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  مجله 

  )جغرافيا(دانشنامه 
  1390 ، پاييز82 پياپي

  
  
 
  
  

 ي پايدار و روستايينقش اكوتوريسم در توسعه
 )خراسان رضوي(ي موردي طرقبه مطالعه

  
  

*دكتر سيد رحيم مشيري
1  
  مديرگروه جغرافياي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي
 سيداحمد سيد ابوسعيدي

  دانشجوي دكتري واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي 
  

  14/4/1390 :تاريخ پذيرش      24/2/1390 :تاريخ دريافت

  

  چكيده
است اما مشخص كردن مرز آن با توريسم به علت عدم ) گردشگري(اي از توريسم اكوتوريسم شاخه

  .ي پايدار عبور كردبراي رسيدن به اكوتوريسم موفق بايد از رهگذر توسعه. آيدتعريف دقيق آسان به نظر نمي
محيطي در يك توجه به اركان اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست دستيابي به توسعة پايدار در گرو

جامعه است و گردشگري به عنوان فعاليتي اثرگذار بر تمامي اركان توسعه، بيش از گذشته نيازمند مطالعه 
ي در اين تحقيق با بيان اجزاء مشترك مفهوم توسعة پايدار از ديدگاههاي متفاوت، به ويژگيهاي توسعه. است
اين مطالعه نشان . بخش طرقبه از شهرستان مشهد مطرح شده است. ي روستايي پرداختهار و توسعهپايد
برداري از طبيعت عليرغم برخي فعاليتها و تمهيدات محدودكننده، فراتر از دهد كه روند كنوني بهرهمي

  . روددي منطقه ميهاي جدي و نابودي توانهاي طبيعي و البته اقتصاظرفيت تحمل محيط بوده و بيم آسيب
 

  ي روستاييي پايدار، توسعهاكوتوريسم، توسعه، توسعه :واژه هاي كليدي
  

  مقدمه
صنعت توريسم و گردشگري يكي از منابع تامين درآمد براي كشورهاي جهاني از جمله كشورهاي در حال توسعه بويژه كشور 

اي دارد در  منطقه و ناحيه -هاي ملي ريزي اه خاصي در برنامهايران است براي تقويت اقتصاد يك منطقه تكيه صنعت توريسم جايگ
هاي توريسم در منطقه  توان با تقويت توان باشد كه مي هاي طبيعي و انساني باالي مي اين راستا استان خراسان رضوي داراي جاذبه

هاي مذهبي از  كنيم و ارزش ي زندگي ميدرآمدزايي براي افراد ساكن در اين منطقه را فراهم آورد از آنجائيكه ما در كشور اسالم
توان با ارائه خدمات در زمينه گردشگري مذهبي اقتصادي اين منطقه را تقويت  اي برخوردار است مي نظر مدرم از جايگاه ويژه

  . نمود
                                                           

  Ahmad.Aboosaeedi@gmail.com :نويسنده رابط *



50  و همكار رحيم مشيري /)خراسان رضوي(ي موردي طرقبه ي پايدار و روستايي مطالعهنقش اكوتوريسم در توسعه

  هاي تحقيقفرضيه
  :ي اولفرضيه

ايي در نقاط هدف و گردشگري مهيا باشد، هاي الزم براي امر گردشگري و اكوتوريسم روسترسد چنانچه زيرساختبه نظر مي
  . ي پايدار منطقه خواهد بودتوجه به اين كه صنعت افزايش يافته، باعث اشتغالزايي، درآمد و نهايتاً توسعه

  :ي دومفرضيه
 هايبا توجه به اين كه اقتصاد در بخش كشاورزي با مشكالت خاص خود مواجه است، توجه به گردشگري و بهره از پتانسيل

بخش خدمات و شكوفايي اقتصادي در محل و مانع از مهاجرت روستائيان به شهرها كه پيامد آن ايجاد موجود آن باعث رونق
  .نشيني است خواهد بودمشاغل كاذب و حاشيه

  
  اهداف تحقيق

در سطوح محلي، اندركاران و متخصصان صنعت جهانگردي ريزان، دستي چارچوبي علمي، اصولي و منطقي به برنامهارائه - 1
  .اي و مليمنطقه
  .ي پايدار گردشگريريزي و اصول توسعهبرداري در فرآيند برنامهبهره - 2
  

  روش تحقيق
  ايروش كتابخانه - 1

هاي اينترنتي، بهره از اطالعات ها، سايتها، جرايد، نقشهنامهها، فصلنامهها، پاياني كتابها، رسالهاي به كليهدر روش كتابخانه
GIS  آوري گرديده استمراجعه و اطالعات موردنياز جمع... و.  
  روش ميداني - 2

نامه، مصاحبه و مشاهده ي عكس، اخذ اطالعات از اهالي و مسئولين، تنظيم پرسشي مورد تحقيق، با تهيهبا مراجعه به منطقه
  .آوري گرديده استآمار و اطالعات الزم جمع

  
  موقعيت جغرافيايي مشهد

درجه  60درجه تا  3دقيقه و 59مركز شهرستاني به همين نام در استان پهناور خراسان رضوي به لحاظ موقعيت در مشهد مقدس 
ي عرض شمالي قرار گرفته و از شمال به شهرستان كالت، از دقيقه 59درجه و  36دقيقه تا  42درجه و  35دقيقه طول شرقي و  35و 

اين شهر در انتهاي جنوبي . گرددشابور و از شرق به سرخس و تربت جام محدود ميشمال غربي به درگز، از غرب به چناران و ني
ترين مهم. دشت توس واقع شده و رشته كوه هزار مسجد در شمال شرقي و رشته كوه بينالود در غرب و جنوب غربي آن قرار دارد

شهر . متر است 3000ركوه با ارتفاع تقريبي گيرد اژدجنوب شرقي اين ناحيه را در بر مي -رشته كوهي كه با جهت شمال غربي
درجه برخوردار بوده و از سطح درياهاي آزاد  7/13مشهد از آب و هواي معتدل و متمايل به سرد و خشك با مقدار حرارت ساليانه 

  . باشدمتر بلندتر مي 2/999
آباد، رضويه، طرقبه، شانديز و شهد، ملكهاي مشهر به نام 5بخش مركزي، احمدآباد، رضويه و طرقبه  4شهرستان مشهد داراي 

  )14:1388حصاري، صداقت، كريمي، محمودي، . (دهستان است 13
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  موقعيت جغرافيايي طرقبه
هاي جغرافيايي مكان كند موقعيت و ويژگياولين سؤالي كه ذهن هر جغرافيدان را پيش از هر چيز به خود معطوف مي

  ).32:1371راهنمايي، (موردمطالعه است 
  ) 71:1371ميرحيدر، (ترين عامل تشخيص و جدايي يك واحد متشكل سياسي از واحدهاي ديگر است مرزهاي سياسي مهم

افتد بلكه هاي انساني مؤثر مياين عامل نه تنها در شكل و نوع سكونتگاه. موقعيت جغرافيايي از مهمترين عوامل طبيعي است
  ).244:1364شكوئي، (دهد ر و عقايد سياسي جامعه را تحت كنترل خود قرار ميهاي اقتصادي، وسايل دفاعي، افكاپيشرفت

عرض شمالي واقع  º 36، 27تا َ º36، 15طول شرقي و َ º 59، 34تا َ º 59، 9بوده و در َ 1دهستان طرقبه در غرب شهرستان مشهد
  ).13:1375ريزي، سازمان مديريت و برنامه(گرديده است 

  ).1379آمار نامه استان خراسان . (كيلومتر مربع است 6/685ان مسافت تقريبي اين دهست
  

  موقعيت دهستان طرقبه در شهر مشهد. 3شكل 

  
  ريزي استانداري خراسان رضويمعاونت برنامه: مأخذ

                                                           
قانون تعاريف و ضوابط تقسـيمات كشـوري بـا ارتقـاء      13ده هيئت وزيران، بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ما 29/7/1386قابل ذكر است در جلسه  - 1

هاي طرقبه و شانديز به بخش از تركيب اين دو بخش تشكيل شده و مركز اين شهرستان با ارتقاء هر كدام از دهستان. بخش طرقبه به شهرستان موافقت گرديد
بخـش طرقبـه از دو   . شانديز احداث و مستقر خواهـد شـد  -طرقبه-در سه راهي مشهدالبلدين باشد و فرمانداري بينآن به طور مشترك شهر طرقبه و شانديز مي

  ). 1/11/3:1386روزنامه قدس، (دهستان طرقبه و جاغرق و بخش شانديز از دو دهستان شانديز و ابرده تشكيل خواهند شد 
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  جايگاه گردشگري در روند توسعه اقتصادي ايران 

تاريخي، برخورد با اقوام و فرهنگها عامل اين رشد  تفريح و سياحت، بازديد از مكانهاي -هاي گوناگون براي گردشگريانگيزه
هاي خود انتظارهاي خويش را از جهانگردي و گردشگري تواند با توجه به نيازها و خواستهبنابراين، هر كشوري مي. بوده است

تركيب و . شودده ميهاي جهانگردي نامينمايد، جاذبه كليه عوامل و عناصر كه در انسان ايجاد انگيزه سفر مي. انتخاب نمايد
آيند اي سنجيده و پويا، عامل مؤثري در ايجاد كشش، رشد و گسترش جهانگردي به شمار ميها، بنابر برنامهمجموعه اين جاذبه

  .)85، 1375مطيعي لنگرودي؛ (
  .)5:1384اميريان؛ (توسعه زيرساختهاي گردشگري نقش مؤثري بر گسترش گردشگري داخلي نيز خواهد داشت 

در فناوري به خصوص فناوري حمل و نقل و ارتباطات و انتقال پول از جايي به جايي موجب توسعه و گسترش  تحول
ترين نتايج هر فناوري توليد وقت اضافي براي بشر است و وقت اضافي خود كااليي است كه يكي از عمده. گردشگري شده است

   .)151:1386پاپلي يزدي؛ (بايد مصرف شود 
هاي جامع و كامل و اي كشور به اين نكات توجه نمايند و با تهيه برنامهريزان اقتصادي و منطقهكه برنامه لذا ضروري است

راهبردي جهت توسعه گردشگري داخلي جلوي خروج ارز از كشور را گرفته و عالوه بر اين كه اين امر باعث بهبود وضعيت 
هاي طبيعي نيز برخوردار خواهد روستايي و شهرهاي كوچك از جاذبهاقتصادي كشور خواهد شد، در جهت توسعه و بهبود مناطق 

  .شد
هاي تاريخي، فرهنگي، زيارتي، هاي گردشگري در زمينهايران از جمله معدود كشورهاي جهان است كه از تنوع فراوان جاذبه

شته ايفا كرده است، نه تنها براي خود اي دارد و به دليل مهمي كه در گذتاريخ ايران قدمت ديرينه. ورزشي، تجاري برخوردار است
  .اي برخوردار استكشور، بلكه براي ساير كشورهاي جهان نيز از اهميت ويژه

  
  صنعت گردشگري در ايران

ميليارد دالر از راه فعاليت  600ميالدي  2001كشورهاي مختلف جهان مطابق آمارهاي سازمان گردشگري جهاني در سال 
هاي طبيعي ها و جاذبهبر اساس برآوردهاي مختلف كارشناسان گردشگري، كشور ايران از نظر پتانسيل .اندگردشگري درآمد داشته

اين در حالي است كه سهم ايران از درآمد بازارهاي . شودو فرهنگي و تاريخي گردشگري جزء ده كشور اول جهان محسوب مي
شگري كشورهاي مختلف بوده است و اين سهم ناچيز نيز كل درآمد گرد 1:700در حدود  2000المللي گردشگري در سال بين

گردشگري با استفاده از مكانيسم خاص خود و . اند، جذب شده استبصورت نابرابر در استانهايي كه رشد اقتصادي باالتري داشته
توليد ناخالص ملي و تواند در ايجاد فرصتهاي شغلي جديد، توزيع مجدد درآمدهاي ملي، افزايش گيري از ضريب تكاثري ميبهره

  ).45:1383بوچاني؛ (اي بر جا بگذرد متوازن نگه داشتن تركيب اقتصادي بخشهاي مختلف تأثيرات مثبت عمده
درصد از  12/0نفر بوده است كه سهم ايران حدود  764092برابر با  1376اگر چه تعداد جهانگردان ورودي به ايران در سال 

  .دباشكل جهانگردان در سطح جهان مي
درصد درآمد  8/0دالر بوده است كه حدود  351729575كل درآمد حاصل از ورود جهانگردان به كشور در همين سال 

درصد  65دالر كه حدود  3/460متوسط سرانه درآمد حاصل از هر نفر جهانگرد در ايران . جهاني حاصل از ورود جهانگردان است
  ).90:1381پور، جمعه(جهانگردان ورودي به كشور است  سرانه جهاني بوده است و عمدتاً مربوطه به نوع

دهد سهم ايران از جريان جهاني گردشگري بسيار ناچيز است و متأسفانه بايد گفت جايگاهي در جهان چنانكه آمارها نشان مي
  .ندارد
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فيايي، تاريخي، هاي طبيعي و جغراهاي گردشگري داشتن مجموعه جاذبهيكي از ويژگيهاي اين سرزمين به لحاظ جاذبه

  .ها را در خود داردفرهنگي و انساني به صورت يكجا است كه كمتر كشوري تمامي اين جاذبه
هاي مختلف خارج از حوصله اين نوشتار است چنانكه براي مثال هاي گردشگري اين سرزمين در زمينهبحث از مجموعه قابليت

، پوشش گياهي و جانوري منحصر به فرد، اقليم متنوع و توپوگرافي و از نظر ويژگيهاي جغرافيايي طبيعي همچون موقعيت، وسعت
هاي هاي انساني نيز شيوهيا در زمينه. هاي توريستي اين سرزمين قرار گرفته استژنوموروفولوژي خاص در جهت افزايش قابليت

يش توان كشور در اين زمينه است خاص زندگي روستايي و شهري با سابقه چند هزار ساله و همراه با فرهنگي ويژه عامل افزا
  ).89:1381پور، جمعه(

گير كشور است كه قابليت جذب گردشگر هاي مرتفع و برفهاي بزرگ گردشگري در كشور وجود كوهستانيكي از جاذبه
بستان و هاي اسكي در فصل زمستان و استفاده از هواي پاك و لطيف كوهستان در تاايجاد پيست. را در فصل سرما و گرما دارد

  .تماشاي حيات وحش و پوشش گياهي موجود در مناطق كوهستاني قابليت جذب بسياري از گردشگري را دارد
انداز اين چشم. نمايندها عوارض زميني جانلبي هستند كه در مقياس بزرگ همچون يك اثر معماري بديع جلوه ميكوهستان

م سنگي همراه با فرسايش شديد فيزيكي و عاري از هر گونه پوشش هاي عظيطبيعي كه در سرزمين خشك ايران به صورت توده
  ).24:1383زاده، انصاري؛ تقي(روند اندازي بديع و پرجاذبه به شمار ميگياهي هستند، براي جهانگردان خارجي چشم

  
  )گرديطبيعت(اكوتوريسم 

ي عدم تعريف دقيق و مشخص نمودن دامنه اي از توريسم است كه مشخص كردن مرز آن با توريسم به علتاكو توريسم شاخه
گران ورودي در هر منطقه از طرف ديگر سبب شده است كه تعيين آن از يك طرف و همچنين عدم مطالعه دقيق بر روي گردش

تي هاي اكوتوريسدقيق گردشگران طبيعي از گردشگران چندان مقدور نباشد اما با توجه به شرايط طبيعي ايران و دارا بودن جاذبه
  تواند به يكي ازهاي مناسب ميآيد و در صورت ايجاد زيرساختجزو پنج كشور با توان باالي اكوتوريستي به حساب مي

ي و در چهار زمينهي پايدار توان گفت گردشگري طبيعي شامل توسعههاي اكوتوريستي جهان تبديل شود و در يك حمله ميقطب
  باشدمي فرهنگي -اجتماعي -اقتصادي -محيطيزيست

كند، حس كنجكاوي براي هاي طبيعي تشويق و ترغيب مياي كه امروزه جهانگردان را به ديدار از جاذبهترين انگيزهمهم
  هاي گياهي و جانوري كمياب و ذخاير طبيعي است كه موجب شناخت و درك بيشتر آنان از طبيعت شناخت و بررسي گونه

  .شودمي
هاي طبيعي هيچگاه تكراري نيست، زيرا رفتن به سفرهايي با قصد ديدار از ، آن است كه جاذبهي بسيار مهم در اين موردنكته

طبيعت بيشتر در راستاي اهدافي است كه مهمترين آنها تغيير آب و هوا، تفريح، استراحت، رفع خستگي، كسب آرامش روحي و 
  .تجديد نيرو براي كار مجدد است

است امتياز اين گونه از جهانگردي را نسبت به ديگر  -كه مربوط به اكوتوريسم -ين ويژگيتوان گفت ابنابراين با قاطعيت مي
هاي ملي و ديگر هاي طبيعي، پاركدهد و همين امر موجب شده است كه شمار بازديدكنندگان از جاذبههاي آن نشان ميگونه

  ).13و  12: 1381پروازي، (حفاظت شده، در حال افزايش يابد 
  :هاي اكوتوريسم شامل موارد زير استمهمترين ويژگي. باشدداراي ويژگيهاي خاص خود مياكوتوريسم 

  مشاركت در حفاظت از تنوع زيستي - 1
  كمك به رفاه اجتماعي بومي - 2
  هاي شخصيتجربه - 3
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  پذيري گردشگرانمسئوليت - 4
  هاي كوچكها و گروهي مؤسسات و شركتقابليت اداره شدن به وسيله - 5
  هاي تجديدناپذيررين نياز به استفاده از انرژيتكم - 6
  .هايي شغلي به خصوص براي جوامع روستاييتأكيد بر مالكيت بومي و ايجاد فرصت - 7

هاي ديگر گردشگري بايد از باالترين ميزان بلكه اكوتوريسم نيز مانند شكل. اكوتوريسم را نبايد گردشگري پايدار دانست
  ).9: 1381زمند؛ نيا(پايدار برخوردار باشند 

  .هاي طبيعي مختلف موردنظر استنقش اكوتوريسم در طرقبه به خاطر جاذبه
ورود حجم عظيمي از گردشگران و مسافران از مشهد بخصوص در ايام گرم سال و روزهاي تعطيل، تأثيراتي چندوجهي در 

محيطي ناشي از اينجا تنها به ذكر تبعات زيست بر جاي گذاشته است كه در) شهرهاي طرقبه و شانديز و روستاهاي آن(بخش طرقبه 
اي مسافر كه در قالب طرح مطالعات جامع حمل و نقل شهر مشهد توسط براساس نتايج آمارگيري دروازه. پردازيمحضور آنان مي

سوي  به انجام رسيده است، تعداد وسائل نقليه خروجي از مشهد به 1374دانشگاه صنعتي شريف و شهرداري مشهد در سال 
ها در اين طرح در اوقات از آنجا كه شمارش اتومبيل. باشددستگاه مي 5637ساعت  24شهرهاي طرقبه و شانديز بطور متوسط در 

تواند به مختلف هفته يعني روزهاي تعطيل و غيرتعطيل و اوقات مختلف سال اعم از فصول توريستي و غيرتوريستي انجام گرفته، مي
مشابه چنين اقدامي در آمارگيري، در . افي به جز گردشگري و سفرهاي فراغتي از يكديگر كمك كندجداسازي مراجعات با اهد

كند آوري نموده و به مادرشهر منتقل ميمشهد و شانديز مشهد را جمع -آباد مشهد كه بار ترافيكي هر دو محور طرقبهمحور وكيل
نفر مسافر از مشهد وارد بخش  8998764آن در طول سال حداقل بعمل آمده است كه براساس  1378نيز توسط نگارنده در سال 

اين رقم، حاصل محاسبه تردد در روزهاي تعطيل فصول گرم و سرد و روزهاي غيرتعطيل آن بوده و پس از كاهش (شوند طرقبه مي
شينان وسائط نقليه مختلف بر تردد پايه در اين ايام كه در روزهاي تعطيل و غيرتعطيل با يكديگر تفاوت دارد و تبديل تعداد سرن

ذكر كلمه حداقل در كنار رقم مسافران بدان سبب است كه اطالعات از . حسب معادل سواري، مورد محاسبه قرار گرفته است
  ).آوري شده و تردد نيمه شب تا صبح در آن منظور نشده استجمع 24صبح تا  8ساعت 

  هاي اي بسته، مسلماً مشكالت و آسيبول با اين فضاهاي دورهورود چنين حجم عظيمي از مسافر و وسائط نقليه در ط
يكي از آن موارد . باشدگيري نميمحيطي فراواني را به همراه دارد كه بسياري از آنها به دليل فقدان اطالعات، قابل اندازهزيست

نمودار شماره . كندني را به طبيعت وارد ميهاي فراواها است كه آسيبگيري، حركت وسائط نقليه در خارج از جادهغيرقابل اندازه
  .دهدچگونگي اين لطمات را نشان مي) 6(

  
  ي پايدار گردشگريتوسعه

گروهي آن را عرصة پيوند . اندپرداخته» توسعه پايدار«افراد، با ديدگاههاي گوناگون و نگرشهاي متفاوت به تعريف مفهوم 
اند كه در آن رشد و توسعه اقتصادي، محيط اي را پايدار دانستهو گروهي، توسعهاند انديشة حفاظت زيست محيطي و توسعه دانسته

  ).44، ص 1376بارو، (آميز با يكديگر داشته باشند اي مكمل و نه رقابتو جامعه انساني رابطه
ارتباط متقابل چهار تقريباً وجه مشترك تمامي تعاريف، حفظ محيط زيست انسان به عنوان بستر توسعه است كه اين امر در قبال 

دي كاستري، (محيطي جامة عمل خواهد پوشيد ركن اساسي توسعه پايدار يعني توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست
  .دار خواهد شدهرگاه توازن در كنش و واكنش متقابل ميان اين اجزاء بر هم خورد، پايداري خدشه). 5، ص 1376
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توسعه، كشورهاي صنعتي حرمت طبيعت و توأم با آن، حد آزادي براي اقدام به روش معتقدند كه در روند  1محيط مدارها

ناپذير بودن عملكردهاي سياسي و سرسختانه بر دوام 2و سبزها) 10، ص 1373ردكليفتف (اند آزمون و خطا را از دست داده
  ).26، ص 1377دابسون، (فشرند اقتصادي كنوني در جهان پاي مي

آيد كه توسعة پايدار به منزله هدفي براي يك دنياي تحت فشار و داراي مشكالت رو به تزايد به حساب ميدر مجموع، امروزه 
هاي اي توأم با توانايياين ديدگاه، توسعه زيست بوم را در سطح محلي يا منطقه. است 3پيش زمينه و مقدمه آن، توسعه زيست بوم
اي كه طبيعت و انسان را مورد ري عقالئي از منابع، كاربرد تكنولوژي و سازمان به گونهبردابالقوه آن فضا و با توجه و تأكيد بر بهره

  ).1نمودار شماره (كند توجه قرار دهد، تعريف مي
آميز ميان انسان و محيط، بدون تخريب منابع است كه نتيجه آن بهكرد كيفيت زندگي چنين بياني به معناي همزيستي مسالمت

  .پذير نيستاما اين امر به سهولت امكان). 106، ص 1376كهن، (باشد ها مياكوسيستم 4ت از ظرفيت تحملانساني از طريق حماي
» خصوصي«بر منابع » جمع«كند كه مردم قادر به اولويت دادن منافع اينطور استدالل مي 6هاردين 5»تراژدي عوام«در بحث 
توانست منطقي بطور دائم در معرض تهديد واكنش رفتاري است كه در يك سطح غيرمتراكم ميرو جايگاه منابع نيستند و از اين

  ).11، ص 1373ردكليفت، (باشد 
گيري متراكم از طبيعت، سبب تنزّل كيفي و حتي نابودي هايي است كه برخي از اوقات به دليل بهرهگردشگري از جمله فعاليت

  .گيردوزه مطالعات فراواني در راستاي دستيابي به گردشگري پايدار صورت ميبدين سبب، امر. آن را فراهم آورده است
توسعه پايدار گردشگري، فرآيندي است كه با كيفيت زندگي ميزبانان، تأمين تقاضاي بازديدكنندگان و به همان نسبت حفاظت 

  .(WTO; Hunter&Green:1995:22 ;1996)منابع طبيعي و انساني در ارتباط است 
ويسندگان، گردشگري پايدار را به عنوان رويكردي كه مستلزم عملكردي براي حيات و كيفيت بلند مدت هم منابع برخي ن

  .(Bramwell&Lane:1993:71)كنند طبيعي و هم انساني است تعريف مي
د كيفيت به عنوان يك چارچوب آلترناتيو گردشگري، براي بهبو: گرددبراين اساس گردشگري پايدار اينگونه تعريف مي

زندگي جامعه ميزبان، فراهم كردن كيفيت بااليي از تجربه براي بازديدكنندگان و حفظ كيفيت محلي كه هم جامعه ميزبان و هم 
  .(Mc Intyre: 1993: 11)بازديدكنندگان با آن وابسته است 

حرمت و احترام به ) 3نگي حفظ منابع و ميراث فره) 2حفاظت از محيط زيست ) 1توسعه پايدار گردشگري داراي سه جنبه 
  ).37: 1381منصوري؛ (جوامع است 

گردد كه در زمينه گردشگري هر چيز از انتخاب مكان، ساختار، تسهيالت و تجهيزات و به طور كلي محصول پايداري سبب مي
 ;Holjeva; 2003)گردشگري براي عرضه و تقاضاي گردشگران تابع حفاظت از محيط و طبيعت براي ميزبان و ميهمان باشد

132).  
  :بندي كردتوان گردشگري را از نظر مكان مقصد به صورت زير تقسيمهمچنين مي

  گردشگري روستايي - 1
  گردشگري شهري - 2

                                                           
1- Ecocentrists 
2- Green Groups 
3- Ecodevelopment 
4- The carrying Capacity 
5- Tragedy of commons 
6- Hardin 
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جنگل، كوه، دشت، صحرا، اعماق : شودفضاهايي كه شامل گردشگري زيست محيطي مي(گردشگري زيست محيطي  - 3

  )دريا، فضاهاي كشاورزي، غارها و غيره
  ردشگري ساحلي و درياييگ - 4
  )پوستانقلمرو يا فضاهاي رزرو شده مثالً براي سرخ(اي گردشگري عشايري، قومي، قبيله - 5
  گردشگري كوهستاني - 6
  فضا -گردشگري هوا  - 7
  ).48- 49: 1386پاپلي يزدي، سقايي؛ (گردشگري در طبيعت  - 8

  
  .كنيمهاي گردشگري مياكنون اشاره مختصري به برخي از اين گونه

  
  گردشگري روستايي

هاي مختلف روستايي و پيرامون آنها كه هاي مختلف گردشگري در محيطگردشگري روستايي عبارت است از فعاليتها و گونه
چنين برداشتي از گردشگري ) 112: 1382سقايي؛ (در برگيرنده آثار مثبت و منفي براي محيط زيست روستا، انسان و طبيعت است 

ها، ورزشها و ها، رويدادها، جشنوارههاي مختلف فعاليتهاي گردشگري چون بازديد از سكونتگاهند از زمينهتواروستايي مي
  .(Soteriades: 2002: 617)تفريحات گوناگون روستايي را در بر گيرد 

  
  ي پايدار روستاييگردشگري و توسعه

  ).16: 1373خطيب؛ (تواند در رشد تبلور يابد ن ميكند كه تظاهر آتوسعه در واقع تغييرات كيفي يك جامعه را بيان مي
گيري، تداوم و -تواند انتزاعي و مجرد انجام گيرد، بلكه بايستي با توجه به روند شكلهرگونه بحثي در مورد مفهوم توسعه نمي
تر ورد پذيرش گستردههاي علمي ميكي از ديدگاههايي كه امروزه در اغلب زمينه. تكامل آن و در بستر زمان و مكان تحليل شود
در نگرش سيستمي به توسعه به عنوان مفهومي پيچيده و چند بعدي نگريسته . گر استقرار گرفته است ديدگاه سيستمي يا تفكر نظام

  .شودمي
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جانبه و فراگير در توسعه روندي است همه: (توان توسعه را اينگونه تعريف كردگرايي ميهمه سويه نگري و كل بر شالوده

هاي اجتماعي براي پاسخگويي به نيازهاي معقول انسان در حدي كه بتواند به هت بهبود شرايط زندگي انساني و افزايش تواناييج
محيطي هاي زيستدر چنين برداشتي از توسعه پايداري در محور اهميت دادن به انسان و قابليت) پايداري، تداوم و تعالي منجر شود

  ).83و  84: 1383پور؛ جمعه(سازد گيرد و چالش عدم امنيت و ناپايداري را مرتفع ميشكل مينسل حاضر و نسلهاي آينده 
. انسانها هم عامالن توسعه و هم هدف نهايي آن هستند. اساس حركت هر جامعه براي رسيدن به توسعه، عامل انساني است

  ).2: 1385: زاده دلير؛ ملكيحسين(
نگر شكل گيرد تا فرايندي پايدار و هم انساني م به نظام اكولوژيكي و نگرشي سيستمي و كليتوسعه بايد بر محور انسان و احترا

  ).85: 1381پور؛ جمعه(باشد 
دهد، و در بسياري از مقاصد تأثير چشمگير منابع طبيعي در اين زمينه قابل بدون شك مشاركت انساني به فرايند توسعه شكل مي

  ).338: 1380لومسدن؛ (توجه است 
هاي مسافرت و اقامت در هر مكان گردشگري توان از جمع درآمدها و هزينهرآورد تقاضا براي گردشگري روستايي را ميب

  .(Ryan: 1996: 19)محاسبه نمود 
  .هاي بازاريابي و شناسايي بازارها نيز بايد مدنظر قرار گيردعالوه بر آن برآورد تقاضا، شيوه

باشد و از بوده و روستا به عنوان حلقه آغازين سكونتگاهي در ارتباط مستقيم با طبيعت ميگردشگري روستايي از انواع توريسم 
  ).49: 1385معتمدي مهر؛ (هاي باالي گردشگري در طبيعت اكوتوريسم است اين منظر داراي قابليت

به عنوان راهبردي براي ديدگاه اول گردشگري را . در زمينه ارتباط بين گردشگري و توسعه روستايي سه ديدگاه مطرح است
در اين ديدگاه با توجه به روند روزافزون تخريب روستاها و افول كشاورزي سعي در ارائه . گيردتوسعه روستايي به كار مي

هاي مكمل و يا متحول نمودن اين نواحي با توجه به منابع راهبردهاي جديدي براي احياي نواحي روستايي از طريق ايجاد فعاليت
دانند كه بتوانند هم از منابع طبيعي و انساني آنها هايي ميانساني آنها دارند و تنها راه احياي مجدد اين روستاها را ارائه برنامهطبيعي و 

در ديدگاه دوم گردشگري به عنوان سياستي براي . بهره برند و هم باعث ايجاد درآمد و افزايش رفاه ساكنان نواحي روستايي گردند
توان از اتكاء بيش از حد طرفداران اين ديدگاه معتقدند مي. گيرداههاي روستايي مورد توجه قرار ميبازساخت سكونتگ

در كشورهاي اروپاي شرقي . هاي اقتصادي جديدي مشاركت دادتوليدكنندگان روستايي به كشاورزي كاست و آنها را در فرصت
  .ازسازي مجدد روستاها پس از فروپاشي كشاورزي تأكيد شده استبر اين ديدگاه يعني توسعه گردشگري به عنوان ابزاري براي ب

اين ديدگاه . در ديدگاه سوم، گردشگري روستايي به عنوان ابزاري براي توسعه پايدار و حفاظت از منابع طبيعي مطرح است
  ).35-32: 1381ادري؛ الدين افتخاري، قركن(هاي طبيعي است بومخواهان رشد بلندمدت گردشگري بدون اثرات مخرب بر زيست

باشد بويژه تجربه نشان محيطي، اجتماعي و اقتصادي ميپذير و مستعد تغييرات زيستاز آنجا كه نواحي روستايي منبعي آسيب
ريزي و مديريت مؤثر گسترش يافته، پيامدهاي نامطلوبي داده است كه هر جا گردشگري به طور خودجوش و اتفاقي و بدون برنامه

  ).73: 1997شارپلي؛ (ه و در درازمدت مشكالت آن بيشتر از فوايد آن شده است به بار آورد
زيست، تخريب منابع آب، وقوع سيل، فرسايش خاك و تخريب جنگلها و مراتع از عوارض پيامدهايي چون آلودگي ميحط

  ).53: 1381نژاد؛ زاده، مراديشريف(مشهود آن طي دو دهه اخير بوده است 
  

  ي طرقبههگردشگري در منطق
سارها، پوشش گياهي منحصر به فرد، روستاهاي ها، چشمههاي ژرف، رودخانهوجود رشته كوههاي بينالود، قلل مرتفع، دره

ها، آب و هواي مطبوع كه باعث تنوع زيبا با معماري بومي، پاركهاي جنگلي، آبگيرها و غارها، باغات ميوه در كنار رودخانه
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. داردهاي خاص و پرجاذبه نظر توريسم داخلي و خارجي را به منطقه معطوف ميكه اين ويژگيپوشش گياهي بارندگي مناسب 

سازد بطوري كه بخش كشاورزي و صنعتي در آينده، نزديك در صنعت توريسم وضعيت اقتصادي را در منطقه دگرگون مي
  ).212: 1385بازوبندي؛ (گيرد مراحل بعد قرار مي

هاي طبيعي منطقه براي گسترش دهنده قابليتهاي طرقبه از يك سو اميدواركننده و نشاناز درهاستقبال روزافزون گردشگران 
رود كه فشار هاي طبيعي موجود و طبيعت شكننده منطقه بيم آن مياما از سوي ديگر، توجه به محدوديت. فعاليت گردشگري است

  .هاي گردشگري منطقه شودنابودي قابليتهاي طبيعي و در نتيجه روزافزون گردشگران منجر به تخريب ارزش
ها، كوه نشيني، اتراق در حاشيه رودخانهرستوران -نيك سواره پيك -نشينيترين الگوهاي گردشگري منطقه شامل ييالقمهم

  .باشدپيمايي، و گشت يك ساعته در منطقه مينوردي، كوه
و تسهيالت گردشگري در منطقه شامل شبكه آب و برق،  هابا توجه به الگوهاي گردشگري موجود نيازهاي جديد زيرساخت

رساني و هاي چندمنظوره اقامتي و تفريحي، نظام اطالعسيستم دفع فاضالب و زباله، خدمات فني و تعميراتي، مراكز پذيرايي، مجتمع
  .باشدهاي امداد و نجات مينشاني، تيمراه، آتشهدايت گردشگري اورژانس جاده و كوه، پليس

  
  اف توسعه اكوتوريسم روستايي در منطقهاهد

  موزون و پايدار منطقه -توسعه گردشگري طبيعي  -
  ارتقاي كيفيت، ايمني و شرايط زيست محيطي طرقبه -
  ).گردشگري، صنعتي، دامداري، باغداري و كشاورزي(هاي عملكردي كالن شهر منطقه نظم بخشيدن به قابليت -
  هاي طرقبهزشمند طبيعي موجود و كاهش فشار بر درهجلوگيري از روند تخريب منابع ار -
  ارتقاي سيما و منظر انسان ساخت منطقه و بازساخت فضايي آن -
  هاي گردشگري و تبديل منطقه به گردشگاه دايمي چهار فصلافزايش كيفيت و تنوع جاذبه -
  كمك به بهبود اقتصاد عمومي منطقه -
  هال و نقل راهها و بهبود شبكه حمافزايش ايمني جاده -
  دهي و مديريت توسعه گردشگريبهبود كيفيت سازمان -
  ).10: 1381مهندسين مشاور بافت شهر، (تأمين خدمات و تسهيالت رفاهي و گردشگري  -

به دليل افزايش تعداد افراد بازديدكننده در روزهاي پاياني هفته و ايام تعطيل متأسفانه مشكالت خاص را نيز در منطقه ايجاد 
اين مشكالت در وهله اول شايد بتوان گفت ناشي از نداشتن طرح بدون . توان به موارد زير اشاره كرداند كه از جمله آنها ميردهك

  .برنامه اجرايي و كاربردي به منظور ايجاد منطقه گردشگري در حومه شهر دانست
ها، افزايش رفت و آمد همواره به عمق يي و رستورانها و تبديل آنها به مراكز پذيراها، تخريب باغهاي رودخانهآلودگي آب

  .هاي گردشگري بدون طرح و برنامه استرودها و نظاير آن، بخشي از پيامدهاي گسترش فعاليت
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  ها و رد يا تأييد آنهاآزمون فرضيه
دهستان و مخصوصاً شهر طرقبه و  با توجه به مطالعات ميداني و موقعيت ممتاز جغرافيايي طرقبه و توان طبيعي بسيار مناسب اين

باشد مي...) تسهيالت خدماتي، رفاهي، تجاري و (هاي مربوط به جذب گردشگران ريزيروستاهاي همجوار نيازمند توجه و برنامه
ميليون زائر و گردشگري به اين شهر، موقعيت مناسبي را در زمينه  25ميليون نفري مشهد و ورود ساالنه حدود  5/2وجود شهر 

  .اشتغال و درآمد از طريق توسعه و گردشگري در منطقه مورد مطالعه ايجاد نموده است
هاي الزم براي ايجاد اشتغال و درآمدزايي از طريق جذب توان گفت كه اگر زيرساختبا توجه به مطالب عنوان شده مي
شود، ف توسعه پايدار به آساني محقق ميتر مسئوالن به گردشگري منطقه افزايش يابد، هدگردشگر اتفاقي بيفتد و توجه بيش

  .شودي اول اثبات ميبنابراين فرضيه
براي نيل به اين هدف كه مانع از مهاجرت روستائيان به . ي پايدار گردشگري قرار داردشكوفايي اقتصادي طرقبه در مسير توسعه

  : رين عوامل آن عبارتند ازتشهرها و ايجاد مشاغل كاذب بشود بايد تغيير كاربري اراضي رخ دهد كه مهم
داري و در فروشي و رستوراننقش تفريحي و توريستي اين دره و منافع حاصل از ورود مسافران از آن و رونق خرده -الف

  .هاي اقتصاديمجموع فعاليت
اي مسكوني در اين روند رو به رشد خريد باغهاي ميوه به ويژه حاشيه بين جاده عنبران و جاغرق و ساخت و ساز ويال و بناه -ب
  .محدوده
طرقبه و تبديل اين شهر به يك  -گسترش كالبدي و فيزيكي شهر مشهد به سمت طرقبه در مسير محور اصلي ارتباطي مشهد -ج

  .شهر خوابگاهي در مجاورت مادر شهربزرگ مشهد
اي شهر طرقبه تا روستاي جاغرق واحد رستوران فعال از ابتد 67دهد كه بيش از نتايج بدست آمده از تحقيقات محلي نشان مي

شهر مشهد با طرقبه تواند افزايش روزافزون ميزان رابطه فضايي كالنوجود دارد كه دليل گسترش بخش خدمات در اين منطقه مي
ور، بانكها، شركت بيمه، كلينيكها، كالس كنك: باشد و در اين راستا مهمترين بخشهاي خدماتي كه در منطقه فعال هستند عبارتند از

شركتهاي تعاوني پزشكان مشهدي در محدوده اراضي طرقبه، هتل بزرگ طرقبه، شهرك نگين، شهرك مسكن جوانان طرقبه، 
 4، شهرك فرهنگيان ناحيه )سحاب(شهرك جوانان طرقدر، شهرك فرهنگيان طرقبه، مجموعه تفريحي فرهنگيان شهر كرمان 

  .شهرك ارغوان و همچنين افزايش باغ سراها و رستورانها، شهرك كاركنان دولت، )مشهد نخ(مشهد، شهرك پرديس 
  .ي دوم مبني بر رشد بخش خدمات و اقتصاد هم اثبات شدبا بيان مطالب باال فرضيه
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  ي راهكارها و پيشنهادهاارائه

است، به صورت جدي مطرح ... امروزه اكوتوريسم روستايي و نتايج حاصل از آن در محافل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و 
  .پردازندكه هر كدام با ديدگاه خاصي به مسئله اكوتوريسم مي

... ها، باغهاي ميوه و هاي طبيعي نظير رودها، درهاندازها و طبيعت زيبا، آب و هواي مطبوع و دلنشين، برخورداري از دادهچشم
مناطق ييالقي طرقبه و روستاهاي اطراف  و دسترسي آسان و سريع به مادر مشهد باعث گرديده كه همه ساله ميليونها گردشگر به

  .آمد و شد نموده و اين منطقه از نظر امكانات طبيعي پتانسيل الزم را جهت گسترش پديده اكوتوريسم دارا باشد
  .تواند در جلب هر چه بيشتر توريسم به دهستان طرقبه مؤثر باشدلذا توجه و واولويت دادن به راهبردهاي ذيل مي

شناسي و الگوهاي منظر فرهنگي و بومي اندازها براساس اصول و ضوابط پايداري زيباييه مناظر و چشمطراحي و توسع - 1
  .منطقه
  هاي طرقبهجلوگيري از روند فرسايش و تخريب منابع طبيعي و بكر منطقه و كاهش فشار بر دره - 2
 - ت محيط و منظر با تأكيد ارزشهاي طبيعيبه منظور ارتقاي كيفي(گردشگري طرقبه  -تهيه طرح ويژه توسعه شهر ييالقي - 3

  ).هاي زيست محيطيقابليتهاي گردشگري و حساسيت
جلوگيري از تبديل رودخانه به كانال فاضالب و زباله، دستكاري در بستر رودخانه و تغيير مسير آن و عدم تبديل رودخانه به  - 4
  .كانال
  يها و بهبود شبكه حمل و نقل عمومافزايش ايمني جاده - 5
  سواران و افراد پياده در طول جادهرو و موتورسوار و ايجاد مسير ويژه براي دوچرخهتفكيك مسير ماشين - 6
انتخاب يك يا چند قطب گردشگري ويژه طبيعي، تابستاني و زمستاني در نواحي بكر براي تعادل بخشيدن به روند توسعه  - 7

  ).ترلي آنبه شرط فراهم كردن ابزارهاي كن(ساخت و ساز ويالها 
  ساكنان بومي منطقه و تداوم حضور آنها در روند توسعه گردشگري) زمين(حفظ سرمايه  - 8
  هاي مسكوني و ويالها رويه مجتمعجلوگيري از ساخت بي - 9
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