديگر مي شود

تأثيرات منفي اجتماعي � فرهنگي فعاليتهاي گردشگري در محيط هاي روستايي 
    در صورتي كه برنامه ريزي، توسعه و مديريت گردشگري به شايستگي صورت نگيرد، موجب بروز 

برخي مشكالت اجتماعي � فرهنگي می شود كه از ميان آنها موارد زير  اهميت بيشتری دارد. 
   1� يک مش�كل رايج، تراك�م بيش از حد جمعيت گردش�گران در روس�تا و از دس�ت رفتن 
آس�ايش مردم محل اس�ت كه منجر به ايجاد نارضايتي و حس دش�مني به گردشگران در سكنه 
مي شود. اگر در ناحيه اي شمار گردشگران بيش از حد شود � كه به ويژه ممكن است در فصول 
خاصي به اوج برس�د � ويژگيهاي جذاب و فرح بخش، رستورانها، تسهيالت خريد و حمل و نقل 
مي تواند چنان از گردشگران انباشته شود كه بهره مندي آسان مردم محل را از آنها ناممكن سازد. 
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چنانچه اين مردم به طور كامل از دسترس�ي به امكاناتي همچون هتلها، رس�توران ها و ... محروم 
گردند، ممكن است حتي بيشتر ناراضي و ناآرام شوند.

    باال رفتن شمار گردشگران به ويژه در جوامع روستايي و كوچک مي تواند اختالل آفرين باشد. 
همچنين در صورتي كه مردم محلي احس�اس كنند چندان از منافع اقتصادي گردشگري بهره مند 
نمي شوند و توسعه گردش�گري در كنترل گروههاي قدرتمند خارجي اس�ت، نارضايتي آنها دو 

چندان مي شود.
   2� با توجه به ش�كنندگي خاص ميراث فرهنگي ممكن است، توس�عه گردشگري موجب آسيب 
ديدن اصالت فرهنگهاي بومي ش�ود. مردم بومي كه به شيوه سنتي زندگي مي كنند، مي توانند هنگام 
تماس با گردشگران براي هميشه دچار استحاله شوند. در اين زمينه بايد يادآور شد كه نه تنها باال رفتن 
شمار گردشگران خارجي در محيط هاي روستايي مي تواند آسيب آفرين باشد، بلكه توسعه نامناسب و 

برنامه ريزي نشده گردشگري روستايي نيز ممكن است فاجعه بيآفريند.
   3� ممكن است، ديدار بيش از اندازه گردشگران از مكانهاي تاريخي و باستاني مهم, موجب ويراني 
تدريجي آنها شود. اين ويراني مي تواند ناش�ي از بي توجهي به ظرفيت پذيري محل يادشده يا حاصل 
فعاليتهاي سودجويانه گردشگران نافرهيخته باش�د. در اين مورد بايد خاطرنشان كرد كه وقتي آثار 
تاريخي موجود در مكانهاي تاريخي و باستاني كمرنگ  شود، ديگر به دشواري مي توان بدبيني مردم 

منطقه را از ميان برد و آنان را مجاب ساخت كه مزاياي توسعه گردشگري بر مخاطرات آن مي چربد.
   4� ممكن اس�ت به س�بب افراط در ايجاد جذابيت هاي گردش�گري، برخورد بي�ش از اندازه 
تجارت مآبانه با جلوه ه�اي فرهنگي مناطق روس�تايي مختلف صورت گي�رد و اعتبار و اصالت 
مناسک مذهبي، عادات و سنن، جشنها، صنايع دستي، موسيقي و رقص و ديگر الگو هاي فرهنگي 
به واسطه ارائه نامناس�ب و ناشايس�ت آنها به عنوان جاذبه هاي گردش�گري، از دست برود و به 

عبارتي ارزشهاي محلي به كاال تبديل شود.
   5 � ممكن اس�ت به واس�طه پاگرفتن ايس�تار هاي مصرفي گردش�گري، مردم مح�ل به ويژه 
جوانتر ها دچار عارضه بيگانه  نمايی ش�وند و از الگو هاي رفتاري و پوش�اكي گردشگران تقليد 
كنند، تقليدي كه بدون شناخت تفاوت پيشينه هاي فرهنگي و موقعيت هاي اجتماعي � اقتصادي 

گردشگران صورت مي گيرد.
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    همچنين ممكن است به واسطه نامتوازن شدن تبادالت ميان گردشگران و مردم محل، رفتاري 
ضداجتماعي در جوانان ب�روز كند و آمار طالق نيز ب�اال برود كه اينها همگي به زوال س�اختار 

خانواده به جاي نوسازي آن در مناطق پذيرنده گردشگران مي انجامد.
   6- ممكن اس�ت به واسطه تفاوت زبان و آيين ها و س�نتهای عادات مردم محل و گردشگران، 
ميان دو طرف س�وء تفاهمات و برخورد هايي بروز كند كه س�بب ترس�يم تصوي�ر نامطلوبي از 

كشور  در چشم بيگانگان و تصوير نامطلوبي از گردشگري در چشم مردم روستايي شود.
   7� ممكن است، گردشگري روس�تايي سبب افزايش آس�يبهاي اجتماعي مانند اعتياد، سيگار، 
بزهكاري و روسپيگري ش�ود. هر چند پژوهش صورت گرفته در اين زمينه نشان مي دهد كه به 
ندرت گردشگري علت اساسي چنين پديده هاي باشد، هر چند مي تواند فرصت و زمينه گسترش 

)2000,UNESCO( .آنها را فراهم سازد
   پيامد هاي مثبت و منفي فرهنگي � اجتماعي گردش�گري در محيط هاي روس�تايي را در قالب 

جدول 22 ريخته ايم:
 جدول )22( - اثرات مثبت و منفي فرهنگي � اجتماعي گردشگري روستايي

اثرات منفياثرات مثبتعامل

 استفاده از فرهنگ به منزله
يک عامل جذب

 افزايش پشتيبانی از فرهنگ سنتي، به
 نمايش گذاردن هويت قومي، تجديد
حيات هنر هاي سنتي، جشنها و زبان

 تغيير در فعاليتهاي سنتي و هنري به منظور متناسب
 ساختن براي گردشگران روستايي، وارد حريم

 محدوده هاي سنتي شدن، شلوغي و ازدحام بيش از
اندازه در مكانهای  سنتي

 تماس مستقيم ميان
گردشگران و روستاييان

 از ميان بردن نمود هاي منفي، افزايش
فرصته اي اجتماعي

 تقويتهاي كليشه اي منفي، افزايش بازارگري
 )سودطلبي(، گسترش بيماري و پيدايش بيماريهاي

جديد، آثار ناشي از جمعيت انبوه

 تغيير در مشاغل و ساختار
 اقتصادي و نيز تغيير در

نقشهاي اجتماعي

 فرصتهاي جديد اجتماعي و اقتصادي
 كه باعث كاهش نابرابر يهاي اجتماعي

مي شود

 تضاد و تعارض درميان اعضاي جامعه روستايي،
 افزايش نابرابري  و شكاف اجتماعي در بين طبقات

مختلف مردم روستايي و از بين رفتن زبان

 توسعه تشكيالت و تسهيالت
گردشگري روستايي

 افزايش محل گردش و تفريح مردم
خارج از دسترس قرارگرفتن مكان تفريحيروستايي

 افزايش جمعيت ناشي از
توسعه امور گردشگري

 تأسيس تشكيالت بهداشتي و آموزشي
براي باالرفتن كيفيت زندگي

 شلوغي و تراكم جمعيت، افزايش جرم و جنايت و
برخي بزهكاريهاي اجتماعي

     

Source: Based on review of the literature Conducted by Moscardo & Ross, 2003
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 بهينه سازي پيامد هاي اجتماعي � فرهنگي گردشگري در محيط هاي روستايي 
    از آنجا كه تأثيرات اجتماعي � فرهنگي گردش�گري، بر پايه مبادالت انس�اني شكل مي گيرد،  
بهترين ش�يوه براي بهينه س�اختن اين تأثيرات و پيامد ها، موزون كردن روابط ميان گردش�گران 
و ميزبانان محلي اس�ت. اين موزون س�ازي روابط طرفين معادله گردش�گري از نكات مهمي است 
كه بايد هر برنامه ريزي كه هدفش يافت�ن راههايي براي ايجاد توازن پوي�ا ميان عرضه و تقاضاي 
گردش�گري اس�ت، مدنظر داش�ته باش�د. بايد برنامه ها بر پايه دريافته�اي روش�ن از انگيزه هاي 
گردشگران، محصوالت گردش�گري و ماهيت فعاليتهاي گردشگري روس�تايي استوار باشد. چرا 
كه همين مجاري اصلي موزون س�ازي روابط دو طرف را تشكيل مي دهند و افزون بر آن، ويژگي  

زيرساخت  گردشگري را كه بايد توسعه يابد، مشخص مي سازند. )طيب، 1375(
    اما پيش شرط تأثيرگذاري و بهينه س�ازي پيامد هاي اجتماعي � فرهنگي آن است كه بتوان آنها را 
ارزيابي و برآورد كرد. اين برآورد نيز بس�ته به آنكه گردش�گري مورد بحث، پيشاپيش وجود داشته 
يا گردشگري بالقوه اي در محله برنامه ريزي باشد، تفاوت خواهدداش�ت. در حالت نخست، مي توان از 
بررسي هايي كه بيشتر صورت گرفته است، استفاده كرد و افزون بر آن گردشگران را از لحاظ انگيزه  و 
ميزان رضايت خاطرشان و جمعيت محلي را از نظر تغييرات اجتماعي � فرهنگي قابل استناد به گردشگري 
بررسي كرد. اما در حالت دوم، بايد با كمک-گرفتن از مطالعاتي كه پيشتر براي مقاصد ديگري صورت 
گرفته است )مانند مطالعات جامعه شناختي يا جغرافيايي( به تجزيه و تحليل ساختارهاي بالفعل و ارزشهاي 
محلي اقدام كرد. وانگهي در اين حالت می توان از بررسي  موقعيتهاي مشابهي هم كه در ديگر نقاط وجود 
دارد، س�ود برد. اما مهم ترين ش�يوه رايزنی با مردم و مقامات ملي و محلي درباره آن دسته از طرحهاي 

گردشگري است كه زندگي روزمره مردم را دستخوش تغييراتي مي سازند.
    مش�هور اس�ت كه ناديده گرفتن هر چيز معموالً موجب تبديل آن به يک مانع مي شود و عامل 
انساني نيز از اين قاعده مستثني نيست. تجربه نشان داده است، علت شكس�ت يا به اجرا در نيامدن 
برخي طرحهاي گردشگري، آن اس�ت كه درباره آنها هرگز مش�ورتي با مردم محلي و روستايي 
صورت نگرفته است و آنان نيز به طور طبيعي به مقاومت در برابر طرحهاي ياد شده برخاسته اند. با 
درنظرگرفتن و لحاظ كردن عامل انساني در برنامه ريزي  گردشگري روستايي مي توان مانع از بروز 

چنين وضعي شد. )طيب، 1375(
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تمهيدات براي جلوگي�ري از پيامد هاي منفي اجتماعي � فرهنگي گردش�گري 
در محيط هاي روستايي

    همان گونه كه پيشتر نيز اشاره شد، در صورت نبود برنامه ريزي درست و اصولي، گردشگري 
و از جمله گردشگري روستايي مي تواند منجر به بروز برخي مشكالت اجتماعي � فرهنگي براي 
مردم روستايي ش�ود. براي جلوگيري يا به حداقل رساندن اين مس�ائل، جداي از استفاده كلي از 
بررس�ي هاي ناظر بر اثرات روزافزون گردشگري روس�تايي بر حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي � 
فرهنگي و زيست محيطي، تدابير مش�خص تري نيز مي توان اتخاذ كرد كه در اينجاً به چند نمونه 

از مهم ترين آنها اشاره مي شود:
    1� يک خط مشي كلي مهم، توس�عه تدريجي و گام به گام گردشگري روستايي است به  گونه 
ای كه جامعه روستايي فرصت سازگاري يافتن با آن، آموزش ديدن در زمينه آن و يادگيري نحوه 
مشاركت در مزاياي آن را داشته باشد. اين رويكرد به دولت نيز فرصت كافي مي دهد تا بر تبعات 

اجتماعي � فرهنگي گردشگري نظارت كند و هر مشكلي را پيش از وخيم شدن درمان كند.
    2� ادغام محيط پذيرنده گردش�گران روس�تايي در مراحل مختلف تدوين و اجراي طرحهاي 
گردشگري؛ بايد مردم روستايي در روند برنامه ريزي و توسعه گردشگري مشاركت داشته باشند 
تا بدين ترتيب هم ق�درت تأثير گذاري ب�ر تصميمات را بيابن�د و هم خود را جزئ�ي از فعاليت 

گردشگري احساس كنند. 
    3� بايد انواع مناس�بي از گردشگري كه س�ازگاري بيشتري با جامعه روس�تايي دارد، انتخاب 
شود. همچنين گزينش بازارهاي مولد گردشگري مي تواند موجب جلب همان نوع گردشگراني 
شود كه عادات و سنن مذهبي، اجتماعي و فرهنگي محل را حرمت مي نهند. در اين زمينه گفتنی 
است كه گردش�گري فرهنگي س�تون فقرات صنعت گردشگري اروپا را تش�كيل مي دهد و در 

حال حاضر تعدادي از كشورهاي آسيايي نيز از آن بهره برداري مي كنند.
    4� تمهيد خط مش�ي هايي براي عرضه مكانهاي باس�تاني و بناهاي تاريخي به گردش�گران به 
نحوي كه موجب آسيب ديدن يا ويراني آنها نش�ود. در هنگام تدوين چنين خط مشي هايي بايد 
توجه كرد كه گاه اولويت دادن به ميراث فرهنگي به معناي فداكردن منافع اقتصادي كوتاه مدت 
گردشگري اس�ت ولي در هر حال به سود آينده اس�ت. بايد براي هر محل گردشگري برنامه اي 

تدوين شود كه براساس چهار ركن زير باشد: 
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� بستن كامل نواحي شكننده؛ 
� ايجاد نواحي گردشگري در قلمرو برخي ناحيه ها؛

� گشودن دوره اي نواحي به روي گردشگران؛ 
� محدودكردن نوع و تعداد گردشگران به نحوي كه تنها گروههاي ويژه بسيار عالقه مند به آنها 

دسترسي داشته باشند. 
    مي ت�وان كاربری مكانهاي مس�كوني مانن�د كاخهايی كه ديگ�ر مالک ش�خصي آنها يارای  
نگهداري ش�ان را ندارد، به كاربري ديگري تبديل كرد. بدين ترتيب مي توان بسياري از بناهاي 
ارزش�مند را حفظ كرد. اين خط مش�ي  در هند به اجرا درآمد و يكي از مش�هورترين جاذبه هاي 

گردشگري اين كشور را پديد آورده است.
     5 � حفظ اصالت هنرها، صنايع دستي، لباسها، نمايش ها، موسيقي ها و رقصها و در عين جرح 
و تعديل نس�بي آنها براي عرضه به گردشگران روس�تايي. اين امر ممكن است، نيازمند سازمان 
دادن برنامه هاي آموزش�ي ويژه  و اعمال كنترل مس�تمر بر كيفيت محصوالت گردش�گري در 
محيط هاي روستايي باش�د. البته بنا بر س�اختار برخي از مراسم، آيين ها و جش�نها مانند عيدها و 
مناسک مذهبي به مالحظه گردشگري، تغييري ايجاد كرد. بلكه بايد گردشگراني را كه نظاره گر 

اين گونه مراسم و جشنها هستند، به دقت پاييد )كنترل كرد(.
     6 � حفظ سبكهاي برجسته معماري موجود در محل و تشويق استفاده از روح معماري مناطق 

روستايي در ساختمان سازي از جمله در ساخت تسهيالت گردشگري برای منطقه.
    7 � اطمينان يافت�ن از اينكه اهالي محلي ب�ه جاذبه هاي گردش�گري، ويژگيهاي فرحبخش و 
ديگر تسهيالت، دسترس�ي مناس�بي دارند و اتخاذ تدابيري در جهت كنترل ديداركنندگان براي 
جلوگيري از ازدحام بيش از اندازه آنان. در اين زمينه بايد از فنون موجود براي تعيين آستانه هاي 

ظرفيت پذيري هر محل ياری جست.
    8 � برقراري ترتيباتي براي قادرس�اختن مردم روستايي به اس�تفاده از تأسيسات گردشگري. 
چنانچه مردم محل نتوانند هزينه  تجاري تس�هيالت گردشگري موجود را تحمل كنند،  بايد براي 
اس�تفاده آنان تس�هيالت ارزان قيمت و يارانه تدارک ديد. يكي از ش�يوه هاي متداول براي اين 
كار، آن اس�ت كه مردم محل مجاز باش�ند براي ورود به نقاط گردش�گري وروديهاي كمتر از 
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گردشگران خارجي بپردازند.
   9� توسعه جابه جايي همگانی براي مقاصد آموزشي، فرهنگي، حرفه اي يا گردشی كه خود از 
مهم ترين اهداف برنامه ريزي گردشگري می باشد و راهي است براي بر طرف كردن مشكالتي 
همچون پرخاش�گري، بيگانه پرس�تي و ... كه ممكن اس�ت از رابطه نابرابر ميان گردشگران و 

روستاييان به وجود آيد.
   10� آموزش روس�تاييان در زمينه گردش�گري، مفاهيم، مزايا و دش�واريهای آن، خط مش�ي 
و برنامه محل براي توس�عه گردش�گري و الگو هاي اجتماعي گردش�گران ديداركننده از محل. 
مي توان با اس�تفاده از رادي�و، تلويزي�ون، روزنام�ه، مجله، برگ�زاري نشس�تهای عمومي براي 
آگاه س�ازي مردم روس�تايي در زمينه گردش�گري برنامه ريزی كرد. همچنين بايد آموزش در 

مورد گردشگري در مدارس دولتي و خصوصي گنجانده شود.
   11� آگاه ساختن گردشگران از جامعه محلي، عادات، سنن، قوانين و هنجارها، رفتارهاي قابل 
قبول در مكآنهاي مذهبي و ... و تأكيد بر لزوم رعايت حساس�يت  در هنگام عكس�برداري و هر 
گونه مش�كل محلي همچون بزهكاري. در صورتي كه گردشگران با اين مس�ائل آشنا باشند، به 

احتمال زياد آنها را ناديده نخواهندگرفت.
   12� آموزش كاركناني براي فعاليت موثر در گردش�گري از جمله آموزش زبان و حساسيت 
اجتماعي در موارد لزوم. بدين وس�يله گذش�ته از ارائه خدمات بهتر، احتمال بروز هر گونه سوء 

)WTO ،1999( .تفاهم در ميان گردشگران و كاركنان كاهش می يابد
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 نمودار 5 � ساختار تشكيالتي يک برنامه نمونه اجتماعي � فرهنگي 

آموزش و سازماندهي هنرها 
و صناي�ع دس�تي � توليد و 

بازاريابي

آموزش و سازماندهي 
موسيقي و رقص

سازماندهي رويداد هاي 
فرهنگي خاص و جشنهاي 

ساليانه

باس�تاني،  مگانه�ای  حف�ظ 
بناه�اي تاريخ�ي و س�بک 

معماري ناحيه اي

معاون�ت موزه ه�ا و مراكز 
فرهنگي

آم�وزش گردش�كری ب�ه جامع�ه 
روستايي 

آموزش گردشگران برای آشنايی با 
فرهنگ و جامعه روستايي

سازمانهای محلي در 
نواحي روستايي

عوامل پشتيباني

توانايي فني

واحد هاي دخيل

بودجهسازمانهای مذهبي

تجهيزات و سا.مانهای دولتي
تسهيالت

ايجاد هماهنگي توسط 
سازمان گردشگري

)Source: Tourism planning: An Integrated and Sustainable Development Approach, 

Edward Laskeep, 2002(

 
راهبرد ه�اي اجتماع�ي � فرهنگ�ي ب�رای توس�عه فعاليته�اي گردش�گري در 

محيط هاي روستايي 
    در راستاي توسعه گردشگري از بعد اجتماعي � فرهنگي، مي توان راهبرد هاي متعددي را ارايه 

كرد كه در اينجا به برخي از مهم ترين آنها اشاره مي شود: 
   1� زمينه سازي و تشويق مردم روستايي برای مشاركت در توس�عه زيرساختارها، تجهيزات و 
تسهيالت گردشگری و كس�ب درآمد از اين راه و نيز اس�تفاده از مشاركت بخش خصوصي در 
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زمينه هايي كه مردم نمي توانند مشاركت يا سرمايه گذاري كنند. 
   2� بهره گيري بهين�ه و هدفمند از افزاي�ش انگيزه مس�افرت در ميان طبقه شهرنش�ينان و نيز 
نزديكي با مراكز شهري پرجمعيت در جهت بهر ه برداري از جاذبه ها و فرآورده هاي گردشگری 

روستايي به منظور ايجاد اشتغال و درآمد براي ساكنان )باشندگان( روستاي مورد نظر.
   3� ضمن بازنگري به نوع و نحوه بهره گيري از مش�اركتهاي مردمي در توس�عه، تهيه و اجراي 
طرحها و تجهيز روستاها، الزم است تا از س�وي نيروهاي متخصص و نهادهاي مختلف در جهت 

احيا و توسعه مناطق روستايي اقدامات جدي صورت گيرد.
   4� آموزش و اطالع رساني به مردم در زمينه شيوه برخورد با گردشگر و گردشگري در مناطق 
روستايي به منظور جلوگيري از تعارض ميان روستاييان و گردشگران. مي بايد به گردشگران در 

زمينه فرهنگ، آداب و رسوم، مكانهاي ويژه و... آموزشهاي الزم داده شود. )مهدوی، 1382(
 نمودار 6: اثرات فرهنگي و اجتماعي گردشگري

ارتباط ميان ميهمان 
و ميزبان

گردشگري انبوه

گردشگري انبوه

اثرات اجتماعي

دين تندرستی

زبان

تغييرات اجتماعي

رفتارهاي اخالقي

فحشا

جرم و جنايت 

اثرات فرهنگي

ارتباطات فرهنگی

توليدات فيزيكي

عادتهاي غير مادي
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 بررسي ابعاد اقتصادي فعاليتهاي گردشگري روستايي 
    در عصر حاضر به جرأت مي ت�وان ادعا كرد كه گردش�گري و اقتصاد گردش�گري يكي از 
اركان اقتصادي � تجاري جهان اس�ت. به گونه ای كه بس�ياري از برنامه ريزان و سياس�تگذاران 
توس�عه از صنعت گردش�گري به عنوان ركن اصلي توس�عه پايدار ياد مي كنند. صنعت بزرگ 
گردشگري در س�الهاي اخير از رشد چش�مگيري در س�طح جهان برخوردار بوده است و نقش 
مهمي را در زمينه ايجاد فرصتهاي ش�غلي ، توليد درآم�د ، تحريک اقتصاد ملي و بي�ن المللي ايفا 
كرده اس�ت. گردش�گري روس�تايي جزئ�ي از صنعت ب�زرگ گردش�گري به ش�مار مي آيد. 
گردشگري روستايي مي تواند نقش عمده اي در تنوع بخشي و رشد اقتصادي و همچنين آفرينش 
فرصتهاي شغلي در ارتباط تنگاتنگ با ساير بخشه اي اقتصادي ايفا كند و در اين رابطه مي توان با 
سياستگذاري، برنامه ريزي و سرمايه گذاري مطلوب به اهداف و دستاوردهاي برشمرده شده براي 

)2004,FFTC( .گردشگري روستايي در رويه اي پايدار رسيد
    بررسي هاي محققان نشان مي دهد كه رشد جمعيت در مناطق روستايي بدون سرمايه گذاري نظام مند 
درجهت تقويت زيرساختهاي اقتصادي و متنوع سازي آنها، دركنار اقدامات دلسوزانه اما نسنجيده به 
گسترش بيش ازحد فعاليتهاي توليدي � گاهی ناپايدار � متكي بر منابع طبيعي شده انجاميده است. اين 

گسترش ناپايدار به نحوي محسوس تخريب منابع طبيعي را درپی داشته است.
    پديده هاي منفي يادش�ده همراه با نرخ به�ره وري پايين نيروي كار و در نتيجه مكانيزاس�يون 
نامناس�ب و نرخ باالي بيكاري در بخش توليدات كش�اورزي و روس�تايي و همچنين گسترش 
فناوريهای س�رمايه بر، امكان ايجاد فرصتهاي ش�غلي پاي�دار و توليد درآمد از طريق گس�ترش 
كاركردهاي متكي بر منابع طبيعي را در جهت پاس�خگويي به خيل بيكاران روستايي تا اندازه-
ای ناممكن ساخته اس�ت، بيكارانی كه از س�رمايه و مهارت چنداني هم بهره  نمي گيرند و عمدتًا 

مجبوراند به كالن  شهرها مهاجرت كنند و حاشينه نشينی را گسترش دهند.  
   در شرايط كنوني توجه به گسترش گزينه هاي ديگر اقتصادي در جوامع روستايي نظير صنايع 
روس�تايي، صنايع تكميلي و فرآوري محصوالت كش�اورزي و سرانجام گردش�گري روستايي 
ضروري مي باش�د و اين گزينه ها با وجود اينک ه تمركز كمتري به منابع توليد دارند، مي توانند 
كمک شاياني به تنوع بخشي، پايداري و رشد اقتصادي جوامع روستايي و حل مشكالت برشمرده 

 )2002 ,Oneill(.از جمله بحران بيكاري روستايي بنمايند
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آثار اقتصادي فعاليتهاي گردشگري روستايي
    سياستهاي توسعه گردشگري و گردشگري روستايي تعيين كننده كل ساختار مورد نياز يک 
كشور براي دست يافتن به متناس�ب ترين نوع توليد در گردشگري است. در هر صورت به دليل 
وجود برخي مش�كالت )براي مثال، آيا بايد تأثير اقتصادي بازديد كنن�دگان يک روزه منظور 
گردد يا خير؟( و به س�بب اشتباه نس�بي در آمارهاي گردش�گري به ويژه در مناطق روستايي ، 

تعيين آثار اقتصادي اين صنعت به صورت دقيق مشكل است. ) چاک ، 1385(
    با وجود همه اين مس�ائل، بررس�ي آثار اقتصادي گردش�گري در تحليل اقتصاد جهاني، جنبه 
حياتي دارد. گردشگري سودمند بخش صنعتي جهان اس�ت و حدود 13 درصد از توليد ناخالص 
ملي را تش�كيل مي دهد. اين صنعت بالغ بر 100 ميليون نفر - بيشترين نيروي انساني - را مشغول 

به كار كرده است. )والوبيچريل،1384(
- مهم ترين آثار اقتصادي گردشگري روستايي را مي توان در موارد زير خالصه كرد:

- اشتغال: ش�امل اش�تغال زنان و جوانان، افزايش اش�تغال در بخش خدمات، جذب نيروي مازاد 
بخش كشاورزي و افزايش فرصتهاي شغلي در بخش ساختمان سازي.

- درآمد: افزايش درآمد، كاهش فاصله طبقاتي و افزايش قدرت خريد مردم.
- بهبود منابع انساني: از راه انتقال تجربيات

- سرمايه گذاري: در زير ساختهاي اقتصادي
-  افزايش قيمت زمين 

- توسعه صنايع دستي

الف- افزايش اشتغال در مناطق روستايي 
    رشد گردشگري در كشورهاي صنعتي و در حال توسعه، باعث توسعه فرصتهاي شغلي )عمدتاً نيمه 
حرفه اي و غيرحرفه اي( شده است. به علت وابستگي مستقيم بسياري از فعاليتها به گردشگري و نيز 
نياز گردشگري به مهمانداري، حمل و نقل، تسهيالت رفاهي، سرگرمي، امور اداري، امور مالي، امور 

تندرستی و بهداشتي و . . . ارزيابي تأثيرات گردشگري بر اشتغال بسيار دشوار است.
    تأثير گردش�گري بر اش�تغال در بس�ياري از كش�ورهاي كوچک به گون�ه اي قابل مالحظه 
است كه س�بب وابس�تگي آنها به اين صنعت و درآمد آن شده است. در بس�ياري از كشورهاي 
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حوزه كارائيب، 50 درصد از جمعيت ش�اغل در اس�تخدام بخش گردش�گري يا صنايع وابس�ته 
به آن هس�تند. برعكس، در ب�زرگ ترين كش�ورهاي صنعتي پرجمعيت، صنعت گردش�گري 
فقط ب�راي 5 درصد از جمعي�ت كاري آنها ش�غل ايجاد كرده اس�ت. به هر ص�ورت بايد توجه 
كرد كه اين صنعت در مقايس�ه با هر صنعت در حال رش�د ديگر، ايجاد اش�تغال بيشتري كرده 
است. اين مطلب به ويژه در زمينه كشورهاي در حال توس�عه صادق است كه اشتغال ايجاد شده 
توس�ط صنعت صادرات به مراتب كمتر از اش�تغال ايجاد شده توس�ط صنعت گردشگري است. 

)والوبيچريل،1384(
    گردشگري نه تنها اشتغال مس�تقيم را در پي دارد، بلكه به طور غيرمستقيم نيز فرصتهاي شغلي 
جديدی ايجاد مي كند. شركتهايي كه كاركنانشان با گردش�گران در تماس هستند و به صورت 
مستقيم با تجربه هاي گردشگري سر وكار دارند، مس�تقيمًا اشتغال زايي مي كنند. هتلها، كاركنان 
رس�تورانها، مراكز تفريحي و فروش�گاههايي كه در اين بخش كار مي كنند، از جمله واحدهايي 
هس�تند كه به صورت مس�تقيم اش�تغال زايي مي كنند. افزون بر اين، ش�ركتهايي كه از راه ارائه 
خدمات با ش�ركتها و س�ازمانهايي كه مستقيمًا س�رويس  مي دهند، در تماس هس�تند به صورت 
غيرمستقيم ايجاد اش�تغال مي كنند. اين مش�اغل با ايجاد، س�اخت يا تغيير تأسيسات و تجهيزات 
گردشگري و امكانات اقامتي و پذيرايي، صنايع وابسته به ساختمان، صنايع دستي، صنايع غذايي، 
حمل و نقل ، ورزش ،گردش و . . . به وجود مي آيند. به طور كلي در گردش�گري، درصد بااليي 

از نيروي كار به صورت مستقيم و غيرمستقيم مشغول به كار مي شوند.

ب- افزايش درآمد روستاييان 
    روس�تاييان براي ام�رار معاش و گ�ذران زندگي خوي�ش ناگزي�ر از انج�ام فعاليتهايي نظير 
كش�اورزي، دام�داري، صنايع دس�تي يا تركيب�ي از اينها هس�تند. در كش�ورهاي جهان س�وم، 
روس�تاييان و كش�اورزان با وجود كار و كوش�ش فراواني كه انجام مي دهند، همواره جزء قشر 
كم درآمد جامعه به ش�مار مي آيند و در تأمين مخارج و هزينه هاي زندگي دچار مشكل هستند. 
در روس�تاها پتانس�يل فراواني وجود دارد كه مي تواند منبع درآمد خوبي براي روس�تاييان باشد. 

   )2004, Pina(
    گردشگري روس�تايي مي تواند منبع جديد درآمدي براي روس�تاييان و به ويژه كشورهاي در 
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حال توسعه باشد و تا اندازه اي مشكالت آنها را كاهش دهد. اين امر مستلزم مديريت برنامه ريزي 
خاص است. گردش�گران عالقه مندي خود را براي خريد محصوالت روستا از قبيل صنايع دستي، 
محصوالت محلي، غذاهاي س�نتي و... ابراز می نمايند و اين به معني افزايش درآمد روس�تايياني 
است كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اين صنعت دخيل هس�تند. افزون بر اين، احداث و راه 
اندازي هتلها و رس�تورانها و اماكن تفريحي- ورزش�ي با ايجاد اش�تغال، باعث افزايش درآمد و 

كاهش فقر در روستاها مي گردد.

پ- گردشگري و آموزش نيروي انساني 
    هدف از برگزاري برنامه هاي آموزش حرفه اي ايجاد توازن در ميان اش�تغال و آموزش است. 
برنامه  آموزشي يا بستگی به شمار كاركناني دارد كه بايد آموزش داده شوند يا با سطوح مختلف 
مهارتهايی س�ر و كار دارد كه بايس�تی تقويت ش�وند. نياز به آموزش در صنعت گردش�گري 
به ويژه گردش�گري روستايي در كش�ورهاي در حال توس�عه كه بس�ياري از مقصدهاي جديد 
گردشگري در آنها به وجود مي آيند، احساس مي شود. به دليل حرفه اي شدن صنعت گردشگري 
در سالهاي اخير ، نياز به اجراي برنامه ها بيشتر شده است. اين امر به ويژه در مناطق روستايي كه 
باش�ندگان آنها س�طح آموزش پايين تري دارند و ميزان دسترس�ی آنها به منابع اطالعاتی اندک 

است، از اهميت دو چنداني برخوردار خواهد بود.

ت- تأثير گردشگري بر روند سرمايه گذاري در زيرساختهاي اقتصادي مناطق روستايي 
    اقامتگاهه�ا و مكانه�ای پذيراي�ي از قبي�ل هتله�ا، مهمانس�راها، مس�افرخانه ها و همچني�ن 
امكانات و تجهي�زات زيربنايي از قبي�ل محورها و ش�بكه هاي ارتباطي، حمل و نق�ل، امكانات 
پس�تي و مخابراتي، آب، برق و گاز و ... از جمله مؤلفه هايي هس�تند كه در جذب گردش�گران 
و ارائه خدمات مناسب به آنها مؤثر هس�تند. در واقع وجود اين امكانات، شرط الزم براي جذب 

)2001 ,Fagenee( .گردشگران و افزايش مّدت اقامت آنها محسوب مي شود
تأثير صنعت گردشگري بر روند سرمايه گذاري از دو جنبه قابل بررسي است: 

- شكوفايي و رونق اين صنعت مستلزم سرمايه گذاري در بخش مزبور است؛
- گسترش صنعت گردشگري به سرمايه گذاري در بخشهاي زيربنايي و توليدي مي انجامد. 
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    در هر دو حالت، حجم سرمايه گذاري در زمينه ايجاد زيربناها يا اقامتگاهها و مكانهای پذيرايي 
در مناطق مختلف افزايش مي يابد و در واقع بس�تر مناس�بي براي جذب بخش�ي از س�رمايه هاي 

سرگردان فراهم مي شود. اين موضوع بر كل ساختار اقتصادي اثر مي گذارد.

ث- گردشگري و افزايش زمينهای روستايي )خريد و فروش و اجاره ملك(
    يكي ديگر از پيامدهاي گردشگري روستايي، رواج خريد و فروش و اجاره كلبه ها و خانه هاي 
ييالقي است. در بسياري موارد، اين موضوع به عنوان يک جنبه مهم مطالعاتي و گردشگري ملي  
يا منطقه اي به ش�مار مي رود. امروزه درصد فزاينده اي از خارجي ها در سرزمينهای ويژه ای مانند 
اروپا و آمريكاي ش�مالي اقدام به خري�د و يا اج�اره خانه هايي براي تعطيالت خ�ود مي كنند. به 
نظر مي رس�د كه در اروپا، كش�ور آلمان پيش�تاز باالترين ميزان خريد امالک از اسكانديناوي 
تا اس�پانيا و از ايرلند تا ايتاليا باش�د. در برخي مناطق ورزش�هاي زمس�تاني، مالكيت خصوصي 
خانه ها و ساختمانهای ييالقي كاماًل باب شده اس�ت. همچنين خانه هايي ييالقي ممكن است با در 
نظر گرفتن نياز دوران بازنشس�تگي خريداري ش�وند، هم چنان كه آمريكايي ها شروع به خريد 

)1999,Kinnarol and hall( .خانه هايي در مكزيكو و سواحل كارائيب كرده اند
    اين موضوع در كش�ور ما نيز تا اندازه ای رواج يافته است. ش�هروندان شهرهاي بزرگ براي 
گذراندن اوقات فراغت و تعطيالت خود به مناطق خوش آب و هواي روستايي می روند و اقدام 
به تهيه خانه هاي ييالقي مي نمايند. اين فرآيند باعث افزايش تقاضا براي س�اخت و ساز و خريد 
زمين در روس�تاهايي مي ش�ود كه جاذبه گردش�گري دارند. افزايش تقاضا در برابر محدوديت 
زمين به ويژه زمينهايی كه دارای چشم اندازهاي مناس�ب تري هستند، سبب افزايش قيمت زمين 

در مناطق روستايي مي شود.

ج- گردشگري و شکوفايي صنايع دستي 
    صنايع دس�تي هر ش�هر يا روس�تا همواره مورد توجه گردش�گران بوده اس�ت. گردش�گران 
معمواًل از متقاضيان جدي خريد محصوالت صنايع دستي هس�تند. اين موضوع رونق و شكوفايي 
صنايع دس�تي منطقه مورد نظر را در پ�ي دارد و ضمن ايجاد اش�تغال و بهبود روش�هاي توليد در 

صنايع دستي، سبب افزايش درآمد صاحبان صنايع دستي نيز مي شود.
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    در بيش�تر روستاهاي كشورمان، صنايع دس�تي گوناگون مانند چرم س�ازي و دباغي، دستبافي، 
صنايع س�نگي، گيوه باف�ي، قاليبافي و سفال س�ازي توليد مي ش�ود ك�ه البته از تن�وع بااليي نيز 
برخوردار هس�تند. به هر حال توج�ه كافي به اين ام�ر مي تواند افزون بر اش�تغال زايي و افزايش 
درآمد، زمينه الزم را براي معرفي محصوالت صنايع دس�تي روس�تاها در ديگ�ر مناطق به وجود 

آورد. )مراد نژادي و نظري، 1382(
    گردش�گري روس�تايي مي تواند س�بب بهبود كيفيت صنايع دس�تي و افزايش توليد آنها شود 
و به امر اش�تغال زايي نيز كمک كند. اي�ن مرحله موجب تكامل صنايع دس�تي محلي اس�ت كه 
توجه به آنها در محيط هاي روستايي مي تواند در جلب گردشگر نقش عمده اي داشته باشد. انجام 
چنين كارهايي معمواًل در فصل بيكاري روس�تاييان انجام مي گيرد و افراد خان�واده غالبًا در اين 
كارها شركت مي كنند. صنايع روستايي به ويژه آن دس�ته از صنايع كه براي جهانگردان جالب 
مي نمايد، در زندگي باشندگان )ساكنان( روستا و اقتصاد روستايي نقش اساسي دارد. وجود يک 
فصل نسبتًا طوالني )زمستان(، توقف كارهاي كشاورزی را موجب مي شود و با استفاده از چنين 
فرصتي، روس�تاييان مي توانند با آموختن يک حرفه قانون�ي، اقدام به توليد صنايع دس�تي كنند. 
وجود يک كار دوم در روس�تاها و مناطق عشايرنش�ين نه تنها زمان بي�كاري آنها را پر مي كند 
بلكه به اقتصاد ناحيه اي نيز كمک می كند و در صورتي كه توليدات آنها از استانداردهاي معيني 
برخوردار باش�د، بر تقاضاي خريدگردش�گران می افزايد و اقتصاد روس�تاييان را رونق مي دهد. 

صنعت قاليبافي تا اندازه ای زاييده اين پديده است. )رضواني،1376(

موانع و مشکالت اقتصادي شدن گردشگري روستايي
    برنامه ري�زي خ�وب مي تواند ب�راي جوامع روس�تايي س�ود خوبي داش�ته باش�د و در نهايت 
افزايش درآم�د را در پي دارد. اما رس�يدن به اين فرآيند و تبديل ش�دن اين گونه گردش�گري 
به يک فرهنگ در جوامع مختلف با دش�واريهای فراوانی روبه رو مي باش�د كه به طور مستقيم و 
غيرمستقيم بر افزايش يا كاهش درآمد روس�تاييان اثر می گذارند. حل يا كاهش اين مشكالت 

مي تواند كمک شاياني در رسيدن به اهداف گردشگري روستايي به ويژه افزايش درآمد كند. 
   برخي از مش�كالت و موانع اي�ن صنعت بزرگ كه به نظر مي رس�د از درجه اهميت بيش�تري 

)2004, FFTC , 1996, Unwin ,2004, handle( :برخوردار باشند، به اين شرح مي باشند
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    الف – نبود مهارتهاي مديريتي: مشكلي كه بيشتر كشورها با آن دست به گريبان مي باشند، نبود 
مهارت  مديريتي در ميان كشاورزان و روستاييان درگير در پروژه هاي گردشگري روستايي است. 
اين خود مشكالتي مانند ناتوانی در انتخاب پروژه هاي مناسب توسعه اين نوع گردشگري و ناتوانی 

در ارزيابي آثار منفي و مثبت اين پروژه ها را در روستاها به همراه خواهد داشت.
    ب -  بازاريابي: از آنجايي كه ممكن است، روستاهاي يک منطقه پراكنده باشند و دسترسي به 
امكانات بيشتر و بهتر را دشوار سازند، گردش�گران پولدار را كه براي تهيه مايحتاج خود نيازمند 
بازارهايي هس�تند، دچار مشكل می كنند و در نتيجه توس�عه اين صنعت را به مخاطره مي اندازند. 
عالوه بر اين سبب به فروش نرسيدن محصوالت كشاورزی و صنايع دستي روستاييان می شوند و  

در برابر افزايش درآمد مانع ايجاد می كنند.
    پ -  س�اختار حم�ل و نق�ل: بس�ياري از مناطق روس�تايي با وجود داش�تن مناظ�ر طبيعي و 
ش�اخص و زيبا، ش�بكه  جاده اي و ريلي مناس�ب ندارند و اين خود دسترس�ي به اين روستاها را 
مشكل و گاهي ناممكن مي سازد. در برخی مناطق نيز ممكن است، تراكم جمعيتي باعث افزايش 
ترافيک جاده اي گردد و اين امر به نوبه خود كندي رفت و آمد را س�بب  شود و وقت زيادي از 
گردشگران را كه براي س�فر و گردش به اين نقاط آمده اند، بيهوده به هدر دهد. در نتيجه ممكن 
است گردشگران ديگر به اين نواحي س�فر نكنند. طبيعتًا كاهش گردشگران مسائل خاص خود 

در رابطه با درآمد روستايي را در پي دارد. 
    ت- محدوديت فصل گردش�گري: در برخي از نقاط ممكن است، كشاورزان و روستاييان در  
فصولي از سال تمايل به پذيرش گردشگر نداشته باش�ند )به دليل حجم كارهاي گشاورزی(. از 
سويی نيز ممكن است، گردشگران نيز توانايي مسافرت به روستاها را در تمام فصول سال نداشته 
باشند. اين امر باعث بروز مسائلي مانند بی توجهی روستاييان به گردشگران و قطع ارتباط آنان با 

همديگر می گردد. 
    ث- بازگشت ضعيف سرمايه: بازگشت سرمايه در گردشگري روس�تايي در مقايسه با ديگر 
سرمايه گذاريهاي تجاري سرعت بسيار پاييني دارد. با توجه به اين مسئله كشاورزان و روستاييان 
هيچ گاه اقدام به س�رمايه گذاري س�نگين در جهت تأمي�ن امكانات و س�اختمانهاي جديد براي 

گردشگران نمي كنند.
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   گردش�گران نيز تمايل دارند به نقاطی س�فر كنند كه از لحاظ امكانات رفاهي كامل تر باشد. با 
وجود اين حاضر به حضور درچنين مناطقی نمي ش�وند. اين امر باعث كاهش فروش محصوالت 

روستاييان می شود و از درآمد آنان می كاهد. 
عوامل دخيل در تأثير اقتصادی گردشگری

كيفيت امكانات 
و جاذبه های گردشگری

تأثي�ر  مي�زان 
اقتصادی

 گردشگری

نرخ اش�تغال غير محلی در 
گردشگری -روستايی

ميزان ستانده از پرداختها و 
هزينه ها برای گردشگری

ق�درت  و  مال�ی  ت�وان 
سرمايه گذاری مردم

سرمايه گذاری در
 زيرساختها و ايجاد انگيزه 

برای بازديد

مدت اس�تفاده از جاذبه 
ها در طول سال

مالكي�ت غيربومي�ان در 
تاسيسات و امكانات

اقتص�ادی منطقه  توان 
مقصد

مي�زان هزين�ه ه�ای 
گردشگری

      با نگاهي به مسائل، مشكالت و موانع موجود بر سر راه گردشگري روستايي، آنچه روشن می 
باشد اين است كه هر يک از مشكالت پنجگانه يادشده مستقيم يا غيرمستقيم با درآمد روستاييان 
در ارتباط هستند. كاهش يا افزايش درآمد روستاييان به عنوان يكي از اهداف اصلي گردشگري 
روستايي، به جذب گردش�گر در اين نقاط بس�تگی دارد.  جذب نكردن گردشكر به دليل وجود 
چنين مشكالت و موانعي، كاهش محصوالت اعم از كشاورزی، دس�تي و محلي را در پي دارد و 
باعث كاهش درآمد خانوارهاي روستايي مي گردد. برطرف كردن اين مشكالت كمک فراوانی 

به بهبود  وضعيت روستاييان مي كند.
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راهبردهاي اقتصادي برای توسعه گردشگري روستايي
    براي توسعه گردشگري روستايي با توجه به ش�رايط و وضعيت موجود، راهبردهاي اقتصادي 

زير درنظر گرفته شده است:
- زمينه س�ازي و استفاده از س�رمايه گذاري بخش خصوصي و س�رمايه هاي خرد روستايي، براي 

سرمايه گذاري در صنعت گردشگري در روستاها.
- تنوع بخش�ي به امكانات، فعاليتها و خدمات گردشگری به منظور افزايش تعداد گردشگران در 

روستاها و همچنين طوالني كردن مدت اقامت آنان در حوزه هاي گردشگري روستايي.
- اولويت بندي پروژه ها و مناطق گردش�گري براي توزيع امكانات، خدمات و س�رمايه گذاري 

زيربنايي.
- تاكيد بر توجيه پذيري اقتصادي گردشگري از نظر اقتصادي براي پايداري صنعت.

- تاكيد بر بازاريابي گردشگري روستايي براي جلب و جذب گردشگران.

بررسي ابعاد کالبدي � فضايي گردشگري روستايي 
    تعدد و پراكندگي مراكز جمعيتي در مناطق روس�تايي، فاصله زياد اين روستاها از يكديگر و 
افزايش آباديهاي كم جمعيت و بدون زيرساخت، توزيع فضايي و پراكنش آنها، سكونتگاههاي 
روس�تايي كش�ور را دچار دگرگوني و نامتوازنی كرده اس�ت. اي�ن موضوع به وي�ژه در مورد 
روستاهاي داراي جاذبه گردشگري نمودي دو چندان دارد و ش�اخصهاي نازل رفاهي و خدماتي 
در محدوده اين روس�تاها لزوم توجه به خدمات و امكان�ات يا به عبارتي توجه ب�ه ابعاد فضايي 

كالبدي گردشگري روستايي را اجتناب ناپذير مي سازد.
    هر چند كه خدمات رساني به همه روستاهاي محروم هدف اصلي برنامه ريزان برای جلوگيري 
از مهاجرت آنان به شهرها و دستيابي به عدالت اجتماعي است، در مورد روستاهاي داراي جاذبه 
گردش�گري اين امر اهميت بيش�تري مي يابد؛ زيرا اين موضوع افزون بر تحقق اهداف باال سهم 
به س�زايي در اقتصاد ملي خواهدداش�ت. توجه ابعاد فضايي كالبدي گردشگري در واقع به تحليل 
دسترس�ي به مناطق داراي جاذبه هاي گردشگري و خدمات، تس�هيالت، زيرساختها و فعاليتهاي 
اقتصادي مورد نياز اين مناطق مي پردازد. از طريق اين تحليل ها مي توان به توس�عه گردش�گري 
در نواحي روس�تايي كمک كرد. بنابراين ابعاد فضايي � كالبدي گردش�گري روستايي به علت 
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شناسايي پيوند اجتماعي، اقتصادي، فني و فيزيكي مناطق گردش�گري جهت افزايش دسترسي، 
بهبود تسهيالت اقامتي و افزايش زمان اقامت درخور توجه است.

    بيش�تر مناطق روس�تايي كش�ورمان با وجود پتانس�يل هاي بالقوه و مناس�بي كه براي جذب 
گردش�گر دارند، به سبب نداش�تن امكانات و تجهيزات زيرساختي با مش�كل روبه رو مي باشند. 
اين موضوع به ويژه در زمينه اقامتگاهها و اماكن پذيرايي بيش�تر صادق اس�ت. به نحوي كه به 
نظر مي رسد يكي از مشكالت فراروي گردشگري روس�تايي، امكان اقامت گردشگران و تأمين 

امنيت آنها باشد.
    به هرحال توس�عه صنعت گردشگري روس�تايي مس�تلزم داش�تن راههاي ارتباطي مناسب و 
مطلوب، ش�بكه حمل و نقل فعال، تجهيزات و تأسيس�ات اقامت�ي و پذيرايي مناس�ب، امكانات 
و تس�هيالت تفريحي و... اس�ت. چنانچه امكانات موجود پاس�خگو نباشد، بايس�ته است پس از 
مطالعه جامع و دقيق و شناس�ايي طرحها و پروژه هاي اساس�ي، س�رمايه گذاري در دس�تور كار 
قرارگيرد و افزون بر س�رمايه گذاريهاي بخش دولتي، زمينه هاي الزم براي جلب سرمايه گذاري 
بخش خصوصي نيز فراهم شود تا از اين راه شاهد گسترش فعاليتهاي عمراني، توليدي و خدماتي 

در سطح روستاها باشيم تا اين مناطق از اقتصادي بالنده و شكوفا برخوردار شوند. 
    از سوي ديگر، بس�ياري از بافتهاي روس�تايي هنوز از مداخله شهرس�ازانه در امان مانده اند و 
داراي جاذبه هاي ويژه ای هستند. افزون بر اين در بافتهاي روس�تايي و نيز در عرصه جغرافيايي 
پيوس�ته با مناطق روس�تايي عناصر و تک بناهاي باارزش همواره جذابيت وي�ژه اي براي عموم 

گردشگران و به طور خاص گردشگران متخصص و حرفه اي داشته اند. 
    بدين ترتيب بررس�ي ابعاد فضايي- كالبدي گردش�گري ه�م مي تواند زيربناه�اي مورد نياز 
گردش�گري را فراهم آورد و هم جاذبه هايي براي گردش�گري فراهم س�ازد. بر اين اساس ابعاد 

كالبدي فضايي در حوزه گردشگري روستايي در دو بخش قابل بررسي است:
- تاثير ابعاد كالبدي بر گردشگري
- تاثير گردشگري بر ابعاد كالبدي

تاثير ابعاد کالبدي � فضايي بر گردشگري روستايي
    ابعاد كالبدي و فضايي تاثيرات متفاوتي بر گردشگري روستايي و توسعه آن مي گذارند. اين 
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تاثير شامل دو گونه متغير مي شود:

الف( جاذبه هاي کالبدي – فضايي 
- بافتهاي باارزش روس�تايي كه براي متخصصان و عالقه مندان به ويژه طرفداران بافتهاي دست 

نخورده اهميت زيادی دارند.
عناصر اصلي بافتهاي باارزش روستايي عبارت اند از :

- مركز روستا، مركز محالت، گذرهاي اصلي- مدارس،  بازار و ... .
- عناصر و تک بناهاي باارزش ديدنی كه مورد توجه بس�ياري از گردش�گران روستايي هستند. 

مانند خانه هاي مسكوني، مكانهای زيارتي، مساجد، كاروانسراها و ... .
• در اين زمينه اش�اره به ابعاد فضايي- كالبدي برنامه ريزي گردش�گري كه در برخي كش�ورها 
مدنظر ق�رار گرفته اس�ت، س�ودمند می نماي�د . در ژاپ�ن س�اختار فيزيكي و كالب�دي مقاصد 

گردشگري روستايي به طور كلي مشتمل بر چهار دسته اصلي فضاهاست: 
   1 - دسته فضاهاي سرپوشيده: همه فضاهايي كه مستلزم تامين زيربنا هستند.

   2 - دسته فضاهاي باز: همه زمينهايي كه در اطراف ساختمانها هستند و محوطه سازي  مي كنند.
   3 - دس�ته فضاهاي نيمه باز: همه فضاهاي نيمه باز كه همزمان با فضاهاي سقف دار و باز عمل 

مي كنند در بين اين دو فضا ارتباط ايجاد می كنند.
    4 - فضاهاي بسته كه مي توان آنها را به چهار گروه تقسيم كرد:

    فضاه�اي اصل�ي: م�وزه، نمايش�گاه، مجم�وع فرهنگ�ي - پژوهش�ی، آمف�ي تئات�ر، هتل و 
ويالهاي اقامتي.

    فضاهاي خدمات: رستوران، فروشگاه ، سرويس بهداشتي، درمانگاه و مخابرات.
    فضاهاي پشتيباني : پاركينگ و انبار تاسيسات برق اضطراري.

 
ب( عناصر انسان ساخت اثرگذار گردشگري 

    عالوه بر جاذبه هاي گردش�گري، بس�ياري از مداخله هاي كالبدي و فضايي ك�ه با هدفي غير 
گردشگري صورت مي گيرد، مي تواند بر توسعه گردشگري تاثير بگذارد.
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    ايجاد ش�بكه هاي دسترسي، توس�عه خدمات رفاهي و زيربنايي و اعمال تقس�يمات كالبدي بر 
عرصه هاي جغرافيايي از راه ايجاد پيوندهاي زير به گسترش گردشگری كمک مي كند:

� پيوند هاي كالبدي :  شبكه جاده اي، حمل و نقل آبي و هوايي، شبكه راه آهن
� پيوند ه�اي اقتصادي : الگوه�اي تبليغاتي و بازاريابي گردش�گري، جريان س�رمايه گذاري در 

زيرساخت هاي گردشگري، جريانهاي درآمدي، تحليل سطوح اشتغال
� پيوند هاي جمعيتي: مهاجرت و ماندگاري جمعيت ساكن روستاهاي داراي جاذبه گردشگري 

� پيوندهاي اجتماعي: ويژگيهاي مردم روستايي، الگوهاي ديد و بازديد، پذيرايي مهمان نوازي، 
آيين ها و رسمهای محلي

� پيوندهاي خدماتي : جريانها و ش�بكه هاي انرژي، اعتباري، مالي، آموزشي، بهداشتي، تجاري و 
نظامهاي خدماتي حمل و نقل

� پيوند هاي فني :  اطالعات مربوط به ويژگيهاي جاذبه هاي گردشگري و سيستمهاي ارتباطي 
 � پيوند ه�اي سياس�ي، اداري وتش�كيالتي : روابط س�اختاري، دولتهاي محلي، جري�ان بودجه، 

وابستگي هاي سازمانی و كانال هاي تصميم گيري
    اطالعات حاص�ل از تحليل ابعاد فضايي � كالبدي گردش�گري روس�تايي و نتاي�ج مطالعات 
اقتصادي، اجتماعي و كالبدي به برنامه ريزان كمک مي كند تا راهبرد هاي وس�يع توس�عه را كه 

محرک توسعه گسترده گردشگري روستايي هستند، تنظيم و تدوين كنند.
توجه به پرسشهای زير هنگام تحليل ابعاد فضايي- كالبدي فعاليتهاي گردشگري روستايي به ما 

كمک می كند:
    چرا نظام فضايي و توزيع جغرافيايي خدمات و امكانات گردشگري به شكل موجود آن است؟
    چگونه مي توان تغييراتي، با تقويت رشد تفرجگاههاي روستايي موجود يا توسعه تفرجگاههاي 

جديد ايجاد كرد؟
    پش�تيباني از عملكرد هاي جديد با توسعه زيرساختهاي گردش�گري چه زماني ممكن و ميسر 

است؟
    چه سازمانها و نهادهايي نقش عمده اي در ساماندهي فضايي تفرجگاههاي روستايي دارند؟
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تاثير گردشگري روستايي بر ابعاد کالبدي - فضايي 
    توسعه گردشگري بر ابعاد فيزيكي كالبدي، تاثيرات مثبت و منفي زيادي می گذارد. 

الف- تاثيرات مثبت
- توسعه گردشگري از راه ايجاد آستانه هاي جمعيتي، ارائه خدمات جديد را توجيه پذير مي سازد.
- گردشگري باعث احيای بافتهاي فرسوده و تاريخي می شود و به منزله محرک توسعه عمل مي كند.

- توسعه گردشگري از راه پيوندهاي بين جاذبه هاي گردشگري، زمينه سامان يابي خود به خودي 
و ساماندهي فضايي منطقه را فراهم مي سازد.

- گردشگري از راه جلب س�رمايه گذاري غيرمحلي، توس�عه تاسيسات زيرس�اختي و رفاهي را 
امكان پذيرتر مي كند.

ب- تاثيرات منفي
- توسعه گردشگري بدون برنامه، باعث فرسودگي زودرس بافت می شود.

- گردش�گري بر ارجحيتهاي مكاني خدمات و امكانات تاثير می گذارد  و برنامه ريزي را تحت  
شعاع خود قرار مي دهد

- گردشگري بر پايه جاذبه های قطبي شدن خدمات و امكانات مي انجامد.

بررسي ابعاد نهادي � مديريتي فعاليتهاي گردشگري روستايي 
    دس�ت يافتن به توس�عه و مديريت گردش�گری موفق و س�ازمان يافته همان اندازه به عناصر 
اثربخش نهادي � مديريتي متكي است كه به سياست توسعه، برنامه ريزي و كنترل پيامد هاي آن 
وابسته است. در طي ساله اي اخير، در نظريه هاي نوين توسعه روستايي، بر ارزش و اعتبار عوامل 
انساني، نهادي و مديريتي افزوده شده اس�ت.  انگيزش استعداد هاي نهفته محلي و ايجاد و تقويت  
نهادهاي مردمي براي توسعه روستايي، خميرمايه اصلي اين نظريه ها مي باشد. بر اين اساس آنچه 
كه بر استحكام و مداومت توسعه روستايي مي افزايد، همانا اراده و همت كساني است كه توسعه 

براي آنها محقق مي شود.
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    از س�ويی، امروزه اهميت توسعه گردشگري روس�تايي و نقش حياتي آن در توسعه و پيشبرد 
روستاها و به تبع آن كشورها به ويژه كشورهاي در حال رش�د بر هيچ كس پوشيده نيست و به 
باور كارشناسان و دس�ت اندركاران امر، تحقق اين مس�ئله مهم بيش از هر چيز در گرو توجه به 
ابعاد نهادي، مديريتي و انساني است. به همين اعتبار، اولويت توسعه نهادي مديريتي گردشگري 

روستايي بر ساير وجوه آن امري انكارناپذير است.
    در واقع جنبه هاي نهادي مديريتي فعاليتهاي گردش�گري روس�تايي ش�امل اطالعات، ساختار 
سازماني دولتهاي منطقه اي و محلي، الگو و روند هزينه هاي و درآمدهاي عمومي، وجود و مكان 
خدم�ات اجتماعي و عمومي، ويژگيهاي موسس�ات، ش�ركتهاي تجاري، تعاوني ها، س�ازمانهاي 
كارگ�ري يا تج�اري، گروهه�اي ذي نف�ع و ذي نفوذ، الگ�وي مالكي�ت زمينه�ا، هماهنگي و 

همكاريهاي نهادي، موانع و مشكالت تجاري است.
   اين بخش ضمن بررس�ي ابعاد نهادي مديريتي گردش�گري به بررس�ي س�اختار هاي س�ازماني، 
برنامه ريزي و آموزش نيروي انساني، قوانين و مقررات گردشگري، جذب سرمايه گذاري در توسعه 

گردشگري و اهميت بخش خصوصي و تعاوني در فعاليتهاي گردشگري روستايي نيز مي پردازد.

ساختار هاي سازماني براي گردشگري 
    ساختار س�ازماني و مديريت گردشگري بايد با شرايط خاص در هر كش�ور يا منطقه سازگار 
باشد. هر س�اختار ممكن اس�ت با گذش�ت زمان و تغيير اوضاع دگرگون ش�ود. پيش از تعيين 
ساختار هاي س�ازماني، نقش دولت و بخش خصوصي در توس�عه و مديريت گردشگري بايد در 

نظر گرفته شود.
دولت يا نهاد سياسي معمواًل چند مسئوليت دارد:

- هماهنگي سياست ها
- برنامه ريزي  و توسعه

- تهيه آمار و انجام پژوهش 
- تعيين استانداردها و مقررات صنعت گردشگري

- ايجاد انگيزه هاي سرمايه گذاري 
- انجام برخي از خدمات بازاريابي 
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    برنامه ريزي و آموزش نيروي انساني براي گردشگري از جمله تدوين استاندارد هاي آموزشي
بخش خصوصي مسئول توسعه تجاري و احداث اداره محل اقامت گردشگران و اغلب تسهيالت 
و خدمات ديگر گردش�گري و بازاريابي براي اين اماكن و تس�هيالت اس�ت. با وجود اين، در 
مناطقي كه به تازگي گردش�گري آنها در حال توسعه هست، ممكن اس�ت الزم باشد دولت در 

مراحل اوليه توسعه در برخي از طرحهاي تجاري مشاركت كند تا گردشگري آغاز شود.
    دولت براي انجام وظايفش در زمينه گردشگری معمواًل نهاد ملي تأسيس مي كند � يک سازمان 
يا وزارت گردش�گري � كه در طول دوران حيات خود مرتبًا دچار تغيير و تحول می-گردد. در 

ايران نهاد مسئول گردشگري با سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي ادغام شده است. 
    اگر دولت الزم باش�د كه درگير توس�عه تفريحگاهها، ديگر جاذبه ها يا تس�هيالت گردشگری 
بشود، شيوه متداول مورد استفاده سازماندهي يک شركت توسعه دولتي است. تجربه شركت توسعه 
گردش�گري در ايران پيرو اين ضرورت ش�كل گرفته است. بودجه اين ش�ركت را دولت تأمين 

مي كند ولي اين شركت در قالب يک شركت مستقل كار مي كند، مشروط به نظارت دولت. 
    تجربه ديگر كشورها نش�ان مي دهد كه وقتي بخش خصوصي به بلوغ بيشتري برسد، شركت 
دولتي ممكن است دارايي هايش را به س�رمايه گذاران خصوصي بفروشد. سازمانهاي گردشگري 
بخش خصوصي چند وظيفه مه�م را انجام مي دهن�د، از جمله : ايجاد زمينهاي ب�راي بحث و حل 
مسائل مشترک موسسات گردش�گري، ارائه توصيه هاي هماهنگ شده به اداره ملي گردشگري 
براي ايجاد اصالحاتي در بخش گردشگري، تأمين نماينده در هيئت ها و كميته هاي گردشگري، 
انجام پژوهش و آموزش براي اعضاي موسس�ات خودش�ان، ايجاد و حفظ استاندارد هاي مناسب 

تسهيالتي و خدماتي اعضايشان و برگزاري مراسم رويداد هاي ويژه.
     از راهه�ای گوناگ�ون مي توان بخ�ش خصوصي را س�ازماندهي ك�رد. اتحاديه ه�اي هتلها، 
رستورانها، بنگاههاي س�ير و س�فر و اتحاديه تخصصي ديگر به طور جداگانه، تركيبي از اينها يا 
در يک منطقه كوچک گردشگري، شايد اتحاديه منفرد موسسات گردشگري مي توانند به وجود 
آيند. بودجه اتحاديه هاي بخش خصوصي توس�ط حق عضويت  اعضا تأمين مي ش�ود. )س�ازمان 

جهاني جهانگردي، 1379(
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جدول23- مدل ساختار اداره ملي گردشگري

برنامه ريزي و توسعهخدمات بازاريابي

- سياست  و برنامه ريزي توسعه- برنامه ريزي بازار و تبليغات

- هماهنگي، اجرا و توسعه- اداره دفاتر گردشگري خارج از كشور

- برقراري و اداره استاندارد هاي تسهيالتي و خدماتي- اداره دفاتر محلي اطالعات گردشگري

- تحصيل و آموزش-  آمار و پژوهش

- برنامهنويسي و برنامه ريزي نيروي انساني- گرد آوري، تهيه و تنظيم گزارش آماري

- برگزاري و اداره استانداردهاي آموزشي-  اداره نظام اطالع گردشگري

- اداره برنامه ها و موسسات آموزشي-  انجام مطالعات پژوهشي

 

برنامه ريزي نيروي انساني گردشگری
    يكي از ابعاد مديريتي � نهادي در توس�عه گردشگري روس�تايي توجه به توسعه منابع انساني 
دس�ت اندركار و ذي نفع در اي�ن بخش اس�ت. برنامه ريزي ني�روي انس�اني، روش منظمي را به 
كار مي برد تا اطمينان دهد كه افراد مناس�ب در مكان و زمان مناس�بي قرار دارن�د. اين نكته در 
گردشگري اهميتي ويژه دارد و موفقيت آن تا اندازه زياد به كيفيت باالي كاركناني كه در آن 

كار مي كنند، بستگي دارد.
 • برنامه ريزي نيروي انساني چهار مرحله را در بر مي  گيرد:

- بررس�ي و ارزيابي بهره برداري نيروي انساني در گردشگری و تش�خيص مشكالت و نيازهاي 
موجود

- پيش بيني نياز هاي آينده نيروي انس�اني، انجام برآورد هايي در زمينه تعداد كاركنان مورد نياز 
در هر گروه اشتغال و سپس تعيين شرايط الزم براي هر گروه .

- ارزيابي جمع منابع انساني قابل دسترسي در آينده
- تعيين نيازهاي آموزش�ي و تدوي�ن برنامه تحصيلي و آموزش�ي مورد نياز ب�راي فراهم كردن 

نيروي انساني حائز شرايط
    كارمن�دان گوناگون گردش�گری باي�د در برنامه ريزي نيروي انس�اني در نظر گرفته ش�وند. 
اين  امر ش�امل كارمندان دولتي اداره گردش�گري و كارمندان مورد ني�از در بخش خصوصي - 
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هتل، تدارک غذا و امور س�ير و س�فر از جمله راهنمايان تور- مي ش�ود. همچنين ممكن اس�ت 
آموزش هايي مربوط به گردش�گري براي كاركنان مورد نياز باش�د. ضروري است كه مقامات 
گمركي و افسران گذرنامه در زمينه پايش ) كنترل( درس�ت گردشگران حساس شوند. ممكن 
است آموزش ويژه اي براي اش�خاص شاغل در فروش�گاههاي گردشگرپس�ند، توليدكنندگان 
صنايع دس�تي، پذيرايي كنندگان و ديگر كس�ان الزم باشد. تش�خيص نياز به باالبردن دانش و 
مهارتهاي كاركنان حاضر حائز اهميت اس�ت. اغلب اين اش�خاص به طور صحيح آموزش داده 

نمي شوند. درس باالبردن دانش و اطالعات كاركنان بايد در برنامه آموزشي گنجانده شود. 
    ارزيابي منابع انساني به بازنگري كل نيروي انس�اني كه در كشور يا منطقه موجود خواهد بود 
و اختصاص اين نيروي انس�اني به امور اقتص�ادي گوناگون از جمله گردش�گری، بر مي گردد. 
نيازهاي آتي نيروي آينده گردش�گري بر اس�اس كاربس�ت فرمول هايي به ميزان و نوع توسعه 
گردشگري مورد انتظار در آينده پيش بيني مي شوند. بس�ياري از برنامه هاي آموزشي و تحصيلي 
در گردشگري اجراشدنی هس�تند، آموزش حين كار، دوره هاي مكاتبه اي و آموزش از راه دور، 
دوره هاي تخصصي و كوتاه مدت بازآموزي، سفرهاي علمي، برنامه هاي آموزشي در هنرستانها،  

دبيرستانها و سطوح دانشگاهي.
     در كشورهايي كه گردشگري به بخشي بنيادي تبديل مي شود، موسسات آموزش گردشگري 
تأسيس مي شوند. برنامه طراحي نيروي انساني الزم است، به شكل دوره ای مرور و روزآمد شود 

تا نيازهاي جاري و پيش بيني شده آينده را تأمين كند.

مالحظاتي در زمينه توسعه منابع انساني برای پايدارسازي گردشگري روستايي
1- برنامه های آموزش�ي در زمينه گردشگري روس�تايي بايد گس�ترش يابند. با توجه به متنوع 
بودن فعاليتهاي گردشگري روس�تايي )براي مثال در زمينه فرصتهاي شغلي( و پايين بودن سطح 
سواد نيروي كار روس�تايي در نتيجه عدم توسعه مطلوب آموزش�هاي پايه به ويژه در كشورهاي 
فقير و كمتر توس�عه يافته نياز به گس�ترش فعاليتهاي آموزش�ي در زمينه گردشگري روستايي 

محسوس است.
2- امروزه بر پايه طرح و ژرفانگری بحث مش�اركت و توسعه مش�اركتي در مباحث و نظريات  
توس�عه، يكي از ابزارهاي توس�عه منابع انس�اني در جهت پايدارس�ازي گردش�گري روس�تايي 
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مش�اركت مردم محل�ي در هم�ه مراح�ل از تصميم گيري  ت�ا اجرا و نظ�ارت ب�ر كاركردهاي 
گردشگري روستايي مي باشد.

3- زمينه س�ازي و تس�هيل گري براي نهاده�اي غيردولت�ي )NGOS( و گروهه�اي خوديار 
روستايي و ساير مشاركتهاي نهادينه ش�ده محلي در كنار كارآفرينان خصوصي سرمايه گذار در 
عرصه گردشگري روستايي، مي تواند راهكار موثری قلمداد شود كه دولتها مي توانند از آن براي 
توسعه پايدار گردشگري به طور عام و گردشگري روستايي به طور خاص استفاده كنند. در اين 
راستا شكل گيري اتحاديه ها و تعاوني هاي گردش�گري كه به همه فعاالن در عرصه گردشگري 
اجازه مش�اركت فعال را مي دهد و همچنين اهداف محلي را در برنامه ريز يهاي مش�ترک مدنظر 
قرار مي دهند، مي توانند در راستاي تحقق پايداري در گردشگري روستايي از توسعه منابع انساني 

)1992 ,Getz( .گامی موثر بردارند
4- تنوع بخش�ي و توس�عه برنامه هاي تبليغاتي براي معرفي جاذبه هاي گردش�گري، ويژگيهاي 
بومي و س�نتي، آداب و رس�وم خاص فرهنگ�ي و معماري بومي و ش�ركت فعال و مس�تمر در 
نمايش�گاهها، جش�نواره ها و همايش�ها. در اين زمينه كش�ور تايلند كه در صدر جذب حداكثر 

درآمد از گردشگران است، تجارب موفقي داشته است.
5- به كارگيري نيروهاي متخصص و باتجربه و مش�اركت مردم محلي در حفاظت و بازس�ازي 

بافتهاي باارزش روستايي. 
6 - استفاده از مشاركت مردم محلي و دانش بومي آنها برای ايجاد تشكل هاي تعاوني گردشگري 
و همچنين ترويج و آموزش گردشگري از طريق نشستها و جلسات مختلف با مردم منطقه داراي 
جاذبه گردشگري. كشور موفق در اين زمينه كره است كه توانسته است تجارب موفقي در ايجاد 
و بهره برداري از تعاوني هاي گردشگري داشته باش�د. در ايران نيز شواهدي از مازندران گزارش 

شده است.
7- بهره برداري از توان تشكيالتي، قوانين و مقررات در جهت كاهش مخاطرات و آلودگي هاي 
اكولوژيكي و زيس�ت محيطي در مناطق و مكانهاي گردش�گري. در اين زمينه كش�ور ژاپن با 

راه اندازي پارک هاي سبز تالش هايي را صورت داده است.
8- ايجاد هماهنگي بين نهادها و بخش�هاي مختلف مرتبط به منظور يكپارچه سازي كاركردهاي 
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گردشگري روستايي به وسيله برگزاري نشستها و به كارگيري تدابير مديريتي هماهنگ كننده 
با حضور سازمان هاي دولتي، غيردولتي، مردم و كارآفرينان.

9- بر نوع و نحوه برنامه ريزي و حمايت دولتي از نواحي گردشگري روستايي، بهره گيري منطقي از 
نهادها، قوانين و مقررات حمايتي در جهت توسعه و تجهيز زيرساختها، تسهيالت و تجهيزات مختلف 

گردشگري در نواحي روستايي مورد مطالعه نظارت صورت گيرد.
10- بازنگري قوانين و مقررات زمين روستايي در روس�تاهاي داراي جاذبه گردشگري و مكان هاي 
گردش�گری منطقه به منظور بهره برداري و استفاده از قس�متهاي مختلف آن براي همگان )مردم و 

گردشگران( و همچنين جلوگيري از بورس بازي زمين.
11� بازنگري و توس�عه نهادها و س�ازمانهاي مرتبط در روس�تاهاي داراي جاذبه گردش�گري براي 

آموزش مردم و گردشگران به منظور بهره گيري بهينه و هدفمند از منافع و اثرات مثبت گردشگري.

نهادهاي روستايي موجود در روستاها 
    يكي از ابعاد نهادي مديريتي توسعه گردشگري روستايي كه مي  تواند در ايران قابليت اجرايي 
و عملي داش�ته باش�د، توس�عه تعاوني هاي گردش�گري در محيط هاي روستايي اس�ت، تعاون و 
مشاركت جمعي، همياري و همكاري در فرهنگ روس�تايي كشور از جايگاه ويژه اي برخوردار 
است. به طور كلي تعاون سنتي مي تواند به عنوان يک الگو با دخل و تصرفاتي بر اساس ضرورت 
و با توجه به پيش�رفتهاي علمي و فناوری از كاربرد موثري در توس�عه گردش�گري روس�تايي 

برخوردار شود. 
    به نظر مي رسد كه فراهم كردن وس�ايل اشتغال روس�تاييان و از بين بردن بيكاري پنهان آنها 
به منظور رسيدن به اشتغال كامل فقط از راه تش�كيل تعاوني، مشاركت و همياري دولت و مردم 
امكانپذير اس�ت. دولت با س�رمايه گذاري و انجام كارهاي زيربنايي مي تواند نخستين گام را در 
راه توسعه صنعت گردشگري در محيط هاي روستايي بردارد و زمينه جلب مشاركت مردم را در 
قالب تش�كل هاي تعاوني فراهم آورد. آرام  آرام نقش خود را كم كند و امور را به مردم بسپارد. 

دولت بايد نقش رهبري را در سياستگذاري گردشگری ايفا كند.
    تأس�يس تعاوني هاي جذب گردشگر موجب مش�اركت مردم توزيع عادالنه تر درآمد و ايجاد 
عدالت اجتماعي مي ش�ود، به گون�ه ای كه توس�عه پايدار مناط�ق فراهم مي ش�ود. وقتي جوامع 
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روستايي در قالب نهادهاي محلي، گروههاي داوطلب، شركت هاي گردشگري، اتاق بازرگاني، 
انجمن هاي شهرداري و به ويژه در قالب گروههاي متشكل از مردم محلي وارد عرصه مشاركت 

شوند، گردشگري به طور موثري توسعه مي يابد. 
    حضور و دخالت افراد جامعه روس�تايي درجريان برنامه ريزي، اجرا و نظارت، امري ضروري 
اس�ت، زيرا پروژه ها صرفًا با در نظر گرفتن اولويتهاي محلي محقق مي شوند. اگر مردم محلي از 
كمكهاي مالي، حمايتهاي فني و مش�وقهاي كافي برخوردار شوند، مي توانند منابع روستايي خود 
را بر اساس ش�يوه ها و عملكردهاي سنتي خويش توس�عه دهند، آموزش فنون مديريت و تأمين 

مالي براي مشاغل كوچک در اين زمينه عاملي ضروري است. 
    كارشناسان بايد با در اختيار قراردادن خدمات مشاوره اي خود، توجه روستاييان را جلب كنند 
و آنان را نسبت به توسعه و گسترش صنعت گردشگري متعهد سازند. به عالوه بايد پژوهشهای 
پيوس�ته ای در اين زمينه صورت گيرد كه چگونه مي توان حداكثر منابع اقتصادي را به صورتي 
از طريق گردش�گري به دس�ت آورد. با بهره گيري از دانش كارشناس�ان، مردم محلي مي توانند 
نوع گردش�گری ای را كه خواهان آن هس�تند، تعيين كنند. مثاًل شهرنش�يني با محيطي متراكم 
و ش�لوغ را ترجيح مي دهند يا يكي محيط روس�تايي را كه مي تواند با منابع طبيعي و عاري از هر 
نوع آلودگي ب�ه آنان آرامش بدهد. از س�وي ديگر، از آنج�ا كه گردش�گري فعاليتي يكپارچه 
است، الزم اس�ت به طور مرتب گردهمايي ها و همايشهای سازمانهاي دولتي، مردم محلي، بخش 
خصوصی به ويژه س�رمايه گذاران در امور تجاري برگزار گردد تا به تدريج با حضور ش�بكه اي 
متشكل از موسسات گردشگري، موسس�ات آموزشي، سازمانها و تش�كل هاي مستقر در مناطق 

روستايي پايه گذاري شود.
    عالوه بر اين، نقش مس�ئوالن امر در هر دو بخش خصوصي و دولتي بايد به وضوح مش�خص 
شود. چون جرح و تعديل در ساختار ديوانساالری دولتي به آسانی ممكن نيست، بخش خصوصي 
كه در برابر شرايط متغير اقتصادي از انعطاف بيشتري برخوردار است، مي تواند نقش مهمي را در 
فراهم كردن مهارتهاي كارآفريني، مديريت و بازاريابي ايفا كند. همكاري موثر بين بخش�هاي 
خصوصي و دولتي مي تواند از وسعت س�ياه چاله اي كه مسئوالن دولتي دست اندركار گردشگري 

در آن گرفتار آمده اند، بكاهد و جنبه رقابتي گردشگري روستايي را افزايش می دهد.
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    بايد توجه كرد كه يكي از جنبه هاي پايداري گردش�گري روس�تايي پايداري از منظر نهادي 
و مديريتي اس�ت. به نحوي ك�ه مديريت و نهادهاي وابس�ته ب�ه آن بتواند توس�عه را كنترل و 
زندگي مردم را ارتقا بخشد. اين امر مستلزم همسويي فرآيندهاي توسعه گردشگري با فرهنگ و 
ارزشهاي انساني و تقويت جوامع محلي براي تأمين نيازهاي خويش از راه مشاركت نهادينه شده 

توانمندساز است.
    نهادهاي موجود در روستاهايي كه مي توانند در گردشگري مورد توجه قرارگيرند، عبارت اند از:

   - شوراي اسالمي روستا
   - دهياريها و دهداريها 

   - تعاونيهاي توليدي و خدماتي روستايي
   - انجمن ميراث فرهنگي در مراكز حوزه روستايي 
   - سازمانها و نهادهاي رسمي دولتي مانند بخشداريها

   - سازمانها و نهادهاي غيردولتي مانند بسيج، موسسات و نهادهاي غيردولتي 

نقش و کارکرد  تعاوني هاي گردشگري
    تعاوني هاي گردشگري به عنوان ابزار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي همواره نقشها و كاركرد هاي 

مثبتي را در جامعه به عهده دارند كه مي توان آنها را در پنج دسته به صورت زير جاي داد:
   1� تشكيل تعاوني هاي گردشگري باعث تأمين منافع اعضا، توسعه همه جانبه و ارتقای صنعت 
گردشگري می شود و متعاقب آن بالندگی و شكوفايي و رونق فعاليتهاي اقتصادي و نيز افزايش 

درآمد جامعه و دستيابي فزاينده به شاخصهاي رفاه اجتماعي را در پي دارد.
   2� تحقق اين هدف كه با توسعه صنعت گردشگري، جايگزين مناسبي براي اقتصاد تک محصولي به 
وجود آوريم. در واقع، اين كار جز در سايه عزم عمومي و جزمي راسخ و پايدار شكل نخواهدگرفت. 
عزمي كه در آن از يک سو همه آحاد جامعه از جمله افراد كم درآمد و از سوي ديگر، دولتمردان و 

دست اندركاران قرار دارند و تعاونی های گردشگری را در سرتاسر كشور به وجود می آورند. 
    با شكل گيري چنين عزمي در توس�عه تعاونی  هاي گردشگري، نتايج مترتب بر آن در ارتباط 

با كاركرد هاي ديگر تعاوني ها به صورت بارز نمود مي كند.
   3- انسجام اجتماعي و هماهنگي در ميان مردم را محقق مي سازند و متعاقب آن درگيريها و اختالفات 
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مردم منطقه را از بين برند و وحدت و يگانگي همبستگي اجتماعي را در جامعه تحقق مي بخشند.
   4- شناسايي و به كارگيري منابع و امكانات محلي؛ تعاوني هاي گردشگری با شناسايي و     به كارگيري 

منابع انساني و مالي و فكري مردم محل، به توسعه محلي مناطق مختلف كمک شاياني مي كنند.
   5- تعاوني ها كانال ارتباطي دولت و مردم و ب�ه عبارتي توده مردم و دولتمردان، مجريان       و 
دست اندركاران هستند. در واقع تعاوني ها جايگاه و بس�تر مناسبي براي پيوند اين دو )دولت    و 
مردم( با هم هستند، با اجراي برنامه ها و انجام فعاليتهايي كه منافع هر دو طرف را تأمين می كند، 

می توان اين پيوند را پديد آورد و آن را ماندگار ساخت. )اميني، 1373(.

جمع بندي: تدوين معيارهاي شناسايي حوزه هاي گردشگري روستايي 
    گردشگري در روستاها حوزه وسيع و گس�ترده اي دارد. گردشگران روستا براي ديدن آداب 
و رس�وم اجتماعي و فرهنگي، زيارت آرامگاهها و مراكز مذهبي، فعاليت اقتصادي روس�تاييان، 
بافت و كالبد معماري روس�تا، مناظر طبيعي، كوهها و ناهمواريها و كوه پيمايي، آرامش طبيعت 
و درمان روحي و جس�مي و بس�ياري جاذبه ه�اي ديگر به روس�تاها می روند و تن�وع مراكز و 

موضوعات يادشده ابعاد مختلف اين صنعت را در فضاهاي روستايي نشان مي دهد.
    با اين حال براي س�اده كردن موضوع فعاليتها می توان عملكرد جاذبه هاي گردش�گري را در 
محيط هاي روستايي در س�ه بخش كلي تقس�يم بندي كرد: عملكرد زيارتي، عملكرد اجتماعي و 

فرهنگي و عملكرد طبيعي. 
جدول 24 : فعاليتها و عملكردهاي گردشگري روستايي

عملكرد طبيعيعملكرد اجتماعي – فرهنگيعملكرد زيارتي - مذهبي

آرامگاهها و زيارتگاهها

مراكز مقدس ديني

يادمانهاي ديني و مذهبي

......

آداب و رسوم و گويش محلي

لباس و پوشش محلي

آثار باستاني و تاريخي

فرهنگ مادي و انسان ساخت

آثار معماري و شهرسازي

فعاليت و اشتغال

.....

درمان و سالمت

كوه پيمايي و كوهنوردي

صحرانوردي و بيابانگردي

دريا، تاالب و دريانوردي

جنگل و سبزي

برف و يخ

مناطق حفاظت شده

......
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با در نظر گرفتن عملكردهاي باال و تلفيق آنها ، ابعاد مختلف گردشگري در اينجا دسته-بندی و 
ارائه مي شود:

الف- بعد طبيعي- اکولوژيك
- توپوگرافي و مورفولوژي زمين

- توانها و جاذبه هاي طبيعي و انسان ساخت
- اقليم، آب و هوا و مناظر طبيعی

- كيفيت هوا، ميزان فرس�ايش براي مكانهاي فرهنگي و باارزش، تعداد روزهاي هوا با كيفيت 
خوب و ...

- اثرات زيست محيطي فعاليت گردشگري 
- پوشش گياهي و جانوري

- مناطق حفاظت شده و تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست

ب- بعد اجتماعي � فرهنگي 
- ش�يوه زندگي و الگوي مصرفي مردم در حوزه هاي گردش�گري روس�تايي مانن�د گرايش به 

استفاده از كاالها و وسايل مصرفي بادوام 
- روابط و پيوندهاي اجتماعي

- آداب، رسوم و مناسک
- هنر و صنايع دستي

- فرهنگ عاميانه يا عناصر فولكوريک
- آثار و بناهاي تاريخي و مذهبي

- انگيزه هاي ماندگاري و مهاجرت 
- نوع، ساختار و توزيع منابع قدرت

- شناس�ايي تعامالت فرهنگي و پويايي جمعيت در جهت افزايش س�طح آگاه�ي و دانش مردم 
روس�تايي، افزايش مش�اركت مردم روس�تايي در تهي�ه و اج�راي طرحهاي مختلف، احس�اس 
مس�ئوليت مردم روس�تا در قبال گردشگر و گردش�گري، معرفي آداب و رس�وم منحصربه فرد 

روستايي، حمايت از پويايي و گسترش فرهنگ روستايي.
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پ- بعد اقتصادي 
- معيارهاي اشتغال شامل : اش�تغال  زنان، اشتغال جوانان، رشد اش�تغال گردشگري، رشد عمومي 

اشتغال، افزايش اشتغال در بخش خدمات، جذب نيروي مازاد بخش كشاورزي
- درآمد مردم روستايي

- ساختار سرمايه )سرمايه گذاري در جامعه روستايي(، سرمايه و هزينه مورد نياز
- رفاه اقتصادي

- قيمت زمينها در مناطق گردشگری
- جاذبه هاي اقتصادي مانند صنايع دستي روستايي و افزايش قيمت آنها

ت- ابعاد کالبدي – فضايي
- وجود يک يا چند جاذبه گردش�گري در داخل منطقه يا نزديک به آن كه داراي پيوند باشند، 
وجود محلهاي مناس�ب و از نظر محيطي ج�ذاب براي اح�داث هتلهاي گردش�گری )يا بناهاي 

موجود و مناسب براي بازسازي(، بدون ايجاد مشكالت اجتماعي و محيطي
- دسترس�ي به رف�ت  وآمد مناس�ب در ح�ال حاض�ر و در آينده ب�ه منطقه از مب�ادي ورودي 

گردشگری 
- وجود ارتباط هاي حمل و نقل كافي به ديگر مناطق عمراني و به جاذبه هاي مهم گردشگری در 

جاهاي دِيگر
- در دسترس بودن ديگر زيربناها در حال حاضر و در آينده، به ويژه دسترسي به آب آشاميدني، 

نيروي برق، دفع بهداشتي فاضالب و تلفن
- در دسترس بودن يا امكان احداث ديگر تسهيالت الزم گردشگري در داخل حوزه

- توسعه اتاقهاي موجود يا پيشنهادشده در حوزه
- دسترس پذيري مكانهاي مناسب برای توسعه گردشگري

- وجود كيفيت باالي محيطي و طبيعي و تمركز نسبي از ويژگيهاي معماري و تاريخي
- توانايي جابه جايي تعداد زيادي گردشگر از حوزه هاي گردشگري به نواحي اطراف

- بررسي حوادث غير قابل  پيش  بيني از قبيل زمين لرزه، آتشفشان، مناقشات منطقه اي، اختالفات 
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سياسي و آشوب داخلي
- امكان هماهنگ  ساختن توسعه زير ساختهاي گردشگری با امكانات موجود و اصالحات زيربنايي

- وجود مواد و مصالح محلي در جهت گسترش زيرساختهاي گردشگري
امكان احداث مكانهايي كه گردشگران در آنها پول بيشتري خرج كنند مانند مكانهاي تفريحي، 

جشنواره ها و فروشگاهها
- س�اماندهي توزيع جمعيت پراكنده و همچننين تس�هيالت، خدمات و امكانات در روس�تاهاي 

حوزه گردشگري
- بهبود رابطه متقابل فيزيكي - كالبدي در بين وجوه مختلف توسعه سكونتگاه روستايي 

- تحصيل زمين با شرايط مناسب به منظور توسعه زيرساختهاي حوزه هاي گردشگري

ث - ابعاد نهادي- مديريتي
- عالقه ساكنان محلي به توسعه گردشگری در منطقه خويش يا نزديک به آن

- وجود قوانين و تشريفات مناسب در زمينه ورود و خروج آسان به منطقه
- قوانين تسهيل گر مرتبط با كاربري و مالكيت زمينها در حوزه هاي گردشگري

- امكان تبليغات و بازاريابي فعاليتهاي گردشگري
- وجود نيروي انساني  متخصص، آموزش ديده و كارآفرين در منطقه و امكان به كارگيري آنها

- وجود تس�هيالت بانكي مناس�ب و قوانين مالي مانن�د درياف�ت وام ارزان، دريافت ضمانتهاي 
سرمايه گذاري و ارايه ضمانتهاي سنگين

- وجود ساختارهاي سازماني مناسب با شرايط منطقه
- امكان تعيي�ن نيازهاي آموزش�ي حال و آين�ده دس�ت اندركاران و تدوين برنام�ه تحصيلي و 

آموزشي مورد نياز براي فراهم كردن نيروي انساني حائز شرايط
- زمينه سازي و تسهيل گري براي نهادهاي غيردولتي )NGOS( و گروههاي خوديار روستايي 
و ساير مش�اركتهاي نهادينه ش�ده محلي در كنار كارآفرينان خصوصي س�رمايه گذار در عرصه 

گردشگري روستايي 
- امكان معرفي جاذبه هاي گردش�گري، ويژگيهاي بومي و سنتي، آداب و رسوم خاص فرهنگي 

و معماري بومي و شركت در نمايشگاهها، جشنواره ها و همايشها به شكل فعال 
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- به كارگي�ري نيروهاي متخصص و با تجربه و مش�اركت مردم محلي در حفاظت و بازس�ازي 
بافتهاي باارزش روستايي 

- استفاده از مش�اركت مردم محلي و دانش بومي آنها برای ايجاد تش�كلهاي تعاوني گردشگري 
و همچنين ترويج و آموزش گردشگري از طريق نشس�تها و جلسات با مردم منطقه داراي جاذبه 

گردشگري
- بهره برداري از توان تش�كيالتي، قوانين و مقررات در جهت كاهش مخاطرات و آلودگي هاي 

اكولوژيكي و زيست محيطي در مناطق و مكانهاي گردشگري
- ايج�اد هماهنگ�ي در مي�ان نهاده�ا و بخش�هاي مختلف مرتب�ط به منظ�ور يكپارچه س�ازي 
كاركردهاي گردشگري روستايي به وس�يله برگزاري نشس�تها و به كارگيري تدابير مديريتي 

هماهنگ كننده با حضور سازمانهاي دولتي، غيردولتي، مردم و كارآفرينان
- بهره گيري منطق�ي از نهادها، قواني�ن و مقررات حمايتي برای توس�عه و تجهيز زيرس�اختها، 

تسهيالت و تجهيزات گردشگري در نواحي روستايي مورد مطالعه
- امكان بازنگري قوانين و مقررات زمين روس�تايي در روس�تاهاي داراي جاذبه گردش�گري و 
مكانهاي گردشگری منطقه به منظور بهره برداري و اس�تفاده از قسمتهاي مختلف آن براي عموم 

)مردم و گردشگران( و همچنين جلوگيري از بورس بازي زمين
- بازنگري و توس�عه نهادها و س�ازمانهاي مرتبط در روس�تاهاي داراي جاذبه گردشگري براي 
آموزش م�ردم و گردش�گران به منظ�ور بهره گيري بهين�ه و هدفمن�د از منافع و اث�رات مثبت 

گردشگري
- تأمين كمكه�اي مالي � اعطاي وامها با ن�رخ بهره  معمولي يا پايين � م�دت طوالني تري براي 
باز پرداخت وامها و اعطاي يارانه براي پرداخت بهره وامه�اي خصوصي يا تضمين دولت براي 

وامهاي خصوصي و اعطاي فوري و يكباره پول به سرمايه گذاران 
- شناس�ايي و به كارگيري مناب�ع و امكان�ات محلي؛ تعاوني هاي گردش�گری با شناس�ايي وبه 

كارگيري منابع انساني و مالي و فكري مردم محل.
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فصل پنجم:

ضرورتها و الزامات حوزه هاي
گردشگري روستايي

)نوع عملکرد(



 مقدمه 
    تحقق هر فعاليت و به اجرا درآمدن هر برنامه اي مس�تلزم وجود ش�رايط و زمينه هايي اس�ت. 
در ش�رايط معمول بدون محقق ش�دن پيش نيازهاي يک برنام�ه اجرايي ش�دن آن امكان پذير 
نيست. بخش�ي از پيش نيازها را الزامات و ضرورتهاي تحقق برنامه تشكيل مي دهند. حوزه هاي 
گردشگري روستايي نيز نياز به برنامه ريزي و مديريت دارند و براي تحقق اين برنامه ضرورتها 

و پيش نيازهايي بايد تأمين گردد تا برنامه به اجرا درآيد.
    الزامات و ضرورتهاي حوزه هاي برنامه ريزي گردشگري روس�تايي بر حسب نوع و عملكرد 
جاذبه گردش�گري تفاوت مي كند. هر يک از عملكردهاي گردشگري براي بروز و ظهور خود 

به انواعي از پيش نيازهاي ضروري و الزامي احتياج خواهندداشت. 
    عملكرد جاذبه هاي گردشگري در مناطق روستايي را در يک دس�ته بندي كلي مي توان به سه 

دسته عملكرد زيارتي، عملكرد فرهنگي � اجتماعي و عملكرد طبيعي طبقه بندي كرد:
    عملكرد زيارتي: شامل جاذبه هاي مذهبي، امامزاده ها، آرامگاهها و مقبره هاي مناطق روستايي 
مي شود كه ساكنان مناطق پيراموني يا گردش�گران و زائران ساير مناطق و حتي خارج از كشور 

را به خود جذب مي كند.
    ارزش�ها و هنجارهاي مذهبي حاكم بر جامعه در هر 
كشور مزيتهايي) و البته محدوديتهايي( را براي توسعه 
گردش�گري فراهم مي كند. آرامگاهها، زيارتگاهها و 
مراكز مذهبي س�االنه تعداد زيادي از افراد را از داخل 
و خارج از كشور به س�وي خود مي كشانند. كشورها، 
ش�هرها و مناطقي كه زيارتگاهها و مراكز مذهبي در 
آنها قرار گرفته اس�ت، تحوالت اقتصادي و اجتماعي 

و به دنبال آن فيزيكي � كالبدي پيدا می كنند و متناس�ب با نيازهاي جامعه گردش�گر و زائران 
شكل و س�ازمان متفاوتي می گيرند. اقتصاد ش�هرهاي مذهبي مانند مكه، مدينه، كربال، مشهد و 
بسياري از شهرهاي زيارتي ديگر، تحت تأثير عملكرد مذهبي می باش�د و ساختار كالبدي آنها 
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نيز به همين دليل نمود ديگري می يابد.
    جاذبه هاي گردش�گري با عملكرد زيارتي در نقاط روس�تايي نيز به مثابه يك�ي از توانهاي جذب 
گردشگر، ساالنه مقصد گردشگران زيادي از نقاط روستايي، ش�هري و حتي استانها و مناطق ديگر 
كشور و خارج از كشور مي باش�د. امامزاده ها ، آرامگاه نيكان و بزرگان، مكانهاي مذهبي و مقدس از 

جمله جاذبه هايي هستند كه زائران را جذب روستاها و عرصه هاي پيراموني آنها مي كنند.
    گردش�گري مذهبي با جاذبه ه�اي زيارتي داراي ويژگيه�ای منحصر به خود مي باش�د كه بر 
برنامه ريزي كالبدي روس�تا و ح�وزه تأثير مي گذارد. برخ�ي از مهم ترين ويژگيه�اي اين نوع 

گردشگري فهرست وار در زير نوشته می شود:
   الف- انعط�اف پذيري ك�م از نظر زم�ان: بعضي اعمال 
مذهبي و مراسم و زيارتها در زمان مشخصي انجام می شوند 
و يا به اجرا در مي آيند. تغيير زمان اين مراسم و انتقال آنها 
به مكان ديگر در بيش�تر موارد امكانپذير نمي باشد. از اين 
رو برنامه ريز و سياستگذار بايد در چارچوب تعريف شده 

اقدام كند.
   ب - تمركز مكاني: گردشگران مذهبي و زائران مكانهاي 
مق�دس تمايل دارن�د در زمان س�فر و اقام�ت به صورت 
متمركز در پيرامون جاذبه مورد نظر اقامت كنند و حداكثر 

بهره برداري را از زمان براي انجام عبادت ، بازديد از مكان و انجام مناس�ک و مراس�م ببرند. از اين رو 
پراكنده-كردن گردشگران و زائران در اغلب موارد با موفقيت روبه رو نخواهد شد.

   پ- تركيب س�ني و جنسي گردش�گران: زائران و گردش�گران مذهبي اغلب از ميانگين سني 
باالتري نس�بت به س�اير گردش�گران برخوردار هس�تند. افزون بر اين زنان و م�ردان تركيب 

متعادل تري در مقايسه با گردشگران ديگر از خود نشان مي دهند.
   ت- انتظارات معقول تر: زائران و گردشگران مذهبي مهم ترين هدف خود را بهره مندي از آثار 
معنوي جاذبه، قرار مي دهن�د. از اين رو باال ب�ودن كيفيت فضاها، اقامتگاهه�ا و خدمات رفاهي 

كمتر مورد انتظار آنان است.
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    عملكرد فرهنگي � اجتماعي :  فرهنگ، آداب، رسوم، بافتهاي باارزش تاريخي، آثار تاريخي و 
باستاني، ويژگيهاي منحصر به فرد زندگي عشايري، سنت سكونت و بسياري از مسائل اجتماعي 
و فرهنگي ساكنان روستاها به تنهايي يا در كنار ساير جاذبه ها موجب شده است كه گردشگران 

اين مناطق را به عنوان هدف گردشگري خود قلمداد كنند.
    عملكردهاي فرهنگي � اجتماعي يكي از عملكردهاي مهم گردش�گري در روستاهاي كشور 
مي باشد. توسعه گردش�گري در حوزه هاي روس�تايي كه داراي جاذبه هايي با عملكرد اجتماعي 
و فرهنگي هس�تند، مس�تلزم رعايت موارد خاصي اس�ت. اين الزامات و ضرورتها در پنج دسته 
الزامات طبيع�ي، الزامات كالبدي � فضايي، الزام�ات اجتماعي � فرهنگ�ي، الزامات اقتصادي و 

الزامات مديريتي دسته بندي مي شوند.
    عملک��رد طبيعي: كوه پيماي�ي، دريانوردي، ش�نا، رودخانه ها، 
درياچه ها، مناظر زيبا و آرام و فضاهاي سبز جاذبه هايي هستند كه 
به ويژه مورد توجه شهرنشينان قرارمي گيرد. گردشگري طبيعي يا 
طبيعت گردي يكي از زمينه هايي است كه در مناطق روستايي بيش 

از مناطق شهري نمود و بروز پيدا مي كند. 
    قرار گرفتن روس�تاها در طبيعت آرام و مناظر زيبا و بكر، 
اين عملك�رد را تقوي�ت مي كند. گردش�گري طبيعي طيف 
وس�يعي از فعاليتهاي گردش�گري را در بر مي گي�رد. تفرج 
گسترده در طبيعت، تماشاي مناظر طبيعي، استفاده از طبيعت  

و منابع آن براي درمان )گردش�گري س�المت( از جمله مواردي اس�ت  كه در اي�ن بخش قرار 
مي گيرد.

    گردش�گري طبيعي در فصول مختلف و زمانهاي  متفاوت مي تواند اشكال بسيار متنوعي داشته 
باش�د . قدم زدن در زير برف  و ديدن قله هاي برفي، گش�ت و گذار در جنگله�ا  و ييالقات در 
فصول گرم و سوزان، ديدن كوير در ش�ب تاريک، تماش�اي دريا از دريچه ويالهاي لوكس و 
امكانات رفاهي مناسب ابعاد گسترده اين نوع گردشگري را نشان مي دهد. با توجه به گستردگي 
ابعاد اين گردش�گري الزامات و ضرورتهاي حاكم بر حوزه هاي كالبدي نيز طيفي وسيع به خود 
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مي گيرد. با وج�ود اين الزام�ات و ضرورتهاي كلي را مي توان در بخش�هاي طبيع�ي، اجتماعي، 
فرهنگي، اقتصادي، كالبدي، فيزيكي و نهادي � مديريتي دسته بندي كرد.

    براي تحقق يافتن هر يک از عملكردهاي گردش�گري ياد شده بايد شرايط پيش نياز، الزامات 
و ضرورتهايي آماده گردد. 

    براي س��هولت امر بررس��ي الزامات و ضرورتها، هر يک از عملکردهاي گردشگري دسته 
بندي ش��ده و به پنج گروه مهم تقس��يم ش��ده اند. اين گروهها عبارت اند از: الزامات طبيعي 
و محيطي، الزام��ات كالبدي و فضايي، الزام��ات اجتماعي و فرهنگ��ي، الزامات اقتصادی و 

الزامات نهادي و مديريتي.
    الف -  الزام�ات و ضرورتهاي طبيع�ي و محيطي: هر فعاليت گردش�گري در بس�تر محيط به 
ظهور مي رسد. بنابراين تعامل محيط طبيعي و بستر جغرافيايي با فعاليت گردشگري تعيين كننده 
شكل گيري فعاليت و توس�عه و پايداري آن مي باشد. براي شكل گيري فعاليت گردشگري فارغ 
از نوع و عملكرد آن، طبيعت و محيط بايستي ش�رايطي را فراهم آورد تا امكان حضور گردشگر 

و تبلور گردشگري به وجود آيد.

فعاليت گردشگری بستر و شرايط محيطی
 

    با ش�كل گيري فعاليت گردش�گري ضروري اس�ت، ضمن ت�داوم ايفاي نقش ب�اال، فعاليت 
گردشگري نيز با رعايت اصول تعامل دوس�ويه، ش�رايطي را فراهم آورد تا تداوم يابد. بنابراين 
الزامات و ضرورتهاي طبيعي و محيطي با توسعه فعاليت گردش�گري رابطه دو سويه دارند و هر 

يک مي توانند بر ديگري اثر بگذارند.
ب -  الزامات و ضرورتهاي كالبدي � فضايي: هر روستاي داراي جاذبه گردشگري به سبب قرار 
گرفتن در بس�تر محيطي داراي مكان است و اين مكان از طريق زيرس�اختها و شبكه ها با مكانه ا 
و مراكز ديگر در ارتباط می باشد و در يک س�ازمان فضايي ايفاي نقش مي كند. عناصر كالبدي 
روستا در برداش�تي دقيق تر و جزئي تر در درون محدوده بافت روستا با يكديگر ساختارهايي را 

تشكيل مي دهند كه موجد فعاليت گردشگري می باشد و يا از آن تأثير مي پذيرد.
    به دليل اين ارتباط دو جانبه ظرف و مظروف بايستی كالبد و فضا آس�تانه ها و شرايطي را در اختيار 
فعاليت قرار دهد و توسعه و پايداري فعاليت نيز مستلزم مداخله هاي قانونمند و آگاهانه در كالبد و فضاست. 
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الزامات و ضرورتهاي كالبدي � فضايي برنامه ريزي گردشگري در اين تعامل دوسويه شكل مي گيرد.
 پ- الزامات اجتماعي ، فرهنگي: پذيرش فعاليت گردش�گري و توانمندي براي اداره و توس�عه 
آن يكي از چالش�هاي مهم براي برنامه ريزي گردش�گري اس�ت. توسعه گردش�گري به تأمين 
شرايط اجتماعي � فرهنگي و تقويت جنبه اي مثبت آن بستگی دارد. بسياري از متغيرها و عوامل 

اجتماعي � فرهنگي شرايط الزم و ضروري توسعه گردشگري مي باشند.
ت- الزامات اقتصادي: توس�عه هر فعاليت به ويژه فعاليتهايي كه نقش فعاالن غيردولتي در آنها 
نمود پيدا مي كند، مس�تلزم توجيه اقتصادي است. از سوي ديگر بس�ياري از فعاليتهاي اقتصادي 

خود مي توانند بستر توسعه فعاليت گردشگري را فراهم سازند.
     فعاليت گردش�گري نيز در مقابل بر توسعه اقتصاد منطقه و روس�تا تأثيرگذار خواهد بود. از 
اين روست كه لحاظ شرايط اقتصادي براي برنامه ريزي گردش�گري ضرورت دارد و در مقابل 

در نظرگرفتن شرايط و عوامل اقتصادي، پايداري فعاليت را تضمين خواهدكرد.
    ث -  الزامات نهادي و مديريتي: قوانين و مقررات اجرايي، نهادها و سازمانهاي مجري، تشكيالت 
و نهادهاي مردمي دخيل در گردشگري از جمله مواردي است كه پايش )كنترل( گردشگري را به 
دنبال خواهدداشت. پيش از توسعه فعاليت گردشگري، وجود برخي از اين عوامل ضروری است و در 

زمان اجرا وجود نهادهاي مديريتي و قوانين و مقررات اجرايي نيز ضرورت دارد.

نيازها و الزامات طبيعي- اکولوژيك گردشگري روستايي 
    گردشگري در مناطق روس�تايي بيش از هر چيز با طبيعت و منابع طبيعي در ارتباط است و يا 
از آن تاثير مي پذيرد. حوزه هاي گردشگري در فضاهاي روس�تايي صرف نظر از نوع عملكرد، 
بايد از نظر طبيعي دارای ويژگيهايي باش�د كه امكان اعمال تقس�يمات كالب�دي و برنامه ريزي 
براي مداخله در ابعاد مختلف را داشته باشد. بنا بر اين به منظور تدوين برنامه هاي مناسب و موفق 

بايد اين گونه نيازها و الزامات مد نظر قرارگيرد.
    در اينجا به مهم ترين اين الزامات و ضرورتها به تفکيک عملکردهاي گردشگري اشاره مي شود:

    الف- الزام�ات طبيعي و اكولوژي�ک در حوزه هاي عملك�ردي زيارتي:  با توج�ه به تمركز 
گردش�گران و زائران در حوزه مكاني محدود و افزايش تراكم جمعي�ت در پيرامون جاذبه ها و 
احتمال فش�ار و آلودگي بر محيط، تا حد امكان حوزه گردش�گري بايد از مكان جاذبه وسيع تر 
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گردد. در اي�ن صورت با توجه به ويژگيهاي زائران و گردش�گران و لزوم دسترس�ي آس�ان به 
مركز زيارتي، حوزه گردش�گري بايد نس�بتا« هموار و از همگني طبيعي برخودار باشد. در غير 

اين صورت بايد تدابير الزم براي دسترسي انديشيده شود.
    مداخله آگاهانه در محيط طبيعي و طبيعت براي كاهش دشواری دسترسي به جاذبه ها    به ويژه 
در مورد نقاطي كه در حوزه كوهس�تاني و پر ش�يب قرارگرفته اند، به نحوي كه امكان دسترسي 

زائران و گردشگران سالمند و ميانسال فراهم گردد.
    نظر به اينكه زيارت مراس�م و آيين های مذهبي بر اس�اس ارزش�ها و اعتقادات و در زمانهاي 
مشخص انجام مي شود و اين زمانها با تغييرات شرايط اقليمي )مس�اعدبودن يا نبودن هوا( ارتباط 
چنداني ندارد، براي استقرار گردش�گران در مكانهاي امن بايس�تی تمهيدات الزم در نظر گرفته 

شود و سر پناه مناسب براي دوري از مسائل جوي در سطح حوزه فراهم گردد.
    براي جلوگيري از تخريب منابع طبيعي و كاهش آسيبهای ناشي از بهره برداري غيراصولي از 

منابع، تأمين آب، برق و گاز يا سوخت مناسب براي اقامت موقت و اسكان ضرورت دارد.
    ب - الزام�ات طبيع�ي و اكولوژي�ک در حوزه ه�اي عملك�ردي اجتماعي فرهنگ�ي:  حوزه 
گردشگري اجتماعي � فرهنگي بايس�تی از يكنواختي و همگني طبيعت و پيوستگي جغرافيايي 

برخوردار باشد، به نحوي كه عوارض طبيعي و محيطي مانع دسترسي به جاذبه هاي حوزه نشود.
    پ - الزامات طبيعي و اكولوژيک در حوزه هاي عملكردي طبيعي :  جاذبه  هاي طبيعي در سطح 
حوزه شناسايي و معرفي شوند. بديهي است كه نخس�تين گام براي برنامه ريزي توسعه گردشگري 
طبيعي � اكولوژيک، كس�ب ش�ناخت و آگاهي از جلوه ها و جنبه هاي طبيعي و انسان ساخت در 
مناطق مختلف كشور مي باشد، چرا كه در غير اين صورت از يک سوي نمي توان    به طور كامل از 
پتانسل هاي بالقوه اين جلوه ها براي گردشگري و جذب گردشگران استفاده نمود و از سوي ديگر، 

ممكن است پايداري اين منابع نيز دچار اختالل شوه و در كوتاه مدت از بين برود.
    لذا به نظر مي رسد كه يكي از الزامات و نيازهاي گردشگري در بعد طبيعي شناسايي اين مناطق و 
بررسي  توانايي ها، گستردگي و محدوديت هاي هر كدام از آنها به صورت واقع بينانه است تا از اين 

راه بتوان برنامه ريزي مناسب تري براي بهره مندي از پتانسيل هاي هر يک از حوزه ها انجام داد.
    حوزه گردش�گري طبيعي بر حس�ب نوع گردش�گري به لحاظ وضعيت زمين س�اختي كاماًل 

279 ضرورتها و الزامات حوزه هاي گردشگري روستايي)نوع عملکرد(



پيوسته و يكنواخت )حوزه هاي كويري( يا ناپيوسته و ناهموار )حوزه هاي كوه پيمايي و كوهنوردي( 
باشد. بنابراين بسته به نوع گردشگري طبيعي پيوستگي يا ناپيوستگي يک حوزه گردشگري طبيعي 

بايد بررسي گردد.
    مداخله در جاذبه هاي طبيعي و تغيير و جابه جايي آن در سطح حوزه امكان پذير نمي باشد. بنابراين 
بايد وسعت و مس�احت جغرافيايي حوزه گردش�گري طبيعي به اندازه اي تعيين گردد كه جاذبه هاي 
مختلف طبيعي را براي دست كم يک روز گردشگري پوشش دهد و نبايد به اندازه اي كوچک باشد 

كه ظرفيت پركردن اوقات فراغت يک روزه را نداشته باشد.
    يكنواختي شرايط اقليمي  و آب و هوايي در سطح ميكروكليما براي يک حوزه گردشگري ضروري 
است. بنابراين عرصه هاي جغرافيايي كه تغييرات آب و هوايي در آنها زياد و متفاوت است، نمي توانند 

در يک حوزه قرارگيرند.
    يک حوزه گردشگري طبيعي بر حسب نوع گردش�گر و فعاليت تخصصي كه ارائه مي دهد، بايد 
طيف متنوع و در عين حال  هماهنگي از آثار و جاذبه هاي طبيعي داشته باشد. دريا و جنگل، كوير و 
درختچه هاي كويري، كوه و دره و آبشار و ... از جمله مواردي هستند كه مي توانند با انديشه قبلي در 

يک حوزه  گردشگري طبيعي ساماندهي شوند.
    فعاليتهاي گردش�گري در يک حوزه گردش�گري طبيعي به هيچ وجه نمي تواند مغاير با اصول و 

ضوابط پايداري محيط زيست باشد.
    توان و ظرفيت  طبيعي گردشگري بايستي معيار اصلي  برنامه ريزي و تعيين حدود و وسعت حوزه 

گردشگري باشد.
    جلوه هاي طبيعي را مي توان بر اساس نظام زيستي و اقليم به بوم  زيستهاي كوهستان، دشت، جنگل و منابع 
آبي تقسيم نمود و سپس بر حسب كاركرد يا استفاده موجود و آينده به مناطق قابل كاربردهاي ورزشي، 
گردشی، آموزشي، تبليغي، ترويجي و چشم انداز طبقه بندي كرد. هر يک از زير مجموعه هاي مورد اشاره نيز 
بر اساس ويژگيهاي خاص خود، به زير گروههايي مانند ماهيگري، شنا، اسكي، تفرجگاهي، موزه هاي تاريخ 

طبيعي، اكواريوم، هرباريوم و جلوه هاي چشم انداز تقسيم می شوند.
    پس از شناس�ايي و طبقه بندي مناظر و جلوه هاي طبيعي در قالب پهنه ها براي تفرج گسترده و نقاط 
طبيعت گردي براي تفرج متمركز، مي توان به وسيله ابزارها و رسانه هاي اطالع-رساني مانند تلويزيون، 
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راديو، مطبوعات و بروشورها اطالعات الزم را در اختيار افراد و عالقه-مند و گردشگران قرار داد تا آنها 
بتوانند بر مبناي اين اطالعات برنامه ريزي بهتري را براي گردشگري در حوزه هاي مختلف انجام دهند. 

    يكي ديگر از مباحث عمده در زمينه فعاليتهاي گردش�گري طبيعي، مس�ئله پايداري در فعاليتهاي 
گردشگري است كه مطمئناً به عنوان يكي از ضرورتها و الزامات فعاليتهاي گردشگري مي بايست در 
برنامه ريزيها و مديريت برنامه هاي گردشگري طبيعي مورد توجه قرار گيرد. زيرا بی توجهی به ابعاد 
پايداري جاذبه هاي طبيعي مي تواند آثار و تبعات بسيار زيانباري را براي محيط زيست در پي داشته باشد.

    افزايش بيش از حد تعداد گردشگران در يک منطقه گردشگري طبيعي بدون توجه به توان و ظرفيت  آن 
منطقه، مي تواند فشار سنگيني را بر محيط زيست وارد نمايد. افزون بر اين، توسعه فعاليتهاي گردشگري نيازمند 
ايجاد تأسيسات زيربنايي، امكانات حمل و نقل و ساير تسهيالتي است كه گسترش آن در اطراف مناطق و 

جاذبه هاي طبيعي مي تواند شكل طبيعي محيط زيست را بر هم  بزند.
    برخي از فعاليتهاي گردش�گري مانند پياده روي و چادرزدن كه با ريختن زبال�ه و مواد زائد و تخليه 
فاضالب در منابع آبي همراه است نيز مي توانند زمينه های آلودگي محيط زيست را فراهم  آورند. البته اين 

فعاليتها از گستره باالتري برخوردارند كه در جدول 25 به برخي از آنها اشاره شده است. 
    پايداري طبيعي زماني امكانپذير خواهد بود كه زمينه براي مشاركت گروههاي مختلف درگير در 
فعاليتهاي طبيعت گردي و جامعه محلي فراهم گردد و همه فعاالن حاضر در عرصه گردشگري طبيعي 
همچون اتحاديه ها، سازمانهاي غيردولتي )NGO(، كارآفرينان بخش خصوصي و نهادهاي مردمي جا 
معه گرا در كنار نهادهاي دولتي براي طرح، اجرا و تداوم كاركردهاي گردشگري فرصت مشاركت 
داشته باشند و به تبع آن امكان بهره گيري عادالنه همگان از منابع حاصل از گردشگري طبيعي فراهم 
گردد. بنابراين به منظور حفظ پايداري در فعاليتهاي گردشگري طبيعي و روستايي و تداوم استفاده و 

بهره مندي از منابع اكولوژيک براي يک مدت زمان طوالني تر، موارد زير بايد مد نظر قرار گيرد:
- توجه به توسعه منابع انساني از طريق طرح و به كارگيري راهبردهاي مشاركتي توانمند ساز

 - كاهش مصرف بيش از حد منابع و ضايعات حاصله
- حفظ تنوع زيستي

- آموزش شاغالن صنعت گردشگري طبيعي در زمينه با مباحث مربوط به طبيعت گردي پايدار. 
)2000 ,Tarner(
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 جدول25 - عوامل ايجاد ناپايداري در محيط زيست

اثر بر محيط طبيعيعامل

شلوغي
 تنشهاي محيطي، تغيير در رفتار حيوانات

پايين آمدن كيفيت محيط

توسعه بيش از حد
توسعه روستاهاي شلوغ و كثيف،

 ساختن تعدادي ساختمان بي قواره به ويژه در كنار جاذبه هاي طبيعي
نوع تفريح و گردش:

قايق موتوري

ماهيگيري

گردش با پاي پياده

 بر هم زدن محيط حيات وحش

 آسيب رساندن به حيوانات

فرسايش خاک در اثر استفاده بيش از حد از محيط

آلودگي:

سروصدا )راديو و ...(

آشغال

تخريب عمدي

 مخدوش كردن صداهاي طبيعي

ايجاد تشنج و ناآرامي براي حيات وحش

 آشغال خوركردن جانوران وحشي

آسيبهای بهداشتي و ويرانكردن زيبايي هاي طبيعي

برانداختن نسل برخي ازگونه های جانوری

غذا دادن به حيوانات وحشي
 تغيير در عادت غذايي حيوانات

خطرآفرين بودن براي گردشگران

وسايل نقله

سرعت رانندگي، در خارج از مسير

كشتن حيوانات وحشي

خسارات رساندن به درختان، گياهان و خاک

 ايجاد گرد و خاک

 تغييرات زيستمحيطي
متفرقه:

گرد آوري وسايل طبيعي به عنوان سوغات

گرد آوري هيزم

جادهسازي

پروژه هاي پلسازي براي

گذر از آب

آوردن جانوران و درختان بيگانه به محيط

از بين بردن مناظر طبيعي

مخدوشكردن فرايند هاي طبيعي

كشتن و جانوران كوچک

از بين بردن ساختارهاي طبيعي و اصلي

تمركز غيرعادي حيوانات وحشي

خسارت زدن به گياهان

رقابت با گونههای جانوران وحشي

    

World Tourism Organization and United Nations Environment Program, Guidelines: Development 
of National Parks and Protected Areas for Tourism (Madrid: WTO/UNEP, 1992(, P. 14, as adapted 
from Thorsell, J.W.Protected Areas in East Africa: A Training Manual (Tanzania: College of African 
Wildlife Managemenl. 1984(.
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تعيين توان و ظرفيت جذب حوزه هاي گردشگري طبيعي: بيش از آنكه توسعه گردشگري در مناطق 
روستايي آغاز شود، بايد از تداوم نوع و سطح توسعه متناسب با ظرفيت جذب جوامع روستايي براي 

پذيرش گردشگران با توجه به منابع طبيعي موجود بالقوه در منطقه، اطمينان حاصل نمود.
    به منظور اجتناب از بروز هر گونه اثرات منفي، بايد شمار بازديدكنندگان از جاذبه هاي طبيعي 
را مناس�ب با توان جذب آنها تعيين كرد. احتمااًل مناس�ب ترين نحوه تعيي�ن ظرفيت، تأكيد بر 
حداقل هزينه اجتماعي و نيز اس�تفاده از عوامل متغيري اس�ت كه بيش�ترين حساسيت را در اين 

زمينه از خود نشان مي دهند.
    گنز )1998( تأكيد مي كند كه در تعيين ظرفيت در ارتباط با هزينه ها و درآمدها، سه پرسش 

بنيادی مطرح است:
   1 - آيا در راه رسيدن به اهداف ناظر بر رشد اقتصادي مي توان عوامل محدود كننده را ناديده گرفت؟
   2 - در راه رسيدن به اهداف، مسائل و دشواريهای اكولوژيكي تا چه اندازه قابل چشم پوشي است؟

   3 - آيا مي توان ميان هزينه ها و درآمدها تعادلی بهينه ايجاد كرد؟
    در حالي كه به اعتق�اد وال )1995( بين س�طوح و انواع مختلف فعاليتهاي گردش�گري تضاد 
وجود دارد. راي�ان )1999( معتقد اس�ت ارزياب�ي جهت تعيين مي�زان پراكندگ�ي موقت امور 
مي تواند به سود مكانهاي روستايي باشد. با توجه به موقعيت اكولوژيكي، اقتصادي و اجتماعي � 
فرهنگي جوامع روستايي، شمار بازديدكنندگان به ويژگيهاي خاص هر روستا و منابع طبيعي آن 
بس�تگي دارد. بنابراين، پس از ارزيابي و تعيين ميزان ظرفيت جذب در هر منطقه، بايد نظارتهاي 

الزم صورت گيرد تا شمار بازديدكنندگان از حد تعيين شده فراتر نرود. 

نيازها و الزامات کالبدي- فضايي فعاليتهاي گردشگري روستايي
    در توسعه زيرس�اختهاي گردش�گري روس�تايي افزون بر توجه به حفظ محيط طبيعي روستا، 
عنايت به برخي نيازها و الزامات كالبدي � فضايي گردش�گري روس�تايي هم بايد مد نظر قرار 

گيرد. 
 برخي از مهم ترين عوامل زيربنايي گردشگري روستايي و الزامات آنها در زير بررسي شده اند. 
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نيازها و الزامات کالبدي-فضايي مشترک
    عوامل زيربنايي:  شاهراهها، خط های راه آهن، جاده ها، پارک ها، امكانات روشنايي، اتوبوس 
و حمل و نق�ل عمومي، هتلها، رس�تورانها، مهمانخانه ه�اي بين راهي، مراكز خدمات بهداش�تي، 
گردشگاهها، موزه ها و مغازه ها و ... از عوامل زيربنايی هستند. همچنين سيستمهاي تصفيفه آب 
آشاميدني، سيستمهاي سوخت رساني، ارتباطات و سيستمهاي بهداشتي از جمله عوامل زيربنايي 

مهم در گردشگري به شمار مي آيند.
    وجود اين زيربناها براي موفقيت  گردشگري اهميت به س�زايي دارد. اين تأسيسات زيربنايي 
بايد مناسب و قابل استفاده باش�ند و طوري طراحي و ساخته ش�وند كه براي هر گونه افزايش و 
توسعه درآينده مناسب باش�ند و بتوانند خدمات گس�ترده تري براي حوزه گردشگري روستايي 
ارائه دهند. تأسيسات مولد برق، سيستمهاي آبرساني، تأسيسات ارتباطات، تأسيسات گرد آوري 
زباله  و تس�هيالت خدماتي مشابه مي بايس�ت به صورت درازمدت برنامه ريزي گردد تا در آينده 

بتواند پاسخگو.ی نيازها باشد.
   گردشگران روس�تايي غالبًا به اقامتگاههايي كه به شيوه محلي ساخته ش�ده باشند، بيشتر جلب 
مي گردند تا به هتلهاي جديد ك�ه قابل تجربه كردن در ديگر نقاط هم هس�تند. اين موضوع بايد 
مورد توجه قرارگيرد، غالب�ًا افراد به اين جهت مس�افرت مي نمايند كه خ�ود را در محلي كاماًل 
متفاوت از محل زندگي شهري خود بيابند. بنابراين زيربناها و خدمات گردشگري روستايي بايد 

مبتني بر الگوي سكونت روستاي و محلي باشد تا جاذبه مناسب براي گردشگران داشته باشد.
    تجهي�زات حمل و نقل : تجهيزات حمل و نقل در گردش�گري روس�تايي ش�امل اتوبوس ها، 
خودروهاي سواري، تاكسي ها، قايقها و تسهيالت مشابه مي باش�د. در ايران استفاده از خودرو و 
به ويژه خودروهاي ش�خصي در حمل و نقل و گردشگري از اهميت بيش�تري برخوردار است. 
بنابراين تقويت ش�بكه هاي جاده اي در مناطق روس�تايي و ب�ه ويژه نقاط روس�تايي كه داراي   
جاذبه هاي گردشگري هستند، يكي از نيازها و الزامات اساسي برای توسعه گردشگري روستايي 
اس�ت. در كنار توس�عه اين گونه خدمات حمل و نقل، خدمات فرعي از قبيل پمپ هاي بنزين و 
گاز، تعميرگاههاي خودرو، رستوران هاي كنار جاده، پارک ها و تسهيالت پيک نيک هاي كنار 
جاده و تابلوهاي راهنما همه و همه در موفقيت فعاليتهاي گردشگري روستايي ضروري هستند. 

  • به طور كلي بايد در نظر داش�ت كه به منظور بهبود توسعه سيس�تم حمل و نقل در حوزه هاي 
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روستايي توجه به موارد زير الزم است: 
- برای جابه جايي مسافران در نواحي روستايي از اتوبوس هاي مناسب، ايمن و مجهز به تسهيالت 

رفاهي استفاده شود.
- به ايمني جاده ها، راههاي روستايي توجه شود و در صورت نياز راههاي روستايي بازسازي شوند.

- خدمات رس�اني، ايجاد تعميرگاهها و پمپ هاي بنزين و گاز در مس�يرهاي پرتردد روس�تايي 
تقويت شود.

   تهيه و ساخت تأسيس�ات اقامتي و پذيرايي : يكي از داليلي كه گردشگري روستايي و بازديد 
از جاذبه هاي روستايي به صورت روزانه و بدون اقامت انجام مي گيرد، نبود خدمات اقامتي براي 
گردشگران در مناطق روستايي است. هر چند گردش�گران عالقه مند هستند كه مدت طوالني-
ای را در نقاط روستايي س�پری كنند تا از جاذبه ها و آب و هواي سالم آنها بيشتر استفاده كنند، 
نبود زيرساختهاي اقامتي باعث مي گردد كه گردشگران نتوانند به طور طوالني مدت در مناطق 

روستايي اقامت كنند. 
   براي رفع اين گونه نارس�ائي ها اقدامات زير از نيازها و الزامات توس�عه گردشگري در مناطق 

روستايي است:
- ايجاد اقامتگاههاي كوچک، ارزان قيمت و مبتني بر الگوهاي سكونت روستايي

-  احداث اقامتگاههاي موقت مانند چادرهاي مجهز در مكانهاي گردشگری روستايي كه بازديد 
فصلی و دوره اي دارند. 

- تش�ويق روس�تاييان به اجاره دادن بخش�ي از خانه های مس�كوني خود در فضاه�ای بازديد و 
گردشگري.

- ارائه تس�هيالت به روس�تاييان براي س�اختن واحدهاي مس�كوني ب�ا هدف ارائ�ه خدمات به 
گردشگران روستايي.

    ش�بكه ها در روابط بين روس�تاهاي حوزه گردش�گري : از جمله ملزومات و نيازهاي كالبدي 
سازمان فضايي روستاهاي واقع در يک حوزه گردشگري و همچنين حوزه بندي آنها، شبكه ها و 

روابط بين روستاها مي باشد. 
    ش�بكه هاي فيزيكي مهم مانند جاده هاي ارتباطي، راه آهن، ش�بكه انتقال و توزيع نيروي برق، 
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ش�بكه اتصال انرژي )مانن�د فرآورده هاي نفت�ي و گازي( نق�ش مهمی در حوزه بن�دي و پيوند 
فضاهاي زيست و پراكنده روس�تاهاي داراي جاذبه با يكديگر دارند كه ممكن است پراكندگي 
و توزيع مناسبي نداشته باشند. در اين زمينه موقعيت جغرافيايي روستا نقش مهمي در استقرار اين 
شبكه ها دارد. در حوزه بندي روستاهاي گردشگري بايد به تفاوت نوع شبكه ها و روابط خدماتي 

محض و روابط تجاري گردشگري توجه كرد.
    در مورد ش�بكه ها و روابط خدمات گردشگري به سبب اينكه روس�تاهاي واقع در يک حوزه 
از لحاظ س�طح و نوع برخورداري از اين عملكردها به علت كيفيت و كميت جاذبه گردشگري 
متفاوت هس�تند، روابط بين آنها نيز ضعيف اس�ت. در اين زمينه مي توان با شناس�ايي روس�تاي 
مرك�زي )بازديدكننده زي�اد( روابط تجاري گردش�گري دو س�طحي ميان اين روس�تا و ديگر 

روستاهاي همسايه را پيش بيني كرد.
    سلسله مراتب روستايي در شناس�ايي حوزه هاي گردشگري روستايي : سلسله مراتب روستايي 
اساسًا از تفاوت اندازه، عملكرد و روابط عملكردي ميان روس�تاها به وجود مي آيد. به طور كلي 
در حوزه بندي روستاهاي داراي جاذبه گردشگري به دليل اينكه نوع، تعداد و ويژگي جاذبه هاي 
گردشگري روس�تايي متفاوت اس�ت و اين نوع جاذبه ها به صورت منظم توزيع نشده اند، سلسله 
مراتب روس�تايي ني�ز در اين ن�وع برنامه ريزي نامنظم و نارس�ا می باش�د. اص�واًل عملكردهاي 
گردشگري روستايي كه ناشي از نوع جاذبه ها است، نيز بيشتر از عملكردهاي خدماتي و تجاري 
روستايي به صورت نامنظم توزيع مي ش�وند و به همين دليل روابط ميان روستاهاي داراي جاذبه 
گردشگري به صورت نامنظم و ضعيف است. در صورتي كه اين شكاف ارتباطي با توزيع بهينه 

خدمات بهبود نيابد، ممكن است در طول زمان افزايش يابد.
   معمواًل اندازه روس�تاها بر اس�اس جمعيت و يا س�طح برخورداري آنها از خدمات، امكانات و 
تسهيالت متناسب با داش�تن جاذبه  گردشگري آنها نمي باشد و برخي روس�تاها به دليل موقعيت 
جغرافيايي خود يا موقعيت سياسي در تقسيمات كشوري به بزرگ ترين روستا در حوزه خويش 
تبديل می  ش�وند و س�طح برخورداري آنها باكيفيت و كميت جاذبه هاي گردش�گري متناسب 
نمي باشد. اين امر به ويژه در روس�تاهايي كه صرفًا داراي عملكردهاي كشاورزي و دامي هستند 
يا در مناطق خشک و حاش�يه اي قرار دارند، ديده مي شود. از اين رو روابط عملكردي روستاهاي 
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داراي جاذبه گردشگري كه ناش�ي از تعداد، نوع و كيفيت جاذبه ها است، نقشي تعيين كننده در 
شناسايي حوزه هاي گردشگري روستايي دارد. 

    همان گونه كه گفته ش�د،  از عوامل مهم در پيوند روس�تاهاي داراي جاذبه هاي گردشگري و 
تشكيل حوزه هاي گردش�گري همگن، نوع عملكرد روستاها در ارائه خدمات گردشگري است. 
اين نوع عملكرد نيز تابع ميزان جاذبه هاي گردشگري روستاها و برخورداري از امكانات طبيعي 
و اقليمي مناسب است. هر چند كه داش�تن عملكرد خدماتي، رفاهي، پشتيباني وابسته به جمعيت 
روستا، دسترسي به شهر و جايگاه آن در تقسيمات كشوري است، عملكردهاي مرتبط با خدمات 
رفاهي، پشتيباني گردشگري تابع كيفيت و كميت جاذبه هاي گردشگري هر روستا كه خود نيز 

توسط معيارهايي مانند تعداد بازديدكننده، قابل سنجش است، در نظر گرفته مي شود.
    بدين ترتيب در تش�كيل حوزه هاي گردش�گري وجود روس�تاهاي مركزي يا تشكيل سلسله 
مراتب خدمات رس�اني متفاوت از روال معمول، يعني جمعيت بيش�تر و جايگاه آن در تقسيمات 
كش�وري مي باش�د. در اين صورت اين جاذبه هاي گردشگري روس�تا و فرهنگ مهمان پذيري 
آن اس�ت كه نقش�ي تعيين كننده دارد. بر اين اس�اس مي توان براي اس�تقرار خدمات سطح اول 
كه از ملزومات اساسي توسعه گردشگري است، در اين گونه روس�تاها اقدام كرد و در صورتي 
كه تعداد و عملكرد خدمات در تمام روس�تاهاي واقع در حوزه متناسب نباش�د، مي توان بر پايه 
ظرفيت و توان جاذبه در جذب گردش�گر و نيز وجود خدمات گردش�گري در سطح حوزه نقاط 
برتر را برگزيد تا از شكل گيري خالء فضايي و عملكردي در سطح روستاهاي حوزه گردشگري 

جلوگيري شود.
    ملزومات حوزه بندي روستاهاي داراي جاذبه گردش�گري: با توجه به نارسايي هاي موجود در 
سازمان فضايي روستاهاي داراي جاذبه گردشگري، الزم است مطالعات محيط طبيعي، اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگ�ي، فضاي و كالبدي در ه�ر منطقه صورت گيرد. گزينه هاي مورد نظر ش�امل 

موارد زير است:
   الف - اتخاذسياس�تهاي تمركزگرا: براي دس�تيابي به آستانه جمعيتي مناس�ب به منظور فراهم 

سازي امكان سرمايه گذاري در امور خدماتي و زيربنايي گردشگري روستايي 
   ب- اتخاذ سياس�ت تفرق گرا: كه ش�امل پذي�رش وضع موجود س�ازمان فضاي�ي حوزه هاي 
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گردشگري روس�تايي و تجهيز سلسله مراتبي همه روس�تاها به خدمات و زيرس�اختهاي مكمل 
گردش�گري اس�ت. اين راهب�رد در صورتي قابلي�ت اج�را دارد كه درآم�د حاص�ل از بازديد 
بازديدكنندگان بتواند سرمايه گذاري اوليه را جبران كند و می تواند براي روستاهايي كه به علت 

فاصله بسيار زياد و جاذبه هاي گردشگري فراوان قابليت تمركزگرايي ندارند، اجرا شود.
   پ- اتخاذ سياس�ت مختلط ك�ه تلفيقي از دو روش باال مي باش�د: تقويت برخي زيرس�اختها و 

عملكرد آنها همراه با ارائه خدمات مكمل به روستاهاي همسايه مي تواند راهگشا باشد.
•با توجه به اينكه انتخاب هر كدام از راهبرد هاي فوق بايد متناس�ب با ش�رايط طبيعي، اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگ�ي فضايي � كالب�دي، اداري و اجرايي هر منطقه باش�د، معياره�اي ذيل براي 

ارزيابي گزينه ها، مناسب هستند:
- رعايت معيارها و استانداردهاي خدماتي ادارات و دستگاههاي اجرايي 

- حفظ محيط زيست و جلوگيري از تخريب آن، بهره برداري بهينه از منابع طبيعي 
- توزيع بهينه جميعت و تثبيت آن در نواحي حاشيه اي 

- كاهش و تعديل مهاجرتهاي روستا � شهري 
- دسترس�ي مطلوب به مراكز خدمات، ايجاد حداكثر س�هولت دسترس�ي به خدم�ات اقتصادي، 

اجتماعي و رفاهي 
- پذيرش اجتماعي و به حداقل رساندن مشكالت اجتماعي و فرهنگي 

- تعادل فضايي و رعايت سلسله مراتب سكونتگاهي و ايجاد يكپارچگي فضايي 
- صرفه جويي ناشي از مقياس 

- امكان اشتغالزايي و افزايش فرصتهاي شغلي 
- قابليت انعطاف در شرايط متفاوت طبيعي، اقتصادي، اجتماعي، فضايي و كالبدي 

- ميزان قابليت اجرايي 
- امكان استفاده از منابع محدود و پراكنده 

    در راستاي سياست كلي برنامه ريزي ملي و منطقه اي گردشگري اتخاذ خط مشي هاي جزئي تر 
با توجه نوع مسائل و مشكالت موجود در انواع فضاهاي روستايي مي تواند سودمند تلقي شود. در 

اين زمينه الزم است با توجه به شرايط هر منطقه گزينه هاي زير مد نظر قرار گيرد: 
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- ايج�اد حوزه هاي همگ�ن و هم پيون�د عملكردي ب�ا توجه ب�ه فضاهاي اكولوژي�ک همگن، 
اشتراكات طايفه و خويشاوندي و آداب و رسوم فرهنگي مشابه، همساني جاذبه هاي گردشگري 

كه خود  به همساني نيازهاي خدماتي مي انجامد.
- موقعيت جغرافيايي روستا با مجموعه اي از جاذبه هاي گردشگري طبيعي، اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي موجود در فضاي ناحيه اي كه روستا در آن تكوين يافته در حوزه بندي اهميت دارد. در 
واقع اين موقعيت جغرافيايي بيانگر وضعي اس�ت كه روستا مي تواند از راه شبكه هاي دسترسي يا 

معابر طبيعي به جاذبه هاي گردشگري خود دسترسي داشته باشد. 
- در صورتي كه روستاهاي داراي جاذبه گردش�گري در كنار راه ارتباطي اصلي و يا نزديک شهر 

باشند، می توانند ضمن جذب برخي كاركرد هاي مثبت شهري توسعه آينده خود را تضمين كنند.
- مكان روستا بر مبناي موضع و مكان طبيعي، شكل زمين از نظر توپوگرافي، بود يا نبود  آبهاي 
سطحي و روان، پوشش گياهي و ... در تعيين همگني روستاها در يک حوزه گردشگري اهميت 
دارد. اين ويژگيهاي طبيعي همراه با عوامل مصنوعي مانند شبكه هاي ارتباطي، مخابراتي، مراكز 

خدماتي، تأسيسات آب و انرژي در تشخيص حوزه هاي همگن نقش دارند. 
- توان و قابليت زمينها در حوزه هاي گردش�گري مي بايست مشخص ش�ود تا از ارائه تسهيالت و 

زيرساختها در زمينهای كشاورزي يا منابع طبيعي مهم و زمينهای باير كوهستاني جلوگيري شود.
- به ط�ور كلي عوامل مختل�ف طبيعي و مصنوعي هر چند ممكن اس�ت در موقعيت�ه اي زماني و 
مكاني تأثير متفاوتي در تعيين حوزه هاي همگن داش�ته باش�ند، در بررس�ي مربوط به حوزه هاي 
گردش�گري روس�تايي آنچه بايد مورد توجه قرار گي�رد، عبارت اس�ت از پديده هاي فرهنگي، 
اجتماعي، روند هاي اقتصادي و همراهي و هم آوايي شرايط محيطي � اكولوژيكي روستايي. در 
اين زمينه عالوه بر عوامل محيط طبيعي مانند توپوگرافي، اقليم و منابع آب، عواملي مانند پيشينه 
فرهنگي، تاريخي، نوع معيش�ت و اش�تغال )در هر يک از روس�تاها( كاراي�ي خدمات عمومي 
و نحوه دسترسي س�اير روس�تاها به آن، امكانات ارتباطي، سياس�تگذاري خاص منطقه اي، تعداد 
خدمات عمومي و سلس�له مراتب س�كونتگاهها بايد به طور كامل بررس�ي ش�ود. نوع، كيفيت، 
كميت، تعداد بازديدكننده و محل قرارگيري جاذبه  گردش�گري نيز از پارامتر هايي هس�تند كه 

اهميت بيشتري در اين نظام حوزه بندي دارند.
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- در حوزه بندي روس�تاهاي داراي جاذبه گردش�گري، بايد عوامل طبيعي به طور كامل بررسي 
ش�وند و محدوده عوامل طبيعي و جاذبه هاي گردشگري روستايي مش�خص شود و محدوده هاي 

مناسب جهت توسعه مراكز خدماتي مورد نياز گردشگري روستايي مشخص گردد.
    ارتباط فضاي�ي: تحليل انواع ارتباطات فضايي روس�تاهاي داراي جاذبه گردش�گري در تعيين 

حوزه هاي گردشگري ضروري است. اين ارتباطات عبارت اند از:
    ارتباطات فيزيكي، شبكه  راههاي ارتباطي و سيس�تم حمل و نقل كه موجب دسترسي جمعيت 
به خدمات اساس�ي می ش�ود و برقراري روابط اقتصادي و تجاري را ممكن مي س�ازد. ارتباطات 
جمعيتي از ويژگيهاي تفكيک ناپذير توسعه و شكل با اهميت روابط بين روستاهاي داراي جاذبه 
گردشگري و نواحي اطراف است. سيس�تم ارتباطات و حمل و نقل بين نواحي مجاور روستاهاي 
داراي جاذبه و موقعيت روس�تاي داراي جاذبه و همچنين تعداد و نوع اي�ن جاذبه ها اغلب تعيين 
كننده شكل جابه جايي نيروي كارمبان اين روستا به نواحي مجاور است. جابه جايي نيروي كار 
ميان روس�تاهاي داراي جاذبه گردش�گري و نواحي مجاور به عوامل متعدد اقتصادي و اجتماعي 
از جمله توان دستيابي به روستاهاي داراي جاذبه گردش�گري، خدمات عمومي، سطح دستمزد و 

عواملي چون فاصله و هزينه هاي جابه جايي بستگي دارد.
    كيفيت و كميت جاذبه هاي گردشگري روستايي و ارتباطات اقتصادي ناشي از آن و شبكه هاي 
دسترس�ي عامل مهمي اس�ت كه موج�ب تعيين حوزه براي روس�تاها مي ش�ود. مي�ان فعاليتهاي 
گردش�گري روس�تايي و ديكر فعاليتهاي روس�تايي، ارتباطات پيشين و پس�ين برقرار مي شود. 
وابستگي هاي فناورانه براي توسعه نواحي داراي جاذبه گردشگري به دسترسي به فناوری مناسب 
با ظرفيت پذيرش  گردش�گر از ضروريات اس�ت. اين آالت فناوري، روند ها و روشهاي استفاده 
در صنعت گردش�گري بايد از نظر فضايي و عملكردي يكپارچه ش�وند. اگر نوآوريه اي فناورانه 
متناسب با شرايط و نيازهاي محلي گردشگري روستايي باشد و به سطوح باالتر و پايين تر فناوری 

و داده هاي مربوطه مرتبط باشد، روند تحوالت توسعه ناحيه را تسريع مي كند.
    ارتباطات اجتماعي، نواحي گردش�گرپذير روس�تايي معم�واًل افزون بر فعاليته�اي اقتصادي، 
كانون انواع ارتباطات اجتماع�ي بين اين نواحي و مناط�ق اطراف آنها مي باش�ند، انواع و ميزان 
فعاليتهاي اقتصادي ناش�ي از گردش�گري روس�تايي اغلب با رويداد هاي اجتماع�ي در رابطه اند. 
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مكانهاي داراي جاذبه گردش�گري كه اغل�ب داراي انواع تس�هيالت اجتماعي مانند نمايش�ها، 
رستورانها، مراكز مذهبي و زيارتي هستند، نه تنها ساير روستاييان نواحي همسايه را براي مبادله 
كاال و خدمات جذب مي كنند، بلكه روس�تاييان ديگ�ر هم برای گذران اوقات فراغت و س�اير 

فعاليتهاي تفريحي به اين نواحي مراجعه مي كنند. 
    روابط خدماتي روستاهاي داراي جاذبه گردش�گري در يک حوزه گردشگري بايد در ارتباط 
نزديک با يكديگر باش�ند تا تبادل توزيع خدمات تجاري و اجتماعي تسهيل گردد. در اين زمينه 
الزم است، توجه شود كه هر نوع خدماتي به آستانه جمعيتي با ابعاد و تراكم خاص نيازمند است 
تا بتوانند مش�تري و تقاضاي كافي براي اس�تمرار آن كاال ي�ا خدمات را فراه�م آورد و امكان 

دسترسي بيشترين جمعيت را به خدمات عمومي با  كمترين هزينه  تأمين نمايد.
    در زمينه گردشگري روس�تايي آستانه جمعيتي وابس�ته به تعداد بازديدكننده از ناحيه گردش 
پذير است. هر چه تعداد بازديدكننده بيش�تر و تراكم جاذبه هاي گردشگري در محيط روستايي 
باالتر باشد، اقتصاد مقياس ايجاد ش�ده بيش�تر و ارائه خدمات با هزينه  پايين تر ميسر است. دامنه 
نفوذ خدمات نيز متفاوت مي باش�د. منظ�ور از دامنه نفوذ عبارت از فاصله اي اس�ت   كه خدمات 
مي توانند گسترش يابند يا مردم براي خريد و  استفاده از خدمات، آن فاصله را   مي  پيمايند. در 
زمينه گردشگري هر چه جاذبه هاي گردش�گري و به تبع آن ميزان جذب گردشگر بيشتر باشد، 

هزينه تأمين خدمات كمتر است. 
    در ه�ر ح�وزه گردش�گري الزم اس�ت، عملكرده�اي حكومتي، خدم�ات و مناب�ع در ميان 
سازمانهاي مختلف تقسيم ش�ود. در نتيجه ارتباط ميان روس�تاهاي حوزه، رشد مي يابد. ارتباطات 
بين سازمانهاي حكومتي نه تنها خدمات تس�هيالت و منابع بودجه را از راه سيستم فضايي توزيع 
مي كند بلكه به عن�وان راهي براي كس�ب حمايته�اي سياس�ي و اختيارات بيش�تر جهت انجام 

فعاليتهايي كه الزمه توسعه گردشگري است، عمل مي كند.
    مراحل حوزه بندي گردش�گاههاي روس�تايي : در هر منطقه اي كه سياست توسعه گردشگري 
در آن منباي توسعه مي باش�د، جهت مش�خص كردن مناسب ترين روس�تاها برای ايجاد حوزه 

گردشگري روستايي و به تبع آن سرمايه گذاري در مسير توسعه نيازمند طي مراحل زير است:
- جاذبه ها و توان گردشگري روستاها به تفكيک نوع جاذبه و ميزان جذب گردشگر شناسايي شوند.
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- طرح كالن توسعه روستايي منطقه مبنا قرارگيرد و طرح توسعه گردشگري در قالب اين طرح 
معرفي و اجرا ش�ود تا با اصول كلي حاكم بر س�اير س�ازمانهاي دس�ت اندركار توسعه روستايي 

همخواني داشته باشد.
- مستعدترين روستاها بر اس�اس موازين و معيارهاي گردشگري روس�تايي با ذكر نقاط ضعفها 
و قوتهای هر يک شناسايي ش�وند. در اين مرحله يک تحليل SWOT از روستاها و جاذبه هاي 

موجود در آنها موثر است. 
- بين عرصه هاي انتخاب ش�ده براي قرارگيري در حوزه گردشگري روس�تايي مقايسه صورت 
گيرد و يک روس�تا يا محدوده به عنوان بهترين معرفي گردد. اين روستا در واقع همان روستاي 
مركزي حوزه است كه هم از نظر دسترس�ي و هم از نظر نوع جاذبه گردش�گري نسبت به ساير 
روستاها بهترين می باشد و مي تواند با داشتن آس�تانه جمعيتي مناسب آماده توسعه زيرساختها و 
عوامل زيربنايي گردشگري روستايي و س�اير خدمات گردد. در اين مرحله حوزه نفوذ خدمات 
و تسهيالت بايد ساير روس�تاها را نيز ش�امل ش�ود. در غير اين صورت يا بايد حوزه هاي ديگر 
تشكيل ش�ود يا خدمات مكمل به ديگر روس�تاها ارائه گردد و يا اينكه در روس�تاهاي واقع در 

حوزه چند روستاي مركزي شناسايي شوند.
    گفتنی است كه براي انتخاب بهترين روستاها از ميان چندين گزينه، انجام يک فرآيند تحليل 
سلسله مراتبي با نظر كارشناس�ان گردش�گري و متخصصان منطقه اي و محلي سودمند است. در 
اين مرحله الزم اس�ت ابتدا توان گردش�گري هر روستا بررسي ش�ود و نقاط واجد جذابيت هاي 
گردشگري كه مساعد توس�عه گردشگري نيز هستند، مشخص ش�وند. جهت انتخاب روستاهاي 
برتر از ميان چندين گزينه كه از پتانس�يل باالتري نس�بت به س�اير گزينه ها برخوردارند، الزم 
است معيارهاي مناسبي مدنظر قرارگيرد. بدين منظور انجام س�فرهاي متعدد به منطقه و برداشت 

اطالعات الزم از منابع كتابخانه اي امري الزم و ضروري است.
  • معيارهايي كه مي تواند در فرآيند تحليل سلسله مراتبي مدنظر قرار گيرند، عبارت اند از: 
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فاصله ها و جاذبه هاي طبيعي روستا 
- كيفيت و كميت جاذبه هاي گردشگري روستا از نظر تعداد و توان جذب گردشگر

- فاصله نسبت به جاده هاي اصلي از نظر قابليت دسترسي 
- وجود منابع آب
- منابع انسان ساز

- جشنواره ها و رخداد هاي اجتماعي 
- فرهنگ پذيرش مهمان 

- وجود نيروهاي انساني متخصص، كاردان و آموزش ديده
- فعاليتهاي تفريحي محلي 

- خدمات عمومي روستايي مانند خدمات بهداشتي و اعتباري 
- منابع فرهنگي روستايي 

- خدمات حمل و نقل از نظر نوع و كيفيت وسايل حمل و نقل و فاصله دسترسي 
- آژانس ها و تورهاي مسافرتي و خدمات الزم براي آن

- وجود مراكز خريد همگانی
    در اين زمينه الزم اس�ت، توجه ش�ود كه هر ك�دام از اي�ن معيارها اهمي�ت و  وزن متفاوتي 
در برنامه ريزي حوزه هاي گردش�گري روس�تايي در هر منطقه دارند كه بايستی براي هر منطقه 
جداگانه و با نظر كارشناس�ان و متخصصان محلي همان منطقه تنظيم ش�ود. برخي زير معيارهاي 

مرتبط در اين زمينه مي  تواند به صورت زير مد نظر قرار گيرد:
    الف - فاصله از مراكز جمعيتي يا ش�هر: مثاًل كمتري�ن فاصله 10 كيلومتر بيش�ترين امتياز را 

مي گيرد و به صورت ترتيبي فواصل ديگر با امتيازهاي كمتر تنظيم مي گردد.
    ب - مناب�ع و جاذبه ه�اي طبيعي روس�تا: غارها، جنگله�ا، مراتع، كوهها، جان�وران و زندگي 

جانوري و گياهي، دره ها، تنگه ها، سواحل، درياچه ها، درياها، تشكيالت زمين شناسي و ... .
    پ - منابع آب: رودخانه، درياچه، ساحل ها، چشمه ها، باتالق ها، آبشارها و ...

    ت - منابع انس�ان س�از: مغازه هاي عتيقه فروش�ي، س�ايت هاي باس�تاني، خانه هاي روستايي، 
گذرگاهها و كوچه هاي سنتي روستا، مهمانخانه ها، موزه، آرامگاه نام آوران و دانشمندان، مكان 
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رويدادهاي تاريخي، پلها، س�اختمانها، زمينهاي كمپ، گورس�تانها، كليس�اها، مساجد، پاركها،  
كشتزارها، باغها، كتابخانه ها، رستورانها، باغ وحش ها، مراتع و مناطق حفاظت شده

    ث - جشنواره ها و رخدادهاي اجتماعي: مسابقات محلي، عروسي ها، مراسم سوگواری، مراسم 
آيينی، مراسم مذهبي، جشنهاي ملی و عيدها ...

    ج- فعاليتهاي تفريحي: تيراندازي با كمان، دوچرخه س�واري، قايق س�واري، ماهيگيري، شنا، 
اسب سواري، كوهنوردي، قايقراني، موج سواري، ديدار از پرندگان، گرد آوري قارچ و گياهان 

دارويي و...
    چ - منابع فرهنگي: آداب و رس�وم محلي و س�نتي، صنايع دس�تي و روس�تايي، غذاي محلي، 

موسيقي و رقص هاي محلي، حوادث مهم تاريخي هر روستا 
    ح - منابع انساني: فرهنگي، هنري، گروههاي محلي، س�ازمانه اي غيردولتي، اتاقهاي بازرگاني 

يا كشاورزي، شوراهاي محلي، اتحاديه هاي مختلف.
    يادآوري می ش�ود كه منابع انس�اني يكي از باارزش ترين منابع براي توس�عه پايدار به ش�مار 
مي روند و هر چه تعداد انجمن ها، گروهها، ش�وراها در محيط روس�تايي زيادتر باشد، اين محيط 

پوياتر می شود و امكان توسعه پايدار در آن بيشتر خواهد بود. 
    خ - خدمات مس�افرتي: هتلها، مهمانخانه ها، پانس�يون ها، رس�تورانها، پمپ بنزين، مكانيكي، 

بانكها، آژانس ها. 
    د - سيستم حمل و نقل: ش�امل درجه راههاي منطقه به لحاظ كيفيت مي باشد، بايد توجه نمود 
كه منطقه مورد نظر ما توس�ط راههاي كشور، خط آهن و يا خطوط اتوبوس�راني به ساير مناطق 
اتصال دارد يا نه. كيفيت سيستم اطالع رساني در طول مسير برای كمک به گردشگران داخلي و 

خارجي چگونه است.
    با طي اين مراحل و اعمال امتياز مناس�ب به هر كدام از معيارها مي توان يک منطقه روس�تايي 
را كه از بقيه مستعد تر است، مشخص نمود. در يک پروژه توس�عه گردشگري، روستاهاي واقع 
در يک حوزه گردش�گري مي توانند در قالب شبكه اي از راههاي گردش�گري، به صورت يک 
محور گردش�گري با يكديگر مرتبط ش�وند. اين نوع ارتباط گردش�گري مي تواند با ساير انواع 
ارتباطات فيزيكي تقويت ش�ود. با توجه به معيارهاي ذكرش�ده و همچني�ن موقعيت قرارگيري 
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روستا مي توان يک روس�تا را به عنوان مركز فعاليتهاي گردشگري روس�تايي برگزيد. هر چند 
ممكن است نتوان به چنين شناختي از يک روستاي واحد دست يافت. در اين صورت بيش از دو 

روستا يا ممكن است در يک پروژه تمام روستاها به طور يكسان مورد توجه قرار گيرند.
    مهم ترين نكته در حوزه بندي فعاليت گردش�گري روس�تايي تعين مناط�ق همگن از نظر نوع 
جاذبه گردشگري است. در كش�ور عمان مناطق گردش�گري را به صورت جاذبه هاي درجه 1، 
درجه 2 و درجه 3 تقس�يم بندي مي كنند. در هر كدام از اين مناطق جاذبه هاي مهم آنها شناسايي 
مي شود و با توجه به مسيري كه اين جاذبه هاي گردشگري قرار دارند، گشتهاي گردشگري چند 
روزه در نقاط مختلف كشور طراحي مي شود. با توجه به مدت زمان اين نوع گشتها و در صورتي 
كه نيازمند اقامت ش�بانه باشد، در طول مس�ير محورهاي گردش�گري، مكانهاي اقامتي و رفاهي 

طراحي مي شوند.
    همچنين در حوزه هاي كوچک گردشگري گشت هاي يک روزه كه مستلزم برگشت به محل 
اقامت فعلي اس�ت، طراحي مي شود. بنابراين نوع جاذبه هاي گردش�گري، تعداد و كيفيت آنها و 
فاصله دسترسي آنها به همديگر در تعيين حوزه فعاليت هر گردشگري روستايي الزم و ضروري 
هستند. تحليل جاذبه گردش�گري در اين كش�ور به منظور تعيين حوزه هاي فعاليت گردشگري 
مبتني بر سه گروه از جاذبه ها ساماندهي شده اس�ت: مناظر زيبا و ويژگيهاي محيطي، ويژگيهای 
فرهنگي و اجتماعي و بناهاي تاريخي. سپس يک تحليل جغرافيايي از چشم اندازهاي گردشگري 

روستايي كشور تهيه  می شود و در گروههاي يادشده ساماندهي و ارزيابي مي گردد.
    همچنين در طرح گردشگري عمان اشاره مي شود كه ريشه هاي فرهنگي اين كشور در شهرها 
و روستاهاي تاريخي  آن نهفته اس�ت و اين آباديها كانوني براي تجربه فرهنگ و سبک زندگي 
مردم محس�وب مي ش�وند. اين آبايها به طور وس�يع در س�ه گروه جغرافيايي طبقه بندي شده اند: 
اجتماعات ساحلي، كوهس�تاني و دش�تهاي بياباني مركزي و هر كدام از آباديهاي اين كشور با 
در نظرگرفتن عوامل متعددي مانند همگني، س�بكي يا دوره اي، ويژگي شهري، شكل ساختمان، 
محيط، وضعيت، س�طح عمومي فعالي�ت، فعاليتهاي خ�اص از قبيل جش�نواره ها و وجود بناهاي 
استثنايي دسته بندی شده اند. بر اس�اس اين ضوابط آباديها ارزيابي و باارزش 1 تا 5 ستاره تعيين 

شده اند براساس اين ارزشيابي مهم، آباديها از نظر فرهنگي به اين شرح تعيين شده اند:
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- آباديهاي با جاذبه درجه يک
- آباديهاي با جاذبه درجه باال 

- ساير آباديهاي دِيدنی
- آباديهايی با جاذبه هاي عالي اما در حال ويراني 
- آباديهايي با بناهاي انفرادي يا گروهي استثنائي

    يكي ديگر از جاذبه هاي گردش�گري كه در تعيين حوزه گردش�گري لحاظ مي ش�ود، بناهاي 
تاريخي است. مناطق باستاني و تاريخي با در نظرگرفتن دوره تاريخي آنها بازنگري شده اند:

- پيش از تاريخ )حدود 10000 تا 3000 سال پيش از ميالد(
- عصر مفرغ )حدود 3000 تا 1000 سال پيش از ميالد(

- عصرآهن )حدود 1000 سال پيش از ميالد تا 65 ميالدي(
- دوره آغازين اسالمي )حدود 650 تا 1650 ميالدي(

- دوره اسالمي )حدود 1650تا 1850 ميالدي(
  اين مناطق بر اساس ناحيه تعريف و از لحاظ جاذبه در سه گروه درجه بندي شده اند:

گروه الف: منطقه اصلي مناسب براي بازديد يک يا چند ساعته
گروه ب: منطقه اصلي براي بازديد كمتر از يک ساعت

گروه پ: منطقه كم اهميت تر با جاذبه بالقوه
    در اين ط�رح جاذبه هاي گردش�گري نهاده هاي مهمی ب�راي تدوين راهبرد و برنامه توس�عه 
گردشگري هستند. به عالوه طبق الزامات برنامه ريزي و بخش سياستهاي آن توصيه هاي عمومي 
زمينه اهميت حفظ بافتهاي باارزش ارائه ش�ده اس�ت. طبقه بن�دي حفظ بافته�اي تاريخي به اين 

صورت است:
طبقه  1 براي مرمت
طبقه 2 براي حفظ

طبقه 3 براي نگهداري
   همان طور كه ديده مي ش�ود، در كش�ور عمان بر بررس�ي و ارزيابي جاذبه هاي گردش�گري 
موجود و بالقوه تأكيد خاص شده اس�ت، زيرا يكي از اهداف مهم توس�عه گردشگري قراردادن 

برنامه ريزي کالبدي حوزه هاي گردشگري روستايي 296



آن بر محيط  ذاتي و طبيعي و فرهنگي كشور، جذب انواع گردشگران با عالئق خاص و عام است 
كه ارزش اين جاذبه ها را مي دانند. چون گردش�گري مبتني بر نسخه هاي ذاتي كشور است. انواع 
خاص از جاذبه ها، كازينوها و قمارخانه ها كه در س�اير كش�ورها هس�ت، در طرح گردشگري 
منظور نش�ده اس�ت. فقط توسعه گردشگري س�واحل براي اس�تفاده گردش�گران از كشورهاي 
مسلمان لحاظ شده اس�ت. ش�يوه برنامه  ريزي نيز مبتني بر طبقه بندي جاذبه ها و درجه بندي طبق 
سيستمهاي منس�جم اس�ت. اين درجه بندي اولويت مناطق براي توسعه گردش�گري را مشخص 
مي كند. تعيين حوزه گردش�گري نيز گام بعدي در اين فرآيند برنامه ريزي اس�ت كه بر اس�اس 
مالحظاتي از قبيل در دس�ترس بودن و محل جاذبه ها نس�بت به مقايسه س�ياحتي و مراكز محل 

اقامت گردشگران تعيين مي شود. )سازمان جهاني جهانگردي، 1379(
    در طرح منطقه اي تفريحي توسعه گردشگري ايالت »گوا« در هندوستان مشخص شد كه جاذبه 
اصلي براي گردشگران تفريحي كيفيت و گستره س�واحل دارای آب و هواي گرم است. هر چند 
گردش�گران از جاذبه هاي طبيعي، تاريخي و فرهنگي بازديد مي كنند، سرانجام در هتلهاي ساحلي 
اقامت مي كنند و براي بازديد از نواحي مركزي تورهاي روزانه مي گيرند. بنابراين تعيين حوزه هاي 
گردشگري از محل اقامت گردشگران تا نواحي در دسترس تورهاي يک روزه صورت مي گيرد، 
همچنين ظرفيت پذيرش نواحي ساحلي محل اقامت گردش�گران نيز تعيين كننده است. در زمينه 

گردشگران و گردشگری ايالتِ يادشده يادآوری نكته های زير ضروری است:
- گردشگران خارجي به صورت فصلي از ايالت ديدن مي كنند،

- گردشگران محلي كمتر در سواحل كه جاذبه اصلي گردشگري است اقامت مي كنند،
- نسبت شمار گردشگران خارجي به گردشگران محلي كمتر است،

    براس�اس تراكم گردش�گران در نواحي س�احلي كه محل اقامت عمده آنها اس�ت و همچنين 
ميانگين مدت اقامت آنها بايسته های سطح مطلوب توسعه در حوزه هاي گردشگري در دسترس 
محاسبه مي شود. ظرفيت پذيرش هر حوزه خاص گردشگري تعيين مي گردد تا تضمين كند كه 
انواع توسعه پيش�نهاد ش�ده و گس�ترده آنها از ظرفيتهاي محلي تجاوز نمي كند. )سازمان جهاني 

جهانگردي، 1379(
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الزامات کالبدي - فضايي در حوزه هاي عملکردي زيارتي
- دسترسي ها و شبكه معابر منتهي به جاذبه زيارتي بايد به نحوي طراحي شوند و توسعه يابند كه 

امكان دسترسي با وسيله نقليه براي گروههاي سني و جنسي متفاوت وجود داشته باشد.
- تأمين امكانات و خدمات رفاه�ي و اقامتي به صورت متمركز و در ارتباط با مس�تقيم با جاذبه  

گردشگري و يا حداقل در مسير دسترسي به جاذبه ضروري است.
- هماهنگي و يكپارچگي بافت موجود و جاذبه گردشگري و س�اماندهي شبكه هاي دسترسي و 

دسترسي معابر بافت به نحوي كه تعامل بافت و جاذبه به افزايش قابليتهاي هر دو بينجامد.
   رعايت حرايم مربوط به ميراث فرهنگي ، اوقاف و امور خيريه ، وزارت نيرو، گس�لها و س�اير 

سازمانها، ادارات و عوارض موجود الزامي است.
- حفظ و تحدي�د حدود توس�عه كالبدي باف�ت و كاربريه�اي پيش�نهادي در زمينه�ای باير و 
جلوگيري از تعرض به زمينهاي كش�اورزي يا بهره برداريهاي اقتصادي در برنامه ريزي كالبدي 

حوزه پيرامون جاذبه ضرورت دارد.
- رعايت س�طوح خدماتي و امكانات مورد نياز متناس�ب ب�ا حداكثر جمعيت زائ�ر و مراجعان 
به مراكز مذهبي و زيارتي و تعيين بهينه س�طوح و س�رانه آنها براي تأمين خدم�ات و امكانات 

ضرورت دارد.
- مكانيابي كاربريه�ا و خدمات رفاهي ، گردش�گري و ديگر امكانات، تس�هيالت و تجهيزات، 
بايد از س�ازگاري دروني ) در محوطه مداخله و طراحي( و بيروني ) س�ازگاري با بافت روستا و 
كاربريهاي موجود( برخوردار باشد. در غير اين صورت بايس�تي تدابير الزم براي جلوگيري از 

تزاحم و مشكالت احتمالي از پيش انديشيده شود.
- در ساخت و ساز ساختمانها و اجراي طرحهاي توسعه و عمران استفاده از مصالح بومي و محلي 
ضروري اس�ت. در غير اين صورت تدابير الزم براي جلوگيري از ناس�ازگاري بصري در مناظر 

كالبدي انديشيده شود.
- رعايت آيين نامه 2800 در ساخت و ساز و بناهای فيزيكي الزامي است.

الزامات کالبدي - فضايي در حوزه هاي عملکردي اجتماعي – فرهنگي
- تأسيس�ات زيربنايي، جاده ه�اي ارتباطي و ش�بكه هاي موجود يا پيش�نهادي ارتب�اط فضايي 
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روستاهاي حوزه و جاذبه ها را به يكديگر مرتبط سازد.
- در صورتي كه حوزه بر يک نوع جاذبه متكي اس�ت، تأمين امكانات و خدمات تفريحي براي 

پركردن اوقات فراغت و ايجاد تنوع در فعاليتها در سطح حوزه بايسته است.
- مركز ح�وزه با توجه ب�ه ظرفيت جاذبه و مي�زان جذب گردش�گر تعيين و ديگ�ر جاذبه ها و 

آباديهاي روستايي به نحو مناسبي با مركز حوزه پيوند يابند.
- ضوابط و مقررات ساخت وساز بناها در سطح حوزه يكسان و هماهنگ با وضعيت آن باشد.

- توزيع خدمات و امكانات در س�طح حوزه و تابع الگوي سلسله مراتبي و حداقل در دو مراكز و 
پيرامون ساماندهي شود.

- در حوزه هاي خطي خدمات اوليه و ضروري در فاصله مناس�ب توزيع گ�ردد و در حوزه هاي 
پهنه اي خدمات اوليه و ضروري در همه روستاها و مراكز گردشگري وجود داشته باشد.

- روابط عملكردي )به غير از گردش�گري( در ميان آباديهاي حوزه نباي�د مانع پيوند فيزيكي و 
كاركردي روستاهاي حوزه گردشگري شود.

الزامات کالبدي - فضايي در حوزه هاي عملکردي طبيعي
- بنا ب�ه ماهيت و محتواي فعاليت گردش�گري بايد در حوزه گردش�گري حداقلي از دسترس�ي 
در ميان نقاط و جاذبه هاي گردش�گري وجود داش�ته باش�د. اي�ن دسترس�ي در فعاليتهايي مانند 
كوه پيمايي و صحرانوردي مي تواند با مقياس عملكردي پياده روي طراحي ش�ود و در فعاليتهايي 

نظير دريانوردي سالمت دسترسي سواره مورد انتظار است.
- پراكنش خدمات )به ويژه در تفرجهای گسترده( در زمينه خدمات اوليه و ضروري و تمركز 

خدمات در حوزه هاي تک جاذبه اي ضروري است.
- براي ساخت و س�از و نأمين خدمات مورد نياز، حوزه كالبدي بايد بتواند زمينها و سطوح مورد 

نياز را تأمين نمايد.
- ارتباط دروازه ورودي حوزه كالبدي با نقاط پيراموني و مراكز ش�هري در س�طح شهرستان و 

استان  به نحو مناسبي برقرار گردد.
- محدوده و مرز حوزه هاي كالبدي با عناصر و لبه هاي طبيعي و يا نقاط پاياني مسير گردشگري 

منطبق گردد.
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- ارتب�اط و هماهنگ�ي حوزه ها با طرحهاي فرادس�ت و در ص�ورت مغايرت نح�وه تطبيق آنها 
بررسي گردد.

الزامات اجتماعي- فرهنگي گردشگري روستايي  
 الزامات اجتماعي- فرهنگي مشترک

ترويج فرهنگ پذيرش مهمان )مهمان نوازي(
    زيربناي توسعه هر كدام از شاخه هاي گردشگري، فرهنگ پذيرش بيگانه به منزله مهمان است. 
اين امر به ويژه در زمينه مناطق روس�تايي كه از ويژگيهاي خاصي در مقايس�ه با مناطق ش�هري 
برخوردارند، توجه بيش�تري را مي طلب�د و مي توان آن را  يك�ي از پيش نيازه�ا و الزامات مهم بعد 
اجتماعي � فرهنگي فعاليتهاي گردشگري در حوز هاي مختلف روستايي دانست كه در صورت بی 

توجهی توجه به آن، قطعًا برنامه هاي گردشگري را با اختالل عمده اي روبه رو خواهد ساخت.
    اگر هدف مهمان از سفر، گردش�گري در مناطق روستايي باش�د، بهتر مي تواند با مردم محلي 
ارتباط برقرار نمايد. مردم روس�تايي از ديدن آدمهاي ش�هري ثروتمند كه با تفاخر از كنارشان 
بگذرند و به حال زندگي مردم محلي تأسف بخورند، خوشحال نمي شوند. رضايت مردم محلي در 
ابراز فرهنگ و زندگي خودش�ان، به عنوان جاذبه اي كم نظير نهفته است. زبان، لباس، اشتغال و 
سطح تحصيالت روستاييان بنا به ضرورت شكل گرفته اس�ت و گردشگر نبايد موقعيت خود را 
بر آنان تحميل نمايد. اتاواش در اين باره معتقد است: در گردش�گري روستايي مهمان به آداب 
ميزبان احترام مي گ�ذارد و روابط و رفت�ارش را در چارچوب زندگي روس�تاييان قرار مي دهد. 
از اي�ن رو، بر پايه ارتباط�ات متقابل و برابر به عنوان يكي از پيش ش�رط ها، مي توان به توس�عه 

)1999 ,Jackson( .گردشگري روستايي اميدوار بود
    فرهنگ مهمان نوازي در روس�تاهاي ايران با توجه به آداب و رس�وم مردم محلي از يک سو 
و اعتقادات و باورهاي مذهبي آنان از س�وي ديگر، بس�يار متداول و رايج اس�ت. نوريان اس�تاد 
جهانگردي دانش�گاه پاريس پس از تحقيق درباره كش�ور هاي ايران، مص�ر و تركيه، نظرش را 
درباره گردشگري روستايي چنين بيان مي كند: جذابيت هاي روس�تاهاي ايران از مصر و تركيه 
بيشتر است. تنوع زندگي بين اقوام مختلف ايراني از يک سو و مهمان نوازي روستاييان ايراني از 
سوي ديگر، ايران را از لحاظ گردشگري روستايي بسيار غني تر نشان مي دهد. آنان از شكم خود     

برنامه ريزي کالبدي حوزه هاي گردشگري روستايي 300



مي زنند تا رضايت مهمان را فراهم آورند، ولي در تركيه و مص�ر هر چيزي قيمتي دارد. اين در 
صورتي است كه روس�تاييان ايراني دريافت پول در مقابل سرويس  دهي ش�ان را امري زشت و 

ناپسند مي دانند. 
    بنابراين به س�هولت مي توان دريافت كه از نظر فرهنگ پذيرش مهمان و رويه مهمان نوازي، 
در بيشتر روستاهاي ايران شرايط مناسبي برقرار اس�ت كه اين امر مي تواند نقش بسيار مهمي را 
در توسعه حوزه هاي گردش�گري در مناطق بيشتري از روستاهاي كش�ور داشته باشد. همگني و 
هماهنگي اين موضوع، در س�طح يک عرصه جغرافياي�ي مي تواند بر تعيين و س�اماندهي حوزه 

گردشگري موثر باشد.

مشارکت مردم روستايي در فعاليتهاي گردشگري 
    وقتي جوامع روس�تايي در قالب نهادهاي محلي، گروههاي داوطلب، ش�ركتهاي گردشگري، 
ات�اق بازرگاني، انجمن هاي ش�هرداري و به وي�ژه در قال�ب گروههاي متش�كل از مردم محلي 
وارد عرصه مش�اركت ش�وند، حوزه هاي گردش�گري در مناطق مختلف و در نتيج�ه فعاليتهاي 

گردشگري به ط ور موثرتري توسعه مي يابند.
    حضور و دخالت روس�تاييان در جريان برنامه ريزي، اجرا و نظارت ب�ر برنامه هاي مختلف در 
حوزه هاي گردشگري امري ضروري است، زيرا پروژه ها صرفًا با در نظرگرفتن اولويتهاي محلي 
محقق مي ش�وند. اگر مردم محلي از كمكه اي مالي، حمايتهاي فني و مشوق هاي كافي برخوردار 
شوند، مي توانند منابع روس�تايي خود را بر اساس ش�يوه ها و عملكرد هاي س�نتي خويش توسعه 
دهند. آموزش فنون مديريت و تأمين مالي براي مش�اغل كوچک، در اين زمينه عاملي ضروري 
محسوب مي ش�ود. كارشناس�ان بايد با ارايه خدمات مش�اوره اي خود، توجه جوامع روستايي را 
جلب كنند و آنان را نسبت به توسعه و گسترش صنعت گردشگري متعهد سازند. افزون بر اين، 
بايد تحقيقات مداومي در اين زمينه صورت گيرد ك�ه چگونه مي توان به حداكثر منافع اقتصادي 
از طريق گردشگري دس�ت يافت. با بهره گيري از دانش كارشناسان، روس�تاييان مي توانند نوع 
گردش�گري را كه خواهان آن مي باش�ند، تعيين كنند. مثاًل آنها شهرنش�يني با محيطي متراكم و 
شلوغ را ترجيح مي دهند يا يک محيط روس�تايي را كه مي تواند با منابع طبيعي و عاري از هر نوع 

 )1997,sharply and Richord( .آلودگي، به آنان آرامش هديه نمايد
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    آنچه كه از اين منظر بس�يارقابل توجه مي باشد و از الزامات گردش�گري روستايي به حساب 
مي آيد؛ فراهم كردن زمينه هاي عملي و اجرايي براي حضور واقعي تر بخش خصوصي در عرصه 
گردش�گري روس�تايي اس�ت. در اين فرآيند نبايد دولت به عنوان رقيب بخش خصوصي عمل 
كند، بلكه وظاي�ف دولت بايد به ابعاد سياس�تگذاري، نظ�ارت و حمايت مح�دود گردد و همه 
سرمايه گذاراي ها توسعه گردشگري روستايي و سايت ها و جاذبه هاي گردشگري و هم مديريت 
آنها به بخش خصوصي واگذار گردد. اين دو موضوع مس�تلزم برخ�ي مالحظات و راهكارهايي 
قانوني براي حضور بيشتر بخش خصوصي در گردشگري روس�تايي در كشور است. حوزه هاي 
گردش�گري نيز بايد براي تامين زمينه مش�اركت هر چه بيشتر مردم به نحوي س�امان يابند كه 
مورد نظر گروههاي مشاركت كننده باشند. تعيين مرزهاي حوزه و چگونگي انتخاب مراكز برتر 
در سطح حوزه بر مش�اركت مردم موثر اثر می گذارد و در جهت عكس آن مشاركت كنندگان 
براي تعيين حدود و مراك�ز برنامه خاص خ�ود را دارند. تعام�ل اين دو و در نظر گرفتن س�ود 

همگان بهترين روش به شمار مي رود. 

همکاري دولت و بخش خصوصي
    بدون ترديد يكي از الزامات مهم شكل گيري و توسعه فعاليتهاي گردشگري در مناطق مختلف 
درگيري و همكاري بخش خصوصي با نهادهاي دولتي و مردمي فعال در اين زمينه است. از آنجا 
كه گردشگري فعاليتي  يكپارچه مي باش�د، الزم اس�ت كه به طور مرتب گردهمايي سازمانهاي 
دولتي و مردم محلي با بخش خصوصي و خصوصًا س�رمايه گذاران در امور تجاري برگزار گردد 
تا كم كم حضور ش�بكه اي متش�كل از موسسات گردش�گري، موسسات آموزش�ي، سازمانها و 
تشكل هاي مس�تقر در حوزه هاي مختلف گردشگري روستايي پايه گذاري ش�ود. افزون بر اين، 
ماموريتها و وظايف مس�ئوالن امر در هر دو بخ�ش خصوصي و دولتي بايد به وضوح مش�خص 
گردد. چون جرح و تعديل ساختار ديوانس�االری به آسانی ممكن نيست، بخش خصوصي كه در 
برابر شرايط تغيير اقتصادي از انعطاف پذيري بيشتري برخوردار است، مي تواند نقش مهمي را در 
فراهم آوردن مهارته�اي كارآفريني، مديريت و بازاريابي ايفا نماي�د. همكاري موثر  بين بخش 
خصوصي و دولتي مي تواند از وسعت سياه چاله  اي كه مسئوالن دولتي دست اندركار گردشگري 
 sharply( .در آن گرفتار آمده اند، بكاهد و جبنه رقابتي گردش�گري روس�تايي را بيشتر نمايد
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حضور سازمانهاي غيردولتي در فعاليتهاي گردشگري روستايي
    سازمانهاي غيردولتي )NGOS( نهادهاي مس�قلي هستند كه برنامه ها و اولويتهاي خود را در 
چارچوب ش�رايط و نيازهاي اجتماعي پايه گذاري مي كنند و دولت در م�واردي كه برنامه ها و 
نقش ها و اولويتهاي اين دو همسو باشد، همراهي مي نمايند. در غير اين صورت با انتقادي سازنده 
از دولت در اصالح طريق ب�ه جامعه خدمت مي نماين�د. با توجه به اينكه س�ازمانه اي غيردولتي، 
تشكل هاي مردمي هستند و در بيشتر فعاليتهاي اجتماعي نقش فعالي دارند، در مقوله گردشگري 
نيز مي توانند نقش�هاي مهم�ي را ايفا نماين�د. به نحوي كه به نظر مي رس�د، حضور و مش�اركت 
NGOS در فعاليتهاي گردشگري روس�تايي به عنوان يكي از نيازها و الزامات توسعه فعاليته اي 
گردش�گري در محيط هاي روستايي مطرح باش�د. اين سازمانها در بخش گردش�گري مي توانند 
افزون بر متحول نمودن اقتصاد منطقه به پايداري مناطق گردش�گري نيز توجه كنند كه اين امر 
مي تواند با جلب نيروهاي مردمي، افزون بر كاهش پيامد هاي منفي گردشگري در ابعاد مختلف، 

به پايداري منابع طبيعي نيز توجه كند. 
    با توجه به شمار زياد سازمانهاي غيردولتي مي توان اهداف و وظايف زير را براي اين سازمانها 

در عرصه گردشگري روستايي عنوان نمود)مقصودي و شكر آرا، 1383(:

الف - تالش در جهت جلب مشارکت روستاييان 
- ارتقای س�طح كمي  وكيفي دانش و اخالق درزمينه پايداري محيط زيست و تبديل به مصارف 

عمومي. 
- انتشار نشرياتي در زمينه گردشگري ومعرفي مناطق جذاب روستايي و مساعدت در جلب نظر 

گردشگران.
- تبليغ در راس�تاي از بين بردن الگوهاي ناپايدار كه به واس�طه فعاليتهاي گردشگران در منطقه 

ايجاد مي شوند و تالش در جهت ايجاد الگوهاي توسعه پايدار گردشگري.
- معرفي مناطق ويژه اي برای ايجاد پارک ها و مناطق سياحتي و گردشگري در مناطق روستايي.

- ايجاد كميته هايي برای خدمات رس�اني، تبليغ، آموزش، حفظ و توجه به توس�عه پايدار مناطق 
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روستايي، كمكه اي بهداشتي، درماني و امدادي در حوادث پيش بيني نشده و ....
    آنچه مسلم اس�ت، نبود قوانين مناسب و جامع در كش�ور ما براي ثبت تشكل ها و مشكل اخذ 
مجوز فعاليت، يكي از مش�كالت عمده فراروي س�ازمانهاي غيردولتي است. س�ازمانهايی كه با 
توجه به اهميت و كارايیNGO ها مي توانند در ش�كل گيري و توس�عه حوزه هاي گردشگري 
روستايي نقش زيادی داشته باش�ند. رفع چنين موانع و مشكالتي و زمينه سازي براي تشكيل اين 
سازمانها، بايس�تی به منزله يكي از الزامات گردشگري روستايي، در دس�تور كار برنامه ريزان و 

مسئوالن ذي ربط قرار گيرد.
    مضافًا اينك�ه قوانين، ضوابط و دس�تور كار الزم بايد براي مش�اركت نهاده�اي غيردولتي و 
حيطه دخالت و حضور آنها در گردشگري روس�تايي تصويب و به اجرا گذاشته شود تا ميزان و 

حيطه هاي حضور آنها در حوزه گردشگري روستايي مشخص گردد.

ب - بررسي و جلب رضايت گردشگران روستايي
    يكي از شاخصهاي اجتماعي مهم به منظور بهبود وضعيت فعاليتهاي گردشگري در حوزه هاي 
مختلف، به مطالعه رضايت گردش�گران روس�تايي از نظر جنبه هاي مختلف همچون رضايت از 
رفتار گروههاي اجتماعي روس�تا، خدمات عمومي، امكانات محل اقامت و ... مربوط مي شود كه 
انجام آن به منظور حصول ش�ناخت از نيازها و مشكالت گردش�گران و در نتيجه جلب رضايت 
آنان امري ضروري به نظرمي آيد. بنابراين، در راس�تای بهبود و توس�عه فعاليتهاي گردش�گري 
در مناطق روستايي، بررس�ي ميزان رضايت مندي گردش�گران اهميت فراوانی دارد و نتايج  آن 

مي تواند براي برنامه ريزي و سياستگذاري در اين زمينه مبنا باشد.
   بررسي رضايت گردشگران حوزه هاي گردشگري روستايي از دو بعد امكان پذير است: 

    رضايت از رفتار گروههاي اجتماعي: گردشگران روستايي معموالً با گروههاي اجتماعي مختلفي 
مانند صاحبان اقامتگاهها يا كاركنان آنها، بوميان و ... رابطه برقرار مي نمايند. رفتار و نحوه برخورد 
هر يک از اين گروهها با گردشگران مي تواند تأثير فراواني بر فعاليت اي گردشگري بگذارد. براي 
نمونه هر چه ميزان رضايت گردش�گران از رفتار اقشار مختلف جامعه روس�تايي ميزبان، افزايش 
يابد، احتمال انتخاب مجدد آن منطقه در س�فرهاي آينده افزايش مي يابد. از اين  رو، در اين زمينه 
بايستي اقدامات الزم براي توجيه و آشناس�ازي مردم محلي نسبت به اهميت و چگونگي فعاليتهاي 
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گردشگري صورت پذيرد. برگزاري كالسه اي آموزشي براي مردم محلي، اطالع رساني مناسب به 
آنها براي افزايش آگاهي و ... در اين زمينه مي تواند بسيار موثر واقع گردد و در نهايت به افزايش 

ميزان رضايت گردشگران از ميزبانان روستايي بينجامد.
     رضايت از خدمات عمومي منطقه گردشگري: يكي ديگر از جنبه هاي اجتماعي گردشگري، 
رضايت گردشگران از خدمات عمومي ارائه ش�ده در مناطق گردشگري روستايي است. بررسي 
رضايت گردش�گران از خدمات عمومي ب�ا توجه به نوع خدم�ات ارائه ش�ده در مناطق مختلف 
مي تواند جنبه هاي گوناگونی را شامل ش�ود كه برخي از مهم ترين آنها عبارت اند از: رضايت از 

وضع آب، برق، تلفن همگانی، دارو و درمان، كيفيت مناظر طبيعي و ... . 

پ - صيانت از آداب و رسوم و فرهنگ مردم محلي
    مسلمًا يكي از اساسي ترين مسائل مطرح در گردشگري به ويژه در روزگارها، مسئله حفاظت 
و صيانت از آداب، سنتها و فرهنگ مردم روستايي در يک حوزه گردشگري خاص مي باشد كه 
اين مس�ئله به ويژه در مناطق روس�تايي به دليل تنوع باالي اين مناطق از نظر الگوهاي فرهنگي، 
آيين های سنتی و ... تأمل بيشتري را مي طلبد. اين نوع حفاظت، شامل حفاظت فيزيكي از آيين 
های سنتی و اش�يا و ... و حفاظت ناملموس از آداب و رس�وم، اعتقادات و ... مي شود. در هر دو 
حال تنها با طرحر يزي برنامه هايي مناس�ب و ساختار بندي ش�ده مي  توان توازن الزم را  در ميان 
الزامات رشد و گسترش گردشگري از يک س�وي و صيانت از سنتها و باورها و اشيای متعلق به 

ميراث فرهنگي از سوي ديگر برقرار نمود.
    دي ترن Dliterne اس�تاد دانش�گاه بروك�س، حفاظت را مس�ئله ای فرهنگ�ي مي داند كه 
مي بايستي به صورت هماهنگي توسط بنگاههاي گردشگري، متخصصان حفاظت و ساير عوامل 
دخيل در اين رابطه، در كنار يكديگر مطرح شود. وي چنين اظهار مي دارد كه بر اساس قاعده اي 
كلي براي آنكه يک اثر هنري مورد احترام مردم واقع ش�ود، بايس�تي آن را به مردم بشناسانيم. 
همچنين آنچ�ه كه در اينج�ا مي  تواند اهميت داش�ته باش�د، آن اس�ت كه مس�ئوالن بنگاههاي 
گردش�گری را - كه كمتر دغدغه رعايت ارزش فرهنگي اش�يا و محوطه ها را دارند و بيشتر به 
س�ود حاصل از فعاليت خود مي انديشند- نس�بت به موضوع حس�اس نماييم. در مناطق روستايي 
غالبًا - مردم محلي نسبت به ارزش برخي از اشيا و آثار باستاني آگاهي كمتري دارند- مي بايست 
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از طريق برنامه هاي مختلف اطالع رس�اني و آگاهي  سازي نسبت به پاس�داری و نگهداري آثار 
فرهنگي اق�دام نمود، چرا كه اي�ن موضوع تنها با مش�اركت و همكاري مردم محل�ي امكانپذير 

)2000 ,Herreman( .خواهد بود
    حوزه هاي گردشگري و فعاليتهاي گردشگري در مناطق روستايي بايستي بيشتر و حساس تر از 
ساير گردشگريها به حفاظت و صيانت از فرهنگ بكر روستايي توجه نمايد. اين موضوع با بررسي 

هاي محلي و دقيق مي تواند حوزه گردشگري و نحوه سامان يابي آن را تحت تاثير قرار دهد.  

ارزيابي اثرات اجتماعي � فرهنگي گردشگري روستايي 
    همان گونه كه مي دانيم، گردش�گري افزون بر اثرات مثبت در جوامع روستايي در صورت نبود 
برنامه ريزي و مديريت درست مي  تواند برخي مشكالت اجتماعي � فرهنگي را نيز پديد آورد. براي 
مثال ممكن است به واسطه پاگرفتن ايستارهاي معرفي گردشگري، مردم محل به ويژه جوان ترها 
دچار عارضه تشبه به بيگانگان  ش�وند و از الگوهاي رفتاري و پوش�اكي گردشگران تقليد نمايند، 
تقليدي كه بدون شناخت تفاوت پيش�ينه هاي فرهنگي و موقعيت  اجتماعي، اقتصادي گردشگران 
صورت مي گيرد. به همين دليل، يكي از ضرورتها و الزامات فعاليتهاي گردشگري در بعد اجتماعي، 

ارزيابي و برآورد پيامدها و تبعات گردشگري به منظور بهينه سازي آن مي باشد. 
    اين برآورد نيز بسته به آنكه گردش�گري مورد بحث، پيش�اپيش وجود داشته يا گردشگري 
بالق�وه اي در مرحل�ه برنامه ريزي باش�د، تفاوت خواه�د داش�ت. در حالت نخس�ت مي توان از 
بررسي هايي كه قباًل صورت گرفته استفاده كرد و گردشگران را از نظر انگيزه و ميزان رضايت 
خاطرش�ان و جمعيت محلي را از نظر تغييرات اجتماعي � فرهنگي قابل اس�تناد به گردش�گري  
بررس�ي كرد. اما در حالت دوم، بايد ب�ا مددگرفت�ن از مطالعاتي كه قباًل ب�راي مقاصد ديگري 
)مطالعات جامعه شناختي يا جغرافيايي( به اجرا درآمده اند،  به تجزيه و تحليل ساختارهاي بالفعل 

و ارزشهاي محلي مردم روستايي اقدام كرد.
    وانگهي، در اي�ن حالت از بررس�ي موقعيتهاي مش�ابهي هم ك�ه در ديگر نقاط وج�ود دارد، 
مي توان سود برد. اما مهم ترين روش، مش�ورت با مردم و مقامات ملي و محلي در باره آن دسته 
از طرحهاي گردشگري است كه زندگي روزمره مردم را دس�تخوش تغييراتي مي سازند. مشهور 
است كه ناديده گرفتن هر چيز، معمواًل موجب تبديل آن به يک مانع مي شود و عامل انساني نيز 
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از اين قاعده مستثني نيست. تجربه نشان داده اس�ت كه علت شكست يا به  اجرا درنيامدن برخي 
طرحهاي گردشگري اين اس�ت كه در مورد آنها هرگز مش�ورتي با مردم محل صورت نگرفته 
است و آنان نيز به طور طبيعي به مقاومت در برابر طرحهاي ياد شده برخاسته اند. )طيب، 1375(

الزامات و ضرورتهاي اجتماعي و فرهنگي حوزه هاي گردشگري زيارتي 
    چنانچه حوزه تأثير جاذبه گردش�گري در پيرامون از يک نقطه و مكان خاصي فراتر مي رود، 
تع�ارض اجتماعي و ناس�ازگاري اجتماعي � فرهنگ�ي مي تواند بر جذب گردش�گر تأثير منفي 
بگذارد. از اين رو همگني اجتماعي � فرهنگي از اصول اساسي يک حوزه گردشگري با عملكرد 

زيارتي است.
    با توجه به تمركز زماني و مكاني گردش�گري زيارتي ، جلب مش�اركت س�اكنان روستاهاي 
پيرام�ون جاذب�ه در تأمين امكان�ات و خدم�ات گردش�گري و مديري�ت و س�اماندهي حوزه 

گردشگري ضرورت دارد.
    تأمين امنيت اجتماعي گردشگران و تمهيد الزم براي ايجاد حس رواني امنيت در سطح حوزه 
الزامي اس�ت. حضور نيروهاي ويژه تأمين امني�ت از جمله نيروهاي انتظام�ي ، نيروهاي مردمي 
مسئول در تأمين امنيت و سازمانها و نهادهاي ديگر بر تأمين امنيت رواني و اجتماعي تأثيرگذار 
است. اين موضوع به ويژه در مواردي كه جاذبه در منطقه كوهستاني و دور از مناطق مسكوني و 

شهري قرارگرفته، ضرورت بيشتري پيدا مي كند.
    برنامه ريزي براي پيامدهاي تغييرات اجتماعي ناش�ي از حضور گردشگران در حوزه روستايي 
و آمادگي براي كاه�ش اثرات و پيامدهاي منف�ي آن از الزامات اصل�ي برنامه ريزي حوزه هاي 
گردش�گري اس�ت. در اين زمينه گرچه گردش�گري مذهبي و زيارتي پيامدهاي منفي كمتري 
نس�بت به س�اير انواع گردش�گري دارد، ورود جوامع غيربومي در حوزه هاي روستايي مي تواند 

تبعات مثبت و منفي داشته باشد.

الزامات و ضرورتهاي اجتماعي و فرهنگي حوزه هاي گردشگري اجتماعي
    حوزه گردشگري اجتماعي � فرهنگي بايد از وحدت و هماهنگي و همگني اجتماعي � فرهنگي 
برخوردار باش�ند. با وجود اين، چنانچه تنوع قومي � فرهنگي  باع�ث هم افزايي قابليت جاذبه هاي 
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اجتماعي � فرهنگي مي ش�ود با تمهيد اقدامات  و برنامه مشخص براي جلوگيري از ناسازگاريهاي 
اجتماعي تعيين حوزه اجتماعي � فرهنگي با قوميتها و فرهنگهاي متفاوت مشكلي ندارد. 

   روابط بين آباديها و نقاط روستايي يک حوزه نبايد مانع توسعه گردشگري باشد.
   گردش�گري اجتماعي بايد كاماًل هماهنگ و منطبق بر آداب و رس�وم و ارزش�هاي فرهنگي 

حوزه  بوده و قباًل اين موارد به آگاهي گردشگران رسيده باشد.
    حد نصاب جمعيت ساكن و ظرفيت جذب گردشگر در يک حوزه به اندازه اي باشد كه   دست 
كم ايجاد تأسيسات اقامتي و خدمات رفاهي براي يک روز در مراكز حوزه را توجيه پذير سازد.

الزامات و ضرورتهاي اجتماعي و فرهنگي حوزه هاي گردشگري طبيعي
    تعداد گردشگر بايس�تي با توان و ظرفيت طبيعي يک حوزه گردش�گري تناسب داشته باشد. 
اين تعداد به اندازه اي باشد كه امكانات و خدمات رفاهي و گردشگري براي اقامت و گردش در 

طول يک روز قابل توجيه باشد.
    تفاوتهاي اجتماعي � فرهنگ�ي و تعارضهاي احتمالي نبايد مانع از اس�تفاده بهينه از ظرفيت ها 
و توانهاي طبيعي يک حوزه گردشگري باش�د. بنا براين گرچه همگني اجتماعي � فرهنگي در 
يک حوزه گردش�گري طبيعي الزامي نيست، ناس�ازگاريها و تفاوتهاي اجتماعي � فرهنگي كه 

رقابتهاي ناسالم يا موانع ناخواسته  اي براي توسعه گردشگري ايجاد نمايد، توصيه نمي شود.
    تغييرات اجتماعي ناشي از توسعه فعاليتهاي گردشگري در حوزه كالبدي بايد مديريت شود و 

مراكز ايجاد تحول و حفظ هويت  و ارزشهاي اجتماعي در حوزه مشخص گردد.

الزامات و نيازهاي اقتصادي گردشگري روستايي
   گردشگري در جهان امروز جايگاه ويژه اي را در اقتصاد كشورها به خود اختصاص داده است.  به 
همين دليل از اين بخش به عنوان صنعت گردشگري ياد مي كنند. حوزه گردشگري افزون  بر نقش 
مهمي كه در مبادالت اجتماعي- فرهنگ�ي و فراهم كردن زمينه براي تفريح�ات و گذران اوقات 
فراغت فراهم مي كند، درآمد و اثرات اقتصادي زيادي را براي مناطق و جوامع به وجود مي آورد. به 
همين دليل در برخي مناطق تنها پتانسيل براي توسعه اقتصادي، توانمندي ها و امكانات گردشگري 

آنهاست، به گونه ای كه اين مناطق به عنوان مناطق ويژه گردشگري تلقي مي شوند.
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به دليل اهميت و نقش گردشگري روستايي در توس�عه اقتصادي روستاها، گسترش گردشگري 
روستايي نيازمند برخي الزامات اقتصادي است كه عمده ترين آنها به شرح زير  بررسي شوند.

الزامات و نيازهاي اقتصادي مشترک
شناخت بازار براي محصوالت گردشگري روستايي

    يك�ي از عوامل ض�روري براي موفقي�ت فعاليته�اي گردش�گري در جذب گردش�گران به 
حوزه هاي گردشگري روس�تايي خاص، مسئله بازاريابي در گردشگري اس�ت. براي اين منظور 
ابتدا باي�د از طريق پژوهش�هاي علمي اطالعات الزم در مورد ش�رايط بازار ب�راي فرآورده هاي 
گردشگري گرد آوري ش�ده تا از اين راه بتوان بر مبناي تجزيه وتحليل داده هاي به دست آمده، 

برنامه ريزي بهتر و مناسب تري برای انجام فعاليتها صورت گيرد.
    با توجه به اين امر در وهله نخس�ت واحدها و مؤسس�ات فعال در عرصه گردش�گري ملزم به 
تحقيق در بازار و كسب آگاهي نسبت به شرايط موجود مي باشند. در اين زمينه، هدف از تحقيق 
در بازار درک و تحلي�ل عوامل كلي�دي مرتبط با يک ب�ازار خاص و محيط اطراف آن اس�ت. 
به دليل طبيعت خاص فرآورده هاي گردش�گري، ه�ر مرحله از تحقيق در بازار بايد متناس�ب با 
اهداف طرح مربوط انجام گيرد. تحقيق در بازار مس�تلزم تحليل محي�ط اطراف، به ويژه عرضه و 

تقاضا، برنامه زمان بندي،كنترل  ها و هزينه هاست. )وال وبيچريل، 1384(
    به عبارت ديگر، هدف تحقيق در بازار بررس�ي فرضيات مختلف و تبديل آنها به واقعي  ترين 
راه حلها است. اين تحقيق براساس نظرخواهي از مردم روستا در ارتباط با جاذبه هاي گردشگري 
روستايي و يا نظرخواهي از گردشگران روس�تايي انجام مي گيرد. حاصل اين نظرخواهي مشتمل 
بر اطالعات كمي و كيفي در زمينه توسعه گردشگري روستايي است. مهم ترين ابزار تحقيق در 
اين نظرخواهي، تنظيم پرسشنامه  اس�ت. نظر خواهي سبب دستيابي به يک سري اطالعات دربارة 
رفتار مصرف كننده نسبت به يک كاالي خاص مي گردد. همچنين نظرخواهي، سبب روشن شدن 
طرز فكرها، واكنش ها و تعصبات )سياس�ي، فرهنگي، اقليمي و اجتماعي( نس�بت به حوزه هاي 
گردشگري مورد نطر مي شود. اين موضوع در شناخت توان گردشگري نواحي روستايي مختلف 

كشور بسيار حائز اهميت است. 
    به هرحال، يكي از جنبه هاي مهم بعد اقتصادي فعاليتهاي گردش�گري روس�تايي، ش�ناخت و 
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تحقيق در بازار براي توس�عه بهتر و جلب همه عوامل ذي نفع و درگير در فعاليتهاي گردشگري 
به ويژه بخشهاي خصوصي و سرمايه گذاران مي باش�د. غفلت و  بی توجهی به مسئله مي تواند  به 
ايس�تايی و انفعال فعاليتهاي گردش�گري منجر گردد. ب�ه همين دليل در هر حوزه گردش�گري 
مركز يا مراكزي بايد براي اين منظور سامان يابد تا اين مس�ئوليت را برعهده بگيرند. در مركز 
حوزه و يا نواح�ي پيرامون جاذبه و ني�ز دروازه هاي ورودي هر حوزه گردش�گري مي تواند اين 

فعاليت صورت گيرد.

بازاريابي فرآورده هاي گردشگري
    بخش�هاي دولتي، خصوصي و س�ازمانهاي غيردولتي فعال در گردشگري روس�تايي و جوامع 
محلي براي اينك�ه بتوانند در صحن�ه رقابت بازار صنعت گردش�گري به فعالي�ت بپردازند، بايد 
مشتريان خود را بشناسند و از خواسته آنان آگاه شوند. همچنين بايد بتوانند مشتريان بالقوه را از 
محصوالت و خدمات خود در مناطق روستايي آگاه سازند، آنها را متقاعد كنند و به ايشان تلقين 
نمايند كه به سود شان اس�ت كه به صورت مش�تريان واقعي آنها درآيند و به محلها و مقصدهاي 
مورد نظر در حوزه هاي مختلف گردشگري روستايي كه با همين هدف تدارک ديده شده است، 
مسافرت نمايند. بازاريابي در صنعت گردش�گري به اين امور مربوط مي شود. اهميت فعاليتهاي 
بازاريابي در گردشگري تا اندازه اي اس�ت كه حضور موفق و اثربخش عوامل مختلف در صحنه 

گردشگري تا اندازه زيادي به اين فعاليتها بستگي دارد. )گي،1385(
    با توجه به اينكه گردش�گري روستايي در ايران با سبک و س�ياق موجود، مراحل اوليه توسعه 
خود را طي مي پيمايد و هن�وز ابعاد و دامنه اين حوزه به طور كامل معرفي نش�ده اس�ت و مردم 
نيز در زمينه گردشگری روس�تايی ش�ناخت الزم و كافي به دس�ت نياورده اند،  بازاريابي برای 

محصوالت گردشگري روستايي از الزامات اساسي است.
    بس�ياري از مردم تصور مي كنند كه بازاريابي، همان تبليغاتي اس�ت كه در تلويزيون و س�اير 
رسانه هاي گروهي به نمايش گذاشته مي شود. در حالي كه اين نوع تبليغات فقط يكي از ابزارهاي 
بازاريابي اس�ت و تنها جنبه اي از آن را در برمي گيرد. اگر چه تبليغات و اطالع رس�اني در جهت 
رش�د فروش، يكي از فعاليتهاي مهم بازاريابي اس�ت؛  بازاريابي در برگيرنده فعاليتهاي متعدد و 
همچنين كسانی است كه دست اندركاران اصلي صنعت گردش�گري روستايي هستند، به همين 
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سبب، بازاريابي، در نظام گردشگري فعاليتی گسترده به شمار می آيد.
    فعاليته�اي بازاريابي در حوزه هاي گردش�گري روس�تايي بنا به ش�رايط خ�اص اين حوزه ها 
و نامش�خص بودن مش�تريان و انتظارات و خواس�ته هاي آنان، از اهميت دو چندان�ي برخوردار 
مي ش�ود. البته در اين زمينه رهيافت مش�خص و ثابتي براي بازاريابي در گردش�گري روستايي 
وجود ندارد، اما با توجه و اعمال سياس�تهاي زير مي تواند در اين زمينه س�ودمند باش�د و س�بب 

)1994,witle( .شكوفايی گردشگري در محيط هاي روستايي گردد
- تعيين فوايد و منافع اقتصادي، زيس�ت محيطي و اجتماعي � فرهنگي ناش�ي از نتايج فعاليتهاي 

گردشگري روستايي؛
- تبيين كليه جزئيات مربوط به محيط روس�تايي و حوزه اي كه گردشگران براي بازديد به آنجا 

مي روند؛
- توجه به ميزان توس�عه يافتگي زمينه هاي اقتصاي، اجتماعي- فرهنگي و محيطي در يک حوزه 

گردشگري روستايي؛
- مقايسه محصوالت يا نتايج گردش�گري با نتايج يا محصوالت توليدي در ديگر بخشهاي بازار 

گردشگري.
    به هر حال حوزه گردش�گري بايس�تي براي بازارياب�ي فراورده ها و محصوالت گردش�گري 
برنامه داشته باشد و وظيفه و مسئوليت آن در نظام تقسيمات كالبدي درون حوزه بر عهده يک يا 

چند آبادي گذاشته شود.

توزيع عادالنه منافع گردشگر
    گردش�گري منافع متع�ددي از قبيل ايجاد اش�تغال، افزايش درآمد دول�ت و بوميان، مبادالت 
اقتصادي و جرياني س�رمايه و پول را به ارمغان مي آورد. اما بسياري از جوامع بومي ممكن است 
به دليل اينكه منافع اقتصادي فعاليتهاي گردشگري عمدتًا نصيب كارآفرينان و سرمايه گذاران و 
جوامع شهري بشود و ميزان بازگشت سرمايه به جوامع روستايي بسيار اندک باشد، آسيب ببينند. 
مثاًل تسهيالتي مانند اقامتگاه، هتلها و دفترهای گردشگري اكثراً متعلق به سرمايه  گذاران شهري 
است و بيشترين سود را آنان به دست مي آورند. خوراک و نوش�يدني و ديگر اقالم ضروري در 
محل توليد نمي شوند و معمواًل از خارج روستا  می آيند. درآمدهاي حاصل از عوارض و مالياتها 
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مس�تقيمًا جذب جوامع روس�تايي نمي گردد، بلكه به دولت مركزي پرداخته مي ش�ود. مشاغل و 
پست هاي سطح پايين به نيروي كار محلي واگذار مي ش�ود و فرصتهاي اشتغال براي مردم محلي 

بسيار محدود است.
    بديهي است كه درصورت بی  توجهی به توزيع عادالنه منافع ازگردشگري در ميان روستاهاي 
مختلف يک حوزه گردش�گري خاص، اين مس�ئله مي تواند به آثار زيانباري از نظر اقتصادي و 
اجتماع�ي در حوزه هاي گردش�گري بينجامد. از اين رو به نظر مي رس�د براي توس�عه فعاليتهاي 
گردشگري در مناطق و حوزه هاي گوناگون به عنوان يكي از نيازها و الزامات مهم، برنامه ريزان 
و سياستگذاران بايس�تي از اقداماتي براي توزيع عادالنه منافع گردشگري پشتيبانی نمايند تا همه 
روستاهاي يک حوزه گردشگري و افراد ذي نفع در آن از مزاياي فعاليتهاي گردشگری بهره مند 
گردند. اين امر منجر به بهبود سطوح توس�عه اقتصادي- اجتماعي در مناطق روستايي مي گردد و 

بر كاهش فقر تأثير مي گذارد.
    بنابر اين حوزه گردشگري بايستي همزمان دو اقدام جدي را در اين زمينه به انجام دهد:

- جلوگيري از خروج منافع گردشگري به خارج از حوزه؛
- توزيع منافع گردشگري در سطح حوزه و جلوگيري از تمركز آن در پيرامون جاذبه.

سرمايه گذاري در توسعه منابع انساني
    اصواًل گردشگري يک نوع فعاليت خدماتي است و شمار فراوانی از كساني كه يک گردشگر 
با آنها روبه رو مي شود و براي تأمين نيازهاي اساس�ي و تفريحاتي خود به آنها مراجعه مي نمايد، 

در موفق شدن يک منطقه يا حوزه گردشگري خاص نقش حياتي و مهمي ايفا مي كند.
    در ضمن، گردش�گري نوعي فعاليت مهمان پذيري و مهمان نوازي اس�ت، بنابراين زماني كه 
خدماتي ارائه مي ش�ود، مس�ئله صميميت و لطف ارائه كننده خدمت اهميت زيادي پيدا مي كند. 
تخصص، مهارتهاي اثربخ�ش در برقراري رابطه و تعام�ل با ديگران، كاراي�ي و رعايت احترام 
هنگام ارائه خدمت، مواردي نيس�تند كه در خأل رخ  دهند، بلكه مستقيمًا نتيجه سرمايه گذاريهايي 

هستند كه در زمينه آموزش و پرورش افراد ايجاد مي شوند. )گي، 1385(
    با توجه به اين مس�ئله روش�ن اس�ت كه يكي از الزامات و ضرورتها براي موفقيت فعاليتهاي 
گردشگري به ويژه در مناطق روس�تايي - كه افراد آگاهي و ش�ناخت كمتري در زمينه پديده  
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گردش�گري دارند- آموزش و توس�عه منابع انس�اني درگير در اين فعاليتهاس�ت كه اين امر نيز 
به نوبه خود مس�تلزم توجه همه عناصر درگير در فعاليتهاي گردش�گري به منظور مش�اركت و 

سرمايه گذاري براي بهبود كيفيت منابع انساني مي باشد.
   حوزه هاي گردشگري بايس�تي مراكزي را براي تربيت نيروي انس�اني و آموزش كاركنان و 
نيز مردم به وجود آورند. از اين رو ، س�رمايه گذاري در آموزش و تربيت نيروي انساني و وجود 
مراكزي از اين دست، هم به عنوان الزام و ضرورت است و هم به مثابه معياري براي ساماندهي و 

تعيين حدود حوزه گردشگري نقش ايفا مي كند.

الزامات و نيازهاي اقتصادي حوزه هاي گردشگري مذهبی و زيارتي
    توسعه گردش�گري مذهبي و تأمين خدمات و امكانات متكي به سرمايه هاي خرد و مردمي در 
سطح حوزه صورت گيرد. استفاده از روش�هاي تأمين مالي سنتي و اسالمي در توسعه گردشگري 

مذهبي ضروري است.
    منافع ناش�ي از گردش�گري مذهبي بايد در س�طح حوزه توزي�ع گردد. واگ�ذاري خدمات و 
امكانات گردش�گري به ساكنان روس�تاهاي حوزه، اجازه دادن به ساكنان روس�تاهاي ديگر در 
سرمايه گذاريهاي خدماتي و زيربنايي از جمله روش�هايي است كه مي تواند منافع حاصل از طرح 

را توزيع نمايد.
    ايجاد فرصتهاي الزم ب�راي بازاريابي و فروش توليدات محلي، صنايع دس�تي و ديگر خدمات 

روستايي به افزايش بازگشت منافع حاصل از گردشگري به جامعه محلي كمک مي كند.

الزامات و نيازهاي اقتصادي حوزه هاي گردشگري اجتماعي و فرهنگي
- آباديها و روستاهاي داراي جاذبه در يک حوزه، از همگني نسبي درآمدي برخوردار باشند.

- فعاليتهاي اقتصادي مجموعه روس�تاهاي حوزه از همگني نس�بي برخوردار باشد و در صورت  
تفاوت و تباين اقتصادي از پيش تمهيدات الزم براي جلوگيري از بروز آثار منفي و اس�تفاده از 

تفاوتهاي موجود انديشيده شود.
- ظرفيت و تعداد گردشگران  يک حوزه به اندازه اي باشد كه استقرار خدمات  و امكانات براي 

اقامت يک روزه  گردشگران توجيه پذير گردد.
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- فعاليتهاي گردشگري مكمل فعاليتهاي حوزه گردشگري باشد.

الزامات و نيازهاي اقتصادي حوزه هاي گردشگري طبيعي
- فعاليتهاي اقتصادي حوزه گردش�گري نبايد با گردش�گري طبيعي منافات داش�ته باش�ند و در 
تعارض قرارگيرند. بدين ترتيب فعاليتهاي�ي كه آلودگي صوتي، آلودگي ه�وا و آلودگي آب 

ايجاد مي كنند، نبايد در يک حوزه گردشگري طبيعي قرارگيرند.
- هماهنگي و همگني فعاليتهاي اقتصادي و س�ازگاري آنها با فعاليتهاي گردش�گري در تعيين 

حوزه هاي كالبدي گردشگري طبيعي ضروري است.
- حوزه تأثير اقتصادي جاذبه هاي طبيعي براي تعيين مرزهاي حوزه كالبدي گردش�گري طبيعي 

بايد مد نظرقرارگيرد.
- س�رمايه گذاري خصوصي و راههاي جذب منابع  و س�رمايه هاي بخش غيردولتي براي تكميل 
و توسعه خدمات گردشگري در حوزه كالبدي گردش�گري مي تواند يكي از ضوابط و معيارهاي 

اصلي برنامه ريزي و تعيين حوزه كالبدي گردشگري طبيعي باشد.

نيازها و الزامات نهادي- مديريتي فعاليتهاي گردشگري روستايي

الف - نيازها و الزامات نهادي- مديريتي مشترک
    در قالب تبيين الزامات نهادي- مديريتي فعاليتهاي گردشگري روستايي و بر پايه يک فرآيند 
برنامه ريزي كارآمد براي توس�عه آن، تحليل معيارهايي مانند تعداد ط�رح و برنامه هاي محلي و 
منطقه اي براي گردشگري روس�تايي و همچنين ميزان مشاركت س�ازمانهاي محلي و مردمي در 
طرح و اجراي برنامه ه�اي مربوطه ضروري اس�ت. در اين زمينه مي توان براي عناصر س�ازماني 
اقداماتي مانند حفظ محيط طبيعي روستاها، كاهش تضادهاي قومي فرهنگي و مشكالت اجتماعي 
مربوط به آن و حفظ و نگهداري از آداب رسوم و ميراث س�نتي و بومي روستايي در روستاهاي 

داراي جاذبه گردشگري را جزئي از الزامات نهادي � مديريتي لحاظ كرد. 
•بهبود فرآيند برنامه ريزي گردش�گري روس�تايي به ويژه در زمينه هاي حف�ظ روند پايداري و 
همچنين افزايش درآمدهاي گردشگري نيازمند عناصر نهادي � مديريتي است كه مي توان آنها 
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را به اين شرح بيان كرد:
- تعيين جايگاه مش�خص و ويژه در ساختار س�ازماني نهادهاي حوزه گردش�گري نظير سازمان 

ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي براي گردشگري روستايي. 
- توسعه گردشگري روستايي در چارچوب توسعه ملي كشور صورت گيرد.

- الزم است برنامه ريزي توسعه گردشگري، يک برنامه  جامع باشد كه اين امر مستلزم دخالت همه 
سازمانهاي دست اندركار و همچنين نهادهاي محلي و سازمانهاي غيردولتي و خصوصي است.

- اصول برنامه ريزي بايد مبتني بر فرهنگ جامعه محلي و بر اس�اس الگوه�اي مورد احترام آنها 
شكل گيرد.

- توجه به اصول پايداري در صنعت گردشگري روس�تايي و همچنين معيارهاي برابري، عدالت و 
توزيع درآمد مي تواند تضمين كننده مشاركت جوامع محلي در گسترش گردشگري روستايي باشد.

- اعمال پايش )كنترل( و نظارت در كليه امور و مراحل برنامه ريزي گردش�گري برای اطمينان 
از دستيابي به اهداف و ارائه بازخورد جهت اصالح الزم است

- ساختار سازماني به ويژه دفاتر گردشگري دولتي و اتحاديه هاي جهانگردي بخش خصوصي مانند 
اتحاديه هتلها و ... بايد گردشگري روستايي را در متن برنامه هاي گردشگري خود قرار دهند.

- اجراي برنامه هاي آموزش�ي و آماده س�ازي افراد و مؤسسات فعال در گردش�گري برای كار 
موثر در امور گردشگري روستايي

- فراهم بودن س�رمايه  مالي به منظور توسعه جاذبه ها، تس�هيالت، خدمات و تأسيسات زيربنايي 
گردشگري و ايجاد سازوكارهايي براي جلب سرمايه گذاري در گردشگري روستايي.

- تدوي�ن برنامه ه�اي بازارياب�ي و تبليغات�ي جهت شناس�اندن جاذبه ه�اي مناطق روس�تايي به 
گردش�گران و ترغيب آنه�ا به بازدي�د از مناط�ق روس�تايي و ايج�اد تس�هيالت و خدمات و 

اطالعات رساني گردشگري در مناطق روستايي كه داراي جاذبه هاي گردشگري هستند.
    بديهي اس�ت در تمام مراحل برنامه ريزي فعاليتهاي گردش�گري روس�تايي مي�زان همكاري 
دولت با سازمان غيردولتي فعال در زمينه گردشگري روستايي و جامعه محلي نقش تعيين كننده 

در موفقيت برنامه ها دارد. 
    معرفي جاذبه هاي گردش�گري روس�تايي: از جمله موانع موثر بر س�ر راه جذب گردش�گر به 
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نواحي   روستايي داراي جاذب گردشگري، درس�ت معرفی نشدن جاذبه هاي طبيعي و غيرطبيعي 
نواحي روستايي چه در داخل كشور و چه در خارج آن است. در اين زمينه موارد زير مي تواند مد 

نظر قرار گيرد: 
- ايجاد زمين�ه الزم ب�راي حض�ور بخش�هاي خصوص�ي مرتب�ط در نمايش�گاههاي بين المللي 

گردشگري روستايي 
- اتخاذ روشهاي مناسب بازاريابي براي شناساندن جاذبه هاي گردشگري روستاي كشور 

- تالش در جهت گسترش فرهنگ پذيرش از گردش�گران خارجي از طريق فعاليتهاي تبليغاتي 
مناسب با مشاركت بخش خصوصي 

- ايجاد تشكل ها و نهادهاي محلي براي مديريت و معرفي جاذبه هاي مناطق روستايي
    نظارت بر گردشگري روستايي: يكي ديگر از ملزومات فعاليتهاي گردشگري روستايي وجود 
كنترل و نظارت محلي است. در اين زمينه وجود س�ازمانها و نهادهاي رسمي و غيررسمي محلي 
اعم از دولتي يا غيردولتي مثل ش�وراها، اتحاديه ه�ا و تعاوني ها براي اجراي سياس�تهاي محلي و 
سازگاركردن سياستهاي ملي با اهداف ملي در زمينه س�رمايه گذاري و گسترش فعاليتها در تمام 
مراحل برنامه ريزي، اجرا، ارزش�يابي و اصالح برنامه هاي گردش�گري روس�تايي تعيين كننده و 
كارگشاي توسعه فعاليتهاي گردش�گري مبتني بر كاركرد مترتب بر هر نوع جاذبه گردشگري 

در محيط هاي روستايي است. 
  مواردي ك�ه مي تواند در س�طح كالن و خرد ب�راي ايجاد ي�ک محيط نظارتي كارآمد توس�ط 

نهادهاي گفته شده اجرا گردد و در توسعه فعاليتهاي گردشگري موثر باشد به اين شرح است:  
- بررسي درخواستهاي مربوط به فعاليتهاي گردشگري روس�تايي با توجه به استاندارد هاي تهيه 

شده و صدور مجوز فعاليت در اين گونه موارد 
- نظارت دقيق بر فعاليت واحدهاي خدماتي گردش�گري روس�تايي و مراقبت در ارائه خدمات 

مربوط بر اساس استاندارد هاي تعيين شده 
- برخ�ورد و پيگيري قانون�ي با فعاليت متخلف�ان در زمينه فعاليتهاي گردش�گري روس�تايي يا 

اشخاص حقيقي و حقوقي غيرمجاز.
- تهيه اس�تاندارد هاي مرب�وط به فعالي�ت  واحدهاي گردش�گري روس�تايي و تغيي�ر يا اصالح 
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استاندارد هاي تدوين شده 
- برنامه ريزي اجرايي الزم به منظور بررس�ي درخواس�تهاي فعاليت در زمينه واحدهاي اقامتي و 

پذيرايي در مناطق روستايي و يا مراكز پذيرايي بين راهي
- تالش برای جهت تأمين حقوق و امنيت گردشگران روستايي

    آموزش و توسعه نيروي انس�اني براي توسعه فعاليتهاي گردشگري روس�تايي: از ابتدايی ترين 
مقدمترين نيازها و الزامات نهادي مديريتي فعاليتهاي گردش�گري روستايي تربيت نيروي انساني 
متخصص و متعهد به اصول گردشگري روستايي اس�ت، به طوري كه اين افراد از آغاز با شناخت 
محيط هاي روستايي و فرهنگ و رسوم رايج در آن و همچنين اثرات متقابل اين عوامل و جاذبه هاي 

گردشگري با مشاركت اجتماع محلي در پي بهبود فعاليتهاي گردشگري روستايي باشند. 

ب - نيازها و الزامات نهادي-مديريتي حوزه هاي زيارتي
- نهاد مديريتي گردش�گري با نهاد مديريتي مذهبي ) اوقاف و امور خيريه يا ديگر س�ازمانهاي 
مسئول( بايد نهادي مستقل و هماهنگ را به وجود آورند. بنابراين هماهنگي نهاد گردشگري و 

نهاد مديريت مذهبي ضروري است.
- در مديريت و توسعه گردش�گري به هيچ وجه نبايد ضوابط و مقررات مذهبي و مورد احترام، 

نقض يا مورد تعرض قرارگيرد.
- آموزش نيروي انس�اني و كاركنان ش�اغل در مديريت گردش�گري براي برخورد مناسب با 

زائران و گردشگران ضروري است.
- ضواب�ط و مق�ررات و ارزش�هاي مذهب�ي حاكم و م�وارد م�ورد احترام باي�د قباًل ب�ه اطالع 
بازديدكنندگان و گردشگران برس�د. مراكز اطالع رس�اني در دروازه هاي ورودي اين وظيفه را 

بايد بر عهده گيرند.

پ - نيازها و الزامات نهادي-مديريتي حوزه هاي اجتماعي
- تبعيت مرز حوزه گردش�گري اجتماعي � فرهنگي از حدود تقس�يمات كش�وري براي ايجاد 

هماهنگي هاي اداري � مالي  و پشتيباني ضروري است.
- نهاد مديريت�ي حوزه گردش�گري اجتماعي ب�ا نهادهاي مردم�ي � عموم�ي و غيردولتي بايد 
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هماهنگ باشد و در صورت امكان اين نهادها با هم ادغام شوند.
- نظ�ام و ضوابط و مق�ررات الزم براي اخ�ذ وروديها ، ع�وارض و حقوق مربوط ب�ه بازديد از 
جاذبه ها بايستي تدوين و در تمام  حوزه  حاكم گردد. در اين صورت نحوه توزيع منافع به دست 

آمده نيز بايد مشخص گردد.

ت - نيازها و الزامات نهادي- مديريتي حوزه هاي طبيعي
- تا حد ام�كان محدوده حوزه كالبدي با مرزها و حدود تقس�يمات سياس�ي و كش�وري منطبق 
گردد. با وجود اي�ن،  لحاظ محدوديت ب�اال در تعيين حوزه هاي كالبدي گردش�گري طبيعي  به 

ويژه در تفرجهاي گسترده الزامي نيست.
- ايجاد هماهنگي بي�ن مديريت ه�اي محلي و س�ازماني و يا تش�كيل نهاد مديريتي مس�تقل با 

مشاركت  كليه نهادهاي محلي و دولتي براي مديريت حوزه ضروري است.
- ضوابط و اس�تاندارهاي زيس�ت محيطي س�ازمان محي�ط زيس�ت و معياره�ا و ضوابط ديگر 
س�ازمانهاي مس�ئول در توس�عه و عمران روس�تايي نبايد با معياره�ا و ضوابط  حاك�م بر حوزه 
گردشگري و نحوه توزيع خدمات و امكانات مغايرت داشته باشد. در صورت چنين مغايرتی بايد 
قباًل داليل و مدارک الزم و كارشناسي تدوين و ارائه گردد. بنابراين بررسي و انطباق محدوده ها 

با ضوابط و معيارهاي طرحهاي فرادست الزم و ضروري است.
    اعطاي مجوز به فعاليتهاي گردش�گري: با توجه به س�رعت رش�د گردش�گري طبيعي و آثار 
زيانباري كه اين فعاليتها در صورت نبود برنامه ريزي مناس�ب بر پيكره محيط زيست و طبيعت 
وارد می نمايند، توسعه فعاليتهاي طبيعت گردي مس�تلزم تدوين دستور كار )دستورالعمل( هايي 
است. شرايط صدور مجوزهاي الزم را براي فعاليتهاي گردشگري طبيعي - در هر يک از مناطق 
روس�تايي كش�ور با توجه به مقتضيات خاص آن - تعيين نمايد و براي اي�ن كار بايد گامهايي 
براي ايجاد يک چارچوب مناسب قانوني برداشته ش�ود و با ابزارهاي موثر براي پايش )كنترل( 
فعاليتهاي گردش�گري طبيع�ي و همچنين ابزارهاي ديگ�ر نظير اعطاي مجوز همراه باش�د تا در 

ارتقای توليدات طبيعت گردي موثر باشد.
   در زمينه اعطاي مجوز به فعاليتهاي مختلف گردش�گري طبيعي بايس�تي موارد زير مورد توجه 

قرار گيرد:
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- اعطاي مجوز به فعاليتهاي گردشگري طبيعي بايستي تسهيل كننده رسيدن شركتها و موسسات 
داراي مجوز به منافع و انگيزه هاي مورد نظرشان باشد.

- مقول�ه مجوز نبايد تنها در مس�ائل زيس�ت محيط�ي خالصه ش�ود، بلكه بايد ديگ�ر جنبه هاي 
گردش�گري طبيعي همچون كيفيت خدمات و مش�اركت افراد محلي و روس�تايي در مديريت 

طبيعت گردي و منافع آن نيز در نظر گرفته شود.
- بر اين نكته تأكيد شود كه سوء  استفاده از مجوزها به عنوان يک مانع، از سوي موسسات و شركتهاي 

مختلف، خطراتي را به دنبال دارد و مي تواند بر فعاليتهاي كوچک مقياس تأثيری ويرانگر بگذارد.
- مجوزها را مي توان بر اس�اس يک منباي داوطلبانه يا به صورت ابزاري ب�راي اجراي مقررات 

گردشگري طبيعي درنظرگرفت.
    به هرحال به نظر مي رسد، توس�عه صحيح و پايدار فعاليتهاي گردشگري طبيعي نيازمند تدوين 
دستورالعمل ها و اعمال موارد قانوني مناسب مي باش�د كه در اين زمينه اعطاي مجوز به مؤسسات 
و افراد فعال مي تواند بس�يار مؤثر باش�د. در اين رابطه،  بايد معيارهاي اجتماع�ي به عنوان راهنما 

براي اعطاي مجوز به فعاليتهاي گردشگري طبيعي عمل نمايند.

الزامات قانوني و حقوقي موثر در توسعه فعاليتهاي گردشگري روستايي 
    تعديل قواني�ن و مقررات موجود در حوزه گردش�گري به س�ود س�رمايه گ�ذاري در حوزه 

گردشگري روستايي است. براي اين منظور موارد زير بايد مدنظر قرار گيرد:
- حماي�ت بانكها و پرداخ�ت وامهاي كم به�ره برای تأمين س�رمايه هاي مورد ني�از پروژه هاي 

گردشگري روستايي.
- معافيت هاي مالياتي براي پروژه هاي مرتبط با گردشگري روستايي.

- بهبود مراحل كس�ب مجوز ها و تعديل عوارض و هزينه هاي ص�دور پروانه در جهت كاهش 
ديوانساالری براي سرمايه گذاري در گردشگري روستايي.

- تدوين قوانين در جهت هماهنگي بين س�ازمانهاي دس�ت اندركار گردش�گري روس�تايي و 
جلوگيري از كارهاي موازي سازماني. 

- تدوين قوانين الزم براي واگذاري مديريت جاذبه هاي گردش�گري روس�تايي به س�ازمانهاي 
غيردولتي، بخش خصوصي و جوامع محلي.
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جمع بندي: ضرورتها و الزامات حوزه هاي گردشگري روستايي 

الف- بعد محيطي -  اکولوژيکي 
    همان گونه كه گفته آمد، توس�عه مناس�ب صنعت گردشگري طبيعي در كش�ورمان نيازمند 
در نظر گرفتن برخي الزامات و پيش نيازهاي ضروري مي باش�د تا بتوان ب�ا تأمين اين نيازها، با 
تدوين برنامه اي جامع از پتانسيل هاي طبيعي موجود در مناطق روستايي - كه در سرتاسر كشور 

به چشم مي خورد - به طور مناسب استفاده كرد.
   • در مباحث پيش�ين به برخي از الزامات فعاليتهاي گردش�گري طبيعي به طور مختصر اش�اره 
گرديد، به طور كل�ي مي توان موارد زير را به عن�وان الزامات و نيازهاي فعاليتهاي گردش�گري 

طبيعي در محيط روستايي در نظرگرفت:
- حفظ گونه هاي جانوري و مراقبت دقيق از زيستگاههاي حيات وحش.

- شناسايي و طبقه بندي منابع گردشگري طبيعي در مناطق روستايي مختلف كشور و معرفي آن 
به گردشگران.

- توجه به پاي�داري محيط  زيس�ت در فعاليته�اي گردش�گري و تدوين برنام�ه اي جامع براي 
بهره برداري پايدار از منابع اكولوژيكي. 

- حفظ و نگهداري از آثار و چش�م اندازهاي طبيعي به منزله مهم ترين س�رمايه ملي در توس�عه 
صنعت گردشگري.

- تعري�ف بازاره�ا و جاذبه هاي جديد ب�ه منظور توس�عه و گس�ترش عملي�ات بازاريابي براي 
فعاليتهاي گردشگري طبيعي.

- تربيت، آموزش و ارتقای فرهنگي بوميان و نيز گردش�گران به منظور حفاظت موثر از محيط 
زيست و چگونگي بهره وري پايدار از آن. 

- تعيين توان و ظرفيت جذب گردشگر در مناطق مختلف گردشگري و اجتناب از تحميل بيش 
از اندازه گردشگر بر مناطق حساس و آسيب پذير طبيعي. 

- ش�ناخت دقيق و جامع ظرفيته ا و جاذبه هاي گردش�گري مناطق مختلف كشور و برنامه ريزي 
جامع و نظام من�د با توجه به امكان�ات، محدوديت ها و ظرفيتهاي موجود كش�ور براي اس�تفاده 

مناسب از پتانسيل هاي فراوان گردشگري طبيعي.
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- ژرفانگري در گس�ترش فعاليتهاي گردش�گري طبيعي در راس�تاي حذف و كاهش پيامدهاي 
منفي نظير تخريب محيط زيس�ت، اس�تفاده بيش از ح�د از منابع موجود، گس�ترش فرآيند هاي 

ناپايدار اقتصادي ديگر بخشهاي توليدي و خدماتي را تحت تأثير قرار مي دهد. 

ب- بعد اجتماعي- فرهنگي 
    برخي از مهم ترين نيازها و الزامات اجتماعي - فرهنگي به منظور توسعه فعاليتهاي گردشگري 

را مي توان در موارد زير خالصه كرد: 
- توس�عه تدريج�ي و گام ب�ه گام گردش�گري روس�تايي، به نحوي ك�ه مردم روس�تا فرصت 
س�ازگار ش�دن با آن، آموزش ديدن در مورد آن و يادگي�ري چگونگی مش�اركت در مزاياي 
آن را داش�ته باش�ند. اين رويكرد به دولت نيز فرصت كافي مي دهد تا ارزيابي و نظارت مناسبي 
را بر برنامه هاي گردش�گري اعمال نمايد و بدي�ن ترتيب از آثار منف�ي اجتماعي- فرهنگي آن 

جلوگيري گردد.
- مشاركت جامعه محلي روس�تايي در مراحل مختلف تدوين و اجراي طرحهاي گردشگري؛ به 
نحوي كه در اي�ن فرآيند هم قدرت تأثيرگ�ذاري بر تصميمات را بيابند و هم خود را بخش�ي از 

فعاليت گردشگري احساس نمايند.
- توسعه الگويي از گردشگري روستايي كه سازگاري بيش�تري با جامعه محلي دارد و عادتها و 

سنتهای مذهبي، اجتماعي و فرهنگي جامعه محلي را حرمت مي نهد.
- اطمينان يافتن ازآنك�ه اهالي محل به جاذبه هاي گردش�گري، ويژگيه�اي فرحبخش و ديگر 
تسهيالت دسترسي مناس�بي دارند و اتخاذ تدابيري در جهت كنترل گردشگران براي جلوگيري 
از ازدحام بيش از حد آنان. در اين زمينه بايد از متون گوناگون براي تعيين آس�تانه هاي ظرفيت 

پذيري هر محل نيز كمک گرفت.
- آموزش مردم محل�ي در زمينه گردش�گري، مفاهيم، مزايا، مش�كالت آن، خط مش�ي  و برنامه 
محل براي توسعه گردشگري، نحوه مشاركت ش�خصي مردم در گردشگري و الگوهاي اجتماعي 
گردشگران ديداركننده از محل. مي توان با اس�تفاده از راديو، تلويزيون، روزنامه، مجله و برگزاري 

جلسات عمومي، برنامه هايي براي آگاه سازي عموه مردم در زمينه گردشگري ترتيب داد.
- محترم شمردن قداست مكان و رسوم و سنتهاي مذهبي براي مديران آن مكان، بازديدكنندگان، 
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سياستگذاران، برنامه ريزان و تورگردانان يک الزام مهم به شمار مي رود. بازديدكنندگان را بايد 
تش�ويق كرد كه به عنوان مهماناني ارزشمند براي ارزشها و س�بک زندگي جامعه ميزبان احترام 
قائل ش�وند، از دزديدن اش�يای فرهنگي يا خريد و فروش غيرقانوني آنها بپرهيزند و به شيوه اي 

مسئوالنه برخوردكنند.

پ- بعد اقتصادي 
    توفيق در فعاليتهاي گردش�گري درحوزه هاي گردش�گري روستايي مس�تلزم توجه و فراهم 
آوردن برخي پي�ش نيازها و الزامات اقتصادي برنامه هاي گردش�گري روس�تايي اس�ت كه در 
بخشهاي پيشين، به برخي از مهم ترين آنها ش�اره ش�د. به طور كلي مي توان الزامات و نيازهاي 

فعاليتهاي گردشگران از بعد اقتصادي را در قالب موارد زير برشمرد:
- شناخت بازارهاي هدف و ويژگيهاي آن از نظر حجم، زمان تقاضا و... كه مي بايستي سرلوحه 

فعاليتهاي مديريتي گردشگري قرارگيرد.
- نامحس�وس بودن فرآورده هاي گردشگري سبب مي شود، گردشگر ش�ناخت مناسبي از آنچه 
مي خواهد خريداري نمايد، نداش�ته باش�د. راه حل  اين مس�ئله، پركردن ش�كاف ميان عرضه و 
تقاضا ب�ه كمک عنصر اطالعات اس�ت. از اين رو الزم اس�ت ت�ا حد امكان گردش�گران را در 
معرض اطالعات مناس�ب و مطلوب و البت�ه واقع گرايان�ه دربارة جاذبه هاي مختل�ف اقتصادي، 
زيس�ت محيطي، اجتماعي- فرهنگي و... حوزه هاي گردشگري روس�تايي قرار داد و اين كار به 

كمک رسانه ها و ابزارهاي گوناگون اطالع رساني و تبليغاتي ميسرخواهد بود.
- س�رمايه گذاري در آموزش نيروي انس�اني ازآن جهت بيش از پيش اهميت مي بايد كه نمی-
توان ميان محصول صنعت گردش�گري و عرضه كننده آن تفكيک قائل ش�د. نيروهاي شايسته 
وكارآزموده موتور مح�رک تكرار تقاضا ب�راي محصوالت صنعت گردش�گري در حوزه هاي 

گردشگري روستايي به شمار مي روند.
- توسعه متوازن زير بخشهاي صنعت گردشگري پس از تأمين زيرساختهاي الزم، بايد در دستور 

كار مديريت مقاصد گردشگري قرارگيرد.
- ايجاد تسهيالت الزم براي جلب س�رمايه ها در زمينه گردشگري روستايي، توسعه حمل و نقل، 

و مراكز اقامتي روستايي و مراكز پذيرايي روستايي و بين راهي.
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- زمينه سازي براي حضور و مشاركت بخشهاي خصوصي و غيردولتي جهت سرمايه گذاري در 
اجراي پروژه ها و برنامه هاي گردشگري روستايي.

- تدوين سياستهايي به منظور توزيع عادالنه منافع گردش�گري ميان افراد مختلف در حوزه هاي 
گردش�گري و همچنين  اختصاص بخش�ي از درآمدهاي حاصله براي حفظ، نگهداري و معرفي 

منابع گردشگري  فرهنگي � اجتماعي. 
- تشويق سرمايه گذاري در صنعت گردشگري روستايي.   

- زمينه سازي براي سرمايه گذاري بخش خصوصي و غيردولتي در فعاليتهاي گردشگري طبيعي 
اقتصادي.

 
ت- بعد کالبدي- فضايي

روشن است كه اگر گردشگري روستايي بخواهد سودمند باش�د، بايد براي آن برنامه ريزي مناسبي 
صورت گيرد. برنامه ريزي خوب نه تنها اثر تخريبي گردش�گري را به حداقل مي رساند بلكه ضمن 
افزايش سودمندي آن، دوام و پايداري قابليتهاي توسعه گردشگري را نيز تضمين مي كند. برنامه ريزي 
درست به روستاييان كمک مي كند تا بتوانند به ظرفيتهاي گردشگري محلي خود دست يابند و اين 

ظرفيتها  را به طور متوازن و متناسب توسعه دهند. 
به طور كلي همه الزامات مد نظر در برنامه ريزي حوزه هاي گردشگري دستيابي به پايداري، در فرآيند 
توسعه نواحي روستايي اس�ت. بر همين اساس كليه عناصر محيطي روس�تا و كليت يكپارچه آن در 
فرآيند برنامه ريزي تحليل و بررسي مي ش�ود، تا ضمن شناخت نوع توس�عه مورد نياز در حوزه هاي 
گردشگري بتوان به نحوي الزامات فرآيند توسعه را برنامه ريزي و ارائه كرد تا پايداري و تداوم روند 

آن حفظ گردد. 
تأكيد بر شناخت جاذبه هاي گردشگري روستايي به تفكيک نوع و ظرفيت جذب گردشگر، اهميت 
حفظ ويژگيهاي تاريخي، باستاني و طبيعي محيط هاي روستايي و عملكردهايي در جهت دستيابي به 

پايداري از اصول مهمي هستند كه الزم است در طرحه اي جامع گردشگري مد نظرقرارگيرند. 
اصوالً هر گونه حركت اصولي در جهت احياي گردش�گري روستايي مستلزم داش�تن الگو و ابزار 
تصميم گيري اس�ت. در نب�ود يک ط�رح جامع گردش�گري ممكن اس�ت حركته�اي پراكنده و 
غيرمنسجمي صورت گيرد كه بدون شک چندان كارساز نخواهد بود. به اين منظور تقويت و فعاليت 
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بر اساس طرح جامع گردشگري كشور بسيار بايسته است. الزاماتي كه الزم است در كليت طرحهاي 
گردشگري روستايي مد نظر قرار گيرد، به شرح زيراند:

- شناسايي جاذبه هاي تاريخي، فرهنگي، طبيعي روستايي و ساماندهي آنها در قالب پهنه ها، محورها و 
نقاط گردشگري روستايي.

- توسعه و خدمات زيربنايي براي ژرفابخشی به گردش�گري روستايي به ويژه در پهنه ها، محورها و 
نقاط گردشگري.

- توس�عه ش�بكه هاي ارتباطي و حمل و نقل براي ايجاد ارتباط مناس�ب در محورهاي گردش�گري 
روستايي.

- ساماندهي پهنه ها، محورها و نقاط گردش�گري روس�تايي به گونه ای كه ضمن دستيابي به تعادل 
فضايي، عدالت در برخورداري مناطق گوناگون از منابع گردشگري نيز رعايت گردد.

- تمهيد خط مشي هايي براي عرضه مكانهاي باس�تاني و بناهاي تاريخي به گردشگران، به نحوي كه 
موجب آس�يب ديدن يا ويراني آنها نشود. بايد براي هر محل گردش�گري برنامه اي تدوين شود كه 
مبناي آن براساس چهار مورد زير قرارگرفته باشد: بس�تن كامل نواحي بسيار شكننده، ايجاد نواحي 
گردشگري در درون برخي از ناحيه ها، گشودن دوره ای نواحي گردشگري به روي افراد و سرانجام 

محدودكردن نوع و شمار گردشگران.  
- حفظ س�بكهاي ممت�از معم�اري موجود در مح�ل و تش�ويق اس�تفاده از روح معم�اري بومی در 

ساختمان سازي به ويژه در ساخت تسهيالت گردشگري.
در واقع اهميت شناخت دقيق مسائل مربوط به نواحي روستايي داراي جاذبه گردشگري از آن روست 
كه برنامه ريزي براي توسعه اين جاذبه ها را قرين موفقيت مي كند. اين شناخت از آن رو ارزشمند است 

كه هر نوع جاذبه گردشگري در ارتباط با ديگر جاذبه ها داراي الزامات منحصر به فرد خود است. 
به طور كلي عوامل زيربنايي مورد نياز فعاليتهاي گردش�گري روستايي مانند  خدمات برق، آب، راه، 
بهداش�ت و ...و همچنين ارتباط فضايي عملكرد اين گونه خدمات و در قالب شبكه هاي دسترسي و 
در تناسب با ديگر نواحي داراي جاذبه گردشگري الزمه هاي يک طرح توسعه فعاليتهاي گردشگري 

روستايي است.
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ث - بعد نهادي- مديريتي
اگر س�اخت و كاركردهاي گردشگري روستايي را بخواهيم در س�طحي ژرف  تحليل كنيم، مسائل 
متعددي در زمينه برنامه ريزي نظام مند و جامع براي توسعه گردش�گري روستايي به چشم مي خورد، 
يكي از ابعاد گردش�گري روس�تايي كه در حال حاضر ش�ناخته ش�ده اس�ت، ابعاد نهادي مديريتي 

گردشگري روستايي و نيازها و الزامات مرتبط با آن است. 
    با توجه به اهميت ش�ناخت محيط هاي روس�تايي الزم اس�ت، پيش از هر گونه برنامه ريزي برای 
گردشگري روستايي همه نهادها، س�ازمانها و عواملي كه به نحوي توانسته اند بر مسير و رهاوردهاي 
گردشگري اعمال نفوذ كنند، ش�ناخته ش�وند. در فرآيند برنامه ريزي بايد از اين عوامل مورد توجه 

قرارمي گيرند:
- ساكنان )باشندگان(حوزه يا منطقه اي كه ميهمانان و گردشگران را پذيرا مي شود. )جامعه ميزبان(.

- گروه هاي هوادار محيط زيست. 
- سازمانها و شركتهاي مسافرتي و گردشگري و مراكزی كه با اين صنعت سر و كار دارند.

- سياستمداران و ديگر مقامهای دولتي يا اداري مرتبط با گردشگري روستايي.
- سازمانها و شركتهاي بزرگي كه به اين صنعت توجه مي كنند و مشورتهايي به قانون گذاران ارائه 

مي نمايند.
- مقامات دولتي كه در امر توسعه گردشگري روستايي و قانون گذاري نقش دارند.

- زمينه س�ازي براي مش�اركت مردم محلي، دولت و بخشهاي خصوصي و س�ازمانهاي غيردولتي و 
ديگران بازيگران عرصه گردشگري طبيعي در فعاليتهاي مربوطه 

- گس�ترش همكاري و هماهنگي در ميان نهادها و بخش�هاي مختلف حاضر در عرصه گردشگري 
طبيعي در مناطق روستايي. 

- اعمال برنامه هاي نظارتي بر فعاليت  واحدها و موسسات فعال در زمينه گردشگري طبيعي و پايش 
)كنترل( آنها.

- تدوين قوانين و مقررات مناسب براي بهره برداري قانوني از منابع گردشگري طبيعي.
- اعطاي مجوز براي فعاليتهاي گردشگري روستايي از سوي دولت و درنظرگرفتن مجازات و جريمه 

براي متخلفان.
- تدوين برنامه هاي ارزشيابي مس�تمر براي تخيمن و برآورد اثرات تدريجي فعاليتهاي گردشگري 
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و توسعه بر روي مكان  يا اجتماعي خاص و اس�تفاده از نتايج آنها براي برنامه ريزي و مديريت بهتر 
برنامه هاي گردشگري.  

- بهبود سازمان و تشكيالت گردشگري كشور و تعيين جايگاهي مناسب براي گردشگري روستايي 
در ساختار سازماني گردشگري.  

- شيوه هاي مديريت تقاضا به ويژه در زمينه مقاصدي كه فصلي بودن گردشگري در آنها موضوعي 
جدي و مطرح است، از سوي مديريت فعاليتهاي گردشگري بايد مدنظر قرارگيرد. 

هر يک از اين عوامل، مجموعه خاصي از نيازها، آگاهي ه�ا، الزامات و ديدگاههايي را ارايه مي كنند 
كه بايد در فرآين�د تصميم گيري مورد توج�ه قرار گيرد. ب�راي اينكه بتوان نظ�ر موافق و حمايت 
آنها را در مراحل اجرايي به دس�ت آورد، الزم است كه در مرحله هاي نخس�ت فرآيند برنامه ريزي 
بر خواسته ها، ديدگاهها، الزامات و نظرهاي آنها توجه كرد و بدين گونه احتمال موفقيت برنامه هاي 

توسعه گردشگري روستايي را افزايش داد.
به هر حال، ممكن است جوامع روستايي گردشگر در چارچوب الزامات تعريف شده توسط هر كدام از 
اين نهادها بخشه اي خاصي را توسعه دهند. بديهي است كه برخی كاركردها مانند اطالع رساني، تبليغات، 
آموزش، پژوهش، سرمايه گذاري مداوم، مشاركت برنامه ريزي شده، در تعريف حيطه هاي گردشگري 

در هر منطقه به نحوي كه قابل قبول همگان باشد تأثيرگذار هستند.
روشن است كه الزامات نهادي مديريتي قابل قبول فعاليتهاي گردشگري و وجود سازمان برنامه ريزي 
راهبردي و مش�اركتي محلي كه تمام ابعاد گردشگري را در برداشته باش�د، معطوف به يک مرحله 
خاص طرح توسعه صنعت گردشگري نيست و مي بايست به عنوان اركاني اساسي در گسترش پايدار 
گردشگري روستايي همواره مدنظر قرار گيرند. فعاليتهاي گردشگري روستايي جامعه محور هستند و 
قوياً بر ظرفيت جوامع روستايي در زمينه هاي مربوطه تأكيد مي ورزند. در اين راستا بايد به گردشگري 
روستايي به منزله يک راهبرد اثربخش براي توسعه اقتصادي نگريست و الزامات آن را فراهم كرد. از 
اين رو الزم است به جوامع روستايي براي سازماندهي الزامات، نيازها و ساختها و تبيين كاركردهاي 
مديريتي- نهادي گردشگري روستايي و هدايت آنها در جهت دستيابي به اهداف رشد و توسعه جامعه 
محلي كمک كرد. در اين صورت است كه مي توان به رشد و تنوع بخشي اقتصادي جوامع روستايي 

ياري رساند.
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فصل ششم:

» الگوي مداخله کالبدي در
حوزه هاي گردشگري روستايي«



 مقدمه
    در عرصه برنامه ريزي روس�تايي با هدف دس�تيابي به توسعه، همواره مس�ائل و پيچيدگيهاي 
بس�ياري وجود دارد كه مانع از آن هستند كه بتوان به آس�انی در مورد مسئله اي تصميم گيري و 
برنامه ريزي كرد و يا طرحها و برنامه  ه�ا را به مرحلة اجرا درآورد. از جمله اين مس�ائل، مداخله 
در س�اختار كالبدي روس�تاهاي داراي جاذبه گردش�گري و تعيين حوزه ها و الگوهاي مناس�ب 

برنامه ريزي براي اين گونه روستاها است.
    در راستاي طرحهاي توسعه گردش�گري روس�تايي، برنامه ريزان و متوليان مسائل روستايي و 
گردش�گري همواره به دنبال راه حلهايي بوده اند تا بتوانند روستاهاي داراي جاذبه گردشگري را 
كه گاهی پراكنده و در نواحي مختلف استقرار دارند، در قالب نوعي برنامه اجرايي تحت پوشش 
نظام برنامه ريزي در آورند. بنا براين بحث حوزه بندي، ساماندهي و مداخله كالبدي در روستاهاي 
داراي جاذبه گردشگري مطرح شده و كشورهاي مختلف از راههای گوناگون سعي در مديريت 

و هدايت راهبردهاي مناسب با شرايط كشور خويش داشته اند.
    هدف از اي�ن طرحها و اقدامات آن اس�ت كه، ام�كان برخ�ورداري اين نوع روس�تاها را از 
امكان�ات و خدمات ضروري و مكمل گردش�گري، ب�ا رعايت صرفه جوي�ي در هزينه ها فراهم 
آوردند و زمينه توس�عه آنها را در ابعاد مختلف محيطي، اقتصادي و اجتماعي فراهم سازند. ليكن 
آنچه تحقق اين هدف را با مشكل مواجه مي كند، محيط ش�كننده و خاص روستاها و جاذبه هايي 
است كه گردشگران را به س�وي خود جذب مي كند. مناظر طبيعي، بافت س�نتي، آداب و رسوم 
محلي و نظاير اين جاذبه ها، هس�تند كه گردشگران را به س�وی محيط هاي روستايي مي كشانند. 
اما متأسفانه اين جاذبه ها تا زماني كه به صورت بكر و دس�ت نخورده باقي بمانند، جذابيت دارند 
و در صورتي كه در خالل طرحهاي توس�عة گردش�گري، تغييرات بس�ياري در آنها ايجاد شود؛ 
بر خالف اهداف اوليه با كاه�ش اقبال از س�وي بازديدكنندگان مواجه خواهند ش�د. از اين  رو 
چگونگي مداخله در اين قبيل روس�تاها حساس�يت و پيچيدگي فراوانی دارد و بذل توجه و دقت 

بسيار در هرگونه اقدام توسعه اي را مي طلبد.
    با توجه به نكته های يادش�ده، به نظر مي رس�د كه طرحهاي توس�عة گردش�گري در روستاها 
موظف به رعاي�ت برخ�ي الزام�ات و ضرورته�ا در برنامه هاي پيش�نهادي خود براي توس�عة 
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گردشگري در روستاها باش�ند. بر اين اس�اس، در اين بخش به بيان چنين الزامات و ويژگيهايي 
پرداخته مي شود.

    بايد خاطرنشان كرد، الزامات توسعة گردشگري روستايي از ابعاد گوناگون اقتصادي، اجتماعي، 
فرهنگي و ... قابل بررسي است، ولی در اين گزارش تنها به ابعاد كالبدي � فضايي موضوع پرداخته 
مي شود. همچنين جنبه هاي برنامه اي و توسعه اي، نهادي و اجرايي و نيز مشاركتي مداخله كالبدي، با 
تأكيد بيشتري بررسي خواهندشد. سپس ويژگيهاي حوزه هاي گردشگري روستايي در سازگاري با 
الزامات الگوي مداخله كالبدي از ابعاد زيست محيطي، اجتماعي- فرهنگي، اقتصادي و كالبدي بيان 
می شود و در پايان نيز جمع بندي به منظور تدوين الگوي مناس�ب برنامه ريزي كالبدي حوزه هاي 

گردشگري بر اساس نوع فعاليت گردشگري ارائه گردد. 
    با توجه به آنكه هر روستا و يا حوزة گردشگري داراي ويژگيهاي منحصربه فرد خود مي باشد، 
تدوين اين الزامات و يا ضوابط به ص�ورت چارچوبي تفصيلي و با جزئي�ات كامل، امكانپذير و 
منطقي نمي باشد. از اين  رو الزامات به صورت بس�يار كلي ارائه مي شود، به گونه اي كه طرحهاي 
توسعه و مداخلة گردشگري و روس�تايي كه در آينده تهيه خواهند ش�د، بتوانند آنها را در قالب 

برنامه ها و پيشنهادهای خود پياده كنند.

 ويژگيها و الزامات برنامه اي و توسعه اي الگوي مداخله کالبدي 
   برنامه ريزي به منظور توسعه فعاليتها و فضاهاي گردشگري نخستين گام در مداخالت كالبدي 
در محيط هاي روستايي محسوب مي شود. از اين رو در بررسي الزامات مداخله، ابتدا به اين مبحث 

پرداخته شده است.

ويژگيها و الزامات کلي الگوي مداخله
تناسب فرآيند و وسعت برنامه ريزي با منابع موجود 

منابع برنامه ريزي )نبايد با برنامه اجرايي اش�تباه شود(، ش�امل مواردي مانند بودجه و مدت زمان 
موجود ب�راي برنامه ريزي، تعداد ش�ركت كنندگان در فرآين�د برنامه ريزي و مي�زان مهارت و 
تخصص آنها، داده ها و اطالعات س�ودمند و در دس�ترس براي تدوين برنامه و م�واردي از اين 
دست مي باشد. هنگامي كه اين منابع در الگويي از برنامه ريزي به كار گرفته شوندكه متناسب با 
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آنها باشد، بيشترين ومؤثرترين استفاده را مي توان از آنها نمود.
اين بدان معني اس�ت ك�ه از مي�ان س�طوح و الگوه�اي برنامه ري�زي و مداخل�ه در حوزه هاي 
گردش�گري )كه پيش از اين بدانها اشاره ش�ده اس�ت( الگويي از مداخله انتخاب گردد كه نهاد 
مس�ئول، بر ابعاد برنامه اي و منابع مورد نياز آن احاطه داشته و در حيطه امكانات و اختيارات وي 
باشد. به عنوان مثال، چنانچه نهاد مسئول برنامه ريزي مداخله در يک حوزه گردشگري روستايي 
در س�طح شهرس�تان تعيين ش�ود ، انتخاب الگوهاي مداخله اي كه فراتر از مرزهاي آن باشد، در 
توان و حوزه اين مس�ئول نخواهد بود. به عبارت ديگر، »برنامه اي كه ب�ه علت محدوديت منابع 
به گونه اي طراحي شده كه در آن از فنون ساده اس�تفاده شود و از نظر حدود كار جزئي باشد، در 
عين حال از پيش�رفت خوبي برخوردار باشد، بهتر از برنامه اي اس�ت كه براي پيچيدگی و جامع 
بودن طراحي شده باشد، ليكن به علت محدويت هاي منابع الزم براي برنامه ريزي، سرانجام مجبور 

به تعديل و سازش در مورد كيفيت و حدود كار گردد«. )بن ديويد،58:1374(
تمرکز بر اموراصلی 

اگرچه برنامه ري�زي مداخله در حوزه هاي روس�تايي به منظ�ور افزايش و س�اماندهي فعاليتهاي 
گردشگري، مي تواند آثار مثبت كالبدي، اقتصادي و اجتماعي براي ساكنان روستاهاي حوزه به 
دنبال داشته باشد، تصميم گيران و تدوين كنندگان الگوي مداخله بايد توجه نمايند كه يک برنامه 
گردشگري، برنامه اي براي كاهش فقر يا بهبود كالبدي روس�تا نيست. به عبارت ديگر، اهداف 
اصلي و افق يک طرح گردش�گري با اهداف س�اير طرحهاي روس�تايي متفاوت است؛ اگر چه  
ممكن اس�ت در اهداف ضمني و تبعِي آن، بهبود و ارتقا به كمي و كيفي ش�اخصهاي توسعه اي 

روستا نيز توجه بشود.
البته اين بدان معنا نيست كه مداخله در حوزه هاي گردش�گري مي بايست مجرد و  جدا از ديگر 
مسائل و ش�رايط روس�تا يا حوزه روس�تايي صورت گيرد، بلكه منظور آن اس�ت كه مداخله در 
روستا در چارچوب يک طرح گردشگري، مي بايست در وهله نخست به منظور تأثير بر فعاليتها 

و جاذبه هاي گردشگري روستا يا حوزه روستايي برنامه ريزي شود.

هماهنگي با ديگر برنامه ها و طرحهاي روستايي فرادست و همعرض 
از آنجا كه طرحها و مداخالت گردش�گري به نوعي طرحهاي بخش�ي و موضوعي هستند.  الزم 
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اس�ت كه به منظور پرهيز از اقدامات موازي و يا متضاد و اتالف منابع؛ بيش�ترين هماهنگي را با 
برنامه هاي فرادست و برنامه هاي مربوط به ساير بخشهاي روس�تاي داشته باشند. از اين رو نوعي 
از مداخله كه بتواند به شكل مؤثرتري چنين هماهنگي و ارتباطي را برقرار نمايد، داراي كارايي 

بيشتري خواهد بود.
 

توانايي کنترل توسعه فعاليتهاي گردشگري 
روس�تا منبعي آسيب پذير است و مس�تعد تغييرات زيس�ت محيطي و اجتماعي می باشد. »تجربه 
نش�ان داده اس�ت كه هركجا گردش�گري به طور اتفاقي و بدون برنامه ريزي توسعه يافته است، 
مش�كالت زيس�ت محيطي و اجتماعي ظهور پيدا كرده اند و در درازمدت مشكالت گردشگري 
بيشتر از فوايد آن بوده است. زيرا توسعه غيرقابل كنترل گردشگري مي تواند به گونه اي، جاذبه 
يک مقصد گردش�گری را بكاهد كه ديگر گردش�گران عالقه اي به رفتن به آنجا نداشته باشند«. 
)Holloway, 1994:253( از اين رو الگو و برنامه مداخله در حوزه هاي گردش�گري روستايي 
مي بايس�ت به گونه اي انتخاب و تعيين شود كه توس�عه اي همراه با كنترل فعاليتهاي گردشگري 
را به دنبال داشته باشد و از آسيبهاي احتمالي آينده، به س�بب توسعه بي رويه گردشگري و تردد 

گردشگران، جلوگيري كند.

توانايي پيوند عملکردها و فعاليتهاي گردشگري به يکديگر 
اگرچه جاذبه ها و فعاليتهاي مختلف گردش�گري هر يک داراي ويژگيهاي متفاوتي هس�تند    و 
نوعي از مداخله و برنامه ريزي را طلب مي كنند؛ مداخله بيش�ترين كاراي�ي و تأثير را دارد  و می 
تواند تمامي جاذبه ها و پتانسيل هاي گردشگري يک حوزه را به يكديگر پيوند بزند و از هريک 

براي تقويت ديگري و افزايش فعاليتهاي گردشگري استفاده نمايد.
به عبارت ديگ�ر الگوي مداخله مي بايس�ت به گونه اي انتخاب ش�ود كه بتوان�د از راه مداخالت 
كالبدي، ايج�اد دسترس�ي ها و فضاهاي جدي�د و تعري�ف درس�ت عملكردها، مي�ان فضاها و 
محدوده هاي متنوع گردشگري و نيز عملكرد آنها با يكديگر ارتباط برقراركند. در زمينه مداخله 

توجه به نكته های زير الزامی است:
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ايجادکننده تناسب ميان ظرفيتهاي گردشگري و حجم گردشگر  
»به طوركلي هدف از برنامه ريزي و مديريت گردش�گري روس�تايي ايجاد ت�وازن ميان تقاضا 
و قابليتهاي آن اس�ت ت�ا اينكه تنش ها كاه�ش يابند و ب�دون اينكه منابع روس�تا رو به كاهش 
نهند، از روستا نهايت استفاده شود«. )شارپلي113:1380( از اين رو الگوي مداخله در حوزه هاي 
گردشگري مي بايست متناسب با ظرفيتهاي حوزه روستايي باشد و يا آنكه ظرفيتها را با توجه به 
حجم گردش�گران افزايش دهد. از نظر برخي »مطلوب ترين تعداد گردشگران ، آن ميزاني است 
كه متناسب با ظرفيت حاصل منطقه  ، امكانات، خدمات و زمينه هاي تفريحي ، نيازهاي درآمدي 

و اشتغال زايي روستاييان را تأمين كند«.
به عبارت ديگر، برنامه توس�عه اي فعاليت گردش�گري روس�تايي و نيز مداخله كالب�دي بايد به 
گونه اي باش�د كه از يک س�و موجب تحميل حجم باالي گردش�گر، اضافه بر ظرفيت و تحمل 
روستا نگردد و از سوي ديگر توس�عه و ميزان مداخله، مازاد بر نيازِ تعداد گردشگري كه روستا 
مي تواند جذب كند، نباش�د. در حالت نخس�ت، الگوي مداخله موجب واردش�دن زيان به روستا 
وجاذبه هاي گردشگري آن می ش�ود و حتي مي تواند آنها را به نابودي بكشاند و در حالت دوم، 

موجب اتالف سرمايه، امكانات و منابع خواهدشد.

مبتني بر اصول توسعه پايدار گردشگري  
از توسعه پايدار جهانگردي تعريفهاي متفاوتي ارائه شده اس�ت و از آن، به عنوان توسعه درونزا 
)Indigenous(، توسعه محيط مدار، توسعه معتدل و متوازن، توسعه همه جانبه، توسعه مسئوالنه 
و توسعه جهانگردي خاص نام برده اند. )الواني و پيروز بخت، 129:1385( به طور كلي، سه اصل 

اساسي پايدار عبارت اند از :
- پايداري زيست محيطي، بدين معني كه توس�عه با حفظ فرآيندهاي زيست محيطي، بيولوژيک 

و منابع ذي ربط سازگار است.
- پايداري عوامل فرهنگي و اجتماعي، بدين معني كه توس�عه موجب افزايش كنترل انس�ان بر 
زندگي خود مي ش�ود و با عوامل فرهنگي و ارزش�ي كه در اين راه تحت تأثير ق�رار مي گيرند، 

منافات ندارد و موجب تقويت هويت جامعه مي گردد.
- پايداري اقتصادي، بدان معني كه توس�عه ازنظر اقتصادي با بازده باال انجام مي شود، به گونه اي 
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كه نظارت و كنترل الزم بر منابع اعمال مي شود و مي توان آن را براي نسلهاي آينده حفظ كرد.
)مكين تاير،10:1993( 

بر اين اساس، توس�عه پايدار جهانگردي عبارت است از »گس�ترش صنعت جهانگردي وجذب 
جهانگردان با اس�تفاده از منابع موجود، به گونه اي كه ضمن پاس�خ دادن ب�ه نيازهاي اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي و ضوابط قانوني جامعه و انتظارت جهانگردان، بتوان وحدت و يكپارچگي و 
هويت فرهنگي، سالمت محيط زيست، تعادل اقتصادي و رفاه مردمان كشور و ميهمانان آنها را، 

به طور متوازن و پيوسته در حد بهينه تأمين كرد«. )الواني وپيروزبخت،130:1385( 
با توجه به اصول يادشده و نيز تعريف توسعه پايدار، برخي ش�اخصها و الزامات توسعه اي مداخله 
كالبدي در حوزه هاي گردش�گري در چارچوب گردش�گري پايدار را به ش�رح زير مي توان بر 

شمرد:
1- در توسعه پايدار گردش�گري، از ميان بردن و فرسوده س�اختن آنچه قابل جايگزيني مجدد 
نيست، اكيداً منع مي شود. براين اساس در مداخالت كالبدي در حوزه هاي گردشگري، بايد اين 
اطمينان وجود داشته باش�د كه آنچه امروز مستهلک مي شود، فردا س�اخته خواهدشد . به عنوان 
مثال، مي توان برخي از جنگلهايي را كه در فرآيند توس�عه و مداخله آسيب مي بينند، دوباره احيا 
و يا برخي بناها را مرمت كرد، ليكن اگر نسل جانوران وحشي و كمياب نابود شود و يا بناهاي 

تاريخي تخريب شوند، به هيچ وجه نمي توان آنها را احيا و بازسازي كرد.
2- در توسعه پايدار برنامه ها را چنان سامان مي دهند كه هيچ گروهي قرباني توسعه جهانگردي 
نشود و همگان از مزاياي آن نصيب و قس�متي در اندازه خود داشته باشند. از اين-رو مداخله در 
حوزه هاي گردشگري به گونه اي طراحي و برنامه ريزي شود كه در كنار منابع و فرصتهايي كه 
از ميان مي برد )سواحل، رودخانه هاي ماهيگيري و زمينهاي كشاورزي(، فرصتها و منابع جديد، 

به ويژه براي افراد محلي حوزه گردشگري ايجاد نمايد.
3- در توس�عه پايدار گردش�گري همواره اصل انعطاف پذيري و تغيير رعايت مي ش�ود. تعيين 
شيوه ها و روش�هاي كار نبايد در راه نوآوريها و تجربه هاي نو مانعي ايجاد كند. بنابراين الگوي 
مداخله مناس�ب، الگويي اس�ت كه بتواند هر لحظه خود را با تغيير و تحوالت محيطي هماهنگ 
كند و ب�ه انتظارات و توقعات جديد گردش�گران پاس�خ ده�د. در واقع بايد س�ازوكاري برای 
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برنامه ها و الگوهاي مداخله پيش بيني كرد كه در آن امكان تغيير و نوآوري همواره وجود داشته 
باشد.

4- فعاليتها و توس�عه گردش�گري به مقياس، طبيعت و ويژگيهايي كه گردشگري در آنجا واقع 
ش�ده، احترام مي گذارد و آنها را مورد توجه قرار مي دهد. همچنين تحت هر شرايطي بايد توازن 
ميان نياز گردش�گران، مكان گردشگران و جامعه ميزبان برقرار باش�د. از اين رو الگوي مداخله 

نمي تواند فشار و توسعه اي بيش از حد تحمل و ظرفيت حوزه گردشگري بر آن تحميل نمايد.

رعايت اصل »حدود تغييرات قابل قبول«1   
در ي�ک جامعه پويا، برخ�ي تحوالت غيرقابل اجتناب هس�تند، زي�را معمواًل تغييرات س�ودمند 
مي باشند. ليكن نكته مهم آن اس�ت كه اين تغييرات و مداخالت به محيط طبيعي و ساكنان بومي 
حوزه هاي گردشگري آسيبي وارد نسازد. اما اين مس�ئله در عمل سبب دشوارشدن كار مي شود. 
به عنوان مث�ال، چگونه مي توان هيچ گونه آس�يبي به محيط طبيعي وارد نس�اخت و  تعداد زيادي 
گردشگر را نيز در آن منطقه پذيرا شد. »به همين سبب در برنامه ريزي براي توسعه گردشگري، 
اصلي به نام ح�دود تغييرات قابل قبول )LAC( در نظر گرفته می ش�ود ك�ه محتواي آن ميزان 
مجاز تغييرات در محيط هاي مختلف به منظور توس�عه گردشگري مي باش�د. فرآيند برنامه ريزي 
حدود تغيييرات قابل ياري مي رساند تا شرايطي را كه تغييرات در آنها ضروري است و مديريت 
خواهان آن است، معين سازيم. اصل يادشده، رابطه ميان شرايط قابل قبول وضع موجود و مطلوب 
را مشخص س�اخته و مديريت را ملزم مي س�ازد تا پس از ش�ناخت مس�ئله، كاربرد راهبردهاي 
مطلوب را ارزيابي كند«. )الواني و پيروز بخ�ت، 108:1385( »در اجراي اين اصل، برنامه ريزي 
از مقادي�ر عددي متعلق به گردش�گري فاصل�ه مي گيرد و درصدد ش�رح مجموعه اي ازش�رايط 
محيطي كه مطلوب ب�ه نظر مي رس�ند، برمي  آيد. در اي�ن فرآيند، براي طرحري�زي مجموعه اي 
از ش�رايط محيطي كه مناس�ب يک مكان اس�ت، از ديدگاههاي بوميان محلي و روشهاي علمي 
اس�تفاده مي ش�ود«. )گي،325:1377( براين اس�اس، پيش از انتخاب الگوي مناس�ب مداخله در 
حوزه گردشگري، الزم است دامنه تغييرات و تحوالت مجاز و قابل قبول درمحيط گردشگري به 
درستي تعيين شده و سپس الگوهاي مختلف مداخله با اين »حدود قابل قبول« سنجش و ارزيابي 

گردند و از ميان آنها، الگويي كه بيشترين همخواني را با حدود مورد نظر دارد، انتخاب گردد.
1- Limits Acceptable Changes (LAC)
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در جهت »توسعه همبافته گردشگري1«  باشد 
تعادل و هماهنگ�ي ميان اجزاي مختلف فعاليت گردش�گري و هم افزايي آنه�ا، در تحقق اهدف 
مداخالت كالبدي ب�ه منظور افزاي�ش فعاليتهاي گردش�گري، نقش عم�ده اي دارد. » منظور از 
هم افزايي يا تضايف2  آن است كه نيرو ها و توانايي هاي اجزا، آن چنان با هم مرتبط و هماهنگ 
عمل كنند ك�ه نتيجه حاصل ، بي�ش از مجموع نيروهاي اجزا باش�د. هرگاه عوامل يک سيس�تم 
در امتداد هم قرار داش�ته باش�ند و به هم ياری رس�انند، مجموع�ه اي با نيروه�اي مضاعف پديد 
مي آورن�د و در اصطالح، 1 به اضاف�ه 1، بيش از 2 مي ش�ود«. )تولبا،1987 :53( الگوي توس�عه 
همبافته گردشگري، با اس�تفاده از خاصيت هم افزايي درصدد بهره گيري بيش�تر از پتانسيل ها و 
ظرفيت هاي حوزه هاي گردشگري است. »عوامل بي شماري در توس�عه گردشگري نقش دارند 
و ارتباط و تعامل ميان آنها، توس�عه را شكل مي دهد. اما س�ه عامل اصلي در توسعه گردشگري، 
عبارتند از: گردشگران، ساكنان )باشندگان( منطقه و ويژگيهاي مقصد. ميزان انطباق و همپوشي 

اين سه ، منطقه اي را به وجود مي آورد كه در آن، توسعه همبافته تحقق پيدا مي كند. 

  

نمودار شماره1. توسعه همبافته، به مثابه انطباق سه عامل اصلي در توسعه گردشگري
درفصل مش�ترِک ميان اين س�ه عامل، نيازها و انتظارات گردش�گران با ويژگيها و جاذبه هاي 
مقص�د و فرهنگ و گرايش�هاي مردم منطق�ه، يكس�اني و انطب�اق و همپوش�ي دارد«. )الواني، 
پيروزبخ�ت، 112:1385( الگوي مناس�ب مداخله، الگويي محس�وب مي ش�ود ك�ه چنين فصل 

مشتركي را تا بيشترين حد ممكن افزايش دهد.

1- Tourism Integrated Development
2-Synergy

ويژگيهاي مقصد

مردم محله گردشگران
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 تناسب وسعت و محدوده حوزه با تعداد يا ظرفيت گردشگر
 در بيشتر طرحها  و مداخالت كالبدي كه به نوعي با توسعه تأسيسات و تجهيزات و ارائه خدمات سر 

و كار دارند، وج�ود حداقل هايي از جمعيت به عنوان 
آستانه هاي خدمات رس�اني الزامي مي باشد. مابه ازاي 
اين مسئله در طرحهاي گردشگري، تعداد گردشگري 
است كه ساالنه جذب يک يا چند جاذبه گردشگري 
در منطقه مي ش�وند. بر اين اساس گاهي جذابيت هاي 
يک نقطه و تعداد بازديدكنن�دگان از آن، به اندازه اي 
اس�ت كه مي تواند به تنهاي�ي به عن�وان يک حوزه 

گردش�گري مطرح گردد و گاهي نيز مجموعه اي از جاذبه ها و يا روس�تاهاي گردش�گري در كنار 
يكديگر تشكيل يک حوزه گردشگري را مي دهند. به عنوان نمونه روستاي تاريخي ابيانه به تنهايي 
تعداد قابل توجهي گردشگر را در سال به سوی خود مي كشاند و به عنوان يک حوزه گردشگري در 
نظر گرفته مي شود؛ درحالي كه روستاهاي حاش�يه كوير كه داراي جذابيت هاي گردشگري خاص 
خود مي باشند، هريک به تنهايي مقصد بازديدكنندگان نيستند و در كنار يكديگر تشكيل يک حوزه 
گردش�گري را مي دهند. از اين رو در تعيين وسعت يک حوزه گردش�گري و به تبع آن نوع الگوي 
مداخله و نيز ارائه خدمات و توسعه تأسيسات زيربنايي، توجه به تعدادگردشگراني كه به حوزه سفرمی 

كنند و يا امكان جلب آنان وجود دارد، اهميت بسياري دارد.

فاصله از يکديگر و نيز از نقاط شهري 
يک الگوي مناس�ب مداخله، ميزان و حدود مداخله در حوزه گردش�گري را ب�ا فاصله جاذبه از 
جاذبه هاي ديگر و مراكز ش�هري و خدماتي پيرام�ون تنظيم مي نمايد. روس�تاهاي داراي جاذبه 
در پيرامون ش�هر به دليل مراجعه زياد و روزانه نيازهاي ويژه اي دارند، در حالي كه روس�تاهاي 

پراكنده و دورافتاده از مراكز خدماتي روش و الگوي متفاوتي را مي طلبند. 

ويژگيها و الزامات الگوي مداخله به تفکيك فعاليت
پس از بيان الزامات كلي برنامه اي و توس�عه اي در مورد نحوه مداخله در حوزه  هاي روس�تاهايي 
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داراي جاذبه هاي گردشگري، اكنون اين الزامات به تفكيک نوع فعاليت و جاذبه هاي گردشگري 
بيان مي گردد:

الف( گردشگري طبيعي
   - مداخل�ه در حوزه ه�اي گردش�گري طبيعي در 
هماهنگ�ي كامل ب�ا حوزه ه�اي پيرامون�ي صورت 
گرفته و خود را با برنامه ها و طرحهاي فرادس�ت و 
همعرض تطبيق مي دهد. با وجود اين مداخله مستقيم 
در حوزه از مرزه�اي طبيع�ي و عارضه هاي موجود 

تبعيت خواهدكرد.
   - از آنج�ا ك�ه ه�دف از گردش�گري طبيع�ي يا 
اكوتوريس�م، ل�ذت ب�ردن از مناظر طبيع�ي و بكر 

مي  باش�د، حداقل مداخالت كالبدي در چني�ن محدوده هايي صورت مي گي�رد و نوع طراحي و 
سازه ها نيز در هماهنگي كامل با طبيعت و با بهره گيري از مصالح بومي می باشد.

 - مداخله انس�ان در طبيعت نبايد به گونه اي باش�د كه مناظر و چش�م انداز طبيعي را تحت تاثير 
قرار دهد. به عبارتي، ساخت س�ازه هاي بزرگ و با مصالح و نماي مدرن در دل جنگلها و مراتع 
يا كناره رودخانه ها، از زيبايي چنين مناظري می كاهد و گردشگراني را كه از ازدحام و مصنوع 
بودن ش�هرها به چنين مكانهايي روي آورده اند، دلزده مي كند. به عنوان مثال، آس�فالت نمودن 

مسير پياده روي درون يک جنگل، اقدامي نامناسب است. 
- در گردش�گري طبيعي، منظره و چش�م انداز عنصر مهم و 
تأثيرگ�ذاري هس�تند. از اي�ن رو مداخالت كالب�دي براي 
تقويت اين نوع از گردش�گري باي�د به گونه اي باش�د كه 
مناظ�ر و زيبايي هاي موج�ود را نه تنها بكاهد و خدش�ه دار 
نكند، بلك�ه آنها را در مع�رض ديد گردش�گران قرار دهد. 
به عنوان مثال سازه و تأسيس�ات خدمات رساني و زيربنايي 
بايد در نقاطي مكانيابي و جانمايي شوند كه ديد را در مسير 

مداخله هماهنگ با طبعت )چلگرد – مهندسين 
مشاور طرح و منظر(

دشت الله واژگون
)چهارمحال و بختياری – مهندسين مشاور 

طرح و منظر(
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حركت به سوی قله كوه، پيچ و خم رودخانه، زيبايي هاي جنگل، طلوع يا غروب خورشيد، دريا 
و مناظري از اين دست مس�دود نكند.  رعايت چنين نكته اي مستلزم دقت فراوان در تعيين مكان 
ساخت و سازها و شيوه طراحي ساختمانها و عناصر فيزيكي ساختگی است. همچنين در مواردي 
كه مشاهده يک منظره و چشم انداز زيبا به س�ادگي امكانپذير نباشد، مداخله كالبدي از راه ايجاد 
مسيرهاي جديد، تسهيل حركت، افزايش ارتفاع و... مي تواند آنها را در معرض ديد گردشگران 

قراردهد.
- در گردشگري طبيعي، عمدتًا بخش�هاي زيادي از مس�ير به صورت پياده طي مي گردد، از اين 
رو فواص�ل نقاط اس�تراحت و اقامتگاهها باي�د با توجه به حرك�ت پياده تنظيم ش�وند. همچنين 
چنانچه روس�تايي به عنوان اقامتگاه ش�بانة گردش�گران در نظر گرفته ش�ود، مرزهاي حوزه )يا 
زيرحوزه هاي( گردش�گري طبيعي اطراف آن به گونه اي تعريف ش�ود ك�ه در فاصله يک روز 

بتوان آنها را بازديد نمود و براي اقامت به روستا بازگشت. 
در زماني كه در طول مسير فاصله روستاها زياد اس�ت، مي توان از الگوي خدمات رساني سيار يا 

مراكز خدمات رساني كه در محل استراحت تورهاي گردشگري ايجاد مي گردد، استفاده كرد.
- طبيعت درون و اطراف روس�تاها در مقابل مداخالت انس�ان، آس�يب پذير هس�تند. از اين رو 
مداخله كالب�دي، طراحي عناصر جديد و تأسيس�ات و خدم�ات اقامتي و تفريح�ي بايد تا حدي 
توسعه يابند كه به موضوع گردشگري كه همان طبيعت و مناظر زيباي آن است آسيب نرساند. 
به عبارتي در مورد گردشگري طبيعي، توسعه زير ساختها و جذب گردشگر تا حدودي پذيرفته 
شده و مورد تأييد اس�ت كه به طبيعت آسيب نرس�اند. همچنين طرح كالبدي حوزه گردشگري 
طبيعي بايس�تی به گونه اي باش�د كه افزون بر اينكه خود به طبيعت آس�يب نمي رس�اند، مناطق 
آسيب پذير مانند گونه هاي گياهي كمياب، كناره هاي ناپايدار رودخانه ها، حيات وحش جانوري 

و... را از طريق ايجاد موانع فيزيكي از دسترس گردشگران دور نگه دارد.
- در اغلب موارد، فعاليت  گردشگري طبيعي به طور مستقيم درآمدزا نيست. به عبارتي، نمي توان 
از گردشگران مبالغي را بابت گردش در طبيعت و يا تماشاي مناظر طبيعي دريافت نمود و هزينه 
طراحي و مداخالت كالبدي را ك�ه در چنين حوزه هايي انجام مي گيرد، تأمي�ن نمود. از اين رو، 
نوع مداخالت و برنامه ريزيها بايد در تناسب با منابع و اعتبارات عمومي موجود باشد و از طراحي 
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و برنامه هاي پرهزينه براي چنين مناطقي اجتناب نمود. مگر آنكه فعاليت گردش�گري طبيعي به 
 فعاليتهاي تفريحي و يا واحدهاي درآمدزاي پذيرايي � اقامتي پيوند داده شود.

ب( گردشگري زيارتي
1- در گردش�گري زيارت�ي مكانه�ای متبرك�ه، 
ارامگاه امامزادگان، مس�اجد و از اي�ن گونه موارد 
جاذبه گردشگری محسوب مي ش�وند. به عبارتي 
جاذبه هاي گردش�گري در اين حالت، نقاط )و نه 
پهنه ها( هس�تند. لذا حوزه گردش�گري روستايي 
در اين وضعيت، روستايي است كه مكان زيارتي 

درون و يا در نزديكي آن واقع شده است. 
ماهيت سفر و فعاليت گردش�گري در اين نوع از جاذبه ها، اغلب از نوع س�فرهاي مبدأ � مقصد 
است و لذا مقصد سفر گردش�گري- كه همان مكان زيارتي اس�ت - اهميت دارد. بدين ترتيب 
طراحي و مداخله كالبدي، در مورد مكان زيارتي و فضاهاي مجاور آن انجام می ش�ود و خدمات 

و تأسيسات گردشگري، اطراف آن جانمايي و مكانيابي مي گردند.
اغلب اماكن زيارتي به گونه اي هس�تند كه در تمام طول سال جريان نس�بتًا ثابتي )كم يا زياد( از 
گردش�گر را به خود جذب مي نمايند. ليكن در برخي موارد، مواقع و مناس�بت هايي در طول س�ال 
وجود دارد كه حجم گردشگر چندين برابر مي شود. به عنوان مثال، روستاي مشهد اردهال در روز 
خاصي از سال، به دليل اجراي مراسم مذهبي � سنتي موسوم به »قالي شويي« و پذيراي تعداد بسيار 

زيادي از زائران و گردشگران است كه قابل مقايسه با تعداد گردشگر در ساير ايام سال نيست.
در چنين حالت�ي، برنامه ريزي و طراح�ي امكانات و تأسيس�ات خدماتي و زيربناي�ي الزم مانند 
پاركينگ، س�رويس هاي بهداش�تي و واحدهاي پذيرايي، اقامتگاه و... دش�وارتر مي باش�د. زيرا 
چنانچه حجم گردشگر در دورة »پيک« به عنوان مبناي طراحي و برنامه ريزي قرار گيرد، از نظر 
اقتصادي و تخصيص بهينه منابع، توجيه  نخواهد داشت؛ زيرا در بخش  عمده اي از سال بالاستفاده 
خواهند ماند. همچنين اگر تعداد عادي گردش�گران به عنوان مالک مداخله و سرمايه گذاري در 
نظر گرفته شود، در زمان ازدحام گردشگران مش�كالتي ايجاد خواهد شد. از اين رو برنامه ريزي 

امامزاده سيد عبداهلل روستای حجج 
)مهندسين مشاور طرح و منظر(
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براي حد متوسطي كه هم نيازها را تأمين كند و هم توجيه اقتصادي داشته باشد، الزم است.
راه حلي كه در اين گونه مواقع مي تواند مورد اس�تفاده قرار گيرد، طراحي دو گونه از تأسيسات 
و فضاهاي كالبدي ثابت و س�يار )موقت( مي باشد. به عبارت ديگر متناس�ب با حجم گردشگر 
عادي تأسيسات دائمي و ثابت طراحي مي گردد، ليكن براي مواقع خاص، نوعي از زيرساختها و 
خدمات كه بتواند آنها را در مدت كوتاهي برپا و س�پس گرد آوري نمود، مناسب است. استفاده 
از چادر و كانكس براي اقامت، سرويس هاي بهداشتي صحرايي و امكاناتي از اين قبيل در دورة 

اوج حضور گردشگران توصيه مي گردد.
- تمركز مكاني حول نقطه )جاذبة( زيارتي، از ديگر ويژگيهاي اين نوع از فعاليت گردش�گري 
اس�ت كه در برنامه ريزي كالبدي براي توس�عه حوزة گردش�گري مي بايس�ت مورد توجه قرار 
گيرد. گردش�گران مذهبي و زائران مكان�ه اي مقدس، تماي�ل دارند، در زمان س�فر و اقامت به 
صورت متمركز در پيرامون جاذبه مورد نظر اقامت داشته باشند و حداكثر بهره برداري را از زمان 
براي انجام عبادات ، بازديد از مكان و انجام مناس�ک و مراس�م به عمل آورند. از اين رو پراكنده 
كردن گردش�گران و زائران در مناطق اطراف مكان مورد نظر، در اغلب موارد با موفقيت روبه 

رو نخواهد شد.
- ماهيت اماكن متبرك�ه و زيارتگاهها به گونه اي اس�ت كه با حفظ حرمت آرام�گاه و بارگاه، 
امكان توس�عه هاي جانبي و اف�زودن فضاهاي جديد به م�كان اوليه تا حد زيادي فراهم و ميس�ر 
اس�ت. مگر آنكه زيارتگاه با بافت و عناصر معماري باارزش در پيوند و نزديكي باش�د و چنين 
عناصري، توس�عه كالبدي زيارتگاه را محدود می نمايند. توسعه اطراف آنها نيز اغلب به صورت 

دايره اي يا شعاعي، به مركزيت نقطه زيارتگاهي صورت مي گيرد.
- در مداخالت كالبدي در فضاهاي زيارتگاهي، حفظ حرمت چنين اماكني بس�يار مهم است. از 
اين رو نمي توان هرگونه فضا يا كاربري را در كنار آنها پيش�نهاد و طراحي نمود. از سوي ديگر 
كاربريها و تأسيس�اتي الزم اس�ت كه به نوعي مذهبي و ي�ا در ارتباط با به جاي آوردن مراس�م 
مذهبي و عبادي باش�ند. طراحي نمازخانه، فضاهايي براي مراسم سوگواري، فضاهايي براي انجام 

نذورات و اماكني از اين دست، در توسعه فضايي زيارتگاهها اهميت بسياري دارند.
- زيارتگاهها اغلب جاذب گروههاي سني ميانسال و كهنس�ال، بيمار و معلول مي باشند. از اين-
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رو در توسعه فضاهاي اطراف اين نقاط بايستي طراحي مناسب براي چنين اقشاري صورت گيرد. 
پيش بيني مسيرهاي ويژه، دسترسي هاي آسان و كوتاه، جايگاههاي استقرار افراد با شرايط خاص 

و... از جمله چنين تمهيداتي است.
- نظر به اينك�ه زيارت مراكز مذهب�ي برپايه ارزش�ها و اعتقادات و در زمانهاي مش�خص انجام 
مي شود و اين زمانها با تغييرات فصول و شرايط اقليمي )مساعدبودن يا نبودن هوا( ارتباط چنداني 
ندارند، تمهيدات الزمی براي اس�تقرار گردش�گران در مكانهاي امن براي دوري از مسائل جّوي 

بايد انديشيده شود و سرپناه الزم برای آنان فراهم آيد.
- انتظارات معقول تِر زائران و گردش�گران مذهبي، موجب مي ش�ود كه آن�ان عمده ترين هدف 
خود را بهره مندي از آثار معنوي جاذبه قرار  دهند. از اين رو باال بودن كيفيت فضاها، اقامتگاهها 
و خدمات رفاهي گوناگون و ي�ا امكانات گذران اوقات فراغت كمتر مورد انتظار اس�ت. با اين 
حال مداخله در حوزه هاي گردشگري زيارتي و مذهبي بايد حداقل هاي مورد انتظار را فراهم كند 

و استانداردهاي الزم را تامين نمايد.

پ( گردشگري فرهنگي � تاريخي
  - جاذبه ه�اي فرهنگي � تاريخي در 
روستاها نيز عمدتًا به صورت نقطه اي 
پراكن�ده ش�ده اند. از اي�ن رو حوزه 
گردش�گري در اي�ن ن�وع از فعاليت  
يا جاذبه هاي گردش�گري، روس�تا يا 
روس�تاهايي هس�تند كه عامل جاذب 
گردشگري درون يا در نزديكي آنها 

واقع شده است.
بدين ترتي�ب، حوزه بن�دي مناطق گردش�گري براس�اس پراكندگي جاذبه هاي گردش�گري و 
روستاهاي تحت نفوذ آنها در سطح كشور، صورت مي گيرد. در اين حالت، مرزهاي يک حوزه 
به گونه اي تعريف مي ش�ود كه بخش ها و روس�تاهايي كه به منظور اقامت يا خدمات رس�اني به 
گردشگران مورد استفاده قرارمي گيرند، در درون حوزه گردشگري مربوط به جاذبه فرهنگي � 

جاذبه فرهنگی محيط عشايری
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تاريخي مورد نظر، قرار گيرند.
   - روس�تاهايي را ك�ه در ارتب�اط ب�ا 
جاذبه ه�اي فرهنگي � تاريخي گردش�گر 
ج�ذب مي نماين�د،  مي ت�وان ب�ه دو گروه 
تقس�يم بندي نمود كه در مورد هر كدام از 
آنها نح�وه مداخله، برنامه ري�زي و طراحي 

متفاوت است. 
در يک حالت، روس�تا به واسطه نزديكي و 
مجاورت با يک پديده فرهنگي  تاريخي )مانند آثار به جاي مانده از بناهاي باس�تاني و تاريخي( 
داراي فعاليت گردش�گري است. در اين حالت روس�تا تنها نقش خدمات رس�اني و اقامتي براي 
گردشگران دارد و از اين منظر مي توان برنامه هاي طراحي و توسعه اي روستا را تدوين نمود. در 
حالت ديگر، روستا و بافت آن خود، جاذبه گردشگري محسوب مي شود. روستاهاي مانند ابيانه، 

كندوان و... از اين نوع هستند.
در اين گونه موارد، بافت روستا به علّت قدمت، نوع معماري بناها، مصالح مورد استفاده و مسائلي 
از اين  قبيل، به نوعي منحصر به فرد و جذاب اس�ت و گردش�گران به منظور بازديد از روس�تا به 

آن س�فر مي كنند. در اين صورت مداخالت كالبدي بس�يار 
متفاوت با حال�ت قبل اس�ت. در حال�ت اول، موضوع تنها 
جانمايي تأسيس�ات و واحدهايي نظير اقامتگاه، رس�توران، 
واحده�اي تج�اري و عناص�ر كالب�دي از اين قبي�ل، براي 
پذيرفتن گردش�گراني اس�ت كه جهت برخورداري از اين 
خدمات به روس�تا يا روس�تاهاي مجاور عنصر گردشگري 
مراجعه مي كنند. ليكن چنانچه روستا مقصد سفر گردشگر و 
داراي ارزشهاي معماري، زيبايي شناسي، تاريخي و فرهنگي 
باش�د، بايس�تی مداخله در بافت آن روس�تا با درنظرگرفتن 
مالحظات بيش�تري انجام گيرد و اصل اساسي، حفظ عناصر 

جاذبه فرهنگی محيط عشايری
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و بافت موجود روستا و حداقل تغييرات مورد توجه باشد. در اين وضعيت الزم است، مكانيابي و 
جانمايي عناصر گردشگري جديد درون و مجاور بافت روستا و طراحي كالبدي آنها به گونه اي 

باشد كه در هماهنگي كامل با بافت، معماري و مصالح روستا قرارگيرد. 
- در گونه هايي از گردش�گري اجتماعي و فرهنگي به ويژه در حوزه هايي كه زندگي، معيشت، 
آداب و رس�وم و ديگر عناصر فرهنگي به عنوان جاذبه مطرح مي ش�وند، می ت�وان براي عرصه 
جغرافيايي گس�ترده اي به عنوان حوزه گردش�گري برنامه ريزي ك�رد. در اين صورت گزينش 
مركز حوزه و آباديه�اي داراي جاذبه ديگر به عنوان اقمار و وابس�ته ض�رورت مي يابد. در اين 

موارد الگوي سلسله مراتبي هم مي تواند به كار گرفته شود.
به كارگيري الگوي سلسله مراتبي در حوزه هاي گردشگري اجتماعي فرهنگي بايد به نحوي باشد 
كه وحدت و همگني اجتماعي و فرهنگي و روابط و مناسبات اجتماعي را تحت تاثير قرار ندهد. 

حساسيتهاي اجتماعي در مكان گزيني مراكز برتر و روستاهاي مركزي بايد مد نظر قرارگيرد.
- الگ�وي مداخله در حوزه هاي گردش�گري اجتماعي و فرهنگي متاث�ر از چگونگی پراكندگي 

جاذبه ها در پهنه جغرافيايي است. بنابراين تمركز و پراكندگي اين جاذبه ها بايد مد نظر باشد. 
 

ويژگيها و الزامات نهادي و اجرايي الگوي مداخله کالبدي
ويژگيها و الزامات كلي الگوي مداخله   

    الف - ح�دود حوزه تا ح�د امكان منطبق بر تقس�يمات 
سياسي � اداري و سلسله مراتب مديريتي باشد: در بسياري 
از موارد ، ماهيت حوزه هاي گردشگري روستايي به گونه اي 
است كه محدوده اي كه مي تواند و يا مي بايست يک حوزه 
يكپارچه در نظرگرفته ش�ود )به دليل مسائلي از قبيل پيوند 
ميان جاذبه هاي گردشگري، طراحي يكپارچه، حداقل هاي 
جذب گردش�گران و ...(، كاماًل منطبق بر مرزهاي سياسي 
� اداري و تقس�يمات رسمي كش�ور نمي باش�ند. به عنوان 

نمونه، حوزه هاي گردشگري مبتني بر اكوتوريسم ممكن است در محدوده اي مشترک ميان چند 
شهرستان و يا حتي استان قرارگرفته باشند. گزينه مطلوب آن اس�ت كه تا حد امكان و تا جايي 
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كه ساير الزامات مداخله و طراحي حوزه هاي گردشگري اجازه مي دهد، مرزهاي محدوده اي كه 
به عنوان يک حوزه شناخته مي شود، منطبق بر مرزهاي يک شهرستان يا استان قرارگيرد. در اين 
حالت ، اجراي مداخالت كالبدي و مديريت طرحهاي گردش�گري تسهيل شده و مي تواند تحت 

نظارت سطح مشخصي از مديريت و يا دستگاه اجرايي معيني قرارگيرد.    
   ب - الگوي مداخله بايد نظام مديريتي و نهاد متولي اجرا و نظارت را مش�خص كند: در مباحث 
مربوط به اجراي الگوي مداخله در حوزه هاي گردش�گري، الزم اس�ت كه نهاد و دستگاه مجري 

طرح و نظارت و مديريت آينده آن، كاماًل در الگوي پيشنهادي انديشيده و پيشنهاد گردد.
   چنانچه الگوي پيش�نهادي و حدود طرح گردش�گري به گونه اي باش�د كه با نهادها و س�طوح 
مديريتي موجود )دهداري، شوراي روستا، فرمانداري، استانداري و ...( قابل تعميم و تأمين باشد ، 
در اين صورت الزم اس�ت كه در بخش اجرايي الگ�وي مورد نظر مداخله ، دقيقًا س�طح مديريتي 
مورد نظر و مناس�ب تعيين گردد. ليك�ن در صورتي كه الگ�وي مداخله به گونه اي باش�د كه با 
نهادها و دس�تگاههاي اجرايي و مديريتي كنوني در كش�ور ، نتوان مداخالت و برنامه  ريزي هاي 
گردش�گري را هدايت و كنت�رل نمود، آن�گاه الزم اس�ت در بخ�ش مديريت برنام�ه مداخله 
گردش�گري، چارت و س�ازمان مديريتي، اعضاي نهادهاي درگير و چگونگي نظارت بر اجراي 

طرحه اي گردشگري بدرستي تعيين و تدقيق گردد.
»از آنجايي كه سازماندهي حاكم بر س�اختار كالن كشور، س�اختار مبتني بر وظيفه است، نوعي 
ناهماهنگي ذاتي در دل آن وجود دارد. واحدهاي مرتبط با گردشگري در وزارتخانه هاي مختلف 
قرارگرفته ان�د و لزومًا با يكديگر هماهن�گ عمل نمي كنند. اين واحد ها به س�بب مديريت هاي 
متفاوت و سياس�تهاي خاص وزارتخانه اي ، هر يک جهت گيري خاصي را نسبت به گردشگران 
و فعاليت گردش�گري اعمال مي كنند. براي رفع اين مشكل ، تشكيل ش�وراهاي عالي هماهنگي 
پيشنهاد مي شود كه در عمل كارساز نيس�تند، زيرا افراد تصميم گيرنده در س�طح عالي ، به سبب 
مش�غله هاي فراوان غالبًا نمي توانند به طور فعال در اين شوراها ش�ركت كنند«. )الواني و پيروز 

بخت،1385: 118( 
از س�وي ديگر ش�وراهاي عالي هماهنگي در مواقعي كه الگوي مداخله در مقي�اس كوچک و به 
صورت نقطه اي عمل مي كند، نمي توانند چندان كارس�از باش�ند. زيرا حوزه هاي تصميم گيري در 
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ش�وراهاي عالي هماهنگي  كه معموالً در سطح ملي و يا در نهايت اس�تاني تشكيل مي شوند،  بسيار 
كلي و فراگير هس�تند. بر اين اس�اس به نظر مي رس�د، خالء وجود نهادي مؤث�ر و تصميم گير در 
حوزه هاي گردشگري در ساختار مديريتي كشور احساس مي شود. يكي از پيشنهادهايي كه در اين 
زمينه مطرح مي شود، »ايجاد واحدي تحت عنوان نقطه مستقل گردشگريTourist Point است 

كه همه عمليات الزم براي گردشگران در آن انجام پذيرد«. )الواني و پيروزبخت،1385 :118( 
مدير اين واحد )بسته به س�طح مديريتي( از س�وي وزارتخانه ها و يا ادارات كل در سطح استانها 
انتخاب مي شود و بر اس�اس نظامنامه  هاي مشخصي به وي اختيار داده مي ش�ود تا به نمايندگي از 
طرف آنها به حل و فصل مس�ائل گردش�گران بپردازد. اين س�اختار ضمن حفظ س�اختار مبتني 
بر وظيفه در كل، س�ازمان كوچكي براي مديري�ت و اجراي برنامه هاي گردش�گري و از جمله 

طرحهاي مداخله بايد ايجاد مي كند.
   پ - الگ�وي مداخل�ه بايد ق�درت كنت�رل و نظارت را 
از طريق قوانين عمومي و ضوابط و مقررات داش�ته باشد:  
مسئله قوانين و مقررات در توس�عه گردشگري روستايي، 
يكي از مولفه هاي اساسي اس�ت كه صرف نظر از الگوي 
مداخله مي بايس�ت به آن پرداخته ش�ود. ليكن اين مسئله 
در مداخالت كالبدي � فضايي در حوزه هاي گردش�گري 
روس�تايي اهمي�ت مضاعفي پي�دا مي بايد نب�ود ضوابط و 

مقررات الزم در زمينه هايي كه مباحث كالبدي مطرح اس�ت، منجر به هرج و مرج و آش�فتگي 
می ش�ود و اين امر در حوزه هاي گردش�گري روس�تايي مي تواند موجب آس�يب به جاذبه هاي 

گردشگري و محيط طبيعي روستا )كه بسيار نيز آسيب پذير است( گردد. 
نظارت نكردن بر مس�ائلي چون گس�ترش راهها و مس�يرهاي گذر گردش�گران، ساخت وساز 
واحدهاي تفريحي و پذيرايي، توس�عه و پراكنش واحدهاي خدماتي و تأسيس�ات و تجهيزات و 
... در بلندمدت به زيان گردش�گري روستايي خواهد بود. از س�وي ديگر به دليل وسعت و تعدد 
پهنه هاي گردش�گري روس�تايي و نيز محدود بودن امكانات و منابع برنامه ريزي و اجرا ، امكان 
طراحي دقي�ق و تفصيلي در همه پهنه هاي گردش�گري وجود ن�دارد. لذا در بس�ياري از موارد، 
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توسعه فعاليتهاي گردش�گري و مداخالت كالبدِي تبعي آن را، تنها مي توان و مي بايست با وضع 
قوانين و مقررات مناسب و كارآمد كنترل و نظارت كرد.

از اين رو الگوي انتخابي براي هر يک از حوزه هاي گردش�گري بايد به گونه اي باش�د كه بتوان 
آن را با ضوابط و مقررات هدايتگر و كنترل كننده، در محدوده مورد نظر پياده و اجرا نمود و نه 
آنكه نياز به آن باشد كه براي همه بخش�هاي يک حوزه گردشگري طرحهاي تفصيلي مداخله و 

طراحي تهيه شود.
چنانچ�ه اين هدف ب�ا قواني�ن كنونی و جاري كش�ور قاب�ل تعيين اس�ت، الگ�وي مداخله تنها 
مي تواند به آنها اش�اره نمايد. ليكن در صورتي كه نياز به قوانين و ضوابط جديدي احساس شود، 
تهيه كنندگان طرحهاي كالبدي گردشگري روس�تايي موظف به تدوين آن در چارچوب قوانين 
عمومي كش�ور، اصول و ضوابط طراحي كالبدي و مداخله فضايي و طرحهاي فرادس�ت توس�عه 

روستايي مي باشند.
    ت -  الگوي مداخله بايستی با امكانات و منابع كش�ور و حوزه مربوطه متناسب و قابليت اجرا 
را داش�ته باش�د: بهترين طرحها و برنامه ها ، چنانچه امكان اجرا نيابند، تأثيري در رش�د و توسعه 
بخش و يا حوزه مربوطه نخواهند داش�ت. به عبارتي ، قابليت اجرايي يكي از نكات مهم و كليدي 
در طرحهاي گردش�گري و مداخالت كالبدي مي باش�د. در واقع از ميان دو ن�وع الگو و يا طرح 
مداخله ، طرحي كه با امكانات و منابع محل همخواني بيشتري دارد و امكان اجراي آن محتمل تر 
اس�ت ارجحيت دارد، حتي اگر از لحاظ اصول و اهداف طراحي قوتهای كمتري نس�بت به طرح 
ديگر داشته باشد. از اين ر  و در تدوين الگوي مداخله و طراحي در حوزه هاي گردشگري توجه 
به منابع مالي، نيروي انس�اني، امكانات اجراي�ي و . . . در محدوده حوزه موردنظ�ر و نيز منابع و 

اعتبارات ملي الزامي است. 
در كنار تهيه طرحهاي كالبدي � فضايي در حوزه هاي گردشگري، تهيه گزارشهاي امكان سنجي 
اقتصادي و اجرايي طرح نيز ضروري به نظر مي رسد. در صورت تهيه چنين گزارشهايي، مي توان 
تنوع و س�طح مداخله در حوزه را با دقت بيش�تري تعيين و انتخاب نمود. ب�ه عبارتي چنانچه نوع 
فعاليت گردشگري، جاذبه هاي حوزه، حجم مسافر و پتانسيل هاي يک محدوده در اندازه ای باشد 
كه الگوي مداخله نقطه اي را توجيه مي كند، ارائه الگويي كه در سطح ناحيه عمل مي كند، توجيه 
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ندارد و اتالف منابع را به دنبال خواهدداشت. 

ويژگيها و الزامات الگوي مداخله به تفکيك فعاليت 
    تاكنون درب�اره الزاماتي كه به صورت عام در زمينة مديريت و اجراي طرحهاي گردش�گري 
وجود دارد، توضيح دادي�م. در اينجا به ارائه الزاماتي می پردازيم كه بن�ا به نوع و عملكرد جاذبة 

گردشگري، در طرحهاي توسعة گردشگري مي بايست به طور خاص  درنظر گرفته شوند:

الف( گردشگري طبيعي
 � به دليل ويژگيهاي ناشي از ماهيت جاذبه ها و فعاليت  گردشگري، مديريت اين نوع از فعاليت  
گردشگري تا حدي دشوار است. به دليل تبعيت شكل و وسعت محدوده اي كه مي تواند به عنوان 
يک حوزه گردشگري تعيين شود، از ويژگيهاي طبيعي، خصوصيات توپوگرافيک و جاذبه هاي 
طبيعي، مرزهاي اين حوزه ها لزومًا بر مرزها و تقسيمات سياسي- اداري رسمي منطبق نيست. لذا 
تعيين نهادي كه بتوان مديريت يک حوزه گردشگري طبيعي- كه ممكن است فراتر از مرزهاي 

يک شهرستان يا حتي استان قرارگيرد- را بر عهده آن گذارد، دشوار است.
از س�وي ديگر جاذبه هاي گوناگونی كه مي توانند محرک اين نوع گردش�گري باش�ند، داراي 
متولي متفاوت و گاهی متوليانی هستند. به عنوان مثال س�ازمانها و نهادهايي مانند سازمان محيط 
زيست، س�ازمان منابع طبيعي،  نيروي انتظامي و ... متوليان حفاظت و حراست از جنگلها، مراتع، 
رودخانه ها، كوهها  و... هس�تند. بدين ترتيب، به نظر مي رس�د در اين نوع از گردشگري معرفي 
يک نهاد يا يک ش�وراي تركيبي از نهادها و س�ازمانهاي مربوطه، براي س�اماندهي و نظارت بر 

حوزه ها و فعاليتهاي گردشگري طبيعي، الزم باشد.
� تعيين حوزه هاي گردش�گري و نوع مداخله در آنها براي طراحي مسيرهاي حركت، مكانهاي 
اقامت و نقاط قابل بازديد، بايد به گونه اي باش�د كه بتواند تحت مديري�ت و نظارت قرار گيرد. 
به عبارت�ي مداخله كالب�دي در اين ن�وع از گردش�گري با هدف ب�ه نظ�م درآوردن فعاليتهاي 
گردشگري انجام گيرد. چنين هدفي از يک سو موجب حفاظت از جاذبه هاي طبيعي و جلوگيري 
از آسيب رساندن گردشگران به آنها مي ش�ود و از سوي ديگر امنيت و آسايش گردشگران را به 
دنبال دارد. از اين رو بايد از طراحي مسيرهاي گذر در مناطق پرت و دور افتاده، احداث اقامتگاه 
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در مكانهايي كه دور از نظارت هستند و هدايت مسير گردشگري در نقاط آسيب پذير و حفاظت 
شده پرهيز نمود.

- الگوي مداخله باي�د به صورتي انتخاب گردد ك�ه مديريت و كنترل تأثيرات گردش�گران بر 
محيط زيس�ت در كوتاه مدت مش�خص و براي دورنماي آينده آن نيز برنامه داشته باشد. بر اين 
اس�اس بايد پيامدهاي زيس�ت محيطي در طراحي الگو مورد توجه اكيد مجريان و متوليان پديده 

گردشگري قرار گيرد و آثار منفي آن كنترل گردد.
- اجراي طرحهاي گردشگري و مداخله در طبيعت و تغييرات اساسي در عناصر طبيعي محدود و 

منحصر به مواردي شود كه بر جاذبه و طبيعت بكر روستا اثر منفي نداشته باشد.

ب( گردشگري زيارتي
- با توجه به اينكه نهاد متولي مناطق زيارتگاهي تقريبًا مشخص است )سازمان اوقاف(،  مديريت 
اين نوع از فعاليت گردش�گري و اجراي طرحه�ا و مداخالت مورد نظر نيز تا حدودي آس�ان تر 
است. به عبارتي اجراي برنامه ها و طرحهاي عمران و مداخله در محدوده و محوطه اماكن متبركه 
و زيارتگاهي تحت نظارت اين نهاد انجام می گيرد و هزينه هاي آن نيز عمدتًا توسط اين نهاد )از 

محل منابع و اعتبارات تخصيص يافته( تأمين مي گردد.
براين اساس الزم است، اجرای كليه برنامه ها و طرحهايي كه به گونه ای به چنين اماكني مربوط 
مي شوند، با هماهنگي و اطالع اين س�ازمان صورت گيرد. در اين صورت از بسياري از اقدامات 
موازي يا متض�اد جلوگيري به عم�ل مي آيد. ضمن آنكه در س�طوح خرد، هر ي�ک از اماكن و 

زيارتگاهها صاحب متولي يا هيأت امناي محلي می شود كه اداره آنها را بر عهده دارند.
چنين تش�كيالت مديريتي مي توانند در س�طح محلي از نزديک بر اقدامات اجرايي و عمراني در 
محدوده اين نقاط جاذب گردش�گر نظارت كنن�د. در واقع، نهاد مديريت گردش�گري در كنار 
نهاد مديريت مذهبي )اوقاف و امور خيريه يا س�اير س�ازمان هاي مس�ئول( بايد نهادي مس�تقل 
و هماهنگ را به وج�ود آورد. طبيعتا« هماهنگي دو نهاد مس�ئول گردش�گري و نهاد مديريت 

مذهبي ضروري است.
- مسئله اي كه گاهي اجراي طرحهاي كالبدي � فضايي را در محدوده اين مكانها و زمينهای مجاور 
آنها با مشكل مواجه مي سازد، وقفي بودن زمينهای زيارتگاه و تأسيسات جانبي آن است. در چنين 
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مواردي، وقفي بودن زمينها، اجراي طرحهايي مانند احداث اقامتگاه، رس�توران، واحدهاي تجاري 
و فعاليتهاي حوزه گردش�گري را با مش�كل روبه رو مي س�ازد. در بحث اجراي طرحهاي كالبدي 

برطرف نمودن اين موانع از راه مذاكره و يا حتي استعالم از مراجع مذهبي الزم مي گردد.
- با توجه به اينكه برخي مناطق زيارتگاهي در مقاطعي از س�ال با ازدحام و انبوهي گردش�گر و 
زائر مواجه مي ش�وند، مديريت چنين اماكني بايد تمهيدات الزم را از پيش بينديش�د و فضاهاي 
الزم را براي چني�ن مواقعي تدارک ببيند. از آنج�ا كه براي چنين روزهايی اس�تفاده از امكانات 
و فضاهاي موقت و سيار سفارش و پيشنهاد مي ش�ود، مديريت و اجراي اين گونه از مداخالت و 

تمهيدات كالبدي در حوزه گردشگري مورد نظر از اهميت بسياري برخوردار است.  
 

پ( گردشگري فرهنگي - تاريخي
- زماني ك�ه جاذبة گردش�گري بافت يا بن�اي تاريخي اس�ت، مكانيابي و طراح�ي كاربريها و 
خدمات رفاهي ، گردش�گري و ساير امكانات، تس�هيالت و تجهيزات بايد از س�ازگاري دروني 
)در محوطه مداخله و طراحي( و بيروني )س�ازگاري با بافت باارزش روس�تا و كاربريهاي آن( 
برخوردار باش�د. در غير اين صورت بايس�تي تدابير الزم براي جلوگيري از تزاحم و مش�كالت 

احتمالي از پيش انديشيده شود.
- در ساخت وس�از بناها و ساختمانهاي جديد و اجراي طرحهاي گردش�گري، استفاده از مصالح 
بومي و محلي و هماهنگ ب�ا معماري بافت تاريخي ضروري اس�ت. در غير اي�ن صورت  الزم 

است، تدابير الزم براي جلوگيري از ناسازگاري بصري در مناظر كالبدي انديشيده شود.
- الگوي مداخله در حوزه هاي گردش�گري اجتماعي فرهنگي بايد به ان�دازه ای قابليت انعطاف  
داش�ته باش�د كه جاذبه هاي مختلف اجتماعي و فرهنگي را در س�طحي گس�ترده  ب�ا  يكديگر 

هماهنگ نمايد و از هم افزايي قدرت جذب آنها در توسعه محلي و روستايي بهره بگيرد.

ويژگيها و الزام�ات مش�ارکت جويانه الگ�وي مداخل�ه کالبدي بر اس�اس نوع 
فعاليت گردشگري 

ويژگيها و الزامات كلي الگوي مداخله
بحث لزوم اس�تفاده از مش�اركت مردم محلي، س�ازمانهاي داوطلب و غيردولتي )NGO( و در 
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كل همه گروههاي درگي�ر و ذي نف�ع در برنامه هاي توس�عه، در تمامي زمينه ها، چندين س�ال 
اس�ت كه در جوامع بين المللي و به تبع آن در كش�ور ما مطرح ش�ده است. اين مس�ئله به ويژه 
زماني كه بحث پايداري در توسعه مطرح مي شود، از اهميت مضاعفي برخوردار مي باشد. فعاليت 
گردشگري به ويژه در مناطق روس�تايي، نيز از جمله زمينه هايي اس�ت كه بر ضرورت رعايت 

شاخصهاي پايداري در آن بسيار تأكيد مي گردد.
اساسًا فعاليتهاي گردشگري و به تبع آن طرحها و برنامه هاي مربوط به اين بخش ازجمله مسائلي 
اس�ت كه پايداري و موفقيت آن بس�تگي بس�يار زيادي به همكاري و مش�اركت مردم، بخش 
خصوصي و گروهه�اي داوطلب دارد. از س�وي ديگر مداخالت كالبدي � فضايي گردش�گري 
روستايي به دليل آنكه ممكن است، تغيير و تحوالت گسترده اي را به جوامع روستايي و ساكنان 
آنها تحميل نمايد، نياز دارد كه همراهي و موافقت س�اكنان محلي را به منظ�ور موفقيت طرح ، 
جلب نمايد و اين مهم ميس�ر نخواهد ش�د مگر آنكه مش�اركت همه گروهها و اقشار ذي نفع و 

متأثر از طرحها را در سرتاسر بخشهاي برنامه ريزي، تصميم گيري و اجرا در نظر بگيرد.
با اين مقدمه روش�ن ش�د كه الگوهاي مداخله گردشگري برای تقويت مش�اركت جوامع محلي 

بايستی ويژگيهايی داشته باشند كه در ادامه به برخي از آنها اشاره مي گردد:
   - س�طوح تصميم گيري و مديريت طرح  تا ح�د ممكن به مديريت محلي حوزه نزديک  باش�د. 
تجربه نش�ان داده اس�ت كه جلب مش�اركت هاي مردمي در طرحهاي كوچک مقياس و محلي، 
موفقيت آميزتر و امكانپذيرتر است. دليل اين امر آن اس�ت كه جلب مشاركت هاي مردمي نياز 
به برگزاري جلسات مباحثه و گفتگوي رو در رو، اش�راف مشاركت كنندگان به موضوع بحث، 
تناس�ب توانايي ها و امكانات مردم محلي با طرح و ... دارد و چنين الزامات�ي عمدتًا در طرحه اي 

محلي و كوچک مقياس قابل دستيابي مي باشند.
براين اساس از لحاظ معيارهاي مش�اركتي، مطلوب تر آن اس�ت كه الگوي مداخله درحوزه هاي 
گردش�گري هرچه بيش�تر به مديريت و جوامع محلي نزديک باش�د و س�طح و محدوده مداخله 
به گونه اي باشد كه امكان به مش�اركت طلبيدن ساكنان محلي فراهم ش�ود. حتي در صورتي كه 
بنابر ساير اقتضائات و ويژگيهاي حوزه گردش�گري، الگوي مداخله در پهنه هاي وسيع تعيين و 
طراحي گردد، تفكيک طرح و الگوي كل�ي به اجزاي خردتر و طرحهاي محل�ي، زمينه را براي 
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مشاركت نيروهاي محلي مساعدتر مي نمايد.
  -  برنامه ريزي مداخله بايد به شيوه ای سازمان يابد كه به ايجاد توافق كلي ميان شركت كنندگان 
كمک كند. ابراز ديدگاهه�اي گوناگون بايد آن گونه مورد تش�ويق قرارگي�رد كه اختالفات 
بالقوه نمايان شود و مورد توجه و حل و فصل قرارگيرد و امكان تصميم گيري بر مبناي پيشرفت 
منطقي فراهم آيد. »اگر اختالفات بالقوه، به س�ود كارايي در مراحل آغازين برنامه ريزي ناديده 
گرفته شود، نتيجه نهايي احتمااًل ناكارآمد خواهد بود. زيرا اختالفات بعدي كه در آن زمان قابل 
رفع نيس�تند، تنها هنگامي بروز مي كنند كه برای بخش زيادي از كار برنامه ريزي ش�ده باش�د. 
تصميم هاي اوليه اي كه مبناي تصميم هاي مفصل تر بع�دي را در فرآيند برنامه ريزي پايه گذاري 
مي كنند، ممكن اس�ت در آن هنگام قابل اجرا نباش�ند. ب�ه همين دليل، اصل پيش�رفت تدريجي 
كه بر مبناي توافق كلي اس�توار اس�ت، بايد هرچه زودتر در فرآيند برنامه ري�زي و به ويژه در 
مرحله »برنامه ريزي اوليه« برقرار ش�ود. ش�ركت كنندگان در فرآين�د برنامه ريزي پيش از هر 
چيز بايد درباره مقاصد، رويه ها، ش�ركت كنندگان، حدود كار، ابزارها و ديگر جنبه هاي فعاليت 

برنامه ريزي به توافق كلي دست يابند«. )بن ديويد،1374 :58( 
    رعايت اين مس�ئله در فرآيند انتخاب الگوي مداخله در حوزه هاي گردشگري به جهت جلب 
مشاركت ساكنان حوزه هاي روس�تايي اهميت مي يابد. به عبارتي از لحاظ معيارهاي مشاركتي، 
الگويي مناس�ب تر اس�ت كه از ابتداي فرآين�د برنامه ريزي و طراح�ي بتواند تواف�ق كلي همه 

گروههاي ذي نفع را جلب نمايد.
  - فضاها و فعاليتهاي گردشگري در دسترس گروههاي مش�اركت كننده قرارگيرد. مشاركت 
روستاييان، بخش خصوصي و س�اير گروههاي داوطلب زماني قابل دستيابي است كه مداخالت 
كالبدي فضايي در حوزه گردشگري، فضاها و فعاليتهاي گردشگري را در دسترس اين گروهها 
قرار دهد.چنانچه مداخله كالبدي در حوز هاي گردش�گري موجب جدايي فضاهاي گردش�گري 
و فعاليتهاي مربوط به آنها از س�اكنان محلي روس�تاها گ�ردد، نمي توان اميدي به ش�ركت آنان 
در اجراي طرحها و رونق فعاليتهاي گردش�گري داش�ت. به عبارتي ش�يوه مداخل�ه كالبدي در 
حوزه ه�اي گردش�گري روس�تايي بايد به گونه اي باش�د ك�ه موج�ب پيوند و ارتباط مناس�ب 
كالبدي -  فضايي حوزه ها و محدوده هاي گردشگري با محدوده هاي روستاها و به تبع آن ارتباط 
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عملكردي- فعاليتي آنها با روستاييان گردد و آن را تسهيل نمايند.
     در چني�ن صورتي اس�ت كه مي توان روس�تاييان را تش�ويق ب�ه حضور در اجرا و ش�ركت 
در توس�عه فعاليتهاي گردش�گري نمود. در حالي كه اگر محدوده هاي گردش�گري، به صورت 
فضاهايي محصور، خاص و به دور از دس�ترس س�اكنان محلي طراحي ش�وند و گردشگران نيز 
ارتب�اط چنداني به لح�اظ عملكردي با آن�ان پيدا ننمايند، مش�اركتي از س�وي گروههاي محلي 

صورت نخواهدگرفت.

ويژگيها و الزامات الگوي مداخله به تفکيك فعاليت

الف- گردشگري طبيعي
- مردمان روس�تا اغلب به محيط زندگي و طبيعت اطراف خود دلبس�تگي و حساسيت دارند و به 
همين دليل تا حد امكان در حفاظت و حراست از آن مي كوشند. بر اين اساس، يكي از زمينه هايي 
كه به نظرمي رسد، مديريت اجرايي طرحهاي گردش�گري به خوبي مي توانند مشاركت ساكنان 
روس�تا را جلب نمايد، نگهداري و حراس�ت از طبيعت روس�تا و اط�راف آن در برابر پيامدهاي 
ورود گردشگران است. بدين منظور الزم اس�ت كه مسيرها و محدوده هاي گردشگري به نحوي 
ساماندهي و طراحي ش�وند كه نظارت عمومي روستاييان را به دنبال داش�ته باشند. به عنوان مثال 
بايد مس�يري كه براي پياده روي گردشگران طراحي و پيشنهاد مي ش�ود تا حد امكان منطبق بر 

مسيرهاي رفت وآمد روزانه روستاييان به زمينهاي كشاورزي شان باشد.
- طبيعت گ�ردي و بازديد از مناطق بكر و ناش�ناخته نياز ب�ه راهنما دارد تا گردش�گراني را كه 
تمايل به بازديد از چني�ن مناطقي دارند،  هدايت و راهنمايی كن�د. در چنين مواردي افراد محلي 
و روس�تاييان از مطلع ترين و آگاه ترين افراد نس�بت به طبيعت منطقه محس�وب مي ش�وند. بايد 
در چارت س�ازماندهي و اجراي طرحه اي گردش�گري تمهيدات الزم براي اس�تفاده از اين افراد 

انديشيده شود.
- مناطقي كه از لحاظ طبيعي براي گردش�گران جاذبه دارند، اغلب مكانهايي هس�تند كه چندان 
در دسترس نمي باشند. از اين رو براي ادارة كانونهاي خدماتي � رفاهي و تأسيسات گردشگري، 
روس�تايياني كه در نزديک مس�يرها و مكانهاي جاذب گردش�گران س�كونت دارند و با منطقه 
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نيز آش�نايي دارند، نسبت به اش�خاص خارج از حوزة گردش�گري اولويت دارند. بر اين اساس، 
در مكانيابي كانونهاي خدماتي، اجرا و مديريت آنها، اس�تفاده از مش�اركت روستاييان سفارش 
مي گردد. براي دستيابي به اين هدف الزم است در تعيين مكان و طراحي اين محوطه ها با ساكنان 

)باشندگان( روستاهاي همسايه مشورت گردد.

ب- گردشگري زيارتي
- با توجه به تمركز زماني و مكاني گردش�گري زيارتي ، جلب مش�اركت س�اكنان روستاهاي 
پيرام�ون جاذب�ه در تأمين امكان�ات و خدم�ات گردش�گري و مديري�ت و س�اماندهي حوزه 

گردشگري ضرورت دارد.
- با توجه به اعتقادات مذهبي مردم كش�ورمان، مش�اركت در طرحهايي كه ب�ا اماكن مقدس و 
مذهبي ارتباط پيدا مي كند، اغلب با استقبال قابل توجهي روبه رو مي شود. اين مسئله، به-ويژه در 
روستاها چشمگيرتر است. از اين رو طرحهاي گردشگري روستايي در طراحي، اجرا و مديريت 

اين اماكن و متعلقات به آنها مي توانند بر روي مشاركت ساكنان تأكيد بيشتري داشته باشند.
- جلب مش�اركت س�اكنان در صورت�ي قابل دس�تيابي توس�ط مدي�ران و مجري�ان طرحهاي 
گردشگري است كه اين طرحها در مداخالت و پيشنهادهای خود، تعارضي با اعتقادات، آداب و 

آيين های مذهبي روستاييان پيدا نكنند.
- از آنجا كه جلب مشاركت ساكنان به معناي سهيم نمودن همه افراد متأثر از طرحهاي توسعه اي 
اس�ت، طرحها و مداخالت در اماكن مذهبي نبايد به گونه ای باشد كه در ميان مذاهب گوناگون 

حوزة گردشگري تفرقه ايجاد كند. 

پ- گردشگري فرهنگي � تاريخي
- در برنامه ري�زي و اجراي طرحهاي گردش�گري، بهره گيری از اطالع�ات تاريخي � فرهنگي 

روستاييان محلي در جهت طراحي بهتر و دقيق تر سايت هاي گردشگري ضروري است.
- در صورتي كه جاذبة گردش�گري حوزة مورد نظر، زندگي و آداب و رس�وم محلي روستائيان 
باش�د، مش�اركت آنان از اهميت دوچندانی برخوردار مي گردد. از اين رو، الزم است كه حوزة 
گردشگري به گونه اي طراحي ش�ود كه امكان تماس گردشگران با روس�تاييان به بهترين نحو 
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برقرار شود. البته اين مسئله نبايد به گونه اي باش�د كه حضور گردشگران مزاحمتي براي زندگي 
و فعاليت روزمرة روستاييان ايجاد كند.

- حوزه گردشگري اجتماعي � فرهنگي بايد  وحدت، هماهنگي و همگني اجتماعي � فرهنگي 
داشته باشد. با وجود اين چنانچه گوناگونی قومي � فرهنگي  باعث هم افزايي قابليت جاذبه هاي 
اجتماعي � فرهنگي مي شود با تمهيد اقدامات و برنامه مشخص براي جلوگيري از ناسازگاريهاي 

اجتماعي، تعيين حوزه اجتماعي � فرهنگي با قوميتها و فرهنگهاي متفاوت مشكلي ندارد. 
   - بافت كالبدي روس�تايي، س�اختار به هم پيوس�ته اي از عناصر يک نظام روس�تايي است كه 
شامل خانه هاي مسكوني، تخريب شده، قديمي، همچنين داراي ساير ويژگيهاي ارزشمند تاريخي 
در نواحي روس�تايي مانند سبک معماري، ش�كل معابر و شكل هندسي مي ش�ود كه حاصل رشد 
تدريجي يک روستا در گذر زمان بوده است. از اين رو اين ساختارها در شرايط پيشرفت فناوری 
توانايي س�ازگاري با محيط جديد روس�تايي را ندارند و داراي مش�كالت خاص�ي در زمينه هاي 

متفاوت مي باشند.
    اين ساختارها، به علت اينكه جزئي از نماد روستايي مي باش�ند از ديدگاه بوميان به ويژه سالمندان 
داراي ارزش معنوي زيادي مي باشند. بنابراين مداخله برای سازماندهي اين ساختارها نيازمند ديدگاهي 
كل نگر در تمام زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، فيزيكي و كالبدي است و ديدگاه تک بعدي به علت 

درهم پيچيدگي مسائل اين گونه بافتها با زندگي روستايي كارايي ندارد. 

ويژگيه�اي حوزه هاي گردش�گري روس�تايي در س�ازگاري با الزام�ات الگوي 
مداخله کالبدي 

الف - الگوي خطي
- جاذبه هاي گردش�گري معمواًل در يک مسير كه از راه ش�بكه هاي جاده اي به هم می-پيوندند،  

قرار دارند؛ 
- خدمات گردشگري در طول مسير دسترسي به جاذبه هاي توسعه يافته قابل دسترس است؛ 

- منابع گردش�گري افزون بر س�اير جاذبه ها عمدتًا متكي ب�ه منابع طبيعي و محيطي اس�ت كه 
گردشگران با پياده روي يا سفرهاي كوتاه مدت از آن استفاده مي كنند؛
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- ش�بكه هاي دسترس�ي و به  ويژه توس�عه جاده ها و زيرس�اختهاي حمل و نقل در طول مس�ير 
گردشگري نقشی اساسي در بهره برداري از پتانسيل هاي گردشگري منطقه دارند؛ 

- اين الگو مناسب سياست كنترل شده توس�عه گردشگري به ويژه براي طرحهاي پايداري منابع 
گردشگري مناسب اس�ت. بنابراين در حوزه هايي كه سياس�ت حفظ و نگهداري دقيق از محيط 

طبيعي به علت تخريب گسترده آنها مد نظر است، بايد اجرا شود؛
- شعاع دسترسي و فاصله متوسط جاذبه هاي گردشگري زياد است، همچنين تواتر زماني استفاده از 
اين جاذبه ها نيز زياد می باشد بنابراين الزم است، زيرساختهاي حمل و نقل به-خوبي توسعه يابد و 

از مسيرهاي حمل و نقل و امكانات و شبكه دسترسي به عنوان عامل مؤثري   بهره گيری شود؛
- در اين الگ�و جاذبه ها به نحوي در فضاي جغرافيايي گس�ترده ش�ده اند كه تركيب�ي از فضاها، 
مكانه�ا، محورها و پهنه ه�اي تفرجگاه�ي را ايج�اد كرده اند و به دلي�ل اس�تقرار در يک پهنه 
جغرافيايي و برخورداري از يک راه اصلي، قابليت تأمين نيازهاي گردش�گران را در يک س�فر 

گردشگري دارند؛
- براي توسعه گردش�گري در هر مقصد، درک روابط متقابل ميان مبدأ و مقصد و نيازهاي آنها  
و شناخت نوع گردشگران برای تأمين نيازهاي آنان با توجه به مراكز خدمات بين راهي اهميت 

اساسي دارد. 

ب - الگوي مناطق 
- مناطق توسعه گردشگري به صورت مستقل در نظر گرفته مي شوند و سرمايه گذاري و مديريت 

جاذبه ها در آنها صورت مي گيرد؛ 
- پهنه سرزمين كوچک اس�ت و جاذبه هاي گردش�گري به صورت تخصصي و فشرده در نقاط 
خاصي متمركز شده اند. به همين علت مديريت جاذبه هاي به صورت تخصصي صورت مي گيرد؛ 
- امور برنامه ريزي منطقه  اي و نهادهاي مرتبط بايد به منظور كنترل توسعه در مناطق گردشگري 
گس�ترش يابد و همه گونه های توس�عه در اين مناطق به مج�وز برنامه ري�زي و انطباق با طرح 
توسعه ملي توسط نهادهاي مرتبط با آنها را دارند. بنابراين برنامه ريزي توسعه نهادي در اين الگو 

ضروري است؛ 
- توسعه نهادهاي مالي بخش خصوصي بايد به طرز مناسبي صورت گيرد و به نحوي سازماندهي 
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شود كه سرمايه گذاري در صنعت گردشگري را تشويق كند. بنابراين در مناطقي كه اين نهادها 
كمتر وجود دارند، مناسب نيست؛ 

- موقعيت اداري � سياسي حوزه هاي مستقل گردشگري و نهادهاي مديريت كننده در اين سطح 
بهبود يابد؛

- شناسايي دقيق و كامل جاذبه هاي در هر حوزه گردشگري به منظور طبقه بندي آنها براي انواع 
مناسب توسعه گردشگري براي هر حوزه بايد صورت گيرد؛ 

- نحوه پراكن�ش كم و مي�زان تجمع مناب�ع و جاذبه هاي گردش�گري در پهنه ه�اي جغرافيايي 
كوچک قرار دارد؛

- نظام حم�ل و نقل، ش�بكه هاي ارتباط�ي و نحوه دسترس�ي به پهنه ه�اي تفرجگاه�ي و حوزه 
گردشگري توسعه يابد؛ 

- پيوس�تگي و ارتباط فضاهاي روس�تايي در حوزه هاي گردش�گري از طريق گذرهاي اصلي يا 
جاده ها برقرار  شود. 

پ - الگوي توسعه خوشه اي
- جاذبه هاي گردش�گري به صورت منقطع و جدا از همديگر قرار دارند و براي دسترسي به آنها 

شبكه هاي دسترسي توسعه يافته نياز است؛ 
- پهنه جغرافيايي حوزه گردش�گري وس�يع جمعيت نس�بتًا در مناط�ق داراي جاذب�ه متراكم و 

جاذبه هاي گردشگري متنوع و زياد هستند؛ 
- حوزه گردش�گري از نظر قوميت�ي، مذهبي، ن�ژادي و فرهنگي متنوع و داراي آداب و رس�وم 

مختلف و سنتهای بومي خاص است؛ 
- جاذبه هاي گردشگري در سراس�ر منطقه پراكنده ش�ده اند و افزون بر محيط طبيعي به تاريخ، 

ميرات فرهنگي و آثار باستاني نيز مربوط مي شوند؛ 
- زيرساختهاي اساسي گردشگري، خدمات، امكانات زيربنايي، شبكه هاي دسترسي و تسهيالت 

رفاهي ضروري گردشگري نسبتًا توسعه يافته اند و در حوزه گردشگري وجود دارند؛ 
- به علت وجود تنوع در جاذبه هاي و توس�عه يافتگي خدمات و امكانات عالوه بر گردش�گران 
داخلي تعداد زيادي گردش�گر خارجي كه عمومًا از نواحي اطراف هستند، نيز متقاضي بازديد از 
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جاذبه هاي گردشگري روستايي می باشند؛ 
- مدت زمان اقامت گردشگران نسبتًا طوالني می باشد، بنابراين توسعه خدمات و امكانات رفاهي 

و دسترسي آسان به آن در حوزه گردشگري ضروري است؛ 
- به علت عدم بهره برداري بهينه از پتانسيل هاي گردشگري منطقه عموماً گردشگري محدود به برخی 

نواحي می شود و جمعيت گردشگران متمركز می باشد و در پهنه سرزمين پراكنده نشده است؛
- ظرفيت اقتصادي، اجتماعي، اكولوژيكي براي توسعه گردشگري موجود است و محدوديت ها 

غالب نشده اند؛ 
- نيروي انساني آموزش ديده و سازمانه ا و نهادهاي برنامه ريز در استانداردها و تعداد الزم موجود است. 

ت - الگوي گردشگري بومي و محلي
- شيوه زندگي و آداب  و رسوم محلي  ارتباط نزديكي باجاذبه هاي  فرهنگي و طبيعي خاص دارد؛ 

- باز بودن فضاهاي كاركردي هر جاذبه گردشگري براي استفاده انساني در محيط هاي روستايي 
به منظور هويت  بخشيدن به كاركردها و فعاليتها جزء ضروري توسعه گردشگري روستايي طبق 

اين الگو است؛ 
- عدم تجاوز حدود و قلمرو فضاهاي مورد نياز توس�عه گردشگري به حريم زندگي خصوصي و 

طبيعي مردم روستايي؛
- فرهن�گ، آداب و س�نتهای محلي و بومي و ش�يوه هاي س�نتي زندگي جزء اصل�ي جاذبه هاي 

گردشگري هستند و هدف آشنايي با اين شيوه هاي متفاوت است؛ 
- پهنه گردشگري وسيع و جمعيت كمي در آن متراكم ش�ده اند و همچنين اقليم و آب و هوا به 

نحوي است كه استفاده از شيوه هاي سنتي زندگي را ايجاب مي كند؛ 
- خدمات اساسي گردش�گري و زيرس�اختهاي اصلي آن كمتر وجود دارد و تأكيد عمده آن بر 

ارائه خدمات سريع و موقتي است؛ 
- اقتصاد غالب روستاهاي حوزه گردشگري بيشتر كشاورزي و دامپروري است و چشم اندازهاي 

طبيعي وسيع در حوزه وجود دارد؛ 
- اكثريت جاذبه هاي گردش�گري وابس�ته به محيط طبيعي، شكار و تماش�اي طبيعت و زندگي 

حيوانات در محيط طبيعي است؛ 
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- عواملي مانند ساختار و شكل زمين، آب، پوش�ش گياهي، حيات وحش و اقليم از عناصر اصلي 
تعيين حوزه هاي گردشگري روستايي هستند؛

- تس�هيالت و تجهيزات اندک حوزه گردشگري با جاذبه هاي گردش�گري هماهنگ هستند و 
به ويژه بعد اجتماعي- فرهنگي نقشي تعيين كننده در توس�عه گردشگري روستايي دارد و حافظ 

ماهيت اصلي روستا از منظر اجتماعي- فرهنگي است؛ 
- حوزه گردش�گري به هر گونه اثرات نامطلوب اجتماعي، فرهنگي و محيطي حساسيت دارد و 

پيامدهاي منفي حاصلي از توسعه گردشگري زندگي طبيعي را دچار تغييرات منفي مي كند؛ 
- س�اير ويژگيهاي حوزه گردش�گري روس�تايي ش�امل تركيبي از كيفيت باالي محيط طبيعي 
و ي�ک تمركز نس�بي از جاذبه هاي باس�تاني و تاريخي، گونه ه�اي متمايز چش�م اندازها و انواع 
زيس�تگاههاي طبيعي، دس�ترس پذيري چندين مكان مناس�ب براي توس�عه اقامتگاههاي موقتي 

گردشگري و ظرفيت جذب برخي امكانات.

ث - الگوي توسعه چند منظوره 
- جاذبه هاي اصلي براي گردش�گري، نواحي تماش�ايي از جمله درياچه ه�ا، رودخانه ها، كوهها، 

جنگلها و علفزارها و مجموعه متنوعي از حيات وحش است؛
- طبق اين الگو در ناحيه تفرجگاهي، امكان جايگزيني جاذبه هاي گردشگري براي گردشگران 
وجود دارد، در واقع حوزه گردش�گري بايد از چنان قابليتها و منابع تفرجي برخوردار باش�د كه 
امكان انتخاب براي گردشگر را در زمينه نوع فعاليت گردش�گري و امكان طوالني تر شدن سفر 

گردشگري را داشته باشد و با تنوع قابليتها نياز گروههاي مختلفي از گردشگران را فراهم سازد؛
- در اي�ن الگو حوزه گردش�گري ش�امل مناب�ع و قابليتهاي تفرج�ي گوناگوني می باش�د و از 
پيوس�تگي فضايي � كالب�دي برخوردار اس�ت.  حوزه گردش�گري ضمن تبعيت از پيوس�تگي 

جغرافيايي داراي شبكه مستقلي از راههاي ارتباطي نيز مي باشد؛
- در حوزه گردشگري نوع فعاليت و كاركرد غالب گردشگري، بنابر منابع و قابليتهاي محيطي، 

مشخص است و امكان انتخاب را براي گردشگر فراهم مي آورد؛
- فعاليتهاي تفريحي و گردشگري به طور اساسي بر منابع و جاذبه هايي متكي است كه در درجه 

اول محيط هاي طبيعي و در درجه دوم محيط هاي انسان ساخت را شامل مي شود؛
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- ش�بكه هاي حمل و نقل س�طح برخورداري از خدمات روس�تايي گس�ترده باش�د و توزيع اين 
خدمات متناسب با كاركرد جاذبه گردشگري باشد؛ 

 - در نواحي داراي فرهنگ غني بومي و محلي به علت عالقه و اش�تياق گردشگران به فرهنگ و 
سنتهاي گوناگون مناطق روستايي، توسعه فعاليتهاي گردشگري برای احيای هويت فرهنگي به 

خوبي نشان داده مي شود؛ 
- از نظر اقليمي مرطوب به همراه زمينه�اي مرغوب و حاصلخيز و همچنين امكانات بيش�مار براي 

بهره برداري از اين جاذبه هاي طبيعي از ويژگيهاي اين گونه حوزه ها براي سازگاري با اين الگو است؛
- زيرساختهاي حمل و نقل و شبكه هاي دسترسي، امكانات اقامتي و خدماتي و تسهيالت رفاهي 

به خوبي توسعه يافته اند؛ 
- آموزش عمومي روس�تايي در س�طح باال اس�ت و زيرس�اخت هاي كلي آموزش نيز در حوزه 

گردشگري روستايي تأسيس شده است تا نيروي انساني مورد نياز را تأمين نمايد.

ج - الگوي ناحيه اي 
- عمده جاذبه هاي گردشگري جزء جاذبه هاي تاريخي، فرهنگي، باستاني و به صورت فشرده مي باشد؛ 
- استقرار كلي فضاهاي مختلف گردشگري بايد به گونه اي باشد كه ضمن هماهنگي با نيروهاي 

مؤثر بر توسعه حوزه در راستاي محور توسعه جامع ناحيه ساماندهي شود؛
- س�ازماندهي عوامل روس�تايي در مراتب گوناگون به نس�بت ارتب�اط آنان با انس�ان و محيط  
طبيعي و ديگر جاذبه هاي گردش�گري به منظور توزيع بهينه خدمات متناس�ب با عملكردهاي و 

كاركردهاي هر حوزه گردشگري حائز اهميت است؛ 
- با توجه به كوچكي پهنه جغرافيايي در حوزه هاي گردش�گري روس�تايي اين الگو، جاذبه هاي 
گردشگري و تسهيالت و امكانات مورد نياز آن به يكديگر پيوسته اند و مجموعه يكپارچه اي را 

تشكيل مي دهند. الزم است، ارتباط فضاهاي آنها از راه بهترين مسير حوزه ميسر گردد؛ 
- در اينجا الزم است تقسيم بندي جاذبه هاي گردشگري با توجه به توان جذب گردشگر به نحوي 
صورت گيرد كه توزيع متناس�ب و متعادل خدمات و تسهيالت و زيرس�اختهاي گردشگري و 

كاربري مورد نياز آن به صورت بهينه در هر حوزه تخصيص يابد؛
- الزم اس�ت كه نوع عملك�رد و كاركرد هر ن�وع جاذبه گردش�گري مبتني ب�ر نيازهاي نوين 
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گردشگري روستايي و بر اساس رابطه س�ازگاري ظرفيت محيطي و بهبود مطلوبيت انجام گيرد، 
به طوري كه رابطه كاركرد گردش�گري با فضاي روستايي بر مبناي سلس�له مراتب و بر حسب 
ظرفيت محيطي و مطلوبيت و رابطه انس�ان )گردش�گر و مردم روس�تايي( با كاركرد بر اساس 

روابط اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي شكل بگيرد؛
- ايجاد رابطه مناسب  در ميان ابعاد مختلف يک جاذبه گردشگري با تسهيالت و امكانات مورد 

نياز به علت كمبود فضا در محيط هاي كوچک ضروري است؛
- در اين الگو بايد يک سلس�له مراتب دسترس�ي، س�واره و پياده به منظور س�اماندهي جابجايي 
در حوزه گردش�گري ايجاد كرد تا حداكثر كارايي آمد و ش�د به وجود آي�د. روابط فضايي و 
ارتباط�ات درون و ميان حوزه ها روس�تا از راه سلس�له مراتب دسترس�ي )پياده و س�واره( انجام 
مي گيرد. در اين رابطه هر يک از مقياسهاي فضاهاي گردشگري بر حسب حجم جريان روابط و 

تعداد بازديدكننده از بسترهاي مناسب برخوردار مي گردند؛
- بهبود توانمنديهاي فضايي قديمي روس�تاهاي واقع در حوزه براي پاسخگويی به انواع نيازهاي 

مدرن روستايي به ويژه گردشگري روستايي.

جمع بندي: تدوين الگوي برنامه ريزي کالبدي حوزه هاي گردشگري بر اساس 
نوع فعاليت گردشگري

    با توجه به مس�ائل و چالش هاي پيش روي توسعه گردشگري روس�تايي چنين به نظر مي رسد كه 
هرگونه فعاليت عمراني و توسعه اي در حوزه هاي گردش�گري روستايي در درجه نخست نيازمند به 
يک الگوي مناس�ب برنامه ريزي كالبدي در س�طوح مختلف فعاليت و كاركردهاي گردشگري و 
برقراري معيارهاي مناس�ب حوزه بندي و خدمات رساني مي باش�د، زيرا پراكندگي روستاهاي داراي 
جاذبه گردشگري و شرايط و ويژگيهای اقليمي، فرهنگي، اقتصادي، جغرافيايي و اجتماعي متفاوت 

آنها امكان عرضه خدمات و امكانات مورد نياز را به-صورت يكپارچه و يكنواخت دشوار مي نمايد.
    با نگاهي به س�ابقه فعاليتها در س�طح جهاني و داخلي با توجه به منابع نظري و عملي گفته شده در 
فصلهای پيش مدلهاي مختلفي جهت ارائه الگوي خدمات رساني و تعيين مناسب حوزه هاي گردشگري 
روستايي مطرح گرديده است كه عمدتاً منش�أگرفته از الگوهاي تجربي كشورهاي نمونه و الگوي 
سلسله مراتبي هستند. بيشتر الگوهاي مطرح شده عموماً در ش�رايط متفاوت و متناسب با نوع خاص 
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و غالب فعاليتهاي گردشگري روستايي و در راس�تاي ويژگيهاي حوزه هاي گردشگري و با الزمات 
كالبدي- فضايي، فرهنگي-اجتماعي، نهادي- مديريتي و اقتصادي خاصي مط�رح گرديده اند. لذا با 
توجه به مباحث ارائه ش�ده طرح يک الگوي مناس�ب به نحوي كه بتواند حداكثر معيارهاي توس�عه 

گردشگري را متناسب با نوع فعاليت در خود داشته باشد، ضروري است. 
    بديهي اس�ت كه هر يک از الگوهاي مطرح ش�ده داراي مزايا و معايبي مي باشند كه از قدرت 
تعميم پذيري براي به كارگيري در نواحي گوناگون با توجه به كاركردهاي مختلف گردشگری 
مي كاهند. به طور كلي برخي ويژگيها كه مانع تعميم پذيري الگوهاي يادشده براي كاركردهاي 

و شرايط مختلف گردشگري مي شوند، به شرح زير هستند:
   - برخي از آنها ويژه كاركردهاي خاصي از گردش�گري توس�عه يافته و فاقد يک طرح جامع 

براي كاركردهاي گوناگون گردشگري هستند. 
- بيشتر اين الگوها يک يا چند عامل يا متغير كليدي گردش�گري را مورد توجه قرارداده اند. به 
عنوان مثال عامل شمار گردشگر، يا عامل شبكه هاي دسترسي، توجهي به همه ابعاد و شاخصهاي 

گردشگري نداشته اند.
- برخي از اين الگوها ارزش كاركردهاي مختلف گردش�گري را يكس�ان ف�رض نموده اند و يا 

اينكه برخي كاركردها گردشگري را اصاًل مد نظر قرارنداده اند.
- الگوهاي ياد شده همه زمينه هاي تاريخي، فرهنگي، اقتصادي، كالبدي، نهادي و عوامل طبيعي 

محيط خود را مورد توجه قرار نداده اند.
- عدم ارائه استانداردها و معيارهاي الزم در زمينه مكان يابي كانونهاي خدماتي و فعاليتها، شبكه 

دسترسي و راهها جهت حوزه بندي فعاليتهاي گردشگري روستايي.
- كاربرد نداشتن اين الگوها در مناطق ناهمگن

    لذا با توجه به معايب طرح ش�ده و محاس�ن و معايب الگوهاي تجربي و نظري گردشگري، تلفيق 
الگوهاي يادشده با توجه به كاركردهاي متفاوت گردشگري روستايي از جمله مباحثي است كه در 
آنها طرح نشده است. ضروري است كه در شرايط كنونی با توجه به مباحث مطرح شده در فصلهای 

پيش، الگوي مناسب برنامه ريزي كالبدي حوزه هاي گردشگري بر اساس نوع فعاليت تدوين گردد.
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الگوي مناسب با توجه به ابعاد طبيعي � اکولوژيك فعاليتهاي گردشگري روستايي
    با توجه به وضعيت مناطق روستايي و لزوم توسعه روستايي به صورت پايدار، گردشگری روستايي 
و به ويژه بعد طبيعي � اكولوژيک گردشگری در محيط هاي روس�تايي مي تواند گزيداري مناسب 
براي توسعه روستايي باشد. فعاليتهاي گردشگری با ابعاد طبيعي- اكولوژيک به بهره برداري از منابع 
و جاذبه هاي موجود و بدون استفاده گردشگری مانند چشم انداز ها، رودخانه ها، درياها، كوهها، فضاي 

سبز و ... به منظور كسب درآمد، ايجاد اشتغال و در نهايت توسعه محيط روستايي روستايي است.
    بديهي است توسعه و تجهيز مسيرهاي گردش�گری منطبق با اين جاذبه ها به بهره برداري بهينه از 
پتانسيل هاي موجود مي انجامد. عموماً جاذبه هاي طبيعي در بيشتر موارد در پهنه جغرافيايي گسترده 
شده اند و گردش در آنها در امتداد جاده هايي كه در طول اين جاذبه ها توسعه يافته است، صورت مي  
گيرد. خدمات مكمل گردش�گري از طريق مراكز خدماتي كه در طول اين مسير توسعه يافته  اند يا 

روستاهاي مركزي گردشگري در ابتدا و انتهاي مسير طبق اصول الگوي خطي سودمند است. 
    همچنين زماني كه جاذبه هاي گردشگري طبيعي در محيط هاي روستايي و سنتي قراردارند كه با 
زندگي مردم بومي آميخته گرديده است و چشم اندازها و جاذبه هاي گردشگري را در محيط واقعي 
خود ترس�يم مي كند ، به كارگيري الزمات و اصول الگوي گردش�گري بوم�ي و محلي نيز قابليت 
كاربرد دارد. در اين صورت مراكز خدماتي و روس�تاهاي مركزي گردش�گري كه در طول مسير 

توسعه مي يابند، بايد مطابق با اصول زندگي بومي و سنتي مردم محلي باشد.
    بديهي است انتخاب روستاهاي مركزي مي تواند بر اساس معيارهاي مانند دسترسي و تعداد جمعيت 
گردش�گري وارد ش�ده به آنها و ديگر معيارها مطابق با ش�رايط خاص منطقه اي صورت گيرد. در 
صورتي كه برخي مناطق گردشگري روستايي در جاذبه هاي طبيعي و اكولوژيكي خاصي تخصصي 
شده باشند مانند چشمه هاي آب گرم، سواحل ش�ني و ... الگوي مناطق مستقل نيز سودمند است. در 
اين صورت نياز است، منطقه بندي بر پايه جاذبه هاي طبيعي گردشگري و با توجه به اهميت و وزن 
متناسب صورت گيرد سپس بر اساس الزمات اين الگو حوزه هاي گردشگري ساماندهي شود. بعد از 
تعيين مناطق مستقل گردشگري برای امكانات و خدمات مورد نياز گردشگري هر منطقه باتوجه به 

نياز گردشگران برنامه ريزي مي شود.
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الگوي مناسب با توجه به ابعاد اجتماعي � فرهنگي مؤثر در گردشگري روستايي
    مناطق روس�تايي از جاذبه هاي فراوانی براي جذب گردش�گران برخوردارند كه از مهم ترين 
آنها مي  توان به جاذبه هاي اجتماعي- فرهنگي اش�اره كرد. نظام  ارزش�ها، رواب�ط اجتماعي ميان 
انس�انها و طبيعت و هنجارهاي اجتماعي در س�طح روس�تاها با توجه به تنوع درآمد مي توانند در 

جذب گردشگران به مناطق روستايي مؤثر باشند.      
    نواحی روس�تايي اي�ران نيز از نظر تنوع گس�ترده فرهنگ�ي، آداب و رس�وم اجتماعي خاص 
كه آنه�ا را به منابع بس�يار جذاب براي گردش�گران تبديل كرده اس�ت، مي توان�د عامل جذب 
گردشگران به روستاها و رونق بخش�ي گردشگري روستايي باش�د. اين گونه جاذبه ها ِويژه هر 
منطقه اس�ت و يا مناطق دِيگر تفاوت چش�مگيری دارد، به طوري كه هر كدام ب�ه برنامه ريزي 
خاص خود نياز دارند. بديهي است با توجه به نيازها و الزامات خاص اين بعد از گردشگري همه 

الگوها قابليت كاربرد براي بهره برداري بهينه از پتانسيل هاي اين گونه جاذبه ها را ندارند.
   در اين زمينه پهنه هاي جغرافيايي كوچک كه اين نوع جاذبه ه�ا در آنها وجود دارد، نيازمند به 
كارگيري الگوي ناحيه اي براي برنامه ريزي كالبدي حوزه هاي گردش�گري روستايي هستند. با 
توجه به اينكه در اين الگو محدوده عمل مطالعه س�اماندهي روس�تاهاي داراي جاذبه گردشگري 
و تعيين حوزه هاي مناس�ب عمران گردشگري محدوده يک شهرس�تان انتخاب شده است، نسبتًا 
از همگني فرهنگي اجتماعي بيشتري نسبت به ساير س�طوح برنامه ريزي برخوردارند، از اين رو 
الزم است طرحهاي و پروژه هاي توس�عه گردشگري روستايي در س�طح ناحيه )شهرستان( كه 

قابليتهاي مساعدي براي گردشگري دارند، طراحي و اجرا شوند. 
    از آنجايي كه در سطح يک شهرستان مناطق روستايي ممكن است از جنبه ساختار قومي، فرهنگي، 
نژادي، مذهبي، آداب و رسوم اجتماعي با يكديگر تفاوتهاي چندانی نداشته باشند، الزم است كه ابتدا 
در هر مطالعه، س�اماندهي و برنامه ريزي كالبدي حوزه هاي گردشگري روستايي بر پايه يک الگوي 
مناسب ناحيه اي انجام ش�ود، محدوده عمل هر يک از حوزه هاي متضاد يا مشابه بر اساس شاخصهاي 
اجتماعي فرهنگي روس�تاهاي مورد مطالعه مش�خص گردد و متناسب با ش�رايط حاكم بر هر حوزه 

روستايي برخوردي مناسب برای ساماندهي روستاهاي داراي جاذبه گردشگري صورت گيرد. 
    الگوي مناطق مس�تقل، هنگامي كه مناطق بر اساس ش�اخص هاي اجتماعي فرهنگي تفكيک 
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شده  باش�ند نيز قابليت برنامه ريزي و اجرا دارد. اين امر به ويژه در زمينه گردشگری مذهبی كه 
در ايران جايگاه برجس�ته اي دارد و به واس�طه حضور ادي�ان و گروههاي مذهبي متعدد، ش�اهد 
اشكال مختلف آيين ها و مراسم مذهبي است كه هر يک به گونه ای، كسانی را از نقاط مختلف 

به سوی خود مي كشانند، مناسب است. 
    با توجه به اينكه گردشگري اثراتي بر ساختار مناسبات گروهه ا و نهادهاي اجتماعي مناطق روستايي 
مي گذارد و در جه�ت مقابل زمينه ه�ا و عوامل اجتماع�ي - فرهنگي هر جامعه اي ب�ر ميزان جذب 
گردشگران و نوع گردشگري تاثير مي گذارد، بديهي است الزامات الگوي گردشگري بومي و محلي 
با توجه به اينكه شرايط خاص هر جامعه را در نظر مي گيرد و در پي تغيير شرايط سنتي و محلي زندگي 
روستايي نيست، نيز مفيد است. از آنجايي كه گردشگري روستايي به نوبه خود مي تواند نقش عمده اي 
در توانمندسازي مردم محلي، توسعه منابع انساني  نوس�ازي و رشد اقتصاد روستايي با خلق فرصتهاي 
شغلي داشته باشد، اصول برنامه ريزي و الزامات مختلف الگوي گردشگري بومي و محلي براي دستيابي 

به گردشگري روستايي پايدار از اهميت فراوانی برخوردار است.

الگوي مناسب با توجه به ابعاد اقتصادي فعاليتهاي گردشگري روستايي
    گردش�گري روستايي نقش�ی اساس�ي در تنوع بخش�ي و رش�د اقتصادي و همچنين آفرينش 
فرصتهاي ش�غلي در ارتباط تنگاتنگ با س�اير بخش�هاي اقتصادي ايفا می كند. بديهي است هر 
يک از الگوهاي مطرح ش�ده به منظور دستيابي به اهداف خاص سياس�تگذاري و برنامه ريزي در 
حوزه هاي گردشگري روس�تايي نيازمند مفروضات و الزاماتي اس�ت كه سرمايه گذاري مطلوبی 
را در راستاي دس�تاوردهاي برشمرده ش�ده براي گردشگری روس�تايي در رويه اي پايدار اقتضا     
می كند. هر چند در كليه الگوهاي مطرح شده ابعاد اقتصادي گردش�گري به نحوي مد نظر بوده 
اس�ت، برخي از آنها به صورت تخصصي ابعاد اقتصادي را به منظور بهين�ه كردن بهره برداري از 

پتانسيل هاي گردشگري بيشتر مورد توجه قرار داده اند. 
    در الگوي خوشه اي با توجه به اينكه جاذبه هاي گردشگري به صورت جداگانه توسعه يافته اند 
و به عبارت�ي در مناطق خاصي از پهنه گس�ترده جغرافيايي به صورت تنوع زي�اد قرارگرفته اند،  
بهره برداري اقتصادي از زيرساختهاي اساسي گردش�گري مانند شبكه هاي دسترسي و حمل نقل 
به روش خوشه اي به توسعه متوزان و باثبات گردشگري در همه نواحي و حوزه هاي گردشگري 
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مبتني ب�ر قابليتها ه�ر منطقه و با رويكرد مزيت نس�بي منطق�ه اي منجر مي گردد ب�ه طوري كه  
فرآيند توسعه و رسيدن به منافع عادالنه با چنين فرآيندي امكانپذير مي گردد.

    دس�تيابي به بازاريابي موفق گردش�گري از جنبه ه�اي مختلف نيز در حوزه هاي وس�يع ايجاد 
ش�ده گردش�گري از طريق اين الگو امكانپذير اس�ت. رويكرد عدم تمركز راهبرد هاي توسعه 
گردش�گري كه با ايجاد خوش�ه ها يا حوزه هاي اس�توار اس�ت،  سياس�ت  توزيع متناس�ب منابع 
و درآمدهاي گردش�گري را بهتر اجرا مي كند و ب�ه افزايش اثرات پخش آث�ار مثبت اقتصادي 

خوشه هاي گردشگري به نواحي مجاور مي انجامد. 
همان طور كه در مباحث پيش نيز بيان گرديد، هدف كلي توس�عه گردشگري بر اساس الگوي 
چند منظور گردشگري، توس�عه بخش گردش�گري از اقتصاد تا حداكثر ممكن، سازگار با حفظ 
ارزشهاي زيست محيطي و فرهنگي، به عنوان وس�يله اي براي توليد ثروت، درآمد ارزي، اشتغال، 

آگاهي عمومي از جامعه بين المللي و شناخت آن جامعه از ويژگيهاي منطقه مورد مطالعه است.
مهم ترين آثار اقتصادي گردشگري روس�تايي را مي توان به اين شرح بيان كرد: افزايش اشتغال 
در بخش خدمات، جذب ني�روي مازاد بخش كش�اورزي، افزايش فرصت هاي ش�غلي در بخش 
ساختمان س�ازي، افزايش درآمد، كاهش فاصله طبقاتي، افزايش قدرت خريد مردم، بهبود منابع 
انس�اني از طريق انتق�ال تجربيات، س�رمايه گذاري در زيرس�اختهاي اقتص�ادي، افزايش قيمت 
زمين و توس�عه صنايع دس�تي. طبق الزامات و ويژگيهاي برش�مرده براي الگوهاي يادش�ده  و  
حوزه هاي گردشگري روستايي الگوي توسعه چندمنظوره گردش�گري براي دستيابي به اهداف 

باال مناسب ترين است. 

 الگوي مناسب با توجه به ابعاد نهادي- مديريتي فعاليتهاي گردشگري روستايي
    ديدگاههاي جديد توسعه، براي عوامل انس�اني، نهادي و مديريتي ارزش بيشتري قائل هستند 
و بر اعتبار اي�ن عوامل روزبه روز افزوده مي ش�ود. انگيزش پتانس�يل هاي نهفت�ه محلي و ايجاد 
و تقويت  نهادهاي مردمي براي توس�عه روس�تايي نقش مهمي در تقوي�ت برنامه هاي بهبود رفاه 
روس�تايي دارد و آنچه بر اس�تحكام و مداومت توس�عه روس�تايي مي افزايد، همانا اراده و همت 

كساني است كه توسعه براي آنها محقق مي شود. 
    همان طور ك�ه در فصلهای پيش ني�ز  گفته آمد، تن�وع برنامه ها و اهداف در الگوي توس�عه 
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خوش�ه اي نيازمند رويكرد منس�جمي برای تأمين نيروي انساني جهت پيش�برد برنامه ها است و 
يكي از الزامات اساس�ي اين الگو تأمي�ن كادر مجرب و متخصص نيروي انس�اني آموزش ديده 
در قالب نهادها و س�ازمانهاي تخصصي اس�ت. از آنجا كه برنامه ريزي و اجراي الگوي توس�عه 
خوشه اي نيازمند تأمين اطالعات، ساختار سازماني يا تشكيالتي دولتهاي منطقه اي و محلي، وجود 
و مكان خدمات اجتماعي و عمومي، موسس�ات و نهادهاي كارآمد اس�ت، زمان�ي كه فعاليتهاي 
نهادي- مديريتي گردش�گري روس�تايي رويكرد غال�ب در فعاليتهاي اين بخش باش�د، الگوي 

توسعه خوشه اي موفقيت بيشتري خواهد داشت.
    همچنين تنوع بس�يار زياد جاذبه هاي گردش�گري در الگوي توس�عه چندمنظوره به نحوي كه 
ام�كان انتخاب را براي گردش�گر در زمينه ن�وع فعاليت گردش�گري فراهم آورد، ني�ز نيازمند 
سازمانها و نهادهاي بسياري براي برنامه ريزي س�فر و ارائه خدمات در جهت مطلوبيت آن است. 
آموزش عمومي روستايي براي اجراي اين الگو در س�طح باال الزم است. از اين رو زيرساختهاي 
كلي آموزش در حوزه گردش�گري روستايي تأسيس شده اس�ت تا نيروهاي انساني مورد نياز را 

تأمين كند. بر اين اساس اولويت بعدي را در اين زمينه اين الگو تشكيل مي دهد.
توجه به سازگاري و تطابق ساختار سازماني و مديريت گردشگري با شرايط خاص هر منطقه به 
نحوي كه اين سازگاري با گذش�ت زمان و تغيير اوضاع قابليت انعطاف داشته باشد، نيز متناسب 
با سياس�تهای الگوي ناحيه اي اس�ت. به نحوي كه در اين الگو هماهنگي سياستها، برنامه ريزي  و 
توسعه، تعيين استانداردها و مقررات صنعت گردشگري، ايجاد انگيزه هاي سرمايه گذاري، انجام 

خدمات بازاريابي، برنامه ريزي و آموزش نيروي انساني بهتر صورت مي گيرد. 

الگوي مناسب با توجه به ابعاد کالبدي- فضايي فعاليتهاي گردشگري روستايي
    ب�راي حوزه بن�دي و ارائه يک الگوي مناس�ب جه�ت ارائه خدمات ب�ه روس�تاهاي داراي جاذبه 
گردشگري، هر كدام از الگوهاي مطرح شده داراي مزايا و معايب خاص خود بوده اند كه در صورت 
تلفيق با روشهاي ديگر و دخالت دادن متغيرهايي، امكان اس�تفاده از آنها وجود دارد. مزايا و معايب 
روشهاي موجود برمي گردد، به درنظرگرفتن متغيرها و ويژگيهاي خاص كشورهاي به كارگيرنده 

اين الگوها، ضمن اينكه محدودبودن آنها به زمان و مكان نيز در اين زمينه مؤثر است.
    بديهي اس�ت تبيين هر پديده نيازمند به درک ش�رايط حاك�م بر آن پدي�ده در محيط واقعي 
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است و الزم اس�ت متغيرهاي مختلف محيط شناسايي و براس�اس آنها تصميم نهايي و بهينه براي 
حوزه بندي گرفته ش�ود. پيش فرض اساسي در الگوي خوش�ه اي تفكيک پذيري مناطق روستايي 
براساس جاذبه هاي گردش�گري و عوامل طبيعي- جغرافيايي اس�ت. نوع جاذبه هاي گردشگري 
روس�تايي )طبيعي- اكولوژيكي، تاريخي، مذهبي، تفريحي و ...( و عوامل طبيعي- جغرافيايي در 
چگونگي توزيع خدمات و كنش متقابل ميان روس�تاها در زمينه  فعاليتهاي گردشگري روستايي 

)اقتصادي، اجتماعي، كالبدي- فضايي و ...( نقش تعيين كننده اي دارند. 
    اگ�ر اين عوامل در حوزه بندي گردش�گري روس�تايي يا ب�ه عبارت ديگر انتخ�اب مكانهاي 
مناس�ب خدمات رس�اني مورد توجه قرار نگيرد، موجب توزيع نامتعادل خدمات خواهد گرديد. 
شاخصه ا و متغيرهاي كليدي با توجه به ابعاد كالبدي- فضايي شامل نوع و كيفيت جاذبه ها، تعداد 
گردشگر، مدت زمان اقامت، ميزان هزينه سرانه هر گردشگر و ش�اخصهايي مانند تعداد اشتغال 
ايجاد شده، فاصله دسترسي به مراكز شهري بزرگ، ش�بكه هاي جاده اي )آسفالته، شوسه، خاكي 
و...(، مرزهاي سياس�ي و س�اير ش�اخصه اي جغرافيايي- طبيعي، هر كدام به نحوي در طراحي و 
الگوي خوش�ه اي تأثير گذاشته اند. ش�اخصها و متغيرهاي ياد ش�ده افزون بر الگوي خوشه اي در 

الگوي ناحيه اي و الگوي مناطق مستقل نيز قابليت كاربرد دارند. 
    براساس آنچه تاكنون بررسي گرديد، مي توان حوزه بندي نواحي گردشگري را برپايه يادشده 
و ديگر معيارهاي متناس�ب با ش�رايط محيطي به حوزه هاي بزرگ، متوس�ط و كوچک مقياس 
انجام داد. البته هر چند فراهم كردن خدمات يكسان براي همه روس�تاها ممكن نيست،  با تعيين 
سلسله مراتب روستاها از نظر شاخصهاي  گردشگري، موقعيت قرارگيري، شبكه ارتباطي و توان 
خدمات گردش�گري می توان نوعي س�طح بندي از خدمات را  انجام داد و خدمات سطوح باالتر 
و پايين تري را در مكان مناس�ب كه بهترين فاصله و دسترسي براي روس�تاهاي ديگر مي باشند 

شناسايي نمود و سطح توسعه گردشگري روستاها را ارتقا داد. 
در يک نتيجه گيري كلي مي توان گفت : 

1( تعداد، نوع و كيفيت جاذبه هاي گردش�گري روستايي و كاركردها و فعاليتهاي مختلف ناشي 
از آنها، مي تواند در تعيين حوزه هاي گردشگري روستايي نقش كليدی داشته باشد. 

2( عوامل طبيعي چون كوه و جن�گل و ... مي توانند از كنش متقابل ميان روس�تاها بكاهند و در 
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تعيين حوزه هاي گردشگري يک متغير تأثيرگذار تلقي گردند.
3( تقسيمات سياسي بدون درنظرگرفتن متغيرهاي ديگر نمي توانند پايه ای برای تعيين حوزه هاي 

گردشگري باشند.
4( فاصله و كيفيت راهها مي تواند در تعيين حوزه هاي گردشگري روستايي يک عامل بازدارنده يا 

مثبت باشد، به گونه ای كه موجب كنش متقابل بيشتر يا كمتر در ميان روستاهاي گوناگون باشد.
5( بس�ياري از عوامل فرهنگي چون زب�ان و اختالفات قوم�ي- جمعيتي از كن�ش متقابل ميان 

روستاها می كاهد و بر برنامه ريزي برای تعيين حوزه هاي گردشگري اثر می گذارد.
6( تعيين مراكز حوزه هاي روس�تايي در س�طوح مختلف و در زمينه تعداد گردشگر و فاصله به 
اس�تانداردهای خاص خود نيازمند اس�ت كه با توجه به ويژگيهاي جغرافياي�ي و نوع جاذبه هاي 

گردشگري دگرگوني مي پذيرد.
در پاي�ان ميزان اهمي�ت به كارگيري ه�ر ي�ک از الگوهاي فوق را ب�ا توجه ب�ه كاركردهاي 

گردشگري روستايي مي توان در جدول 26 جمع بندي كرد. 
جدول26 : ماتريس ميزان اهميت الگوهاي توسعه گردشگري روستايي به تفكيک فعاليتهاي گوناگون

كاركردها و فعاليتهاي گردشگري

الگوهاي برنامه ريزي كالبدي حوزه هاي گردشگري روستايي

بعد طبيعي - اكولوژيكي فعاليته اي 

گردشگري
9537-1

بعد اجتماعي - فرهنگي فعاليتهاي 

گردشگري
-73519

75-139بعد اقتصادي فعاليتهاي گردشگري

بعد نهادي - مديريتي فعاليتهاي 

گردشگري
139-75

بعد كالبدي، فضايي فعاليتهاي 

گردشگري
359-17
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فصل هفتم:

اصول و معيارهاي برنامه ريزي
کالبدي گردشگري روستايي



مقدمه
    در فصلهای پيش جنبه هاي گوناگون گردش�گري روس�تايي، الگوهاي مختلف برنامه ريزي و 
مداخله در حوزه هاي روستايي داراي جاذبه هاي گردشگري و الزامات آنها مطالعه و بررسي شد. 
ليكن طرحه�ا و پژوهش هاي مرتبط با برنامه ري�زي كالبدي، در نهايت مي باي�د در قالب اصول 
و معيارها كاربردي قابل اس�تفاده به عنوان راهنما باش�ند. در مورد موض�وع برنامه ريزي مداخله 
كالبدي در حوزه هاي گردش�گري روس�تايي، حاصل مطالعات و الزاماتي ك�ه در مباحث پيش،  

آمده است؛ در اين فصل، به صورت اصول و معيارها ارائه مي گردد.
    نكته مهم در اين مورد آن اس�ت كه به اعتقاد كارشناس�ان اين طرح پژوهش�ي، ارائه ضوابط 
به صورت اس�تاندارهايي كلي، فراگير، غيرقابل تغيير و انعطاف ناپذير، نه امكانپذير می باش�د و 
نه اصولي و منطقي اس�ت. اين مس�ئله به ويژه در مورد حوزه هاي روس�تايي كه داراي تفاوتهاي 
بس�ياري از لح�اظ عوامل اقليم�ي، فرهنگ�ي، اجتماع�ي و اقتصادي مي باش�ند و ني�ز فعاليتهاي 
گردشگري كه گوناگوني بسياري دارند، مصداق بيشتري دارد. از اين رو اين طرح قصد ندارد كه 
در اين فصل به ارائه ضوابط و مقررات يكس�ان در مورد انواع روستاها و جاذبه هاي گردشگري 
بپردازد و آنچه به عنوان اصول و معيارها در اين بخش مي آيد، بيشتر جنبه راهنمايی دارد و يک 
چارچوب كلي است تا در طرحهاي گردشگري كه به صورت خاص و موردي در آينده تدوين 
مي گردند، به كار گرفته شوند. به همين دليل پس از رايزنی با ناظر محترم علمي و اعضای كميته 
نظارت، بهتر آن دانس�ته ش�د كه عنوان اين فصل به »اص�ول و معياره�اي برنامه ريزي كالبدي 

گردشگري روستايي« تغيير يابد.
    با توجه به تفاوتهاي اساسي كه در ميان دو نوع برنامه ريزي فضايي � كالبدي به صورت پهنه  اي 
و نقطه اي وجود دارد؛ اصول و معيارها پيش�نهادي در دو گروه اصول پهن�ه اي و اصول نقطه اي از 
يكديگر تفكيک شده اند. همچنين در اين بخش سعي شده در مورد مهم ترين ويژگيهاي كالبدي � 

فضايي حوزه هاي گردشگري، اصول، معيارها و يک چارچوب كلي ارائه شود.

اصول و معيارها در سطح حوزه گردشگري روستايي )پهنه اي(
 کاربري اراضي

    تخصيص بهينة كاربري برای دستيابي به الگوي اراضي متناسب با نيازهاي گردشگري روستايي، نه 
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تنها از اتالف زمينها در دسترس جلوگيري مي كند، بلكه تعيين سهم مناسب زمين را در شكل گيري 
هريک از زيرساختهاي گردش�گري امكانپذير مي س�ازد. در برنامه ريزي كالبدي - فضايي، تدوين 
الگوي بهينة تخصيص كاربري در س�طح حوزه هاي پهنه اي گردش�گري روستايي، مستلزم شناخت 
ويژگيهاي هر حوزه و تعيين اصولي براي اس�تفاده بهينه از زمينهای در دسترس هر حوزه، به منظور 
بهره برداري بهينه از پتانسيل هاي گردشگري است. بنابراين تدوين اصول و معيارها در زمينه تخصيص 
كاربري اراضي و معيارهاي فني مربوطه، به منظور ايجاد و تثبيت مكانها و فضاهاي گردشگري، نقشی 

بنيادی در تسهيل فرآيند توسعه گردشگري در حوزه هاي روستايي دارد. 
    به طور خالصه مراحل برنامه ريزي كاربري اراضي به منظور حفظ تعادل محيطي در حوزه هاي 
گردش�گري روس�تايي در كنار برطرف نمودن نيازهاي گردش�گري حوزه، در فرآيند توس�عه 

گردشگري روستاها، به شرح زير مي باشد:
- تعريف و تبيين ماهيت و جايگاه گردشگري در حوزه گردشگري روستايي

- تعيين نوع و ميزان ارتباط روستا )و يا روستاها( با جاذبه هاي گردشگري 
- تجزيه و تحليل خدمات و امكانات گردشگري موجود در آن حوزه

- حجم گردشگر كنوني و مالحظات مرتبط با آينده نگري در توسعه گردشگري روستايي
- شناخت وضعيت مطلوب خدمات گردش�گري، امكانات عرضه اين خدمات ونحوه توزيع آنها 

در حوزه
- بررسي اولويتها در تأمين خدمات و امكانات و پيش بيني زمينهای مورد نياز آنها 

- تدوين قوانين ويژه در جهت بهره برداري بهينه از منابع گردش�گري حوزه و توس�عه و تجهيز 
مسيرهاي گردشگري

مکانيابي کاربريهاي مورد نياز در سطح حوزه و ارائه راهنما 
    با توجه به اينكه روستاهاي واقع در هر حوزه گردش�گري از نظر كالبدي، اجتماعي، فرهنگي 
و اقتصادي داراي تنوع هس�تند و تفاوتهاي زيادي در  برخ�ورداري از امكانات و خدمات دارند؛   
ابتدا الزم است، مناطق روس�تايي از نظر س�طح برخورداري از انواع خدمات و امكانات زيربنايي 
طبقه  بندي  ش�وند. اين تنوع روس�تايي مي  تواند نشانگر تنوع قابليت پيش�رفت و توسعه روستايي 
باشد كه بعد از تفكيک مناطق از اين لحاظ، براي هر منطقه برنامه ريزي متناسب با شرايط خاص 
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آن صورت  گيرد تا از سرمايه ها و امكانات به نحو بهينه استفاده گردد.
    بدين ترتيب مي توان اولويتهاي توسعه روستايي و گردشگري هر منطقه را مشخص كرد. مثاًل 
در برنامه ريزي توسعه گردشگري روستايي مي توان به دو گونه زيرساخت برای توسعه روستاها 

و گردشگری روستايی توجه كرد: 
- زيرس�اختهايي كه از نيازهاي ضروري و اوليه هر روستا است و همه روس�تاها، چه داراي جاذبه 
گردشگري و چه بدون آن، بايد از آن برخوردار گردند. مانند آب، برق، تلفن، مركز بهداشت و... .

- زيرس�اختهايي كه كافي اس�ت در برخي روس�تاها احداث گردند، تا ضمن اينكه مورد استفاده 
خود روستاييان قرارمي گيرند، منجر به توسعه گردشگري در روستاها داراي جاذبه گردشگري نيز 

گردند. مانند رستورانها و امكانات اقامتي كه ايجاد آنها در همه مناطق معقول و منطقي نيست. 
    در تخصيص اين نوع از كاريريها نيز الزم اس�ت كه روس�تاهاي داراي جاذبة گردش�گري از 

لحاظ ميزان جذب گردشگر و پتانسيل هاي آينده طبقه بندي شوند.
    بنابراين از جمل�ه اصول مهم براي تخصيص زمين به زيرس�اختهاي گردش�گري و تعيين نوع 
كاربري  زمينه�ای مرتبط، تعيين سلس�له مراتب روس�تايي جهت تخصيص متناس�ب خدمات و 
امكانات به طور عام و در روستاهاي داراي جاذبه  گردش�گري، به طور خاص مي باشد. بر اساس 
اين سلسه مراتب، ابتدا روستاهاي مركزي شناسايي می ش�وند و با توجه به جمعيت بازديدكننده 
از جاذبه هاي گردشگري حاشيه آنها، زيرساختهاي الزم طراحي و برای اختصاص زمين متناسب 

به آنها اقدام مي شود.
     نكته مهم در پيش بيني زمِنهای مورد نياز براي كاربريهاي مرتبط با گردشگري آن است   كه 
آستانه هاي جمعيتي كه در اين نوع برنامه ريزي مالک تصميم گيري و عمل قرارمي گيرند، تعداد 
گردشگران )و نه جمعيت روس�تاهاي حوزه( بالفعل و بالقوه  است كه از جاذبه هاي گردشگري 
بازديد مي كنند. بنابراين ابتدا بايد فضاها و خدمات را به تفكيک گفته شده مشخص نمود و پس 
از مش�خص نمودن نوع زيرس�اخت قابل توس�عه و اختصاص مكان و زمين مناس�ب به آن -  به 
طوري كه در هر حوزه گردش�گري براي هر نوع جاذبه، فضاي مورد ني�از مرتبط با آن را پيش 
بيني كرد - براي طراحي كالبدي آن اقدام نمود. اين مس�ئله، از جمله ضوابط اساسي براي تعيين 

كاربري اراضي در هر حوزه گردشگري روستايي است.
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    در برخي موارد، س�اماندهي دوباره كاربري اراضي به منظور بهس�ازي كالب�دي � فضايي در 
حوزه هاي روستايي، هماهنگ با ساير زيرساختها و امكانات موجود روستايي صورت مي گيرد. 
در اين حالت، معم�واًل زمينهايي ب�راي برنامه ريزي كاربريها و زيرس�اختهای مناس�ب انتخاب 
مي گردند كه در آن زمين به صورت مطلوب و منطقي مورد اس�تفاده قرار نگرفته، توس�عه كلي 
روستا و نيز توس�عه بخش گردشگري، به طور كامل رخ ننموده اس�ت. در اين صورت، از كالن 
زمين درخواس�ت مي گردد كه بخش�ي از زمي�ن تحت مالكيت خ�ود را جهت توس�عه امكانات 
عمومي مورد نياز توسعه روستا بفروش�ند و يا با تضمين س�ودآوري، در پروژه هاي انتفاعي )از 

جمله تأسيسات گردشگري( شريک گردند. 
از مزاياي تخصيص دوباره كاربري مي توان به موارد زير اشاره كرد: 

- ساماندهي يكپارچه زيرساختهاي روستايي با توجه به فرم ويژه زمين
- بهبود شرايط زندگي مردم محلي باتوجه به مشاركت آنها و دريافت منافع حاصل از پروژه

- ايجاد شكل مناسب هندسي قطعات زمين و تغيير اندازه قطعات كوچک
- مشخص شدن حدود قانوني مالكيت  زمينهای باقيمانده

اعمال نظرات مردم محلي در طرحها، با توجه به سودآوري طرح براي آنان
    از ديگ�ر اصولي كه مي بايس�ت در تخصي�ص كاربري زمينها براي توس�عه گردش�گري مّد 
نظر قرارگي�رد، توجه به مي�زان همگني ه�ر حوزه گردش�گري از نظ�ر برخ�ورداري از انواع 
امكانات و خدمات در كل يک حوزة گردش�گري و حوزه هاي گردشگري مختلف، در مقايسه 
با يكديگر اس�ت. به عبارت ديگ�ر، اگرچه تخصيص كاربريه�ا و خدمات مختل�ف تابع ميزان 
گردش�گر بازديدكننده از جاذبه هاي مختلف يک ح�وزه و يا حوزه هاي متفاوت اس�ت، بايد از 
تمركز غيرض�روري همه امكانات و كاربريه�اي مكمل فعاليت گردش�گري در يک نقطه و يا 

يک روستاي حوزة گردشگري جلوگيري شود.
    در مواردي كه جاذبه گردشگري، در حاشيه روستا می باش�د و توسعه آن، ممكن است منجر 
به گسترش بي رويه روستا در جهات نامناس�ب )به ويژه بر روي زمينهای كشاورزي( در اطراف 
روستا گردد، برنامه ريزي كاربري اراضي بايد توسعه را به منظور جلوگيري از ساخت-وسازهاي 
بي رويه و ناموزون و تأمين فضا براي توس�عه گردش�گري روس�تايي به س�مت و سوي مناسب 
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هدايت كند. به عبارت ديگر در س�اخت وس�ازها كاربريه�اي جديد گردش�گري، بايد قابليت 
زمينهای  روستا مورد توجه كامل قرار گيرد و پيشنهاد مكان كاربريها بر اين اساس باشد. 

    همچنين ممكن اس�ت جاذبه گردش�گري در فاصله نس�بتًا دوري از روس�تاهاي حوزه باش�د 
و توس�عه زيرس�اختهاي مكمل منجر به ظهور س�كونتگاه جديدي  ش�ود. در اي�ن صورت، الزم 
اس�ت برای همه فعاليتها و كاربريهايي )مرتبط يا نامرتبط با گردش�گري( كه در اطراف جاذبة 

گردشگري استقرار مي يابند، برنامه  ريزي و طراحي صورت گيرد.
  در برخي موارد، الزم است كاربري مورد نياز براساس نوع فضاي بسته و يا باز آن در هر حوزه 
تعيين شود. بدين صورت كه در فضاي باز اختصاص كاربري براي فضاي سبز، ورزش و گردش 
و پارک  ها و همچنين اقامتگاههاي موقتي، مس�يرهاي عبوري و ... مش�خص مي ش�ود. سپس در 
تعيين كاربري براي فضاهاي بس�ته اي مانند، س�الن هاي سرپوش�يده تفريحي هتلها و رستورانها، 

فروشگاهها و ساير فضاهاي مرتبط با آن تصميم گيري  شود. 
   انجام مطالعه جامع امكان س�نجي و شناس�ايي فضاهاي الزم براي گردش�گري ب�ا توجه به نوع 
جاذبه گردشگري و نيز قابليت زمين، از پيش شرط هاي برنامه ريزي كاربري زمينها در حوزه هاي 

گردشگري مي باشد.
   فضاي مورد ني�از هركاربري، باي�د با توجه ب�ه ميانگيني از گردش�گران كنون�ی و آنچه كه 
پيش بيني مي شود، در آينده جذب گردد و نيز متوسطي از تعداد گردشگران در روزهای مختلف 

سال )دوره هاي شلوغي و خلوتي( تعيين گردد.
   براي اختصاص كاربري در محيط هايي كه داراي چشم انداز هاي زيباي طبيعي هستند - كه اين 
ساختار طبيعي محيط  خود داراي جاذبه گردشگري است- هرگونه تخصيص كاربري به فضاهاي 
مكمل آنها بايد به نحوي باشد كه به اكوسيس�تم طبيعي موجود آسيبی نرساند يا ساختار آن را بر 

هم نزند. زيرا ارزش محيط طبيعي و جاذبه گردشگري آن از بين مي رود. 
   در برنامه ري�زي كارب�ري اراضي ب�راي تأسيس�ات و خدمات مرتب�ط با گردش�گري، حفظ 
ويژگيهاي طبيعي منطق�ه اهميت بس�ياري دارد. مواردي از قبيل پوش�ش گياه�ي، ناهمواريها، 
مناظر و چشم اندازها، رودخانه، چشمه و ... بايد در پيشنهادهاي استقرار كاربريها و فعاليتها مورد 
توجه قرار گيرد و به گونه اي برنامه ريزي شود كه س�اخت وسازها و تأمين امكانات به كمترين 
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تغييرات نياز داشته باش�د. به عنوان مثال فضاي س�بز يا پارک حاش�يه اي را بايد بر روي فضاي 
س�بز موجود هر حوزه، مكانيابي كرد، از درختان و گل و گياهان منطقه براي طراحي اين فضاها 
استفاده مي ش�ود و طراحي متناسب با ش�رايط اقليم و قابليت رويش و سرس�بزي گياهان طبيعي 
منطقه صورت مي گيرد، از چش�مه ها و آبگيرها براي فضاسازي استفاده ش�ود و يا تأسيساتي را 
بر روي ناهمواري ها و شيب پيشنهاد داد كه نياز چنداني به تس�طيح و آماده سازي نداشته باشند. 
بنابراين مد نظر قراردادن امكانات و زيرس�اخته اي موجود به نحوي كه در ش�رايط طبيعي منطقه 

تغييري ايجاد نكند، حائز اهميت بسيار است.
   از ديگر معيارهاي برنامه ريزي كاربري اراضي در حوزه هاي گردش�گري روستايي، مواردي مانند: 

شرايط توپوگرافي، زمين شناسي، زيست محيطي، ارزش زمين و توجيه اقتصادي كاربريها مي باشد. 

شبکه  راهها
   حمل و نقل، تقريبًا جزء ضروري همه جنبه هاي توسعه از جمله گردشگري است. حمل و نقل 
نقش مهمي در بهره برداري از زمين، بازاريابي كاالهاي توليدي كش�اورزي و صنعتي، دسترسي 
به ثروتهاي معدن�ي و جنگلي دارد. همچنين نقش مهمي در توس�عه صنعت، گس�ترش تجارت، 

پيشبرد طرحهاي آموزشي و بهداشت و تبادل انديشه ايفا مي كند. 
اصوالً حمل و نقل سه اثر بر روند توسعه مناطق می گذارد: 

    ال�ف- اثر مثبت، جايي كه فعاليتهاي جديد و مس�تقيمًا مولد، نتيجه مس�تقيم ايجاد تس�هيالت 
حمل و نقل هستند. در اين زمينه، به بهره برداريهاي جديد و سود دهي جاذبه هاي بكر گردشگري 

مي توان اشاره كرد.
    ب - اثر خنثي، زماني كه تسهيالت حمل و نقل، خودشان مستقيمًا موجب فعاليتهاي توليدي و 

افزايش بعدي در سطح رشد اقتصادي نشوند.
    پ - اثر منفي، در مواردي كه تسهيالت حمل و نقل، مستقيمًا باعث حذف برخي از فعاليتهاي 
اقتصادي شوند و به طور مؤثر از سطح رشد اقتصادي بكاهند. براي مثال، هنگامي كه اعمال نفوذ 
در ايجاد يک شبكه بزرگراهي، مسيرهاي عبوري از مجاورت جاذبه هاي گردشگري را از رونق 

و كاربرد مي اندازد.
• با توجه به ش�رايط هر حوزه، توسعه ش�بكه حمل و نقل به داليل زير در سياستهاي گردشگري 
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حائز اهميت است: 
- بهبود حمل و نقل مسافران و گردشگران و خدمات آن 

- گسترش توسعه منطقه از راه افزايش كانال هاي دسترسي و ارتباطي
- ايجاد امكان كمک رساني در زمان بروز حوادث غيرمترقبه

- آينده نگري در زمينه رشد جمعيت منطقه و لزوم توجه به زيرساختهاي اساسي توسعه
- بهب�ود بازاريابي گردش�گري و همچنين ديگ�ر توليدات روس�تايي از راه بهبود دسترس�ي به 

بازارهاي مصرف
- ايجاد ارتب�اط ميان جاذبه ه�اي گوناگون گردش�گري در يک منطقه يا حوزة گردش�گري و 

ارتقای پتانسيل هاي جذب گردشگر از اين راه 
برخي از مهم ترين اصولي كه در حمل و نقل و ش�بكة معابر در مناطق گردش�گري الزم اس�ت 

رعايت شوند؛ عبارت اند :
    الف - اصول اقتص��ادي: معيار اصلي در بررس�ي بعد اقتصادي ش�بكه راهه�ا، توجه به اصل 
اقتصادي عرضه و تقاضاس�ت. در پيش بيني هاي مربوط به حجم مورد نياز ش�بكه ارتباطي، تعداد 
گردش�گر موجود و آينده )در صورت س�رمايه گذاري براي توس�عه فعاليت گردشگري( عامل 
اصلي و اوليه محسوب مي ش�ود كه مي بايس�ت در طراحي مس�يرهاي مورد نياز، عرض معابر و 

جاده ها، تعيين اولويته ا، توسعه معابر فرعي و ... مورد توجه قرار گيرد.
    ب�ه عبارت ديگر بهره ب�رداري بهين�ه و اقتصادي از مناب�ع و امكانات موج�ود ايجاب مي كند 
كه اعتبارات به س�مت اقتصادي ترين و پرتقاضاترين مسيرها هدايت ش�وند. از اينرو در بخش 
برنامه ريزي براي توسعه شبكه  حمل و نقل، تهيه طرحهاي امكان سنجي و توجيه اقتصادي اهميت 
بس�يار دارد. واقع نگري در اين نوع از برنامه ريزي حمل و نقل اهميت ويژه اي دارد. زيرا توسعه 

شبكه فراتر از حجم مورد نياز، اتالف منابع را موجب مي شود.
    بسياري از روس�تاهاي داراي جاذبه، هنگامي كه از امكانات ارتباطي و حمل و نقل برخوردار 
مي ش�وند، از انزواي جغرافيايي خارج م�ی گردند و جاذبه آنه�ا ارزش اقتصادي مناس�بی براي 
س�رمايه گذاري به وجود می آورد. از اين رو در برنامه ريزي براي توس�عه حمل و نقل در زمينه 
جاذبه هاي اين قبيل روس�تاها، بايد بيش از وضع موجود و گردش�گران كنونی، به پتانسيل هاي 
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جذب گردشگر توسط آنها توجه نمود.
    ب - اص��ول اجتماعي و فرهنگي :  اث�رات برنامه ريزي در مورد مس�ائل گوناگون، از جمله 
توسعه ش�بكه حمل و نقل، بر ارزش�هاي اجتماعي در بلندمدت نمايان مي ش�ود. از اين  رو لحاظ 
كردن مسائل و مالحظات اجتماعي در برنامه ريزي و طراحي شبكه هاي ارتباطي ظرافت و دقت 

ويژه اي را مي طلبد.
    همچنين نقش ارزش�هاي اجتماعي توسعه شبكه راههاي گردش�گري در كوتاه مدت ملموس 
نيست. براين اس�اس توجه به مس�ائلي مانند ارتباطات ميان قومهای ساكن در حوزه گردشگري، 
مس�ائل مذهبي، رقابتهاي ميان روس�تاها در جذب امكانات و فرصتها، پرهيز از ايجاد شكاف و 
گسست اجتماعي ميان س�اكنان يک روستا يا روستاهاي همس�ايه از طريق احداث جاده و ... به 

عنوان يک ضابطه كلي اهميت بسياري دارد. 
   به هم�ان ميزان ك�ه جنبه هاي فن�ي و اقتصادي 
احداث راه مهم است، خدمات رس�اني به جمعيت 
ساكن نيز اهميت قابل توجهي دارد. عامل عمده اي 
كه بايد در برنامه ريزي آينده راهها به آن اهميت 
داده شود، خود انس�ان و نيز تعداد افرادي خواهد 
بود كه از احداث هر نوع راه خاصي ممكن اس�ت 
بهره مند شوند، نه تعداد وسايط نقليه اي كه در اين 
جاده ها جابه جا خواهند ش�د. تحليل هاي جمعيتي 
به خوبي نش�ان مي دهد كه جمعيت نواحي داراي 

جاذبه به نحو رضايت بخشي از منافع احداث شبكه هاي جاده اي بهره مند می شوند.
    پ - اصول سياسي و اداري :  از مهم ترين اصول سياس�ي و اداري شبكه  راههاي روستايي و 
گردشگري مي توان به لزوم ايجاد پيوند ملي ميان قطب توسعه منطقه اي و حوزه هاي گردشگري 

می توان به اين موارد اشاره كرد:
    تعيين متولي و نگهداري بخش�هاي مختلف ش�بكه ارتباطي، تعيين جايگاه مس�يرها و راههاي 
پيشنهادي در كل شبكه ارتباطي كش�ور و منطقه، انطباق حداكثري مسيرهاي اصلي گردشگري 

حركت از ميان جنگل مناظر و چشم اندازهای بيشتری
را در اختيار گردشگران قرار می دهد.

377 اصول و معيارهاي برنامه ريزي کالبدي گردشگري روستايي



بر شبكه راه هاي پيشنهادي در طرحهاي فرادست و... . 
    ت - اصول بصري :  از ديدگاه بصري توس�عه ش�بكه هاي راه، مي توان به ايج�اد زمينه براي 
گردشگران در ايجاد انگيزه توقف و اس�تفاده از مناظر طبيعي و مصنوعي زيبا، افزايش شادابي و 
رضايت خاطر و رفع خس�تگي آنها، تنوع منظر و ايجاد انگيزه براي انج�ام بهتر كار در محيط و 

محل كار خود اشاره كرد. 
   در طراحي مس�ير هاي تردد در مناطق گردشگري، زيبايي مسير، نمای چش�م اندازها، شاخص 

نمودن جاذبه ها و مسائلي از اين دست از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد.
    ت - اصول كالبدي:  از اين منظر توسعه ش�بكه هاي جاده اي زمينه ساز ادغام و همساني جاده  با 
محيط طبيعي اطراف خود خواهدبود. اختصاص مكان و محدوده مشخصي از زمين وآماده سازي آن 
براي احداث جاده كه اصول محيط زيس�ت را رعايت كند، ضمن ارج نه�ادن به حفظ محيط، خود 
زمينه ساز تقويت مشاركت در نگهداري از آن است. همچنين تأمين نيازهاي ارتباطي گردشگران 

در مسيرهاي مناسب، محدودكننده دخالت نامناسب انسان بر طبيعت خواهد بود. 
    بايد توجه كرد كه معيارهاي گزينشي كمي و تحليل هاي هزينه سود احداث شبكه هاي راه كه 
به منظور توجيه  اقتصادي انجام مي شوند، نقطه شروع هر گونه پروژه راه سازي هستند. از اين  رو، 

برنامه ريزي و طراحي مسيرها و كيفيت معابر، بايد بر اساس چنين مطالعاتي انجام شوند.
    به رغم ميل فراوان دولتها به گس�ترش شبكه راهها، رشد اغلب ش�بكه هاي راه مديون يک فرآيند 
تكاملي تدريجي طبيعي است. راههاي مالرو و كوره راهها كه بر اثر رفت و آمد مردم  پديد آمده اند 
به مس�يرهاي خاكي تبديل گرديده و اين مس�يرها ني�ز به نوبه خ�ود بعدها به جاده تبديل ش�ده اند. 
عموماً راههاي گردشگري روستايي در گذر زمان ايجاد ش�ده اند. از اين رو توسعة راهها و مسيرهاي 
گردشگري نبايد به يک باره و همراه با مداخالت گسترده همراه باش�د. به عبارتي توسعة معابر بايد 
هماهنگ با وضع موجود مسيرها و معابر باشد. ايجاد اين نوع جاده ها باعث به حداقل رسيدن كل هزينه 

حمل و نقل براي سرتاسر جامعه خواهد شد.
   سلس�له مراتبي از راههاي مرتبط با جاذبه هاي گردش�گري وجود دارد. ش�بكه اصلي متصل كننده 
روستاها و يا جاذبه هاي گردشگري و ش�بكه هاي فرعي درون محوطه هاي گردشگري كه فضاها و 
تأسيس�ات آنها را به يكديگر پيوند مي دهند. در طراحي و برنامه ريزي براي سامان بخشيدن به معابر 
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مرتبط با حوزه ها و نقاط گردشگري، حفظ اين سلسله مراتب و توجه به آن در برنامه ريزي هاي بعدي 
اهميت بسيار دارد.

   عملكرد عمده و اصلي معابر درون محوطه هاي گردش�گري، دسترس�ي )به نقاط ديدني و اقامتي( 
مي باشد و لذا اين معابر مي بايد متناسب با اين مقياس و عملكرد طراحي شوند. در اين مناطق معموال« 
سرعت ترافيک بايد كم و يا اصوال« ورود وسايل حمل و نقل كنترل شده باشد و عمدتاً براي عبور و 

مرور پياده ها و دوچرخه سواران و در مواردي اسب دواني طراحي شوند.
    هنگام توسعه شبكه حمل و نقل مرتبط با جاذبه هاي گردشگري يک حوزة روستايي، بهتر آن است 
كه مسيرها و جاده هاي مورد نياز فعاليت گردشگري، با شبكه وضع موجود حوزه روستايي يا نيازهاي 

ارتباطي روستاهاي حوزه تا حد ممكن منطبق شوند.

مکانيابي کانونهاي خدماتي
   با توجه به اينكه انتخاب يک مكان جديد و مكانيابي كانونهاي خدماتي بستري مناسب براي توسعه 
گردش�گري روس�تايي ايجاد مي كند، برنامه ريزان همواره در تالش ب�راي مكان گزيني حوزه هاي 
خدماتي گردشگري در محله اي مناسب بوده اند. مكان يک كانون خدماتي، نه تنها به نيازهای حال  بايد 
پاسخگو باشد، بلكه بيشتر به جهت توسعه و شكوفايي پتانسيل هاي آينده گردشگري در حوزه خود، 

بايد ظرفيتهاي الزم را داشته باشد.
    بنابراين مكانيابي يک حوزه خدماتي نياز به اطالعات اوليه و بررسي هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، 
كالبدي، طبيعي و ... دارد. در واقع به منظور ايجاد تسهيالت و خدمات در حوزه هاي گردشگري، الزم 
اس�ت همه اصول و معيارهاي علمي به كار گرفته ش�ود تا اس�تقرار و بهره برداري از آن با بيشترين 

كارايي و بهره وري و با حداقل هزينه در تمام ابعاد فيزيكي، اقتصادي، فرهنگي و ... صورت گيرد.
   اصوالً معيارهاي مكانيابي خدمات و امكانات در همه سكونتگاهها، داراي اشتراكات زيادي هستند؛ 
اما الزم است آنها را با توجه به هدف مطالعه تعديل نمود و در راستاي اهداف تحقيق قرار داد. مثاًل اگر 
خدمتي در شهر داراي آستانه جمعيتي و فاصله دسترسي بيشتري است در روستا به خاطر كوچک تر 
شدن وسعت و جمعيت و نيز حوزه فعاليت آن خدمت، اين معيار كمتر مي شود. در صورتي كه اصول 

حاكم بر معيار مكانيابي تغيير نكرده است. 
    همچنين معيارهاي مكانيابي خدمات براي انواع مختلف آن نيز، تا اندازه زيادي داراي اشتراک است. بدين 
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صورت كه معيارهاي عمومي و كلي مثل اصول جغرافيايي يا طبيعي يا افزايش بهره وري اجتماعي و اقتصادي 
يكي هستند، اما شاخص ها و اعداد و ارقام كمي آنها براي خدمات گوناگون متفاوت است. 

   در اين گ�زارش منظور از خدمات روس�تايي، خدماتي اس�ت كه غي�ر از بهره مندي روس�تاييان،  
گردشگران روستايي نيز به آنها نيازمند هستند. همچنين معيارهاي مكانيابي ابتدا در گروههاي كلي 
گروه بندي گرديده؛ آنگاه ش�اخصها يا زيرمعيارهاي هر گروه تعيين ش�ده و ب�راي آنها نمونه ها يا 

تعريفهايي آمده است. 
    نكته مهم در اين گروه بندي، آن اس�ت كه ممكن است برخي از ش�اخصها به دليل ماهيت شان در 
درون دو يا چند گروه معيار قرار بگيرند و نيز برخي شاخصها يا معيارها، معيارهاي ديگري را در دل 
خود جاي دهند. مثاًل معيار مركزيت، معيارهاي وسعت روس�تا يا حوزه روستايي، فراواني استفاده از 
خدمات، شعاع دسترسي به خدمات، حوزه كاركردي خدمات و نيز آستانه جمعيتي آن خدمات را در 
خود جاي داده است، در صورتي كه معيار مركزي در گروه بندي جزء دسته معيارهاي كالبدي قرار 

گرفته است. 
    هر چند تأكيد اين قسمت بر مكانيابي كانونهاي خدماتي در سطح حوزه گردشگري روستايي است، 
اما مي توان آن را در سطح نقطه اي و براي يک روستاي خاص نيز به كار گرفت. در اين قسمت عوامل 
مؤثر و معيارهاي مكانيابي حوزه هاي خدمات گردش�گري با توجه به مطالعات پيشين دسته بندي و 
ارائه مي شود و با توجه به موارد گفته شده، اصول عمومي و اختصاصي زير بايد برای مكانيابي كانون 

خدماتي يک حوزه گردشگري در نظر گرفته شوند:

الف( اصول عمومي كانون خدماتي 
- كانون خدماتي ارتباط مناسبي با جاذبه اصلي حوزه گردشگري 
دارد و تا حدامكان بايد  در فاصله اي قرارگيرد كه بتوان پياده يا با 

صرف اندكی وقت از اطراف حوزه به آن دسترسي داشت.
-  براي بهره وري بيشتر و بهتر كانون خدماتي و عموميت دادن 
خدمات رساني آن ارتباط مناسبي با مراكز جمعيتي برتر كانون 

داشته باشد.
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- دسترسي به كانون خدماتي از راه جاده اصلي امكانپذير باشد.
-  تأسيسات زيربنايي از قبيل آب، برق، تلفن و ديگر تأسيسات و تجهيزات مورد نياز قابل تأمين باشد.

- به لحاظ طبيعي )سيل، زمين لرزه، توفان و . . . ( ايمني داشته باشد.
- در نزديكي مراكز انتظامي � امنيتي  قرارگرفته باشد و يا به نحوي امنيت آن تأمين گردد.

- از نظر اجتماعي مكان كانون توجه و مراودات اجتماعي ساكنان )باشندگان( روستاها باشد.
- از نظر اقتصادي براي سرمايه گذاران خصوصی توجيه الزم را داشته باشد.

- در زمينه جاذبه هايي كه در حريم شهرها قرارگرفته اند، كانون خدماتي در شهر استقرار مي يابد مگر اينكه 
كانون صرفاً به خدمات روزانه و تأمين مواد غذايي بپردازد.

ب( ضوابط عمومي مکانيابي كانون خدماتي
مكانيابي خدمات و كانونهاي خدماتي در روستاها و حوزه هاي گردشگري تابع معيارهاي مشخصي است. 
برخي از اين معيارها، معيارهاي عمومي هستند كه در مكانيابي خدمات نيز آورده مي شوند. برخي ديگر 

ضوابط و مقرراتي هستند كه ويژه خدمات گردشگري هستند و يا توسعه اين فعاليت را تسهيل مي كنند. 
براي جلوگيري از بسط بيش از اندازه موضوع، خالصه اي از اين ضوابط در جدولها به تفكيک هر گروه معيار 
آورده مي شوند. هر يک از اين گروه معيارها با شاخصهايي قابل ارزيابي است. اين شاخصها در ستون سوم 
جدول و بعد از ارائه تعريفي از معيار آمده اند. در نهايت مصاديق و موارد ويژه در باره هر شاخص در ستون 

آخر آمده است. 
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 جدول27- معيارها و شاخصهاي ارزيابي مكانيابي كانونهاي خدماتي

نمونه ها و 
توضيحات شاخصها يا زير گروهها تعريف گروه معيار

- مث�اًل اگ�ر يک 
رس�توران كوچک 
بيش�تر از امكانات 
خ�ود  وس�عت  و 
ده�ي  س�رويس 
ازدياد  باعث  نمايد 
جمعي�ت در فضاي 
كوچ�ک مي ش�ود 
و اي�ن تراكم ه�ا و 
س�ر و ص�دا باعث 
در  ناس�ازگاري 

محيط مي گردد.

1. سكوت و نبود سر و صدا 
2. تراكم جمعيتي و حم�ل و نقل به وجود 

نياوردن
3. نداشتن تأثيرات بد و ناخوشايند از لحاظ 
منظر، بو، دود، آلودگي آب، هوا و محيط 

پيرامون كاربري
4. بر هم نزدن جذابيت مكان 

5. ش�اخص مواد زائد و ضايع�ات و ايجاد 
بيماريهاي عفوني و . . . در محل و مس�ئله 

دفع زباله و فاضالب
6. جلوگيري از رف�ت و آمد و جريان هوا 

و نيز جلوگيري از نور و ديد منظر 
7. اش�راف نداش�تن مزاحم بر كاربريهاي 

مجاور
8. اندازه و ابعاد زمين � شيب 

9. تنوع و تركيب كاربريها براي باال بردن 
حسن همجواري و دسترسي سريع و آسان 
10. استفاده از فضاي سبز باز براي كاهش 
اث�رات آلودگ�ي و ناخوش�ايند بعضي از 

كاربريها
11. مي�زان اس�تفاده و ني�از روزان�ه ب�ه 

كاربري ها
12. ميزان نياز هر يک از 

كاربري هاب�ه تأسيس�ات و تجهي�زات و 
شبكه هاي ارتباطي

13. رعاي�ت جاياب�ي ب�راي كاربري هاي 
وابس�ته و در نظر گرفتن ميزان وابستگي 

برخي كاربريها
14. عدم هماهنگي عملكرد و نوع فعاليت 

با مقياس فضا 
15. ع�دم ايج�اد مزاحمت در معابر )س�د 

معابر( 
16. حفظ امنيت عمومي و بهداش�ت مردم 

و برهم نزدن آنها

كاربريهاي�ي كه در ي�ک منطقه 
اس�تقرار مي يابن�د، نبايد موجب 
مزاحمت و مانع اجراي فعاليتهاي 
ش�وند؛كاربريهاي  ديگ�ر 
ناس�ازگاري را كه آلودگي ها و 
مزاحمتهايي مثل دود، صدا، مواد 
زائد زيانبار، گ�ره ترافيكي و . .. 
توليد مي كنند از كاربريهايي مثل 
اقامتگاه به دور باشند. در عوض 
فعاليتهايي كه مكمل هم هس�تند 
ب�ا ترتي�ب اولوي�ت همجواري 
براي بازدهي و بهره وري بيش�تر 
در كنار هم جايابي ش�وند. براي 
اين منظور و به ميزان س�ازگاري 
يا ناسازگاري نيازها و مشخصات 
كيف�ي و كم�ي هر كارب�ري را 
تعيين و با مقايس�ه اين ويژگيها 
توافق يا عدم تواف�ق كاربريهاي 
گوناگ�ون مش�خص مي گردد و 
اي�ن س�ازگاري ش�امل طيفي از 
ناس�ازگاري مطلق تا س�ازگاري 
و حسن همجواري كامل مي شود 
كه البت�ه در نظريه ه�اي امروزه 
مبني بر تنوع و تركيب كاربريها 
براي بازدهي بيش�تر و دسترسي 
س�ريع و آس�ان تر از روشهايي 
براي باالبردن ميزان س�ازگاري 
مثل اس�تفاده از ديوارهاي مقاوم 
و  صوت�ي  آلودگ�ي  براب�ر  در 
فضاه�اي س�بز و . . . اس�تفاده 

مي گردد.

 1- سازگاري
و همجواري
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نمونه ها  و شاخصها يا زير گروه هاتعريفگروه معيار
توضيحات

2- حفظ محيط 
زيست و 

جلوگيري از 
به هم خوردن 

تعادل 
زيست محيطي 

منظور از آلوده ساختن محيط زيست 
عبارت اس�ت از: پخش يا آميختن 
مواد خارجي به آب، هوا و خاک به 
ميزاني كه كيفيت فيزيكي، شيميايي 
يا زيست محيطي آن را به گونه ای 
به هم بزند كه برای انسان، جانداران 

و گياهان زيان آور باشد. 
همچنين كاربريها نبايد به گونه اي 
جايايي شوند كه زيبايي مناظر يک 

محل را از ميان ببرند

1. حفظ چشم انداز طبيعی روستا و جايگزينی در سيستم
2. حفظ منابع طبيعی چون جنگل، كوهها، روخانه ها، چشمه سارها، 

جويبار، آبشارها، درختان، تاالبها، باتالقها، مردابها، سواحل و...
3. حفظ هوا، آب و خاک و آلوده نكردن آنها

4. عدم ايجاد آلودگی های صوتی و عدم پخش و انتشار مواد زائد و زباله 
ها در محيط زيست

5. عدم آسيب رساندن به مزارع و باغها و نيز زمينهای كشاورزی كه در 
دست تقويت هستند.

6. عدم تعارض زندگی با جانوران 

نمونه ها  و 
توضيحات شاخصها يا زير گروه ها تعريف گروه معيار

شاخصهايی  در 
كه خدم�ات و 
ساختمان  محل 
آن بلن�د اس�ت 
نباي�د در كن�ار 
معابر  جاده ها و 
مكانيابي  تنگ 
ش�وند كه مانع  
دي�دن آس�مان 
و رس�يدن ن�ور 
ساختمانهاي  به 
ف  ا ط�ر ا

مي گردند.

- شيب زمين 
- موقعيت مكان) نسبي و مطلق

- نورگيري مكان � عبور هواي آزاد در مكان 
- معيار)شاخص( زاويه روشتايي يا مانع روشنايي

- زاويه ديد آسمان
- نحوه مطلوب دسترسي به راهها و معابر

- دسترسي مكان به تجهيزات و تأسيسات زيربنايي مثل آب، برق، گاز، 
سوخت، سيستم دفع زباله و فاضالب و . . . 

- جنس خاک )نفوذپذيري، سفتي، سستي و . . . (
- توپوگرافي) محل گود يا مرتفع(

- همخواني ابعاد و مساحت زمين با نوع و ميزان فعاليت
- گشودگي فضا )در ديدرس بودن( يا خوانايي 

- وجود مكان در فضاهاي زيبا و خوش منظره و نيز فضاهاي سبز و باز
- تناسب فرم فضاي استقرار با نوع كاربري 

- دسترسي به معابروسيع و ممتد 
- امكانات دفع آبهاي سطحي 

- دوري از جزر و مد آب )رعايت حريم ساحل(
- ايمني از گسلهاي زمين لرزه و نيز مخاطراتی چون آتشفشان و بالياي 

طبيعي 
- دسترسي مكان به انرژي و سوخت 

- دسترسي مكان به زيرساختها، آب، سيستم دفع زباله و فاضالب، برق، 
كانالهاي زهكشي و . . . 

- تجميع و تركيب نوع كاربريها براي دسترسي آسان تر
- دسترسي به آزاد راهها، بزرگراهها، راههاي آسفالته و... 

- دسترسي به وسايل حمل و نقل 
- دسترس�ي به اينترنت، مراكز پس�ت و مخاب�رات راه دور و نزديک، 

خودپرداز بانک و . . . 
- دسترسي به پاركينگ

با توجه به اينكه بين هر كاربري با 
ويژگيهای مكان اس�تقرارش بايد 
تناس�بي وجود داش�ته باش�د و هر 
مكاني كاربري خاصي را مي طلبد، 
رعاي�ت اي�ن نكت�ه در مكانيابي 
خدمات ني�ز الزم اس�ت؛ در نتيجه 
با مقايس�ه ويژگيهاي مكان و نوع 
كاربري و شاخصهاي مورد مقايسه، 
مي توان گفت كه مكان مورد نظر 
ب�راي اس�تقرار اين ن�وع كاربري 
مطلوب و دلپذير اس�ت يا خير كه 
ش�امل طيفي از كام�اًل مطلوب تا 
كامالً نامطلوب مي باش�د. البته غير 
از ارتباط و تناسب كاربري با مكان 
خود تس�هيالت و ويژگيهايي كه 
يک فضا را دلپذيرتر مي كند، جزء 

اين دسته معيار مي باشد.

3- مطلوبيت
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نمونه ها و توضيحاتشاخصها يا زير گروه هاتعريفگروه معيار

ه�ر فعالي�ت و خدمتي  4- ظرفيت
داراي مقي�اس خاص�ي 
اس�ت و ه�ر س�طح از 
فضاي سكونتگاهها نيز 
مقياس�ي از نظ�ر نياز به 
خدم�ات دارد. اگ�ر دو 
مقياس با يكديگر منطبق 
باش�ند، هم عملك�رد و 
كارك�رد خوب�ي دارند 
و هم س�طح م�ورد نظر 
مث�اًل روس�تا ي�ا حوزه 
خدم�ات  از  روس�تايي 
يا فوايد عملك�رد مورد 
نظر بهره من�د مي گردد. 
اما اگ�ر با هم تناس�ب 
نداشته باشند، دشواريها، 
مزاحمتها يا كمبودهايي 

پديد خواهدآمد. 

- شعاع خدمات رساني يا شعاع عملكرد 
- آستانه جمعيتي )تعداد گردشگر( 

 - مساحت مورد نياز كاربري و حجم عمليات 
- روزمرگي استفاده از كاربري 

- تقسيمات سلسله مراتب براي كاربري )خدمات(
- جمعيت كل سكونتگاه 

- جمعيت استفاده كننده از خدمات به تفكيک سن و . . . 
 - وسعت سكونتگاه و اندازه و ظرفيت جاذبه

- فاصله مورد نياز براي دسترسي آسان و كم هزينه

- مكان بي دفاع به دور از نظارت اجتماعي 
- نا امني به خاطر پستي مكان 

- تراكم حمل و نقل و وقوع تصادفات 
- مكان مجاور آتشفشان و گدازه ها و گازهاي آتشفشاني 

مجاور گسلهاي زمين لرزه 
- مكان واقع در مسير سيالبها بر روي زمينهاي سست، 

لغزش زمين، ريزش كوه،  بهمن و . . . 
 - در معرض حمله جانوران وحشي 

- شيب زياد و خطرات ناشي از يخبندان 
 - دسترسي ها و معابر تنگ اطراف مكان وقوع خطرات 

و ناامني بيشتر 
 - نبود سد معبر، مزاحمت و تراكم در معبرها

امني�ت و ايمن�ي مناف�ع 
عموم�ي مي باش�ند كه 
خدم�ات  مكانياب�ي  در 
مي بايست در نظر گرفته 
ش�وند، در واقع جانمايي 
يک تسهيل در سكونتگاه 
روستايي نبايد امنيت مالي، 
جاني، رواني و . .. ساكنان 
و  استفاده كنندگان را به 
خطر ان�دازد. البته ايمني 
بيشتر در زمينه مخاطرات 
و بالياي طبيعي و امنيت 
بيش�تر در زمينه خطرات 
احتمالي و انسان ساخت به 

كار مي رود. 

5-ايمني 
وامنيت
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نمونه ها و توضيحات شاخصها يا زير گروه ها تعريف گروه معيار

- هزينه آماده سازي زمين 
- افزايش بهره وري

- قيمت زمين 
- ارزش افزوده زمين 

 - تأثيرگذاري بر قيمت زمين و مسكن و ساختمانهاي 
مجاور 

- كاهش هزينه و افزايش سود
-كاربريهاي چندمنظوره

-  تركيب و تنوع كاربريها و مكانيابي كاربريهاي وابسته 
در كنار هم براي كسب سود بيشتر 

-  هزينه انتقال موارد مورد نياز يا مواد زائد 
- گنجايش و عمر باارزش زمين  

اقتص�ادي  معي�ار  در 
مي بايست  درباره هزينه 
ايج�اد ي�ک كارب�ري 
و خدم�ات در م�كان و 
س�ود به دس�ت آمده و 
ميزان به�ره وري تحليل 
كرد تا ب�ا حداقل هزينه 
و انتخاب بهترين مكان 
ممكن بيشترين بازدهي 
و به�ره وري اقتصادي و 
هم اجتماعي را به دست 

آورد. 

6-  اقتصاد و 
كارايي

قواره هاي  ي�ا  قطعات 
زمين اشكال گوناگوني 
مث�اًل پرچمي  دارن�د 
ش�كل، زمين يک بر، 
دوبر، زمين ن�واري و. 
. . كه هر ك�دام براي 
فعاليت ويژه ای مناسب 

هستند.
براي آسيب نرساندن به 
فعاليتهاي ديگر يا منابع 
طبيعي و ني�ز رعايت 
اص�ول همج�واري و 
آسيب نديدن كاربري 
حريمهايي را در اطراف 
كاربريه�ا و منابع و به 
طور اس�تاندارد در نظر 
مي گيرن�د، مثالً حريم 

مدرسه يا سواحل

- خوانايي يا در ديدرس بودن 
- هماهنگي سطح زمين با سطح زيربنا 

 - شكل هندسي قطعه زمين 
- ايجاد حريم و رعايت آن 

- همخواني حجم فعاليت و مساخت زمين 
- ظرفيت معابر و كشش آنها 

 مسير پياده 
- شيب و عرض معابر و ساخت و ساز آنها 
- تناسب فرم فضاي استقرار با نوع كاربري

- نساختن مكان ناامن و گم و استفاده نكردن از آن 

همه شاخصهايي كه 
مربوط به فضاي فيزيكي 
انسان ساخت مي باشد، در 
اين معيار قرارمي گيرند. 

   رعايت اين شاخصها به 
طور مستقيم بر فضاهاي 

اقتصادي، اجتماعي، 
فرهنگي و طبيعي تأثير 

مي گذارد. 
7- كالبدي
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نمونه ها و توضيحات شاخصها يا زير گروه ها تعريف گروه معيار

- ميزان جمعيت كل سكونتگاه 
- ميزان جمعيت و تركيب سني و جنسي استفاده 

كنندگان از خدمات 
- توجه به فرهنگ و سطح زندگي مردم 

 - گم نبودن مكان و لزوم وجود نظارت اجتماعي 
 - روابط بين مردم و ساليق آنها 

- جدايي گزيني خانوارها در محله هاي مختلف با 
توجه به عواملي چون درآمد ، تحصيالت ، پايگاه 

اجتماعي، قومي، مذهبي ، تربيت و . .. 
 - هنرها و صنايع دستي خاص هر منطقه 

 - وجود مهارت و افزايش برخي خواسته ها بر 
مبناي مهارتهاي ويژه 

- وضعيت مالكيت زمين 

عامل انسان مهم ترين 
عامل در برنامه ريزيهاي 

شهري و روستايي و 
برنامه ريزي كاربري 

اراضي مي باشد. در نتيجه 
 بايد روحيات و فرهنگ 

هر مكان و نيازهاو 
خواسته هاي جمعيت 

آنجا را بر حسب سن و . 
. در نظر گرفت.

اجتماعي   -8
و فرهنگي

- جلوگيري از ايجاد گره ترافيكي 
 - جلوگيري از تراكم جمعيت 
- جلوگيري از آلودگي صوتي 

 - توليد دود، ذرات سمي در هوا و آب 
- آلودگي هاي بصري و تنش رواني 

- عامل حجم فعاليت و ناهمخواني با مساحت زمين 
- نفوذ به حريم خصوصي زندگي ساكنان اطراف مكان  

هرگونه انتشار مواد زايد 
در شكل ذرات معلق 

و گاز و چه به صورت 
مايع و جامد در آب، 
هوا، خاک و هرگونه 

صداي اضافي كه باالتر 
از آستانه شنوايي و 

صوتي انسان باشد و 
براي جسم و روان او 

زيان آور باشد. مزاحمت 
و آلودگي محسوب 

مي شود. البته مزاحمت 
ها و آلودگي هاي 
بصري نيز كه به 

آسايش رواني ساكنان و 
استفاده كنندگان آسيب 
مي رساند. جزء آلودگي 
و مزاحمت يک فعاليت 

هستند.

9- دوری 
كردن از 

مزاحمت و 
آلودگي  
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نمونه ها و توضيحات شاخصها يا زير گروه ها تعريف گروه معيار

شكل قرارگيري هر 
كاري مي بايست 

متناسب با فضا باشد تا 
آلودگي و مزاحمت 
ايجاد نگردد همچنين 

هويت فعاليت نيز 
مخدوش نشود ، 

مثالً فرم خطي، براي 
واحدهاي خدماتي 

كه در لبه خيابانهاي 
اصلي قرار مي گيرد، 

متناسب است. در فرم 
متمركز مراكز خدماتي 

در مركز فيزيكي 
محالت مسكوني 

جايابي مي شوند و در 
فرم پراكنده، واحدهاي 

خدماتي در سرتاسر 
مناطق مسكوني جايابي 

مي گردند، كه به 
ترتيب مي توان از هتل،  
تعميرگاه سبک ، مركز 

بهداشت، گرمابه و 
مغازه هاي خرده فروشي 

ياد كرد.

- كاهش كيفيت بصري
- خدشه وارد نكردن به مناظر طبيعي روستا و 

كاهش جاذبه هاي آن 
- ارتباط و هماهنگي فعاليت و نوع آن با فرم 

استقرار در فضا )خطي، متمركز، پراكنده(
- پخش وسايل و ابزار كار يا فعاليتي خاص 

 اين معيار و رعايت 
شاخص ها باعث 

مي گردد كه زيبايي در 
چشم انداز و جذابيت 
طبيعي روستاها از بين 

نرود و باعث افت لذت 
گردشگران از بازديد 

روستا يا حوزه روستايي 
نگردد. در واقع 

مي بايست روستا را به 
صورت سيستمي در نظر 
گرفت كه اين خدمات 

در درون سيستم و 
هماهنگ با آن مثل 

يكي از اجزاء جايگزين 
گردند نه عليه سيستم 

طبيعي روستا 

 -10
زيباشناختي

387 اصول و معيارهاي برنامه ريزي کالبدي گردشگري روستايي



نمونه ها و توضيحات شاخصها يا زير گروه ها تعريف گروه معيار

- كاهش هزينه دسترسي به خدمات 
- كاهش زمان پيمودن مسير دسترسي به خدمات 

)كوتاهي سفرها(
- تنوع وسايل دسترسي تا مكان مورد نظر 

- كيفيت فيزيكي شبكه دسترسي تا مكان ) امتداد 
مسير ، آسفالته بودن ، عرض مسير و . . .( 

- نفوذپذيري و راه جويي مسيرها به مكان مورد 
نظر 

- مكانيابي در مركز يا به شكل پراكنده

بر اساس اين معيار 
كه مهم-ترين عوامل 
اندازه گيري آن فاصله 
و زمان هستند، آسانی 

دسترسي استفاده 
كنندگان از خدمات 
و در نتيجه راحتي و 
آسايش آنها در نظر 

گرفته مي شود. 

11- دسترسي 
و آسايش

در اينج�ا نيز رعايت 
حري�م رودخانه مهم 

است 
مث�اًل در روس�تاهاي 
دره اي به سبب وزش 
نس�يم دره- كوه در 
ش�بها هوا گرم تر از 
دامنه كوهها است. و 
روز سردتر است . اما 
در روستاهاي ساحلي 
به خاطر وزش نسيم 
دريا � س�احل شبها 
س�واحل س�رد تر و 

دريا گرم تر است.

- تغييرات بستر رودخانه 
- جزر و مد آب 

- نبود گودال و وضعيت توپوگرافيكي زمين 
- شيب زمين ، فرسايش خاک 

- فرآيندهاي ژئومورفولوژي مثل آبهاي روان 
، سستي و سفتي خاک، ريزش و لغزش زمين، 

ريزش بهمن و رانش زمين 
- جهت وزش باد ، وجود مناظر طبيعي 

- ميزان رطوبت هوا 
 هماهنگي كاربري و استفاده زماني ) در 

روستاهاي دره اي شبها هوا گرم تر و در سواحل 
برعكس مي باشد(.

- موقعيت نسبي و مطلق زمين 

دراين معيار كليه 
شاخصها و موارد 
جغرافيايي كه به 

زمين، آب، پديده هاي 
ژئومورفولوژيكي و . . 
. مربوط هستند، در نظر 

گرفته و سنجيده مي شود 
تا مكاني كه انتخاب 

مي شود از بهترين 
شرايط ممكن براي 
دوري از مخاطرات 

و بهره مندي از مناظر 
طبيعي برخوردار گردد. 

 -12
جغرافيايي    و 

طبيعي  
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توزيع  فضايي خدمات
   اگرچه خدمات نامناسب و ناكافي گردشگري از جمله محدوديت هاي عمده توسعه گردشگري 
در محيط هاي روس�تايي اس�ت، بايد توجه كرد كه توزي�ع بهينه و متناس�ب آن از عوامل اصلي 
پيشرفت در بهره برداري از قابليته اي گردشگري است. در اين زمينه الزم است كه ميزان و تنوع 
خدمات بدقت طراحي، برنامه ريزي و نظارت ش�ود ت�ا از توزيع و تراكم حج�م عمده  اي از آنها 
در برخي مكانها و محروميت س�اير بخش�ها جلوگيري شود و اين توزيع، متناس�ب با ظرفيتها و 

قابليتهاي گردشگري باشد تا در توسعه اين صنعت سودمند واقع شود. 
    بنابراين الزم است، اصول زير رعايت ش�ود تا مردم محلي نيز از احداث اين گونه خدمات سود 

ببرند و زندگي آنها با پيدايی اين گونه خدمات دچار تغييرات و تحوالت مطلوب گردد: 
- در ايجاد و توزيع خدمات و زيرساختها بايد نياز گردشگران و مردم محلي هر دو لحاظ گردد. 

- پيامدهاي اجتماعي، اقتصادي، كالبدي و اكولوژيكي بر جوامع روستايي مورد ارزيابي قرار گيرد.
- توزيع خدمات مبتني بر نيازها، اهداف، ارزش�ها و نگرش�هاي جامعه روس�تايي ميزبان باش�د. 
ميراث فرهنگي و بافتهاي باارزش تاريخي بايد حفاظت شود،  نمي توان به بهانه ايجاد زيرساختها 

و خدمات آنها را خدشه دار نمود.
 - ساختمانهاي جديد بايد در يک طرح سازگار با سبک معماري محلي ساخته شوند.

- توزيع خدمات بايد مطابق با طرحهاي منطقه بندي و س�اماندهي فرادست انجام شود تا بتوان به 
تعادل ميان استفاده عمومي و استفاده گردشگران دست يافت. 

    نكته مهم در توس�عه گردش�گري در حوزه هاي گردش�گري روس�تايي عمدتًا ب�ه چگونگي   
مديريت خدمات آن، در فرآيند توس�عه مربوط است. بدون يک دس�تور كار مشخص در توزيع 
خدمات، توس�عه گردش�گري نمي تواند به طور اثربخش�ي به اهداف خود برس�د. قب�ل از اينكه 
خدمات در نواحي روستايي داراي جاذبه توس�عه يابد؛ بايد از نوع و س�طح توسعه كه متناسب با 

ظرفيت جوامع روستايي براي جذب گردشگر مي باشد، مطمئن بود. 
    تعداد گردش�گران به منظ�ور جلوگيري از ه�ر گونه اثر مخ�رب محيط زيس�تي بايد محدود 
شود. ظرفيت سازي مناس�ب مي تواند بر مبناي ظرفيت متغيرها و عوامل حساس و حداقل هزينه 
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اجتماعي صورت گيرد. 
    با در نظر گرفتن هزينه و فايده، س�ه عامل در ايجاد ظرفيت خدمات گردش�گري بايد مد نظر 

قرار گيرد:
- عامل محدودكننده اي كه مي تواند بر پيشبرد اهداف رشد اقتصادي اثر بگذارد.

- اهداف اجتماعي و اكولوژيكي كه بايد در پيشبرد خدمات موثر باشند.
- عاملي كه مي تواند يک تعادل بهينه درميان هزينه ها و منافع ايجاد كند.

    بايد اشاره كرد كه در ميان انواع گردشگري ناسازگاري وجود دارد. اين ناسازگاري ممكن است در 
توزيع خدمات در حوزه هاي روستايي هم به وجود آيد. از جمله معيارهاي مهم در اين زمينه، كاهش 

ناسازگاريهاي موجود در ميان فعاليتها و كاربريهاي مورد نيز در يک حوزة گردشگري است.
    تعداد گردشگراني كه مي توانند وارد شوند؛ براساس ظرفيت در دسترس امكانات و تسهيالت 

شامل عرضه آب و برق كه براساس مصرف سرانه و روزانه هر گردشگر اندازه گيري مي شود.
تعداد گردش�گران با توجه به ويژگيهاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و اكولوژيكي حوزه هاي 
گردشگري روس�تايي، مي تواند بسته به ويژگيهاي خاص هر حوزه روس�تايي تغيير كند. بعد از 
اينكه ظرفيت  هر حوزه گردش�گري ارزيابي شد، تعداد گردش�گران بايد كنترل شود تا از تعداد 

آنها در زير سطح بهينه اطمينان حاصل شود.
    در اين زمينه الزم اس�ت به تفكيک هر كدام از بخشهاي گردش�گري مقرراتي خاص تدوين 
گردد. حدود مقررات و مفهوم آن براي اجرا در ايجاد موفقيت آميز صنعت گردشگري روستايي 
اهميت زيادي دارد. مقررات هر حوزه گردشگري بايد مورد بحث قرارگيرد و به وسيله رهبران 

روستايي، راهنمايان و سرمايه گذاران مورد توافق قرارگيرد.
در ي�ک ح�وزة  توزي�ع خدم�ات      
گردش�گري بايد با درنظرگرفتن مس�ير 
گردش�گري و زمان نياز گردش�گران به 
هريک از خدمات انجام گي�رد. به عنوان 
مث�ال در يک مس�ير گردش�گري پياده، 
گردش�گران در ابتداي ش�روع مس�ير به 
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پاركينگ براي توق�ف خودروهای خويش نياز دارن�د، در حالي كه در ميانه روز )يا مس�ير( به 
توقفگاه ها و يا رستوران و ... نياز پيدا مي كنند.

توزيع خدمات گردشگري 
    پيش از اينكه به طرحي در زمينه توزيع خدمات گردش�گري دست يافت، بايسته است اصول 

زير مد نظر قرار گيرد: 

ظرفيت کنوني 
پرسشهای مطرح در اين زمينه عبارت اند: 

- براي توسعه گردشگري چه مكانهايي مناسب ترند؟
- هر مكان می تواند پذيرای چه تعداد مسافر يا گردشگر باشد؟

- در زمينه گردشگري چه فعاليتهايي مناسب تر اس�ت؟ )چه خدمات و امكاناتي را مي توان براي 
گردشگري به وجود آورد(؟

- براي توسعه گردشگري در زمينه امور زيربنايي بايد چه فعاليتهايي انجام داد؟
- براي توسعه گردشگري چه منابعي كمياب است و چه تدابيري بايد انديشيد؟

- براي كنترل فعاليتهاي گردش�گري و كنترل كس�اني ك�ه دراين زمينه فعالي�ت مي كنند، چه 
كارهايي مي توان انجام داد؟

    پرس�ش نخس�ت به موضوعي مربوط مي ش�ود كه آن را ظرفي�ت كنوني مي نامن�د. مي توان 
ظرفيت كنوني را بدين  گونه تعريف كرد: بيشترين استفاده اي را كه مي توان از يک مكان كرد، 
بدون اين كه موجوديت واقعي و طبيعي اين مكان اثر منفي به جاي گذارد. )بدون اينكه موجب 

نارضايتي گردشگران و روستاييان شود(
•در مورد »ظرفيت كنوني« بايد به سه نكته نيز توجه كرد:

چه تعداد مس�افر مي توانند ازيک مكان بازديدكنند، بدون اينكه آب و هوا و محيط آلوده شود و 
بدون اينكه حيات وحش زيان ببيند يا به بافت فيزيكي و اصلي روس�تا و فرهنگ موجود در آن 

آسيب وارد شود؟
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ساكنان و بوميان توان پذيرايي از چه تعداد گردشگر را دارند؟
چه تعداد گردش�گر مي توانن�د در يک مكان اقام�ت گزينند، ب�دون اينكه ش�لوغي و هياهو را 

احساس كنند يا به وجود آورند؟

محدوده تغييرات قابل قبول
    معموال« تا پيش از زماني كه اثرات منفي جهانگردي ديده نشود، نمي توان ظرفيت قابل قبول را از 
نظر تعداد مسافر تعيين كرد. تعداد گردشگر يا مسافر تنها عاملي نيست كه اثر منفي برجاي مي گذارد 
بلكه رابطه متقابلي كه ميان گردشگران و جامعه محلي برقرار مي شود، نيز مي تواند پيامدهاي مثبت و 
منفي داشته باش�د. براي تعيين ظرفيت كنوني يا ظرفيت جاري از الگوي مبتني بر محدوده تغييرات 
قابل قبول1  بهره گيری مي شود. در اجراي اين الگو ي برنامه ريزي الزم اس�ت، صرفاً از اعداد و ارقام 
فاصله گرفت و با انعطاف پذيري درصدد شرح مجموعه اي از شرايط محيطي برآمد كه مطلوب به نظر 
مي رس�ند،  در اجراي اين روش به منظور طرحريزي مجموعه اي از ش�رايط محيطي كه مناسب يک 

مكان است، بايد از ديدگاههاي مردم محلي عالوه بر روش علمي استفاده  شود.

منطقه بندي 
    الزم اس�ت، توزيع خدمات با توجه به تفكي�ک انواع و كيفيت هاي متفاوت گردش�گري كه 
در نتيجه الگوي مبتني بر تغييرات محدود قابل قبول به دس�ت مي آيد، به شيوه اي انجام گيرد كه 
منطبق با پتانس�يل هاي حوزه هاي ايجادشده گردش�گري باشد. منظور اين اس�ت كه بايد در طي 

فرآيند برنامه ريزي نوع فعاليت را در هر كدام از حوزه هاي گردشگري خاص تعيين كرد. 
    در اين روش به حوزه هاي متفاوتي بر خورد مي شود كه برخي از آنها پذيرايي تعداد محدودي 
گردش�گر هس�تند و در برخي موارد ورود به برخي از اين منطقه ها يا حوزه ها براي همگان آزاد 
است، مانند منطقه تفريحي و در برخي محدوديت وجود دارد. بر اين اساس الزم است حوزه هاي 

گردشگري عمومي و تخصصي خدمات خاص خود را دريافت كنند.

کسب مجوز 
    براي تعيين حوزه مكانهاي تفريحي گردش�گري يا ديگر جاذبه هاي گردش�گري از سياستها 

1- Limits to Acceptable Ahange  ََََََ
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و برنامه ريزي هاي مختلف اس�تفاده مي شود. در برخي موارد الزم اس�ت، در اجراي اين برنامه ها 
به افراد جواز ي�ا مجوز داده ش�ود، وروديه گرفته ش�ود و ب�راي حفظ كيفي�ت عوامل محيطي 
اس�تانداردها يا معيارهايي رعايت ش�ود. معموال« در اين اجازه نامه بيش�ترين تعداد كسانی كه 
مي توانند دري�ک زمان به آن مكان ويژه بروند، نوع وس�يله نقليه اي كه بايد مورد اس�تفاده قرار 
گيرد، نوع فعاليتي كه افراد مجاز به انجام آن هس�تند و مكان واقعي ي�ا فيزيكي كه مورد بازديد 

آنها قرار مي گيرد، مشخص مي شود.

 معيارهاي محيطي
    برنامه ريزان و دست اندركاران امور گردش�گري براي حفظ محيط زيست، قوانين و مقرراتي 
را تصويب مي كنند و به اجرا در مي آورند. برخي ازاين فعاليتها ش�امل به كارگيري مجموعه اي 
از معيارهاي كيفيت زيست محيطي1  مي  شود كه بدان وسيله جنبه هايي از گردشگري را كنترل 
مي كنند. اين معيارها مي توانند به ش�كلهای مختلف تغيير كنند؛ مث�اًل از تعيين ارتفاع مجاز براي 

ساختمانها تا معيارهاي براي كنترل فاضالب و حفاظت از كاربري اراضي متفاوت باشد. 
    در برخي كشورها، كساني كه بخواهند استراحتگاه يا مهمانخانه اي را در مناطق ساحلي بسازند 

بايد مقررات زير را رعايت كنند: 
- تعداد اتاق از تعداد واحد مشخصي )بسته به ظرفيت جاذبه( بيشتر نباشد.

- ارتفاع ساختمانها از ارتفاع معيني بيشتر نباشد.
- هتلهاي بزرگ بايد داراي تجهيزات مناسب دفع فاضالب باشد.

- معماري و شيوه ساختمان سازي بايد با معماريهاي محلي و منطقه اي سازگار باشد.
- تنها بر روي درصد مشخصي از مساحت زمين مي توان ساختمان سازي كرد.

    براي اين قبي�ل معيارها نمي توان ضابطه و مقررات يكس�اني ارائه داد، زيرا چنين مس�ائلي در 
ارتباط تنگاتنگ با شرايط محيط مورد نظر قرار دارد. به عنوان مثال، ممكن است ارتفاع و تعداد 
طبقاتي كه براي يک حوزه يا محدوده مناس�ب تش�خيص داده مي ش�ود، براي يک حوزه ديگر 
مناسب نباشد. از اين رو هنگام تهيه طرحهاي گردشگري، به تناسب ويژگيهاي منطقه اين اصول 
و معيارها تدوين مي ش�وند. برخي اصول و معيارهاي عام در اين زمينه را می توان به ش�رح زير  

عنوان كرد :
1- Environmental Quality Standards 
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- معماري بايد سبک يا شيوه س�اختمانهاي محلي و بومي را رعايت كند و در هر كجا امكانپذير 
بود از مصالح ساختماني همان منطقه استفاده نمايد.

- در حياط سازي يا محوطه س�ازي بايد ويژگيهاي محلي را رعايت كرد و چمن و گلخانه را طبق 
معيارهاي آن مكان ايجاد كرد تا چشم اندازهاي طبيعي زيباتر گردند.

- هنگام طرحريزي س�اختمان بايد ب�ه گونه اي عمل كرد ك�ه مصرف ان�رژي و منابع ديگر به 
پايين ترين حد ممكن برسد.

- در طراحي ساختمان بايد از شيوه هايي اس�تفاده كرد كه اثرات منفي اين ساختمان بر محيط، به 
پايين  ترين ميزان ممكن برسد. 

- در صورت امكان بايد از مواد زايد و دورريختني اس�تفاده كرد و با نصب دستگاههايي آنها را 
بازيافت نمود.

- نبايد موجب از ميان رفتن موجودات بومي شد. حيات حيوانات وحشي بايد حفظ گردد. 
- س�اختمانها را نبايد در محل پردرخت احداث كرد. نبايد درختان زي�ادي را قطع كرد و منظره 

طبيعي را خراب كرد.
- به مسير آب توجه شود، هنگام راه سازي و جاده سازي نبايد مسير آب منحرف گردد.

- نبايد چمنها، مراتع يا مناطق خوش منظره را از رودخانه ها، درياچه ها و بيشه ها دور كرد تا حد 
امكان بايد وضعيت طبيعي حفظ شود.

- بين ساختمان ها بايد فضاي كافي وجود داشته باش�د تا پرندگان و جانوارن وحشي به آساني از 
ميان آنها بگذرند.  بايستی اين فاصله را با درختكاري و ايجاد محيط طبيعي پوشاند.

- هنگام ساخت وسازهاي مورد نياز، مسيرها را براي رفت و آمد مشخص نمود و برای اين تابلو 
و عالئم راهنمايي نصب كرد.

- لوله ها و خطوط انتقال انرژي )آب، ب�رق و گاز( را در طول جاده هايي ك�ه براي رفت و آمد 
ايجاد شده اند، كشيد تا در اين مورد آسيب كمتري به ساير مكانهای ديگر و جنگل برسد.

- براي تفريح، دوچرخه سواري و قدم زدن مسيرهاي ويژه اي را تعيين كرد، تا هنگام آمد و شد 
گردش�گران از ميان محيط هاي طبيعي، آس�يب كمتري به آنها )گونه هاي گياهي و آشيانه هاي 

جانوران( برسد.
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اصول توزيع فضايي خدمات گردشگري در نواحي 
    براي توزيع خدمات گردشگري در مكانهاي روس�تايي داراي جاذبه گردشگري، در ابتدا بايد 
شاخصهايي تدوين گردد تا از وضعيت عمومي گردش�گري اطالع حاصل گردد، تا بدين وسيله 
بتوان خدمات مورد نياز را در مقاصد و مس�يرهاي گردشگري ايجاد كرد. در واقع اين شاخصها، 
داده هاي كمي هس�تند كه بيانگ�ر وضعيت خ�اص اقتص�ادي، اجتماعي- فرهنگ�ي و كالبدي 

گردشگري هستند. 
    با به كارگيري اين ش�اخصه ا و نيز، اندازه گيري و مقايس�ه سطح توس�عه يافتگي گردشگري 
و اوضاع واح�وال فعاليتهاي مختلف اقتص�ادي، اجتماعي- فرهنگي و كالب�دي- فضايي مي توان 
ميزان نياز حوزه گردش�گري به خدمات و چگونگي توزيع آن در سطح حوزه را تعيين نمود. در 
اين بخش، ميزان تردد بازديدكنندگان خارج�ي و داخلي، ميزان درآمدهاي ارزي و ريالي، تعداد 
تخت و اتاق، نرخ اشغال تخت و اتاق، متوسط مدت اقامت، كثرت آثار و جاذبه هاي جهانگردي، 
محاس�به نقطه سربه س�ري، متوس�ط خرج كرد س�رانه و... از مهم ترين ش�اخصهايي هستند كه 
مي توان براي آنها بيان كمي پيدا كرد و نسبت به توزيع فضايي خدمات گردشگري اقدام نمود. 

در زير به هر كدام از شاخصها و اهميت آنها در توزيع فضايي خدمات پرداخته مي شود. 

تعداد گردشگران خارجي و داخلي 
    منظور مجموع گردشگران بازديدكننده )داخلي و خارجي( است كه در طول يک سال از معابري 
ورودي )هوايي، دريايي و زميني( وارد حوزه ش�ده اند. آمار گردشگران بر اساس اطالعات حاصل 

از مسافران در مبادي ورودي وخروجي گردآوري و به طور ماهانه استخراج  شود.
  • آمار ورود گردشگران را مي توان به دو شكل گردآوري و تجزيه و تحليل كرد:

شكل نخست: تعداد گردشگران ورودي را برحسب بازارهاي عمده گردشگري يا مناطق ارسال 
كننده گردشگر نشان داد. 

شكل دوم: تعدادگردش�گران ورودي را به حس�ب مناطق تش�كيل دهنده اين بازارها نشان داد. 
همچنين مي توان به آمار سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري و ديگر سازمانهاي 
مربوطه كه مس�ئول تدوين آمار و اطالعات گردش�گري هستند اس�تناد نمود و با تلفيق اين دو 

395 اصول و معيارهاي برنامه ريزي کالبدي گردشگري روستايي



بخش در هماهنگي با ديگر ش�اخصها نس�بت به توزي�ع فضايي خدمات گردش�گري در مناطق 
هدف اقدام كرد. 

درآمد گردشگران 
    منظور مقدار درآمد حاصل از مجموع گردش�گران اس�ت كه ظرف يک سال حاصل مي شود. 
در هر صورت تعداد گردش�گران و همچنين ميزان درآمد حاصل ازآنها شاخص بااهميتي است. 
  GDP براي محاس�به س�هم گردش�گري از اقتصاد ملي مي توان ميزان ارزش اف�زوده آن را به(
محاس�به كرد( كه نه تنها سهم گردشگري روس�تايي را از صنعت گردش�گري كشور مشخص 

مي كند بلكه امكان مقايسه را با ساير كشورها نيز فراهم مي كند. 
    درآمد حاصل از گردش�گري خارجي را مي توان برحس�ب ماههاي سال نش�ان داد. همچنين 
مي توان اين س�هم را براي مناطق و حوزه هاي مختلف گردشگري محاسبه كرد و با توجه به سهم 

آنها از كل درآمدهاي گردشگري نسبت به توزيع و تخصيص خدمات به آنها اقدام كرد.

سرانه  هزينه کرد گردشگر
    سرانه هزينه كرد گردشگر از شاخصهاي مهم سنجش درآمدهاي گردشگري در طول ماههاي  

سال است و از رابطه زير به دست مي آيد:

 =  سرانه هزينه كرد ماهانه
درآمد حاصله در يک ماه مشخص

تعداد گردشگر درهمان ماه  
     البته اين شاخص را مي توان به طور جداگانه براي گردشگران خارجي و داخلي محاسبه كرد.

شاخص ميزان اشغال اتاق يا تخت )در سال و ماه( 
    اگرچه گردش�گران و بازديدكنن�دگان از نواحي روس�تايي، به دليل آنكه اين س�فرها اغلب    
يكروزه هستند و يا به دليل توسعه نيافتن زيرساختهاي اقامتي در اين نقاط، كمتر در درون حوزة 
گردشگري روس�تايي اقامت مي كنند؛ در سالهای اخير اقامت ش�بانه در منازل محلي روستاييان، 
كمپ ها و اقامتگاههاي روس�تايي رواج بيش�تري يافته اس�ت. از اين رو از ديگر معيارهايي كه 
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مي تواند در مورد توزيع فضايي خدمات گردش�گري به كار گرفته شود، حجم گردشگري است 
كه در نقاط مختلف يک حوزه، اقامت شبانه دارند. 

    البته به دلي�ل آنكه، اين اقامتگاهها به گونه اي نيس�تند كه ظرفيت و ميزان اش�غال بودن دقيقًا 
مش�خص باش�د تا بتوان از روابط معمول حجم گردشگر شبانه را محاس�به نمود، از راه پرسش و 

آمارگيري از مردم محل و كساني كه چنين خدماتي را ارائه مي كنند، استفاده مي شود.
    با محاس�به ميزان اش�غال تخت يا اتاق و يا تعداد گردشگران، امكان مقايس�ه  ميان حوزه هاي 
مختلف فراهم مي ش�ود و برنامه ريزي توزيع خدمات بخش گردش�گري آس�ان مي ش�ود. براي 
گردشگري روستايي محاسبه تعداد خانه هاي روستايي اشغال ش�ده، يا تعداد كلبه ها و اتاقكهاي 
جنگلي اشغال ش�ده را مي توان درنظر گرفت. ميزان اش�غال تخت يا اتاق در عين حال وضعيت 
كلي مهمانپذيرهاي روستايي را به لحاظ تقاضاي موجود و س�ودآوري نشان مي دهد. الزمه اين 

امر وجود آمار و اطالعات متوسط اشغال تخت و يا اتاق است. 
    به هرصورت سفارش مي شود، درصورت نبود اين آمار در روس�تاها برای تهيه و محاسبه اين 
ميزانها اقدام ش�ود. معناي افزايش اش�غال در يک حوزه مبين فشار تقاضا براي اش�تغال اتاق  يا 
تخت است. براي مناطقي كه داراي گردشگر فصلي هستند، ميزان اشغال در اين فصلها افزايش و 

در فصلها ی ديگر كاهش مي يابد.

 نفر شب 
    براي نش�ان دادن ظرفيت يا عرضه تاسيس�ات اتاقي از ش�اخص نفر ش�ب )تعداد گردشگر( 
اس�تفاده مي ش�ود. اصطالح »ش�ب- اقامت« را نيز با همين منظور به كارمي برند و به تعداد كل 
تخته ا يا ظرفيتهاي اقامتگاهها اشاره می كند كه ظرف مدت معيني توسط گردشگران اشغال شده 

باشد و از رابطه زير به دست مي آيد:

= تعداد مسافر )نفر شب(
365 × تعداد اتاق × ضريب اشغال

متوسط اقامت يا:

تعداد مسافر × مدت اقامت  = تعداد تخت
365 × ضريب اشغال
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 ظرفيتهاي تحمل)1(   در گردشگري

    يک مقصد گردش�گري، به اندازه ظرفيت محدودش مي تواند گردش�گر بپذيرد و در صورتي 
كه تعداد گردش�گران بيش از اندازه ظرفيت آن باش�د، نمي تواند خدمات و تسهيالت با كيفيت 
خ�وب ارائه نماي�د و اين تع�داد اضاف�ي موجب تخري�ب محيط زيس�ت، تنش�هاي فرهنگي و 

دشواريهای ديگر مي شود. 
    ب�راي جلوگيري از اي�ن مش�كل، در برنامه ريزي خدم�ات گردش�گري از ظرفيتهاي تحمل 
استفاده مي كنند. تجزيه و تحليل ظرفيتهاي تحمل شيوه اي اساسي در فرآيند برنامه ريزي خدمات 

گردشگري است كه نهايت توسعه و حدود استفاده بازديد كننده را تعيين مي كند.
   با توجه به اهميت نقش ظرفيت تحمل در تخصيص خدمات الزم است، به مالكهاي زير توجه شود: 

- ميزان آسيب پذيري شكل زمين در مقابل توسعه و تغيير نتيجه ايجاد خدمات گردشگري
- تعداد گردشگران به ويژه در فصلهای پرتراكم

- نوع گردشگران و چگونگي رفتار آنان با ساكنان محلي
- ميزان تأكيدي كه بر آگاه سازي گردشگران و مردم محلي به عمل مي آيد

- تفاوتهاي اقتصادي و ميزان وابستگي اقتصاد هر حوزه گردشگري
- سطح بيكاري و فقر در محيط روستايي

- نظر مردم محلي نسب به محيط زيست و تمايل آنها در بهره برداري از آن
- ميزان تأثير پذيري فرهنگها و جوامع در برابر نفوذ خارجي و ديگر شيوه هاي زندگي

- ميزان سازمان يافتگي مديريت روستايي
- ظرفيتهاي تحمل با توجه به نوع فعاليت اكولوژيكي زيست محيطي

- سطح قابل قبولي از تأثيرات سمعي - بصري و ازدحام
- محافظت از سيستمهاي اكولوژيكي پيش از تخريب آنها

- محافظت از حيات وحش، گلها و گياهان كمياب در هر دو محيط دريايي و زميني
- سطح قابل قبولي از آلودگي آب، هوا و سر و صدا

 1-Carring Capacity
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- ظرفيتهاي تحمل با توجه به نوع فعاليت اجتماعي- فرهنگي
- ميزان تأثير فعاليتهاي گردشگري بر فرهنگي جامعه محلي

- ميزان توس�عه قابل قبول گردش�گري كه قابل جذب مي باش�د، بدون اينكه به شيوه زندگي و 
فعاليتهاي اجتماعي محلي آسيب برساند

- س�طحي از گردش�گري كه به نگهداري بناهاي تاريخي و فرهنگي، هنرها، صنايع دستي، نظام  
ارزشها و عادات و رسوم محلي كمک مي كند، بدون اينكه تأثير ويرانگری داشته باشد 

- ظرفيتهاي تحمل با توجه به نوع فعاليت اقتصادي
- حدود گردش�گراني ك�ه منافع اقتصادي مطل�وب را فراه�م مي آورند بدون اينك�ه انحرافهاي 

اقتصادي يا تورم ايجاد نمايند
- سطوح اشتغال گردشگري كه با اجتماع محلي متناسب باشد
- ظرفيتهاي تحمل با توجه به نوع فعاليت زيربنايي و كالبدي

- وضعيت كنونی امكانات و خدمات حمل و نقل به اندازه كافي
- وضعيت كنونی تس�هيالت و خدمات رفاه�ي آب، نيروي برق، فاضالب، دفع زباله و سيس�تم 

مخابراتي
- وضعيت كنونی امكانات و خدمات اجتماعي ديگر به ان�دازه تقاضاي موجود از جمله خدمات 

پزشكي، مالي، ايمني و مسكن 
 

اصول و معيارهاي برنامه ريزي در نقاط روستايي

کاربري اراضي
    از پيامده�اي محيطي- كالبدي توس�عه گردش�گري روس�تايي تأثير آن بركارب�ري اراضي 
مي باش�د، اين تأثير هم مي تواند داراي جنبه  ه�اي مثبت و هم جنبه هاي منفي باش�د. مثاًل كاهش 
س�طح كاربريهاي توليدي و افزايش بيش از حد كاربريهاي خدماتي و تجاري از جنبه هاي منفي 
آن است و گس�ترش خانه ها و زيرساختهاي مرتبط با گردش�گري و كاربريهاي اختصاص داده 

شده به آن، از جنبه هاي مثبت آن تلقي مي شود.
   تدوين اصول و معيارها در تعيين كاربري اراضي در برنامه ريزي توس�عه گردش�گري مستلزم 
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بررس�ي محدوديت ها و امكانات توسعه روس�تا و حوزه گردشگرپذير مي باش�د. بنابراين بعد از 
تجزيه و تحليل و كنكاش از مسائل حوزه گردش�گر پذير، جاذبه ها، امكانات و خدمات به لحاظ 
اجتماعي، اقتصادي و محيطي، وضعيت اش�تغال و درآم�د و... مي توان به تحلي�ل عوامل كليدي 
كه تأثير بالقوه ای در مديريت كاربري اراض�ي دارند، اقدام نمود. هر چند توس�عه بهره برداري 
از جاذبه هاي گردش�گري يک ناحيه و ي�ا مزيتهاي نس�بي گردش�گري آن، نيازمند اختصاص 
كاربريهاي خاص ب�رای بهره ب�رداري بهينه مي باش�د، بايد توجه داش�ت كه هر عامل توس�عه 
خود داراي پيوندهاي پيشيني و پس�يني مي باشد كه آنها نيز پيش برنده توس�عه هستند و نيازمند 

زيرساختها و در نتيجه اختصاص كاربري مخصوص خود مي باشند.
    الزمه تخصيص مناس�ب كاربري اراضي در جهت برنامه ريزي توس�عه گردش�گري بازنگري 
در قوانين و مقررات اراضي روستايي در روس�تاها و مكانهاي گردشگري به منظور بهره برداري 
و استفاده از قسمتهاي مختلف براي عموم )مردم و گردشگران( اس�ت. در يک برنامه بلندمدت 
جهت توس�عه گردش�گري روس�تايي تعيين اصولي براي س�اخت مجتمع هاي اقامتي، تاسيسات 
تفريحي مانند پارک هاي تفريحي و جنگلي، ايجاد زمينهاي ورزشي، موسسات آموزشي و علمي 

و بهبود مناظر روستايي ضروري مي باشد.
    برنامه ريزي كوتاه مدت شامل اصولي براي ايجاد اقامتگاههاي ارزان قيمت روستايي، مكانهايي 
براي مس�افران چادرخواب در حاش�يه مكانهاي تفريحي، پناهگاههاي كوهستاني، كوهپايه هاي 
تفريحي، مكانهاي تامين غذا، بهداشت و درمان و همچينن غرفه هايي براي ارائه كاالي فرهنگي 
و صنايع روس�تايي مي باش�د. در اين زمينه توجه به اصول زير كه از تجارب جهاني و گوناگون  

استخراج شده اند، حائز اهميت است: 
- ضوابط و مقررات كاربري اراضي جزئي از مباحث اساسي در فرآيند توسعه گردشگري باشد.

- بايستی ساختار فضايي هر روستاي داراي جاذبه گردشگري گردد.
- س�عي ش�ود به منظور جلوگي�ري از كش�مكش هاي مالكيت اراض�ي، طراحي زيرس�اختهاي 
گردشگري در آن بخش از اراضي غالبًا دست نخورده روستايي كه براي گسترش زيرساختهاي 
مرتبط با گردشگري روستايي مناسب تش�خيص داده شده اس�ت، صورت گيرد. اين امر توسعه 
متوازن روستا در پاسخ به بايسته های گردشگري و رفع نواقص مرتبط با آن را تضمين مي كند. 
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- به منظور جلوگيري از رش�د نامتعادل در روس�تا، س�اماندهي كاربري اراضي محيط روس�تايي 
از ديدگاه هم�ه مباحث )معماري، جغرافياي�ي، اقتصاد، علوم اجتماع�ي و ...( و در مقياس كالن 
صورت گيرد، تا بتوان برنامه ري�زي براي تعيين كارب�ري اقدام كرد. به نحوي ك�ه بتوانند فضا 
و محيط عملكردهاي گردشگري روس�تايي مورد نياز جمعيت مش�خص را براي توسعه كالبدي 

روستايي تأمين كند.
- مطالعه زمين شناسي از لحاظ امنيت و پايداري زمين براي استقرار كاربري روي آن، بايد مورد 

توجه قرارگيرد.
- ضابطه هاي مرتبط با ش�يب و توپوگراف�ي و ارتفاع آفتاب و نور، ديد مناس�ب، ب�اد دلپذير و     
نوع پوش�ش زمين معمواًل در همه كش�ورها به نحوي در تعيين كاربري مد نظر قرار مي-گيرند. 
همچنين در تعيين كاربري، حجم هاي متناس�ب با بس�تر زمين و قابليت تحمل آن در     س�اخت 

وسازهاي سنگين توجه مي شود. 
- نوع اراضي با توجه به ويژگيهاي طبيعي آن مانند ش�يب و توپوگراف�ي در تعيين كاربري هر 
فعاليت تأثير مي گ�ذارد. مثاًل اراض�ي در كنار مناظر طبيعي و كم ش�يب ب�ه فعاليتهاي تفريحي 
ورزش�ي اختصاص مي يابد، نكته مهم در اين زمينه آن اس�ت كه اين ن�وع كاربريهاي فرهنگي 
علمي معمواًل در مركز روس�تا ي�ا در نزديكي جاذب�ه به نحوي كه بتواند مس�لط بر سايرچش�م 

اندازهاي روستا باشد، تعيين مي گردد.
- توجه به چش�م انداز عناصر طبيعي و اقليمي در تخصيص كاربري از جمله اقداماتي اس�ت كه در 
طراحي مسير و چگونگي دسترسي هاي مختلف به س�ايت هاي طراحي شده، مد نظر قرار مي گيرد. 
اين نوع تحليل ها ضمن اينكه تخصيص كاربري را ضابطه مند مي كند، گامي است كه دامنه وسعت 

و گسترش حوزه قابل قبول براي فعاليتهاي مرتبط با گردشگري در آينده را نيز مشخص مي كند. 
- الزم اس�ت تا حد امكان فعاليتهاي با كاربري مش�ابه و متناس�ب با همديگر، در كنار يكديگر 
قرارگيرند و ابتدا حوزه فعاليتها و بخشهاي مرتبط با آن تفكيک  گردد. مثاًل منطقه بندي در حوزه 
تاسيس�ات تفريحي، اقامتي و فرهنگي يا در ديگر بخش�هاي مورد نياز صورت مي گيرد سپس با 
توجه به وسعت اراضي، توپوگرافي و شيب آن كاربري متناسب با هر فعاليت صورت مي گيرد. 

- تخصيص كارب�ري بايد به نحوي صورت گيرد ك�ه فعاليتهاي هر بخ�ش، فعاليت بخش ديگر 
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را مختل نكن�د. فعاليتهاي تفريحي - ورزش�ي به علت ماهيت آنها؛ يعني ش�لوغ ب�ودن بايد جدا 
از فعاليتهاي فرهنگ�ي و علمي - كه نيازمند محيط آرام و س�اكت هس�تند - ق�رار گيرد؛ يعني 
برنامه ري�زي بايد به نحوي باش�د ك�ه از همج�واري فعاليتهاي ناجور و نامتناس�ب ب�ا يكديگر 

جلوگيري شود.
- زماني كه برنامه ريزي جهت توسعه گردشگري مبتني بر كسب حداكثر درآمد از گردشگران 
و يا هر نوع جاذبه گردشگري است، تخصيص كاربري بايد به نحوي صورت  گيرد كه همراه با 
هر نوع جاذبه گردشگري برخي خدمات جنبي و رفاهي كه بتواند مدت زمان حضور گردشگران 

را افزايش دهد، پيش بيني  شود. 
- در نواحي خاص كه جمعيت زياد و منابع زمينی اندک اس�ت، الگوي تخصيص كاربري مبتني 
بر تامين حداقل ها باشد و برنامه ريزي در اين زمينه حداقل سرانه هاي مورد نياز را در تفكيک مد 
نظر قرار مي دهد. موارد مطرح در اين زمينه عالوه بر شكل بنا و انواع حاالت از پالن هاي مناسب، 
الگوي قرارگيري بنا، سطح و ميزان اشغال، همچنين مباحث مربوط به مساحت زيربنا و مساحت 
فضاي مورد نيز آن مهم مي باش�د كه عمومًا سعي مي شود، متناس�ب با برنامه جذب گردشگري، 
فضاي مورد نياز اختصاص يابد. در اين حالت بهتر اس�ت سعي  ش�ود تا حجم فضاي باز نسبت به 
س�طح زير بنا افزايش يابد و اين كار از راه ايجاد عمق مناس�ب براي زيربنا و ي�ا افزايش تعداد 
طبقات صورت گيرد. بنابراين مطالعات زمين-شناس�ي و مناس�ب بودن ويژگيهاي زمين، محور 

اصلي برنامه هاي تخصيص كاربري است.
- در فرآيند برنامه ريزي كاربري اراضي وس�عت كاربريهاي پيش بيني شده نيز بايد مد نظر قرار 
 گيرد و با توجه به وس�عت آنها كاربري مناس�ب تخصيص يابد. مثاًل اختص�اص كاربري براي 
فعاليتهاي ورزشي هر چند مي تواند در زمينهايی با پس�تي و بلندي متفاوت صورت گيرد، مسطح 
بودن و متناس�ب بودن مس�احت آنها در اولويت نخس�ت قرار دارد. اين دي�دگاه در تخصيص 

كاربري براي واحدهاي مسكوني هم كاربرد دارد
- در صورتي كه زمينهای انتخاب شده در هر روستا كاماًل مرتبط با ساختارهاي گردشگري باشد و با 
بافت اصلي روستايي به نحوي فاصله داشته باشند كه توسعه واحدهاي مسكوني به آنها نرسد، قطعه بندي 

آنها صورت نمي گيرد و فرآيند تخصيص كاربري به شكل  مجتمع كامل در آنها انجام می شود. 

    زماني كه زمينهای در دسترس به نحوي در بافت مسكوني روستايي قرار دارند يا به آن مربوط 
اس�ت و عوامل س�كونتگاهي روس�تايي بر آنها تأثير مي گذارند، تخصيص كاربريهاي مناس�ب 
توسعه گردش�گري به صورت تفكيک شده و در ارتباط با س�اير بافتهايي كه در آن قرارگرفته، 

صورت مي گيرد.
اين حالت موارد زير بايد مرتبط با ديگر بناهاي همجوار در تخصيص كاربري مد نظر قرار گيرد:

- ارتفاع و طول، شكل ، مساحت، عرض و جهت
- فاصله آن با بافتهاي روستايي

- آستانه ديد و اشراف
در مورد اول ضمن صرف نظر از اين موارد، مي توان به موارد ديگری نيز پرداخت: 

- زاويه تابش و نورگيري
- عوامل اقليمي ، بادگيري، دما و رطوبت 

نظام دسترسي
    اس�تقرار اجتماعي انس�ان و فعاليتهايش موجد روابط متعدد دروني و بيروني است. انجام عمده 

اين روابط به طور مستقيم يا غيرمستقيم از راه شبكه دسترسي ها صورت مي گيرد.
    شبكه دسترس�يها با وس�ايل نقليه و درجه توس�عه و پيش�رفت عمومي جامعه، تغيير و تكامل 
يافته اند. در راس�تاي تحوالت اجتماعي، اقتصادي و فني، انواع راهها و دسترسي  ها نيز معيارهاي 
خاص ويژه اي را در چگونگي خود پذيرفته و اش�كالي را مطابق ش�رايط پديد آورده اند. عواملي 

كه در اين شكل گيري تأثير دارند، عبارت اند از:
    الف - عامل انس�اني: عامل انس�اني عمده ترين عامل تعيين كننده در چگونگي س�اخت شبكه 
دسترسي ها می باشد. زيرا انس�ان عنصر و محور اصلي زندگي اجتماعي اس�ت و ابعاد ويژه اي را 

مورد توجه و تقاضا قرار مي دهد.
    ابعاد انس�اني شبكه دسترس�ي را برجس�ته مي كند. در بخش گردش�گري نيز تراكم حضور و 
فعاليت گردش�گران و رفت  و آمد  آنها در مس�يرهاي مش�خص تعيين كننده ايجاد ش�بكه هاي 
دسترس�ي به جاذبه هاي گردشگري اس�ت. شبكه هاي دسترس�ي كه مش�تمل بر معابر در سلسله 
مراتب متفاوت هس�تند، نظم ارتباطي جاذبه هاي مختلف را در سطح روس�تا سازمان مي دهند و از 
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    زماني كه زمينهای در دسترس به نحوي در بافت مسكوني روستايي قرار دارند يا به آن مربوط 
اس�ت و عوامل س�كونتگاهي روس�تايي بر آنها تأثير مي گذارند، تخصيص كاربريهاي مناس�ب 
توسعه گردش�گري به صورت تفكيک شده و در ارتباط با س�اير بافتهايي كه در آن قرارگرفته، 

صورت مي گيرد.
اين حالت موارد زير بايد مرتبط با ديگر بناهاي همجوار در تخصيص كاربري مد نظر قرار گيرد:

- ارتفاع و طول، شكل ، مساحت، عرض و جهت
- فاصله آن با بافتهاي روستايي

- آستانه ديد و اشراف
در مورد اول ضمن صرف نظر از اين موارد، مي توان به موارد ديگری نيز پرداخت: 

- زاويه تابش و نورگيري
- عوامل اقليمي ، بادگيري، دما و رطوبت 

نظام دسترسي
    اس�تقرار اجتماعي انس�ان و فعاليتهايش موجد روابط متعدد دروني و بيروني است. انجام عمده 

اين روابط به طور مستقيم يا غيرمستقيم از راه شبكه دسترسي ها صورت مي گيرد.
    شبكه دسترس�يها با وس�ايل نقليه و درجه توس�عه و پيش�رفت عمومي جامعه، تغيير و تكامل 
يافته اند. در راس�تاي تحوالت اجتماعي، اقتصادي و فني، انواع راهها و دسترسي  ها نيز معيارهاي 
خاص ويژه اي را در چگونگي خود پذيرفته و اش�كالي را مطابق ش�رايط پديد آورده اند. عواملي 

كه در اين شكل گيري تأثير دارند، عبارت اند از:
    الف - عامل انس�اني: عامل انس�اني عمده ترين عامل تعيين كننده در چگونگي س�اخت شبكه 
دسترسي ها می باشد. زيرا انس�ان عنصر و محور اصلي زندگي اجتماعي اس�ت و ابعاد ويژه اي را 

مورد توجه و تقاضا قرار مي دهد.
    ابعاد انس�اني شبكه دسترس�ي را برجس�ته مي كند. در بخش گردش�گري نيز تراكم حضور و 
فعاليت گردش�گران و رفت  و آمد  آنها در مس�يرهاي مش�خص تعيين كننده ايجاد ش�بكه هاي 
دسترس�ي به جاذبه هاي گردشگري اس�ت. شبكه هاي دسترس�ي كه مش�تمل بر معابر در سلسله 
مراتب متفاوت هس�تند، نظم ارتباطي جاذبه هاي مختلف را در سطح روس�تا سازمان مي دهند و از 
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اين راه در ساختار فضاهاي روستا موثر واقع مي شوند. لذا توجه به ابعاد انساني )تعداد گردشگر( 
دسترسي ها  داراي اهميت است و در برنامه ريزي گردشگري روستايي به ابعاد بايد توجه ويژه اي 
گردد. مسير تردد گردشگران  و جامعه محلي يكي از عوامل  مهم در س�اماندهي معابر روستا به 

شمار مي رود.
    ب- عام�ل اقتصادي:  عامل اقتصادي از عوامل مهم در ش�كل گيري ش�بكه دسترسي هاس�ت. 
دسترس�ي ها  هم به علت س�رمايه گذاري و هم به علت بازده اقتصادي از طريق ايجاد دسترس�ي 
آسان به جاذبه گردش�گري مي توانند بر ميزان  جذب گردش�گر و تأمين درآمد روستايي تأثير 

بگذارند. لذا اهميت اقتصادي شبكه دسترسي مورد توجه مي باشد.
    دسترسي آسان همراه با وسايل نقليه پيشرفته به جاذبه هاي گردشگري، نقش اساسي در توسعه 
فرآيندهاي گردش�گري دارد و تحليل هزينه - س�ود احداث شبكه هاي دسترس�ي به جاذبه هاي 

گردشگري قبل از توسعه آنها  الزم است. 
    پ - عامل اجتماعي :  شبكه هاي دسترسي به علت نقشی كه در امر خدمات گردشگري دارند،  
داراي اهميت اجتماعي هستند. ش�بكه هاي دسترس�ي نه تنها در امر اقتصادي نقش مهمي دارند؛ 
از نظر اجتماعي و خدمات مربوطه مانند تس�هيل در امر آموزش، بهداشت، شبكه هاي مخابرات، 

فضاهاي سبز و دسترسي به اماكن گذران اوقات فراغت و ... نقش مهمي را ايفا مي كنند. 
   شبكه دسترسي نبايد بافت و ساختار اجتماعي روستا را كه خود بخشي از جاذبه گردشگري به 
ش�مار مي رود، دچار اختالل كند. نظام محالت  و پيوندهاي قوم�ي � فرهنگي كه در طول زمان 

شكل گرفته است با مداخله هاي كالبدي و ايجاد دسترسي جديد دچار آسيب شود.
    ت - عامل فني :  شبكه هاي دسترسي به س�بب كاربردهاي فني در ساخت آنها و نيز به سبب 
ايجاد شرايط مس�اعد براي بهره برداري از توليدات فن ورزانه در زمينه انواع وسيله نقليه به منزله 

يک عامل فني متبلور مي شوند، 
    راه سازي و ساختار ش�بكه دسترس�ي ها پيوند تنگاتنگي با عامل تكنيک يا فن و به تبع آن با 
علوم مختلف دارند و بنابراين از اهميت فني ش�بكه دسترسي ها در ايجاد احداث و بهره برداري از 
آنها نبايد غافل بود. احداث شبكه دسترس�ي جديد و اصالح و بهسازي شبكه دسترسي موجود از 

نظر فني بايد بررسي گردد.
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    ث - عامل طبيعت : طبيعت بر حس�ب ش�رايط ويژه ش�كل گرفته اس�ت و با دخالت انس�ان 
مي توان�د مطلوبيت الزم را بيابد يا تخريب گردد. لذا ش�بكه هاي دسترس�ي نيز چون در س�طوح 
مختلف گس�ترده و احداث مي شوند، ناگزير از برخورد با مس�ائل طبيعي از جمله پستي و بلندي، 
تركيبات جنس خاک و موقعيت جغرافيايي آن نسبت به زمين لرزه و ديگر تحوالت جغرافيايي 

مي باشند. 

 انطباق عوامل با شبکه دسترسي ها
   چنانچه پيش�تر گفته آم�د، عوامل انس�اني، اقتص�ادي – اجتماعي و فني - طبيعي در س�اخت، 
عملكرد و س�ازمان يابي فضايي شبكه هاي دسترس�ي عوامل تعيين كننده اي هس�تند. در تركيب 
و تلفيق اين عوامل معيارها و اندازه هايي اس�تاندارد براي ايجاد، احداث و بهره برداري از راهها و 
شبكه دسترسي به وجود آمده اند. لذا در جهت انطباق عوامل به شبكه دسترسي ها به عوامل مهم و 

تعيين كننده زير بايد توجه كافي به عمل آورد:
    1 - عامل انساني با توجه به ابعاد آن در بخش گردشگري تعداد گردشگران تراكم رفت  و آمد 

آنها و ديگر شاخصهاي مرتبط.
    2 - عامل اقتصادي - اجتماعي با توجه به نقش اساس�ي و مهم آن در بخش گردشگري تحليل 

هزينه - سود ناشي از بهبود شبكه هاي دسترسي در افزايش نتيجه از فعاليتهاي گردشگري. 
   3- عامل فني و طبيعي با توجه به فناوری و دانش، چ�ه در زمينه ايجاد و چه در زمينه احداث و 
در بخش گردشگري اين عوامل با بهبود ساير انواع دسترس�ي ها مانند اينترنت، پست و خدمات 

مشابه،  نقش مهمي در بهره برداري بهينه از منابع گردشگري دارند. 

 اصول و معيارها نظام دسترسي
     ش�بكه هاي دسترس�ي روس�تايي با گوناگوني ف�راوان مانند اصل�ي  -  فرع�ي، پخش كننده - 
جمع كننده و س�واره  - پياده. عامل ايجاد ارتباط و دسترس�ي به انواع تاسيس�ات روستا، جاذبه و 
نيز امكان ارتباط با خارج از مجموعه آن مي باشند. شبكه هاي دسترسي از لحاظ كاركردي به دو 
گروه تقسيم مي شوند: نخست دسترسي هاي بين محالت و برخي فضاها و بناها كه صرفًا كاركرد 
حركتي و عبوري دارند و دوم دسترس�يهايي كه ضمن دارابودن كارك�رد حركتي و عبوري از 
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جهت اقتصادي- اجتماعي ني�ز اهميت دارند و اغلب بناه�اي تجاري و اجتماع�ي در كنار آنها 
ساخته مي شوند و به يک فضاي باارزش يا مركز قوي منتهي مي شوند.

   آميختگي گذر و بازار در روستاها نيز وجود دارد و فضاهاي تجاري در طول معابر و گذرهاي 
اصلي آن پراكنده اند، لذا در طراحي دسترس�ي در مناطق روس�تايي براي گردش�گري بايستي با 
كمال دقت به اين ويژگی مهم گذرهاي روس�تايي توجه كرد و تنها با ديد تس�هيل دسترسي و 
رفت و آمد بين مجموعه هاي زيستي به مسئله نگريست و عملكرد ويژه هر محله، گذر و خيابان، 

ميدان و ... را در هنگام طراحي در نظر گرفت.
• معيارهاي و اندازه ها در ساخت دسترسي ها در گردشگري روستايي:

    پياده روها:  با توجه به تراكم آمد و رفت فضاي س�بز، نوع استفاده بر حسب كاربريهاي عمده 
)مس�كن، تجاري، صنعتي و گردش�گري( كه از آن مي ش�ود و نيز تعداد متوس�ط افراد استفاده 

كننده، عرض معابر پياده محاسبه مي شود.
    ميزان س�طوح درنظرگرفته ش�ده براي كاربريها و يا اس�تفاده كنندگان بس�ته به ن�وع فعاليت 

گردشگري، منطقه گردشگري، اقليم و ... تعيين مي گردد.
    دوچرخه سواري: س�طح الزم براي جابه جاشدن يک دوچرخه س�وار 8 متر مربع محاسبه شده 
است. دوچرخه س�واري يكي از فعاليتهايي اس�ت كه براي گردش�گري در نظر گرفته مي شود. 

اندازه، سرعت، ارتفاع، عرض و طول دوچرخه بر اين محاسبه اثر می گذارند.
1/72 تا 1/90 متر ارتفاع دوچرخه و دوچرخه سوار  

1 متر ارتفاع دوچرخه    
5/5 تا 5 متر ميزان حركت با هر پا   

حداكثر 14درصد ميزان شيب مناسب    
1 تا 0/80 متر عرض الزم در حال حركت   

با توجه به اين ارقام و شمار كس�انی كه از دوچرخه در مسيرهاي حوزه هاي گردشگري استفاده 
مي كنند و يا خواهندكرد، عرض و طول گذرگاههای ويژه دوچرخه سواري محاسبه مي گردد.

    وسايل نقليه: وسايل نقليه از جهتی دو دسته هستند: 
   وس�ايل نقليه غيرموتوری:  نوار يا باند حركت براي گاريهاي دس�تي كه توس�ط چرخ كشيده 
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مي ش�وند، در موارد خاص بايد در نظر گرفته شود. عرض اين باند متناس�ب با نوع وسايلي است 
كه در منطقه استفاده از آنها مي شود. شيب الزم براي اين نوع گاريها در حالت خالي 3 درصد و 
در حالتي كه همراه با بار باشند، معادل دو برابر وزن بار حساب مي شود. براي گاريها با 3 چرخ، 
3 درصد ش�يب و گاريهاي دس�تي كوچک كه چرخهايی در جلو دارند، ش�يب 8 درصد در نظر 

گرفته مي شود.
    وس�ايل نقليه موتوري: در تعيين عرض معابر براي مس�يرهايي كه وس�ايل نقلي�ه موتوري در 
آنها تردد مي كنند، مي توان از ارقام اس�تاندار مطالعات ترافيک براي جاده ها و مسيرهاي مختلف 
اس�تفاده كرد. ليكن پيش از اين مرحله، باي�د تعيين نوع جاده يا مس�ير، حجم اس�تفاده از آن و 

كيفيت و سطح سرويس  مناسب براي آن توسط برنامه ريزي گردشگري مشخص شده باشد.
    پايانه  و پاركينگ :  پايانه  )ترمينال( نقطه اي است كه در آغاز يا پايان يک مسير قرار گرفته 
باشد و داراي تس�هيالت و زير مجموعه هايي  باش�د كه امكان تعويض وس�يله نقليه، برای جابه-
جايي مسافر و كاال را ميسر نمايد. در روس�تاها به نس�بت جمعيت، توليد و رفت و آمد و تعداد 
گردش�گر اندازه هاي متفاوتي دارد. پايانه در ابتداي ورودي روستا و  در پايان جاده  دسترسي به 

روستا مكانيابي مي شود.
    همچنين با توجه به نوع فعاليت گردش�گري و ميزان استفاده از وسايل نقليه شخصي و عمومي 
توسط گردشگران، س�طوح مورد نياز براي پاركينگ به دس�ت مي آيد. نكته اي كه در اين ميان 
بايد به آن توجه شود، اين است كه پاركينگ های ياد شده را مي توان به دو گروه پاركينگ هاي 
هميش�گی )براي حجم متوسط گردش�گر در س�ال( و پاركينگ هاي موقت )براي زمانهاي اوج 

حضور گردشگران( تقسيم بندي نمود و براي هريک تمهيدات جداگانه انديشيد.

مکانيابي فعاليتهاي عمده
   مكانياب�ي فعاليتهاي تابع مجموعه اي از اصول اس�ت كه با توس�ل به آن، م�كان بهينه فعاليتها 
تعيين مي شود. در اين زمينه نظريه هاي چندي مطرح اس�ت كه به رغم تنوع در كل به سه گروه: 
نظريه هاي حداقل هزينه، تجزيه و تحليل بازار و حداكثر س�ود )حداق�ل و حداكثر درآمد( قابل 
تفكيک اند كه اصول مكانيابي فعاليتها و خدمات در روستاهاي داراي جاذبه گردشگري نيز جدا 

از اين اصل نيست. 
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    اصول مكانيابي براي روستاهاي داراي جاذبه گردشگري، همان اصول گزينش محلي براي هر 
نوع مكانيابي فعاليتهاي خدماتي است كه بايد معيارها و ش�اخصهاي اصلي بخش گردشگري در 

آن مد نظر قرار گيرد كه مهم ترين آنها عبارت اند از:
- قرار داشتن دريک حوزه روستايي 

- داشتن دسترسي خوب به وسايل حمل و نقل شخصي يا عمومي 
- داشتن دسترسي خوب به محلهاي تفريحي 

- دور بودن از آلودگي هاي صدا و هوا
- دور  بودن از نواحي كه بهای زمين، خدمات و … در آنها گران است. 

- نزديكي به نواحي داراي ارزشهاي خاص زيست محيطي، چشم اندازها و كشاورزي 
- تمايل و عالقه مندي مقامات محلي به انجام برنامه اي كه به عهده آنها گذارده مي شود.

- حداقل نمودن هزينه س�فر بايد براي هر گردش�گر در درون حوزه ها مد نظر قرارگيرد. طبق 
اين ضابطه هدف آن است كه محل فعاليت جديد طوري تعيين شود كه به بهترين وجه ممكن به 
گردشگران خدمات ارايه دهد. بنابراين، تعداد س�فرهاي درون حوزه اي بايستي به حداقل برسد. 

بر اساس اين ضابطه سعي مي گردد كه ساير شاخصه ا به واحد فاصله تبديل گردند.
- بايد تالش شود تا در مكان گزيني فعاليتهاي روس�تا توازن و تعادل بين هر كدام از خدمات به 

دست آيد. 
- حداكثر قابليت دسترس�ي و فاصله حداقل با تمام جاذبه هاي گردش�گري ك�ه هزينه را حداقل 

كند از اصول اصلي مكانيابي فعاليتها هستند.
- توجه به اصل سلس�له مراتبي خدمات و فعالي�ت و عدم مكانيابي آن فعاليتهايي كه در س�طوح 

باالتر حوزه وجود دارد. 
- الزم است به داده هايي در زمينه جمعيت، تعداد گردشگري، شمار شاغالن در بخش گردشگري 

و خدماتي، كاربريهاي مسكوني، خدماتي و صنعتي توجه شود.
- در صورتي كه جاذبه هاي گردش�گري به صورتي مس�يري خطي اس�ت، الزم اس�ت مكانيابي 
فعاليتها ب�ا توجه به مس�يري ك�ه اين جاذبه ه�اي گردش�گري در آن ق�رار دارند و گش�تهاي 
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گردشگري طبق آن طراحي ش�ده اند، صورت گيرد. با توجه به مدت زمان اين نوع گشتها و در 
صورتي كه نياز به اقامت ش�بانه باشد،  در طول مسير محورهاي گردش�گري، مكانهاي اقامتي و 
رفاهي طراحي مي شوند. همچنين در حوزه هاي كوچک گردشگري گشتهاي يكروزه كه مستلزم 
برگشت به محل اقامت در روستا است، طراحي مي ش�ود كه در اين صورت تسهيالت اقامتي در 
همان محل احداث خواهد شد. بر اين اساس نوع جاذبه هاي گردش�گري، تعداد و كيفيت آنها و 
فاصله دسترس�ي آنها به همديگر در تعيين مكان مناس�ب فعاليتهاي مكمل گردشگري روستايي 

الزم و ضروري هستند. 

مکانهاي اقامتي و تأسيسات و تجهيزات گردشگري 
    گسترش گردشگري در مكانهاي روس�تايي بايد به عنوان وس�يله اي براي جلوگيري از خروج 
جمعيت هاي روس�تايي و ايج�اد درآمد براي كاس�تن از ش�كاف درآمدي ميان مناطق ش�هري و 
روستايي و ايجاد يک تعادل فضايي باش�د. در مراكز روس�تايي بايد با توجه به نوع جاذبه اقدام به 
ايجاد واحدهاي اقامتي و فعاليتهاي مربوطه شود. فاصله مناسب، راههاي دسترسي، مكانهاي پذيرايي 

و فروشگاه بايد با توجه به عنصر اصلي موجود در منطقه ساماندهي گردد.
    اگر مكان داراي ارزش طبيعي باش�د، منازل پراكنده در نزديكي چش�م اندازها قرارگيرند و اگر 
جاذبه مكان تاريخي اس�ت، توسعه هتلها، وس�ايل همگانی حمل و نقل و فروشگاهها حائز اهميت 

است و بايد با يک فاصله منطقي كه ماهيت اصلي اين جاذبه تاريخي را بر هم نزند، صورت گيرد. 
 

تسهيالت همگانی
    ايجاد تسهيالت همگانی در روستاهاي جاذبه دار از اهداف قابل توجه در گسترش گردشگري 
روس�تايي اس�ت. به اين معنا كه كوش�ش ش�ود، همزمان ب�ا تكمي�ل اقامتگاهها و تاسيس�ات 
گردش�گري، تس�هيالت همگانی نيز قابل بهره برداري باش�د، بر اين اس�اس بايس�تی تسهيالت 
عمومي به نحوي ايجاد گردد كه قابليت دسترس�ي به آنها به بهترين ص�ورت و كمترين هزينه 
صورت پذيرد. همچنين با توجه به اينكه برخي تس�هيالت و تجهيزات اقامتي نياز به نيروي كار 
زيادي دارند، الزم است با هدف بهبود اشتغال اين عامل مهم لحاظ گردد تا نيروي كار روستايي 

به بهترين صورت به كار گرفته شود. 
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• بر اين اساس اهداف زير حائز اهميت هستند: 
- بهبود و ارتقاي شرايط زندگي ساكنان )باشندگان(

- تمركز مشاغل درروستاهاي جاذبه دار  
- كاستن از تحرک جمعيت به مناطق شهري

     در مكانيابي فعاليتهاي الزم براي توسعه در حوزه هاي گردشگري تعيين مطلوب ترين اندازه، 
و ظرفيت  فعاليتها و خدمات معياري اساس�ي براي اجتن�اب از پديده هاي اش�باع و به ويژه بروز 

ضايعات برگشت ناپذير براي محيط زيست است.
   • براي رسيدن به نقاط مناسب و مكان گزيني فعاليتهاي گردشگري در حوزه هاي گردشگري 

روستايي مي بايد قواعد زير را در نظر گرفت :
- تعيي�ن ظرفيت مناطق گردش�گری از نظر پذي�رش تعداد افراد ب�ا توجه به حداكث�ر امكانات 

كاركردي سطح كارآمدي اين مناطق. 
- تعيين نيازهاي مسكن براي پذيرايي كه بركاركردهاي مشخص اين مناطق استوار است.

- ارزيابي كيفيت س�رزمين، با توجه به همين مس�ئله اس�ت كه ميزان كاركرد گردش�گري به 
صورت منحني هايي درمي آيد كه براي آمايش بسيار اهميت دارند.

- ارزياب�ي وتعيين ظرفيت وس�ايل آمد و رف�ت، پايانه ه�ا، فرودگاهها، ايس�تگاههاي جاده اي، 
راه آهن و...

- ارزيابي و تعيين ظرفي�ت مناطق فعاليتهاي گردش�گري و اوقات فراغ�ت: كرانه هاي درياها، 
دامنه هاي كوهستان براي اسكي، راههاي عالمت  گذاري شده براي اسكي ها ي طوالني و ... .

- هرگونه اس�تفاده ازمنابع بايد با هدف محافظت از توازن اقتص�ادي و كيفيت هاي بومي    محيط 
زيست صورت پذيرد. در زمينه توسعه گردشگري محافظت از تماميت محيط طبيعي يا دستاوردهاي 
انس�اني، مناظر، گياهان و جانواران و جوامع طبيعي از اهميت بسيار برخوردار است. تعيين ظرفيت 
تغييرات يا منابع، يعني محدوده و مرزهاي توان به كارگيري آنها از اهداف مهم برنامه ريزي است 

كه بايد تضمين گر اين باشد كه محيط  زيست قرباني اهداف جهانگردي نمي شود.
    بنابر اعالم سازمانهاي بين المللي در تدوين قواعد و معيارها، بايد در كنار ديگر مالحظات، سه 

آستانه اساسي را پيش  بيني كرد: 

برنامه ريزي کالبدي حوزه هاي گردشگري روستايي 410



الف - آستانه مجاز در محيط  زيست؛ يعني تعداد ساختمانهايي كه يک منطقه مي تواند بپذيرد.
ب -  آستانه آس�ايش؛ يعني محدوده هاي تراكم گردشگري به نسبت مس�احت سرزمين ، ميزان 

جمعيت و فضاهاي آزاد يا هدف پيشگيري از تراكم جمعيت اضافي و كاهش كيفيت منابع. 
پ - آس�تانه هاي طبيعي براي محدودكردن گس�ترش، تجاوزنكردن از نس�بت ميزان كاركرد 

گردشگری و سهميه ها به دليل شكنندگي محيط زيست .
 

عوامل موثر در مکانيابي فضاهاي مصنوعي
   عوامل مؤثر در مكانيابی فضاهای مصنوعی به شرح زير می باشد:

- حفظ و نگهداري خاک حاصلخيز
- استفاده از مكانهايي كه خاک آنها داراي مقاومت باالست و براي ساخت مناسب است.

- استفاده از پتانسيل هاي طبيعي سايت و مكانهايي كه مردم بيش�تری جذب آنها می  شوند، مثل 
نقاط مرتفع و مسطح كناره هاي آب

- عدم قرار نگرفتن فضاهاي بس�ته و نيمه بس�ته در مس�ير س�يالبها و چش�مه هاي زيرزميني و 
قرارگيري حوضچه و آبشارهاي مصنوعي در اين گونه مسيرها

 استفاده از منظرهاي مناسب به درياچه
-  بهره وري از آب درياچه با حفظ محيط  زيست

-  ميزان شيب زمين
- تراس بندي ارتفاعي

- قطعات سايت از نظر وسعت
- شبكه دسترسي

)2000,Skagges( .حفظ زون هاي فعاليتي -
•پژوهشهای انجام شده در زمينه ساخت وساز بر روي انواع شكل و شيب زمين، نتايج زير را داشته است:

شيب  بين صفر تا 3% براي ساخت وساز همه فعاليتهاي عمومي پرتجمع مناسب است؛
شيب بين 3% تا 7% مناسب براي ساخت وسازهاي با تراكم كمتر؛

شيب بين 7% تا 10% براي ساخت در شرايط ويژه؛
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شيب بين 10 تا 15% با صرف هزينه قابل ساخت وساز است؛
شيب بين 15% تا 30% با صرف هزينه هاي زياد براي پروژه هاي ويژه قابل ساخت است؛

شيب بين 30% تا 50% قابل ساخت با صرف هزينه هاي هنگفت و در حد پروژه هاي بين المللي و 
ملي است.

نظام محله ها
    به رغم وس�عت كالبدي محدود روس�تاها در بس�ياري از آباديها نظام محله بن�دي حاكم بوده 
اس�ت و در برخی از آنها محله های موجود نيز تفاوتهاي كالبدي ب�ا يكديگر دارند. پايين محله، 
باال محله و محله سرچش�مه، اصطالحات و مفاهيمي هستند كه از روس�تاها بن مايه گرفته اند. در 
روس�تاهايي كه چنين تمايزي را بتوان ميان بخش�ها و محله های مختلف بافت روس�تا قائل شد، 

حفظ نظام محله بندي موجود، الزم است.
    در برخي موارد نيز تفكيک ميان محالت، بيش از آنكه اهميت كالبدي � فضايي داش�ته باشد، 
داراي اهميت اجتماعي � فرهنگي )جدايي قومها، مذهبها و طايفه های ساكن روستا( است و لذا 

برهم نزدن نظام تفكيک موجود از اين لحاظ نيز اهميت مي يابد. 
    نظام محله ها به ويژه در روس�تاهاي داراي بافت باارزش كه خود روستا را به عنوان يک جاذبه 
گردش�گري معرفي مي كند، اهميت مضاعفي دارد. به عبارتي، جدايي گزيني محله های مختلف 
روستا، به ويژه  اگر مابه ازاي كالبدي نيز داشته باشد، خود يک جاذبه براي گردشگران )به ويژه 
گردشگران تخصصي( محسوب مي شود و الزم است كه به نحو مطلوبي حفظ گردد. در اين راستا 

توجه به نكته های ذيل ضروري است :
� در روستاهاي داراي جاذبه گردشگري، نياز به افزايش سريع زيرساختهاي گردشگري به ويژه 
تس�هيالت اقامتي موجب ش�ده تا هويت و قوام نظامهاي حاكم بر محله ها در خط�ر قرار گيرد. 
بنابراين شناخت فرهنگهاي حاكم بر نظام محله های روس�تايي به منظور تدوين اصول و معيارها 

مناسب در برنامه ريزي توسعه گردشگري مهم مي باشد.
� ايجاد معابر و دسترس�ي هاي جديد در روس�تا نبايد به بهاي ازميان رفتن نظام محله بندي روستا 

تمام شود.
� در بهسازي كالبدي بافت روس�تا بايد به تفاوتهای محله ها توجه ش�ود. در اين راستا تفاوت در 
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سيماي بيروني و جداره ها از راه تفاوت در طرح و مصالح مي تواند يک راهكار باشد.
� به رغم ضرورت توجه به تفكيک محله ها در بهسازي بافت باارزش روستا، ايجاد تمايز و تفاوت 
نبايد به گونه اي باش�د كه موجب ايجاد اخت�الف و جدايي اقتصادي � اجتماعي در ميان س�اكنان 

روستا شود. به عبارتي حفظ كليت يكپارچه روستا، در عين تقسيم بندي دروني الزم است.
� خدمات مورد نياز ساكنان )باشندگان( روستا را مي توان در مراكز محله ها و خدمات مورد نياز 
گردش�گران را در مركز روس�تا )در صورت وجود جاذبه در داخل بافت( و حاشيه )در صورت 
وجود جاذبه در پيرامون( جانمايي نمود، تا بدين وس�يله نيمه عمومي بودن محله ها و مراكز آنها 

در روستا حفظ شود.
� در صورتي كه محل�ه های روس�تايي مبتني بر تقس�يمات كالبدي كوچک تری باش�د كه از 
يک سري واحدهاي همسايگي ايجاد شده، مبناي مش�اركت مردم در مديريت روستا واحدهاي 
كوچک كالبدي خواهد بود. اعضاي اين زيرمحالت را مي توان در تعاون و همكاري با همديگر، 
براي مديريت امور محالت خود و طراحي فضاهاي عمومي و كالبدي و زيرس�اختهاي مرتبط با 
توسعه بكار گرفت. بدين ترتيب مشاركت اين نهادهاي محلي در طراحي محيط روستايي باعث 
حفظ يكپارچگي و انس�جام در كالبد روس�تاي مي گردد و تناسب اين زيرس�اخت با ويژگيهای 

فرهنگي و قومي روستايي موجب حفظ توجه مردم روستايي به آن مي شود.
� در بهسازي بافت روس�تا و ارائه خدمات مورد نياز ساكنان )باشندگان( و گردشگران، رعايت 
اصل تعادل و توازن ميان محله های مختلف روستا ضروري است و تغييرات ايجادشده نبايد شائبه 

توجه ناعادالنه به محله های روستا را در ميان ساكنان ايجاد كند. 
 

الگوي مسکن روستايي 
 الگوي مسكن روستايي پيچيده است و ابعاد و ش�اخص هاي كمي و كيفي متنوعي دارد. عمومًا 
در محيط هاي روس�تايي نوع آب و هوا و الگوي معيش�ت غالب، چگونگی قرارگيري مسكن و 

ساختمان در زمين را مشخص مي كنند. 
  به طور كلي عواملي را كه شكل گيري مسكن اثر دارند، مي توان به دو دسته تقسيم كرد:

الف -  عوامل زيست محيطي و اقتصادي و اجتماعي مانند بوم، نحوه معيشت و سنت سكونت؛
ب -  عوامل فني و سازه اي )سطح و ابعاد زمين( سازه و نوع مصالح و محاسبات فني.
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  بريايه در يک تقسيم بندي ديگر عوامل موثر در تعيين الگوي مسكن به شرح زير است: 
-  عامل اقتصادي � اجتماعي 
- عامل فضا ) اساس معماري(

- عامل سنت و فرهنگ 
- عامل فني 

- عامل زمين لرزه و سيل 
-  ساختار فضايي روستاهاي جاذبه دار 

    • اصول زير براي طراحي واحد مسكوني در روس�تاهاي داراي جاذبه گردشگري بايد مد نظر 
قرارگيرد:

- ابعاد عرصه و اعيان واحد مسكوني منطبق بر گونه هاي مسكوني موجود در بافت روستا باشد و 
از تحميل الگوهاي مسكن غيربومي در روستا پرهيز گردد.

- با رعايت الگوي مس�كن بومي در واحدهاي مسكوني امكانات بهداشتي و تأسيسات گرمايشي 
متناسب با شرايط اقليمي و امكانات فني جديد تعبيه گردد.

- واحدهاي مس�كوني كه در حاش�يه معابر قرار مي گيرند، بايد اصول طراحي  بدنه و جداره هاي 
معابر روستايي را رعايت نمايند.

- ارتفاع واحدهاي مسكوني روستايي نبايد از ارتفاع جاذبه )در مورد جاذبه هاي مصنوع و فيزيكي( 
بيشتر باشد، به نحوي كه ديد و منظر جاذبه در هر نقطه روستايي حفظ شود. در زمينه ديگر جاذبه ها 

نيز قرارگيري و ساخت وساز مسكن نبايد باعث كاهش ارزش گردشگري جاذبه شود.
- واحدهاي مس�كوني مي توانند به اقامتگاه  موقت گردش�گران تغيير كاربري دهند، مشروط بر 

آنكه با معماري سنتي روستا هماهنگي كامل داشته باشند.
  اكن�ون با توجه ب�ه معيارها و عوامل يادش�ده، اص�ول و چارچو بهايي را كه  باي�د در طراحي و 

ساخت مسكن روستايي مورد توجه واقع شود، بيان مي گردد:
   حفظ محيط زيس�ت و بافت طبيعي منطقه: طراحي صورت گرفته بايد به گونه ای باش�د كه نه 

تنها به لحاظ ظاهري بافت طبيعي منطقه را حفظ كند بلكه به اكوسيستم آن هم آسيبی نرساند.
بهره گيري از پوش�ش گياهي و مصالح بومي منطقه: در مكانهاي كه داراي تنوع گياهي هستند، 
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اس�تفاده از گل و گياهان و درختان منطقه مهم ترين مسئله ای اس�ت كه در طراحي بايد مدنظر 
قرار گيرد.  

استفاده از ساخت وساز و امكانات موجود: در حد امكان از زيرساختها و امكانات موجود استفاده 
گردد. از جمله، كمپينگ هاي محيط زيس�ت، راههاي دسترس�ي سيس�تمهاي لوله كش�ي، آب 

آشاميدني،  برق،  مخابرات و ... را مي توان نام برد.
تعامل مناس�ب ميان زون هاي متفاوت فعاليت�ي: فعاليتها را مي توان در چهار بخش عمده تقس�يم 

كرد: اقامتی، فرهنگی- آموزشی، بهداشتی - درمانی و گردشی.
 در تفكيک اين فعاليتها دو منظور نهفته شده است:

 الف - تفكيک فعاليتها با هدف جلوگيري از مزاحمت آنها برای يكديگر؛
 ب -  تضمين موقعيت زون فعاليت متناسب با وس�عت زمينها و توپوگرافي و شيب استقرار آن. 
زون هاي گردشی - ورزشي تا حد امكان در كنار يک جاذبه طبيعي مانند آب و در زمينهای كم 
شيب قرار داده مي ش�وند تا از ايجاد مزاحمت در كنار يكدگير جلوگيري گردد. بخش مسكوني 
در زمينهای مناسب با شيب مناسب و مستعد براي مجموعه اقامتي و منفرد به صورت ويال و تک 

واحدهاي يک و دو طبقه انتخاب مي شود.
افزايش طول مدت اقامت: چون افزايش طول مدت اقامت خود يك�ي از راههاي افزايش درآمد 
از فعاليت گردشگري اس�ت، طراحي فضاها بايد به شيوه  اي باش�د كه جذابيت كافي و امكانات 
رفاهي متناس�ب با افراد مجموعه را دارا باش�د. همچنين بايد سعي ش�ود, در طراحي فضاهاي از 
عناصر جذاب و نورپردازيهاي زيبا در شب استفاده شود و با نواختن موسيقي و فعاليتهاي سودمند 

و چشمگير، جذابيت هاي الزم براي سكونت طوالني مدت فراهم آيد.
اس�تفاده از ش�يب و توپوگرافي زمين: يكي از عوامل مهمی كه در طراحي تأثي�ر موثري دارد، 

شيب زمين است. اين مسئله بر  شكل گيري مكانهاي تفريحي و اقامتي تأثير می گذارد.
اس�تفاده از ديد و منظر مناس�ب: نكته ديگري كه بايد در طراحي ها منظور گ�ردد، ديدهاي باز 
انساني اس�ت. بايد در طرحها افزون بر اينكه ساختمان و حجم ها متناس�ب با بستر زمين طراحي 

می شوند، ديد و منظر مناسب نسبت به محيط هم طراحی گردد.
اس�تفاده از مصالح بومي و طبيعي در طراح�ي: مهم ترين عناصري كه در طراح�ي به كار گرفته 
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مي شوند، عناصر طبيعي هستند. مانند سنگ، گل و خشت و چوب. 
حسن اس�تفاده از عناصر طبيعي در مرحله نخست همس�ازي آنها با طبيعت موجود خود مي باشد. 
آبهاي روان و راكد و ذخيره آنها در سايت، پتانس�يل جذابي براي طراحي است. تركيب آب و 
مصالح معماري و پوش�ش گياهي موجود با اندكي تركيب مصنوعي مي تواند   جلوه هاي زيبايي 

را بيآفريند.
بهره گيري از جهت وزش بادهاي ماليم و نسيمهای دلپذير : جهت گيري ساختمانها بر بنياد سه 
محور اصلي و عمده؛ نخست ديد مناسب، دوم تامين نور مناسب، سوم استفاده از بادهاي دلپذيري 

طراحي شود تا با بستر و توپوگرافي زمين همخواني داشته باشد.
باال بردن سطح علمي و فرهنگي س�اخت: پايين بودن فرهنگ ساخت مسكن در روستاها، باعث 
زيان هنگفتي مي شود و كه در اين رابطه دو مسئله مشهود است. ابتدا اينكه سيستم ساخت اشتباه 
باشد كه بر اثر مصالح نامرغوب و سهل انگاريهاي مختلف به وجود مي آيد و مسئله بعدي اجراي 
نامناس�ب اس�ت. چرا كه در اكثر اوقات مصالح و كارگر وهمه عوامل اجرايي هس�ت،  ولي به 
علت نبود يک علم و مديريت درس�ت مصالح با ش�يوه نادرس�تی به كار مي روند. براي رفع اين 

معضل بايد در پی بهتركردن مديريت كارگاهی و  منسوخ كردن مديريت سنتي بود.
احساس مسئوليت در قبال حسن اجراء:  عموما« در ساخت بناها به  دليل صرفه جويي هاي مالي 
و كاهش هزينه ساختمان و اجراي نادرست، اصل مقاوم س�ازي بنا رعايت نمي شود. پديد آمدن 
اين احس�اس و باور كه همه مردم داراي منافع مش�ترک هس�تند، باعث نوع ديگري از ساخت 

مي شود. بايد تبليغ و تبيين شود كه ايمني و مقاوم سازي ساختمان اتالف هزينه نيست.
 قوانين دقيق و متناسب با س�اخت: زماني كه قوانين متناسب با روند ساخت، بايستی برای اهمال 
كاري هاي به وج�ود آمده در حين اجرا جريمه اي در نظر گرفته ش�ود. با تبيي�ن قوانين دولت و 

منطقي كردن آن مي توان روندي از ساخت را احيا  كرد كه كاماًل اصولي و علمی باشد.
 وسعت قطعه زمين براي مسكن: سياست تعيين مساحت قطعات زمين در مناطق گوناگون با هم 
فرق مي كند. مس�احت قطعات زمين از نظر مس�ائل ايمني درخور توجه است. زيرا  مساحت كم 
موجب افزايش تراكم و ش�لوغي بيش از اندازه مي گردد كه اين مس�ئله به نوبه خود مردم را در 
برابر خطرات ناشي از گس�ترش بيماريها، آلودگيهای صوتي، آتش س�وزي، توفان، زمين لرز و 
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مسائل اجتماعي و رواني آسيب پذير می كند.
زير بنا: اين ش�اخص بر مبناي نسبت بين س�طح كل زير بناي مجاز از كل مساحت قطعه محاسبه 
مي گردد. رعايت ضوابط س�اختماني در زير بنا و طرح واحد مسكوني در طرحهاي تامين مسكن 
به واسطه رعايت مس�ائل ايمني و اقتصادي ضروري اس�ت. در اين مورد از يک جنبه، زيربنايي 
كم منجر به باال رفتن تراكم می ش�ود و از س�وي ديگر زير بناي باال از نظ�ر اقتصادي مقرون به 

صرف نمي باشد. مسكن روستايي براي گردشگري گرايش به سطح زير بناي باالتر دارد.
مصالح س�اختماني: اس�تانداردهاي مصالح س�اختماني اولويت و اهميت ويژه اي را براي مقابله با 
باليايي طبيعي و مصنوعي دارد. اين امر موجب باالرفتن طول عمر ساختمان و دوام آن مي گردد.

اس�تانداردهاي بهداش�تي: رعايت اس�تانداردهاي بهداش�تی مانند سيستم  درست اس�تفاده از آب 
آش�اميدني، سيس�تم دفع و امحای فاض�الب، دستش�ويي هاي بهداش�تي و... از اهمي�ت فراوانی 

برخوردار است.
اس�تاندارد تراكم: در مقررات طرحهاي توسعه روس�تايي )هادي، بهس�ازي بافت باارزش و ...( 
براي مقابله با تراكم زياد استانداردهاي ناظر بر مساحت قطعات زمين، تعداد اتاقهاي مجاز در هر 
واحد مسكوني و اندازه اتاقها تعيين مي شود. استانداردهاي معمولي تراكم، معادل يک نفر به ازای 

هر اتاق قابل سكونت را سفارش مي كند.
عوامل موثر در تعين استانداردهاي تراكم مسكوني در مناطق روستايي عبارت اند از:

-  ويژگيهای ناحيه و نواحي توسعه يافته مجاور
- ويژگيهای طبيعي سايت مورد طراحي )توپوگرافي و منظر سايت(

- ويژگيهای اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ساكنان )باشندگان( و گردشگران ورودي
- دسترسي به خدمات و تاسيسات زير بنايي

• استانداردهاي زيست محيطي مساكن روستايي براي توسعه گردشگري عبارت اند از: 
1 - تناس�ب عرض و ارتفاع پنجره با وض�ع اقليمي محل برای گرم يا خن�ک كردن داخل واحد 

مسكوني
2 - ساخته ش�دن با فاصله مناسب و رعايت اس�تانداردهاي ساختمان س�ازي براي ايجاد محيطي 

دلنشين در واحدهاي مسكوني
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3 - روشنايي و آفتابگيري هر اتاق 
4 - به وجود آوردن يک محيط زيس�ت س�الم و هوای پاک در داخل خانه و خارج آن و از بين 

بردن گرد و خاک
5 - تجهيز آش�پزخانه با وس�ايل مكانيكي كامل و مطمئن به ويژه بهداش�تي و متناسب با شمار 

ساكنان مسكن
6 - ايجاد روشنايي مصنوعي كامل

7 - ايزوالسيون كامل اتاقها و فضاهاي داخلي با خارج از محيط خانه
8 - ايجاد يک پرسپكتيو و ديد با ارزش و دل چسب در رابطه با انتخاب محل پنجره هاي منزل

9 - رعايت شاخصهاي مناسب كمي از قبيل : 
- تراكم خانوار در واحد مسكوني )هر اندازه اين شاخص كوچک باشد نشان دهنده وضع بهتر در 

زمينه مسكن است بنابراين مسكن و جاي كافي براي ورود گردشگر به روستا وجود دارد(
- تراكم نفر در واحد اقامتي )بيانگر وضعيت رفاه از نظر فضاهاي مسكوني است كه اندازه كمتر 

آن نيز زمينه بهتر توسعه گردشگري روستايي را نشان مي دهد(
- تعداد اتاق به ازاي هر وحد اقامتي 

- تراكم اتاق در واحد مس�كوني و اقامتي )افزايش ميانگين تعداد اتاق در هر واحد مس�كوني و 
اقامتي بدون درنظرگرفتن تعداد ساكن در آن، مي تواند معياري براي رفاه ساكنان آنها و همچنين 

مالكي براي سنجش ميزان برخورداري از واحدهاي اقامتي براي گردشگران باشد( 
- متوس�ط اتاق براي هر گردش�گر )از نظر رفاه گردش�گري اين ش�اخص نيز هم�راه با ديگر 

شاخصها از وضعيت اقامت و چگونگي آن خبر مي دهد(
- سرانه اتاق براي هر گردشگر )متر مربع( 

- سرانه زيربناي مسكوني واحدهاي اقامتي و سكونتي گردشگري )متر مربع( 
- مساحت واحد مسكوني گردشگري )متر مربع(

- ميزان زمين تخصيص يافته به واحد هاي اقامتي و سكونتي گردشگري )متر مربع(
- ميانگين عمر واحدهاي اقامتي سكونتي و اقامتي گردشگري )عمر واحدهاي اقامتي و سكونتي 
و س�ال اتمام آنها براي ارزيابي كيفي بنا اهميت دارد و در مجموع نش�ان مي دهد چند درصد از 
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واحدهاي اقامتي و سكونتي گردشگري قابليت سكونت دارد(
- ميانگين سطح زيربناي واحدهاي اقامتي و سكونتي گردش�گري )اين شاخص بر مبناي نسبت 
بين سطح زيربناي مجاز از كل مس�احت واحد محاس�به مي گردد، رعايت ضوابط ساختماني در 

زيربنا و رعايت مسائل ايمني ضروري است(.

 برنامه ريزي و طراحي بافت 
    بخش�ي از گ�ذران اوقات فراغت ك�ه در مكانه�اي روس�تايي برنامه ريزي مي ش�ود، نيازمند 
مؤسس�اتي براي اراي�ه خدمات به صورت گس�ترده و متمركز در س�طح روستاس�ت. قس�متي 
از گذاران اوقات فراغت در مجتمع هاي مس�كوني س�اخته ش�ده يا در مزارع ص�ورت مي گيرد. 
بخش�هاي ديگر نيز در اردو ها، اقامتگاه ه�اي دوم و... صورت مي گيرد كه باي�د انعطاف پذيري 
كافي براي پاسخگويي به نيازهاي افراد يک خانوار را به تنهايي يا اشتراک داشته باشد و ترجيح 

دارد كه همه افراد خانواده را پوشش دهد.
    طيف فعاليتهاي تفريحي و گردش�گري اع�م از فعال و يا منفعل، ش�امل فعاليتهاي ورزش�ي، 
تفريحي، بازي، سرگرمي، هنري و نمايشي، آموزشي، توليدي و خدماتي و حتي تجاري مي باشد. 
پرداختن به نيازهای طرف مختلف تامين نيازهاي فضايي فعاليتهاي يادش�ده جنبه اقتصادي دارد 
و به مراودات اجتماعي م�ي انجام�د و داراي ابعاد فرهنگي نيز مي باش�د. بدي�ن ترتيب طراحي 
فضاها از اين دست اعم از اينكه در خانه باشد يا فضايهاي عمومي، هر سه بعد فرهنگي، اجتماعي 
و اقتصادي را داراس�ت. برق�راري تعادل بي�ن فعاليتهاي تفريح�ي براي يک فرد ي�ا خانواده در 
محيط هاي روستايي ضروري اس�ت و نيازمند برنامه ريزي هاي در مقياس روستا و يا محله و حتي 

خانواده است. 
    در مورد بزرگ و يا كوچک ش�دن مس�كن، در ابتدا س�طح الزم براي نيازهاي فضايي متغير 
مطرح مي گردد. در عين حال تطبيق پذيري هنگامي عملي مي ش�ود كه ساكنان بتواند يک سطح 
مسكوني در حد پاسخگويي به حداقل احتياجات فضايي خود را در اختيار داشته باشند. از اين راه 

اندازه سطح مسكوني به اين گردشگران تعيين مي گردد.
  • برخي كشورها اقدام به طبقه بندي روس�تاها از نظر بافت فيزيكي و كالبدي كرده اند و براي 

هر طبقه روشي مناسب برگزيده اند. به اين منظور طبقه بندي زير مد نظر قرار مي گيرد:
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- روستاهاي حاشيه شهرهاي بزرگ كه سريعًا تحت تأثير شهر قرار مي گيرند.
- روستاهاي بزرگ و ديگر روس�تاهايي كه به داليلی مركز توسعه و خدمات محلي هستند و به 

روستاهای پيرامون خود خدمات رسانی می كنند.
- روستاهاي تک افتادده كه شامل  روستاهاي رشد يابنده و روستاهاي راكد می شود.

• به منظور برنامه ريزي بافت در بخش گردش�گري، طبقه بندي روس�تاها مناس�ب است. در اين 
زمينه سه گونه روستا تشخيص داده شده است: 

الف- روستاهاي بزرگ حاشيه شهرهای داراي جاذبه گردشگري
ب - روستاهاي بزرگ مركزي جاذبه دار

ج - روستاهاي تک افتاده با جاذبه هاي گردشگري
    در مورد روس�تاهاي بزرگ حاشيه ش�هرها كه داراي جاذبه گردشگري هس�تند، بافت روستا 
مي بايست به طور پيوسته و هماهنگ با كالبد شهرهاي همسايه صورت گيرد. زيرا با رشد باالي 
جمعيت و هجوم گردش�گران در اين روس�تاها، اقامتگاههاي دوم رونق مي يابد. اين موضوع در 

مورد روستاهاي كوچک پراكنده حاشيه شهرها نيز صادق است. 
    روستاهاي بزرگ مركزي داراي جاذبه گردشگري، مراكز اساسي توجه برنامه ريزان      كالبدي 
تلقي مي شوند. زيرا اين روستاها نه تنها داراي رشد جمعيت باال هستند، بلكه به عنوان منتقل كننده 

فناوری و شيوه هاي جديد مسكن سازي به روستاهاي حوزه نفوذ خود نيز عمل مي كنند. 
    گروه ديگري از روس�تاها، روس�تاهاي داراي جاذبه مي باش�ند كه به طور پراكن�ده و معمواًل 
دور از مراكز روس�تايي و ش�هري قرار دارند. توجه به اين روس�تاها به علت: رشد جمعيت آنها 
و اينكه در آينده تبديل به روستاهاي بزرگ خواهند شد، بس�يار مهم است و برای رشد كالبدي 
آن مي بايس�ت از هم اكنون برنامه ريزي گردد. البته به علت پراكنش زياد اين روستاها و تحول 
سريع، اعمال برنامه ريزي كالبدي برای آنان بسيار دشوار است و  ويژگيهاي خاصي دارد و شايد 

تنها از طريق روستاهاي بزرگ تر و به تبع توسعه منطقه اي و روشهاي ترويجي امكانپذير باشد.
•هدفهاي زير در برنامه ريزي و طراحي بافت در روستاهاي داراي جاذبه مهم است:

- حفظ انسجام و رعايت قانونمنديهاي تمام حاكم بر بافت قديم  روستا
- افزايش جاذبه هاي بافت
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- استفاده از مصالح بومي و مقاوم در بهسازي بافت 
- ايجاد الگوي توسعه  مبتني بر گردشگري تخصصي 

- ارتقای دانش فني ساخت وساز مناسب براي جذب گردشگران از راه ترويج عمومي 
- ايجاد بستر مناسب براي توسعه منطقي و متعادل بافت روستا

• توسعه بافت  در روستاهاي داراي جاذبه به دو صورت امكان پذير است:
الف- در بيرون از بافت روستا و در گسترشهاي جديد؛

ب - در بخشهاي دروني روستا به صورت نوسازي و بهسازي بخشهاي فرسوده، ويرانه و ترک شده. 
    مكانيابي، تركيب و ش�كل هر دو به مثابه يک كل منسجم و مرتبط با س�اختار فضايي روستا 
مي توانند در گس�ترش گردشگري موثر باش�ند. اگر در كل مجموعه يک روس�تا اين عناصر و 
عوامل، مربوط به هم و به اندازه مطلوب س�ازمان داده ش�وند با نظامي روبه رو هستيم كه اجزاي 
آن با هماهنگي و در هر تصميم گيري خارج از توان اجزاي پيوس�ته اين نظام - كه روستا ناميده 

مي شود- در كل آن خلل وارد مي كنند. 
  • در طراحي مسكن در روستاهاي جاذبه دار بايد به نكته های زير توجه شود:

- بناهاي مسكوني اجزايي از يک تركيب روستايي به شمار مي روند و در سيماي روستا نقشی اساسي 
پيدا مي كنند. طراحي دقيق تركيب بناها و اجزای آنها در روستاهاي گردشگري الزامي است.

- انس�جام و آميختگي مطلوب توده فضا به ويژه در نتيجه آگاهي و رعايت قواعد ش�كل دهنده 
فضاي روستايي مانند نظم، وحدت تركيب، هماهنگي و تناسب ايجاد مي شود. ناديده گرفتن اين 
اصول و استانداردهای يكنواخت كننده و تاكيد صرف بر جنبه هاي صنعتي و پيشرفته ساختمان 

نتيجه اي نخواهدداشت.
با توجه به آنچه تاكن�ون در مورد اصول و معيارها طرحهاي گردش�گري از جنبه هاي گوناگون 
گفته ش�ده اس�ت، در يک جمع بندي كلي، اين معيارها و اص�ول مربوط به آنه�ا را مي توان در 

جدولهای به شرح صفحه های آينده خالصه نمود.

421 اصول و معيارهاي برنامه ريزي کالبدي گردشگري روستايي



موضوع

معيار

نوع حوزه 
بندي

وسعت حوزه
نحوه توزيع 

كاربريها
شبكه راه ها و 

دسترسي ها
مكان  كانون هاي 

خدماتي

نوع 
پراكندگي 

جاذبه ها
تک جاذبه ها

حوزه هاي 
مستقل 
نقطه اي

محدوده روستاهاي 
خدمات رسان به 

جاذبه

1- محدوده 
مداخله برنامه ريزي 
كاربري اراضي 
اطراف جاذبة 

گردشگري و يا 
حد فاصل آن با 
نزديكترين روستا 
)به عنوان كانون 
خدماتي( است.

2- توزيع كاربري 
اراضي مي تواند 

شعاعي، دايره اي و 
به طور كلي از نوع 
الگوهاي معطوف 
به مركز )جاذبه( 

باشد.

حداقل دسترسي 
)جاده( فرعي 

آسفالته جاذبه را 
به راههاي اصلي 

متصل كند.

كانون خدماتي 
حوزه پيرامون 

جاذبة گردشگري 
و يا در نزديكترين 

روستا به آن 
قرارگيرد.

نوع 
پراكندگي 

جاذبه ها

تركيب 
جاذبه ها

قرارگيري به 
صورت خطي

حوزه هاي 
خطي

)محور 
گردشگري(

تابع طول مسير 
گردشگري 
عبوري از 

ميان جاذبه ها 
و روستاهاي 
خدمات رسان 

است.

1- برنامه ريزي 
توزيع كاربري 
براي كل مسير 
گردشگري به 

صورت يكپارچه 
انجام مي گيرد.

2- الگوي توزيع 
كاربريها خطي 

مي باشد.

3- كاربريها 
حول محور اصلي 
گردشگري يا با 
فاصله متناسب 
از محور قرار 

مي گيرد.

1- حداقل 
دسترسي مناسب 
به ابتداي مسير 
گردشگري يا 
كانون خدماتي 
حوزه الزم است.

2- مسيرهاي 
پياده مناسب و 

ايمن حسب مورد 
در طول مسير 
وجود داشته باشد.

1- خدمات 
ضروري تر )مانند 

سرويس هاي 
بهداشتي و يا 

دكه هاي فروش 
مواد غذايي آماده 
و بسته بندي( در 
طول مسير به 

فواصل مناسب قرار 
مي گيرند.

2- خدمات رده 
باالتر )مانند محل 
اقامت، رستوران، 
مراكز تفريحي، 
مراكز اورژانس 
و ...( در ميانه 

مسير گردشگري 
مكان گزيني 

مي شوند.
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نوع 
پراكندگي 

جاذبه ها

تركيب 
جاذبه ها

قرارگيري 
به صورت 
پراكنده در 
يک پهنه

حوزه هاي 
پهنه اي

)پهنه 
گردشگري(

جاذبه هايي كه با 
يكديگر ارتباط 

عملكردي، 
فضايي و تاريخي 

دارند و نيز 
روستاهاي مرتبط 
و خدمات رسان به 
آنها در يک حوزه 

قرار مي گيرند.

1- توزيع خدمات 
تابع قانونمنديهاي 

برنامه ريزي 
منطقه اي و ناحيه اي 

است.

2- خدمات 
گردشگري 

متناسب با سطح 
و درجه و در 

انطباق با الگوهاي 
سطح بندي خدمات 

توزيع مي شود.

1- حداقل جاده 
فرعي آسفالت 
مركز حوزه را 
به راه هاي اصلي 
متصل مي كند.

2- ديگرنقاط و 
جاذبه هاي حوزه 
حداقل با راههاي 
فرعي آسفالت و 
يا شوسه به مركز 

حوزه متصل 
مي شوند.

3- در پهنه هاي 
گردشگري طبيعي 

متناسب با نوع 
جاذبه دسترسي 

پياده، دوچرخه يا 
راه مناسب تامين 

گردد.

1- خدمات 
ضروري تر ) 
سرويس هاي 
بهداشتي و يا 

دكه هاي فروش 
مواد غذايي آماده 
و بسته بندي( در 
كنار هريک از 
جاذبه هاي حوزه 

الزم است.

2- خدمات رده 
باالتر )مانند محل 
اقامت، رستوران،

 مراكز تفريحي، 
مراكز اورژانس و 
... در نقطه اي بهينه 
متناسب با فاصله 
از جاذبه ها، نحوه 
دسترسي، طول 
مسافت، جمعيت 
گردشكر و ساير 

متغيرها و با استفاده 
از تكنيک هاي 
مكانيابي استقرار 

مي يابند.

423 اصول و معيارهاي برنامه ريزي کالبدي گردشگري روستايي



نوع 
قرارگيري 
جاذبه هاي 
گردشگری 

نسبت 
به نقاط 
روستايي

مستقل و 
با فاصله از 
روستاهاي 

ناحيه

پهنه  
گردشگري

دربرگيرنده 
روستاهاي 
خدمات رسان

به 
گردشگران

1- توزيع خدمات 
تابع قانونمنديهاي 

برنامه ريزي 
منطقه اي و 
ناحيه اي است.

2- توزيع خدمات، 
از الگوهاي 

سطح بندي خدمات 
تأثير مي پذيرد.

3- برخي 
خدمات و 

كاربريها )به ويژه 
كاربريهايي كه 
مورد استفاده 
و نياز ساكنان 

روستاها نيز قرار 
مي گيرند( مي تواند 

در محدوده 
بافت روستاهاي 
نزديک به جاذبة 

گردشگري 
استقرار يابد.

4- خدمات 
تخصصي تري در 
نزديک جاذبه هاي 
گردشگري جاي  

مي گيرند.

جاذبة گردشگري 
به وسيله راه 

ارتباطي مناسب با 
روستاي كانوني 
حوزه يا شبكه 

راه ههاي روستايي 
متصل مي شوند.

كانون خدماتي 
مي تواند در يک 
نقطة مستقل از 

روستاها و يا يكي 
از روستاها )با 
در نظر گرفتن 
شرايطي از قبيل 

ميزان برخورداري 
از تأسيسات و 

امكانات، فاصله تا 
جاذبة گردشگري، 

فاصله تا ساير 
نقاط روستايي، 
شبكه معابر و 

دسترسي ها و ...( 
استقرار مي يابد.
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نوع     موضوع     معيار
شبکه راه ها و نحوه توزيع كاربري هاوسعت حوزهحوزه بندي

دسترسي ها

مکان  
كانون هاي 

خدماتي

نوع كاركرد 
جاذبة 

گردشگري
نقطه زيارتي   

گردشگري

با توجه به تعداد 
زائران، محدودة 

زيارتگاه و 
كاربريهاي وابسته 
به آن و يا در حد 
شمول روستاهايي 

كه به زائران خدمات 
مي دهند.

1- خدمات فرهنگي- 
مذهبي از مهمترين 

كاربريهايي هستند كه 
 بايد در برنامه ريزي 

كاربري اراضي حوزة 
گردشگري لحاظ شوند.

2- با توجه به تركيب 
گردشگران )كه عمدتًا 
افراد سالمند و يا بيمار 

هستند(، كاربريهاي 
ضروري تر و مكان هاي 

اقامتي در حداقل 
فاصله ممكن از مكان 

زيارتگاه جانمايي 
شوند.)رعايت اصل 

تجمع كاربري (

3- رعايت حرمت در 
پيش بيني نوع كاربريها 

و خدمات ضروري 
است.

1- دسترسي 
سواره با كيفيت 
مناسب جاذبه را 
به راههاي اصلي 

متصل نمايد.

2- بين مراكز 
اقامتي، خدماتي 

و جاذبه دسترسي 
مناسب پياده 

و سواره تأمين 
گردد.

3- معابر و 
دسترسي ها 

براي معلوالن 
و سالمندان 

مناسب سازي 
شود. 

كانون 
خدماتي در 
نزديكترين 

فاصله ممكن 
به جاذبه 

مكان يابي 
شود

نوع كاركرد 
جاذبة 

گردشگري
طبيعي

محور 
يا پهنه  

گردشگري

- در صورت نبود 
اقامتگاههاي شبانه، 

وسعت حوزه در 
حدي است كه بتوان 

در طي يک روز 
كل محدوده حوزه 

گردشگري را پيمود.

- در صورت وجود 
اقامتگاههاي شبانه، 

وسعت حوزه به 
اندازه اي است كه 
بتوان فاصله بين 

آخرين جاذبة 
گردشگري يا مرز 

محدوده و مكان 
اقامتي را در يک 

روز به صورت رفت 
و برگشت طي كرد.

1- تأمين خدمات 
متناسب با نوع و مسير 
گردشگري مي تواند به 

صورت پراكنده )در 
مقابل تجمع خدمات( 

صورت گيرد. 

1- مسيرهاي 
آسفالت مناسب 
تا مركز حوزه و 

يا ابتداي مسير 
گردشگري 

)همراه با تأمين 
پاركينگ كافي( 

ايجاد گردد.

2- مسيرهاي 
گردشگري درون 
حوزه با اولويت 
پياده و در نظر 
گرفتن مسائل 

ايمني و امنيت 
گردشگر پياده 
طراحي و اجرا 

گردند.

2- در تامين 
دسترسي رعايت 

اصل حداق   
مداخله   و 

جلوگيري از 
تغييرات كلي در 
طبيعت و مناظر 

مدنظر قرار گيرد.

- در محور 
گردشگري، 

كانون 
خدماتي در 
نقطه اي در 
ميانة مسير 

گردشگري 
قرار مي گيرد.

- در پهنه 
گردشگري، 

كانون 
خدماتي در 
نقطه اي با 

فاصة بهينه از 
مرزهاي حوزه 

و جاذبه ها 
مكانيابي 

 گردد.
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نوع كاركرد 
جاذبة 

گردشگري

فرهنگي � 

تاريخي

حوزه هاي 
مستقل

)نقطه  
گردشگري(

در برگيرنده عناصر 
فرهنگي و تاريخي و 

نقاط خدماتي آنها

1- خدمات فرهنگي، 
رفاهي و اجتماعي با 
رعايت حرايم آثار 

تاريخي و ميراثي 
جانمايي شوند.

2- رعايت ضوابط 
و مقررات ميراث 

فرهنگي در مكانيابي 
خدمات ضروري است.

3- خدمات با رعايت 
اصل حداقل مداخله، 

در طول مسيرها و 
محورهاي منتهي به 
جاذبه مكانيابي شوند

4- از عناصر فرهنگي 
و باارزش موجود 

مي توان با حفظ هويت 
اوليه براي تامين 

خدمات استفاده كرد

1- را ههاي 
مناسب آسفالت تا 

مركز حوزه

2- راههاي 
مناسب )پياده و 
سواره( به محل 
جاذبه هاي حوزه.

3- دسترسي هاي 
درون بافت با 
اولويت پياده 
با كف سازي 

و جداره سازي 
مناسب بهسازي 

گردد

كانون 
خدماتي 
پيرامون 

جاذبه و يا 
در روستايي 
داراي جاذبه 

جانمايي 
مي شود.
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موضوع

معيار

نوع 
شبکه راه ها و نحوه توزيع كاربري هاوسعت حوزهحوزه بندي

دسترسي ها
مکان  كانون هاي 

خدماتي

ظرفيت 
گردشگري

)بالقوه و 
بالفعل(

هر حوزة 
گردشگري 

ساالنه 3 تا 5 
هزار گردشگر 

را جدب 
مي كند. 

در غير 
اين صورت، 

چندين 
جاذبه كه از 

نظر فاصله 
و كاركرد 

متناسب باشند، 
يک حوزه 
گردشگري 
را تشكيل 

مي دهند.

وسعت 
حوزه تابع 

ظرفيت جاذبه 
يا جاذبه ها 
مي تواند از 
يک نقطه 

گردشگري تا 
پهنه اي شامل 
چندين جاذبه 

باشد

1- در برنامه ريزي كاربري 
اراضي با توجه به معيار تعداد 
گردشگر، توجه به نكتهها و 

مراحل زير در برنامه ريزي الزم 
است :

� تعيين سرانه هاي الزم براي 
هر كاربري

� ميزان سرانه كاربري×تعداد 
گردشگر )تناسبي از گردشگر 

بالفعل و بالقوه(

� تعيين مساحت هريک از 
كاربري هاي مورد نياز

2- در تعيين تعداد گردشگر و 
سپس پيش بيني  فضاهاي مورد 

نياز، در نظر گرفتن حد معقولي 
از حداقل و حداكثر تعداد 

گردشگر )در دوره هاي ركود 
و رونق گردشگري( الزم است. 
تعداد در نظر گرفته  شده بايد در 
حدي باشد كه نه موجب ازدحام 

بيش از حد شود و نه آنكه 
توجيه اقتصادي نداشته باشد و 

اتالف منابع را باعث گردد.

3- پيش بيني تعداد گردشگر 
آينده بايد با واقع بيني همراه 

باشد و همه عوامل تأثيرگذار 
در جذب گردشگر در نظر 

گرفته شود.

4- براي ايجاد هريک از 
كاربريها آستانه جمعيتي در نظر 

گرفته شود.

مشخصات راهها و 
معابر با توجه به حجم 

سفرهاي موجود و 
آينده و نيز حداقل و 
حداكثر سفر در طي 

سال تعيين مي شود.

- در صورت مراجعه 
حد پاييني از گردشگر، 

مي توان از امكانات 
يک روستا و سرانجام  

تقويت آنها براي 
خدمات رساني به 

گردشگران استفاده 
كرد. در اين حالت 

نزديک ترين روستا به 
جاذبة گردشگري اين 
نقش را پذيرا خواهد 

شد.

� در صورتي كه 
امكانات يک روستا 

پاسخگوی تعداد 
مراجعان نباشد و از 

سوي ديگر تعداد 
گردشگران به حدي 
نباشد كه بتوان يک 

كانون خدماتي مستقل 
احداث نمود، مي توان 
چند روستاي پيرامون 
جاذبة گردشگري را 
با تقويت امكانات و 

تجهيزات به عنوان 
مراكز خدمات رسان 

معرفي كرد.

� در صورت تأمين 
آستانه هاي الزم، 

مي توان يک كانون 
خدمات رساني مستقل 

از روستاها براي جاذبة 
گردشگري در نظر 

گرفت.
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           موضوع

    معيار
شبكه راهها و نحوه توزيع كاربريهاوسعت حوزهنوع حوزه بندي

دسترسي ها
مكان كانونهاي 

خدماتي

مدت 
اقامت

روزانه

صرف نظر از 
تعداد گردشگر، 

يک نقطه يا 
محور يا پهنه 
گردشگري 

باشد.

وسعت حوزة 
گردشگري به 

گونه اي تعريف 
مي شود كه در طول 
يک روز بتوان آن 

را بازديد نمود و 
به نقطة مبدأ - كه 

مي تواند شهر يا 
نقطة اقامتي ديگري 
باشد- مراجعه كرد.

 كاربريهايي كه 
يک گردشگر طي 

يک روز به آنها نياز 
پيدا مي كند، مانند 

سرويس هاي بهداشتي، 
رستوران، فروشگاه مواد 
غذايي آماده و نيازهای 
ضروري، پارک بازي 

كودكان، پاركينگ 
موقت و … بايد در 
حوزة گردشگري و 
مركز خدماتي آن 

مكاني ابي شود.

در اين حالت 
دسترسي مناسب 

به خودِ جاذبة 
گردشگري اهميت 

دارد.

كانونهاي خدماتي 
در فاصله متناسب 
با جاذبه مكانيابي 

شود.

 در صورت عدم 
اقامت شبانه در 

حوزه، گردشگر 
با كمبود وقت 
و زمان مواجه 

می شود و 
فاصله، نقش 

تعيين كننده اي 
در مكان كانون 

خدماتي دارد.

چند روزه

يک نقطه، 
محور يا پهنه 
گردشگري 

مي تواند تعريف 
گردد

چنانچه دو يا 
چند حوزه با 
هم ظرفيت 
گردشگري 

چند روزه را 
تشكيل دهند. 
يک مجموعة 
گردشگري را 
شكل مي دهند.

وسعت مجموعة 
گردشگري به 

اندازه اي است كه 
يک روز بتوان 

به دورترين نقطه 
جاذبه، درون 

مجموعه رفت و 
مجدداً به مركز 
اقامتي مجموعه 
مراجعت كرد.

در صورت وجود 
انگيزه و پتانسيل براي 

اقامت شبانه، عالوه 
بر كاربريهاي روزانه، 

اقامتگاه، فروشگاه 
مواد خام و اوليه غذا، 

پاركينگ تا حد امكان 
سرپوشيده، مركز 
درماني اورژانس، 

مراكز تفريحي مكمل 
جاذبة گردشگري و … 

مورد نياز خواهد بود.

دسترسي سواره 
مناسب تا مركز 

اقامت مجموعه از 
اولويت و اهميت 
بيشتري برخوردار 

است 

 در مرحله بعد 
بايد دسترسي هاي 

سواره و پياده 
به محل جاذبه 

)يا جاذبه  هاي( 
گردشگري 

مجموعه،   تأمين 
گردد.

متغيرهايي مانند 
وجود زمينهای 
مناسب، شبكه 
معابر، امكانات 

و تأسيسات 
موجود، ديد و 
منظر و … در 

مكانيابي كانون 
خدماتي � اقامتي 
مجموعه در نظر 

گرفته شود.
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موضوع

معيار
وسعت نوع حوزه بندي

شبكه راهها و نحوه توزيع كاربريهاحوزه
دسترسي ها

مكان 
كانونهاي خدماتي

فاصله تا 
شهر

كمتر از 15 
كيلومتر

حوزة گردشگري 
پيرامون 

شهري)نقاط، 
محورها و 

پهنه هايي با 
مركزيت شهر(

بستگي به 
وسعت شهر 

دارد.

كاربريهايي مانند 
سرويس هاي بهداشتي، 

پاركينگ، فروشگاه 
مواد غذايي آماده و 

رستوران در حوزه تامين 
شود.

اين كاربريهاي مي تواند 
به صورت پراكنده 

يا متمركز در حوزه 
پيرامون شهري استقرار 

يابد.

دسترسي از طريق 
انشعابات راه اي 

اصلي ورودي به 
شهر تأمين شود 
و يا داراي راه 

فرعي مختص به 
خود باشد.

مكان خدمات اوليه 
و ضروري حول 

جاذبة گردشگري 
ميباشد و سطوح 
باالتر خدماتي را 
مي توان از شهر 

تأمين كرد. 

 كانون خدماتي 
حوزه  مفهوم 
چندانی ندارد.

بيشتر از 15 
كيلومتر

حوزه يا مجموعه 
گردشگري

در اين 
صورت 

وسعت حوزه 
با توجه به 

ديگر معيارها 
تعيين مي شود.

با توجه به طول مدت 
گردشگري، كاربريها و 
خدمات مورد نياز تعيين 

مي شود.

از راههاي اصلي 
و فرعي بين 
شهري و نيز 

راههاي روستايي 
موجود استفاده 

شود.

 در صورت لزوم 
مسير اختصاصي 

تا محل جاذبة 
مورد نظر احداث 

شود.

مكان كانون 
خدماتي تحت 
شرايط ديگر 

مي گيرد.
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موضوع

معيار
نحوه توزيع وسعت حوزهنوع حوزه بندي

كاربري ها
شبكه راه ها و 

دسترسي ها
مكان كانون هاي 

خدماتي

تقسيمات 
سياسي � 

اداري

و

طرحهاي 
فرادست

حوزه هاي نقطه اي، 
محوري و پهنه اي

حوزه  يک  مرزهاي 
حد  تا  گردشگري 
بر  منطبق  امكان  
تقسيمات  مرزهاي 
)شهرستان  كشوري 
يا استان( باشد.

به  حوزه  وسعت 
كه  باشد  گونه اي 
برنامه ريزي،  توان 
بر  نظارت  و  طراحي 
مديريت  توسط  آن 
استان  يا  شهرستان 
وجود داشته باشد.

در توزيع خدمات 
در  آبادي  سطح 
سياسي  تقسيمات 
اداري لحاظ گردد.

و  راهها  شبكه 
حوزة  دسترسي هاي 
در  گردشگري 
مسير  كوتاه ترين 
اصلي  را ههاي  به 
يا  استان  شهرستان، 
متصل  ملی  راههاي 
گردند.

1- در ارائه خدمات به 
روستاهاي گردشگري، 
طرحهاي  مصوبات  به 
گردد  توجه  فرادست 
و تا حد امكان پيشنهاد 
گردشگري  طرحهاي 
در چارچوب طرحهاي 
گنجانيده  فرادست 
شود.

لزوم،  صورت  در   -2
در  الزم  تغييرات 
با  مصوب  طرحه اي 
و  نيازها  به  توجه 
گردشگري  جنبه هاي 
به  و  گردد  پيشنهاد 
تصويب مراجع ذيربط 
برسد.
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موضوع

معيار
نوع 

شبكه راهها و نحوه توزيع كاربريهاوسعت حوزهحوزه بندي
دسترسي ها

مكان كانونهاي 
خدماتي

شرايط 
طبيعي

اقليم

با توجه به 
شرايط اقليمي 
انواع حوزه ها  

تعريف      
ميگردد

وسعت حوزه تحت تاثير 
شرايط اقليمي و آسايش 
انساني مي تواند از يک 

نقطه تا پهنه گسترده 
باشد.

با در نظر گرفتن 
شرايط اقليمي خدمات 

تامين گردد.

       در اقليم گرم و 
خشک و سرد و 
كوهستاني تامين 
خدمات رفاهي و 
اقامتهاي روزانه 
ضروري است.

در تامين دسترسي 
و فاصله بين 

مراكز خدماتي 
بايد به شرايط 
اقليمي منطقه 

توجه شود.

مكان كانون 
خدماتي تحت 

تاثير نوع جاذبه 
و گردشگر و 
ديگر شرايط 
و با در نظر 
گرفتن اقليم 
تعيين شود.

توپوگرافي 
و عوارض 
عمده زمين

نقطه، محور 
يا پهنه 

گردشگري

  عوارض توپوگرافي 
)دره، درياچه، كوه و ...( 
كه نقش جاذبه اي ندارند 

تا حدامكان در درون يک 
حوزه قرار نگيرد.

  چنانچه عوارض 
توپوگرافي )دره، درياچه، 
كوه و ...( نقش جاذبه اي 

دارند تا حد امكان در 
مركز حوزه قرار گيرد.

  از عوارض طبيعي 
زمين به منظور مرزبندي 
حوزه ها و مجموعه هاي 

گردشگري استفاده شود.

  خدمات پيرامون 
و با فاصله مناسب 

از جاذبه و در يک 
محدوده همگن 

طبيعي و مسطح قرار 
گيرد.

  در مناطق ناهموار 
فاصله خدمات مشابه 

كمتر از سطوح 
هموار باشد.

در ايجاد يا توسعه 
دسترسيها رعايت 

عوارض زمين 
و تعيين مسير با 

لحاظ خطوط تراز 
ضروري است.

دسترسيها نبايد 
عوارض زمين را 

دچار تغيير اساسي 
كند

كانونهاي 
اصلي خدمات 

در سطوح 
هموار استقرار 

يابد.

پوشش 
گياهي 
و تنوع 

گونه  هاي 
جانوري

نقطه، محور 
يا پهنه 

گردشگري

  در برگيرنده گونه هاي 
گياهي و جانوري

   در صورت همگني 
نسبي گونه ها، محدوده 
يک گونه خاص يک 
حوزه را تشكيل دهند 

)مثل حوزه الله هاي 
واژگون(

براي حفظ گونه هاي 
طبيعي خدمات در 
خارج از محدوده 

گياهي و جانور ي 
مكانيابي شود

   احداث معابر و 
جاده هاي جديد، 
موجب از ميان 

رفتن پوشش 
گياهي و آسيب 
رسيدن به مناظر 

طبيعي نگردد.

كانونهاي 
خدماتي كه نياز 
به وسعت باالي 
زمين دارند، در 

محدوده هايي 
كه داراي 

پوشش گياهي 
منحصربه فرد 
و آسيب پذير 

هستند، جانمايي 
نگردند.
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 فرجام سخن 
در ط�رح پژوهش�ي برنامه ري�زي كالبدي حوزه هاي گردش�گري روس�تايي كه در س�طح ملي 
انجام ش�د، تالش گردي�د راهنماه�اي كلي براي نح�وه س�اماندهي فضاهاي روس�تاهاي داراي 
جاذبه گردش�گري ارائه ش�ود و اصول و معيارهاي مداخله در حوزه روس�تاي دارای ويژگيهاي 
گردشگري كه در سطح ملي قابليت استفاده و كاربرد داشته باشد، تدوين گردد. روشن است كه 
اين اصول و معيارها براي اجرايي و تبديل ش�دن به ضوابط و مقررات اجرايي نياز به آن دارند تا 
ش�رايط و وضعيت جغرافيايي و اقليمي، اجتماعي، اقتصادي و كالبدي، فضايي محلي مورد توجه 

قرار گيرند و متناسب با آن عملياتي شوند. براي اين منظور سفارش مي شود:
- مطالعات برنامه ريزي كالبدي حوزه هاي گردشگري در سطح مناطق كالبدي طرح كالبدي ملي 

تدقيق و با طرح جامع گردشگري هماهنگ شود.
- در ش�رح خدمات طرح توس�عه و عمران ناحيه اي اصالحاتي صورت گيرد و ب�ر پايه نتايج و 
يافته هاي اين پژوهش »حوزه هاي گردشگري روس�تايي« تعريف و حدود آن در خروجي هاي 

رقومي طرح ناحيه اي مشخص گردد.
-  طرح س�اماندهي كالب�دي فضايي حوزه هاي گردش�گري  با پوش�ش شهرس�تان، بخش و يا 
حوزه هاي مش�خص ش�ده در طرح ناحيه اي تعريف ش�ود. خروجي اين طرحها مي تواند ضوابط 
و مقررات اجرايي براي طراحي، برنامه ريزي و مداخله در روس�تاهاي داراي جاذبه گردش�گري 

باشد.
-  شرح خدمات طرح هادي روس�تايي و طرح بهس�ازي بافت باارزش در حوزه ها و روستاهاي 
داراي جاذبه گردش�گري اصالح ش�ود و مطالعات حوزه گردش�گري )نه ح�وزه نفوذ عمومي 
روستا( با تفصيل بيشتري ارزيابی گردد و نقش و جايگاه روس�تا و جاذبه در حوزه گردشگري 
روش�ن ش�ود و اقدامات و طرحهاي كالبدي براي تقويت جاذبه گردش�گري به صورت شفاف 

ارائه گردد.
- درمراحل بعدي بااس�تفاده ازتجرب�ه هاي حاصل از اقدامات يادش�ده،« طرح توس�عه و عمران 
)كالبدي( ويژه روس�تاهاي حوزه گردش�گري« تعريف گردد و در نظام طرحه�اي كالبدي به 

صورت رسمي بيايد.
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