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ي پايدار روستاها  جايگاه توريسم روستايي در توسعه

 دكتر عباس ارغان
و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان  استاديار

:چكيده
ي پايدار اين مقاله به تحليل نقش  توريسم روستايي به عنوان يك ساختار مناسب براي رسيدن به توسعه

، ايجاد وحدت. روستايي مي پردازد ، افزايش در آمد ناخالص ملي ، نقش موثري در اشتغال زايي بي شك گردشگري
ي عدالت اجتماعي دارد  و توسعه ، صنعت گردشگري را به عنوان صنع. ميان قوميت ها ت جايگزين نفت كارشناسان

(در ايران عنوان مي كنند ، در ازاي هر يك ميليون دالر درآمد توليد شده در اين صنعت)2. بر اساس اطالعات موجود
و با توجه به آمارهاي موجود سهم اين درآمد در سكونت گاه هاي غير شهري بسيار. چند هزار شغل ايجاد مي شود 

و اين موضوع مي تواند نشان ي پايدار رابطه اي نزديك وجود دارد باال است و توسعه . دهد بين توريسم روستايي

:كليد واژه
. روابط متقابل پايدار- توسعه روستايي- توسعه پايدار- صنعت توريسم- توريسم روستايي

: مقدمه
و ي اقتصادي ي گذشته، صنعت توريسم يكي از عوامل اصلي توسعه در سه دهه

، كشور ما سهم بسيار اندكي دارد اجتماعي بسيار كشورها.ي از كشورها بوده است كه در مقايسه
و جوامع انساني را به  تالش مي كنند سهم بيشتري از جمعيت شاغل خود را به عنوان برنامه ريز

. عنوان بهره بردار مطرح نمايند 
و در نظر گرفتن و نقش صنعت توريسم در جهان  فوايد با توجه به افزايش اهميت

و توان هاي محيطي ايران كه بخش قابل مالحظه اي از و قابليت ها و سياسي و اجتماعي اقتصادي
آن در جوامع روستايي قرار دارد؛ روشن است توجه ويژه به برنامه ريزي در صنعت توريسم 
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ي اين صنعت و خارجي در توسعه و جلب سرمايه هاي داخلي روستايي مي تواند منجر به جذب
. كانون هاي روستايي باشد در 

 توريسم روستايي
و موقت اجتماعات انساني است به قصد بيرون رفتن توريسم به معني حركت كوتاه مدت

و كار مي كنند  و دايم در آن زندگي و همكاري. از محل يا مكاني كه به طور عادي سازمان توسعه
ا ) OECD( اقتصادي  ز محل اقامت هميشگي خود حداقل جهانگرد را شخصي مي داند كه خارج

و سياحت باشد و چهار ساعت در گردش )9.(براي بيست
ي فعاليت در نگاه اول به تعريف گردشگري روستايي ممكن است اين عبارت كه كليه

، كمي مشكل به نظر برسد  ليكن اين. هاي توريستي در روستا صورت مي گيرد اطالق مي شود
و بسياري از تعاريف  هر چند كه گردشگري. ديگر از اين مفهوم داراي اشكاالتي است تعريف

و  ي صاحبنظران روستايي به عنوان يك فعاليت گسترده در بخش توريسم مورد قبول همه
، ارايه نگرديده است  ي آنان باشد ، ليكن تعريفي كه مورد قبول همه اين اختالفات. كشورها است

ا و با در نظر گرفتن تمايزات.ز سوي ديگر مفهوم روستا است به دليل اختالف در تعريف توريسم
و شاخص هاي اداري بايد گفت  و نوع معشيت و روستا شامل شاخص هاي اقتصادي بين شهر

و مي تواند تاثير مهمي در تعريف توريسم روستايي داشته باشد  10.(عملكردها نيز متفاوت است
. ايي ارايه شود محدوده اي وسيع خواهد داشت با اين حال اگر تعريفي كلي از توريسم روست)

و شامل افرادي است كه در داخل يا خارج گردشگري فعاليت متنوع اجتماعي است
به عالوه گردشگري با صنعتي پشتيباني مي شود كه وسايل. كشور كارهاي زيادي انجام مي دهند 

، آشامي ، خوراكيها ، جاذبه هاي گرشگري ، اقامتگاه و نقل و حمل ، خدمات اطالعاتي سوغات دنيها
و چند. مانند آن را براي گردشگران فراهم مي آورند  به عبارت ديگر گردشگري فعاليت چند بعدي

و. وجهي است  و بستر چنين عملكردي در چه قلم حال اين سوال مطرح مي شود كه فضا
؟   قلمرويي صادق است

ر و اهميت به توريسم روستايي . وشن مي شود اينجاست كه توجه
و عمكردي نمي توان تعيين كرد ، فضايي ، مكاني بنابراين.براي توريسم روستايي آغازي

ي. در يك جمله توريسم روستايي به فعاليت هاي توريستي در روستا اطالق مي شود  از جنبه
نه. ديگر نيز توريسم روستايي قابل بررسي است  و ، شهرنشيني ايتاً شايد فشارهاي زندگي صنعتي

، افزايش  ي گردشگري روستايي به صورت شناسايي مناطق جديد شهر گرايي باعث توسعه
و روستا  و روابط متقابل شهر و ارتباطات و نقل و گسترش حمل ، توسعه ارزشمندي اوقات فراغت

(توانسته ارزشمندي توريسم روستايي را گسترش دهد  .3(
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ه و در هر حال توريسم روستايي در چشم انداز ي كاربري زمين و در محدوده اي فضاي كشاورزي
و انسان را مطرح مي نمايد  ، كنش متقابل بين زمين . فرهنگ هاي انساني

ي و بنا به گفته توريسم روستايي يكي ازمردمي ترين انواع گردشگري محسوب مي شود
ي70مسئوالن سازمان ملل ساالنه بيش از  و توسعه اقتصادي درصد گردشگران در همكاري

)1.(تفريحات كشورهاي صنعتي جهان،از انواع روستايي آن برخوردار مي شوند 

 اشكال توريسم
تفكيك اشكال توريسم تا قبل از جنگ جهاني اول با وجود طبقات اجتماعي امكان پذير

ز ، عامل ، در حالي كه امروزه بايد عواملي را مورد استفاده قرار داد كه اين عوامل شامل ، نبود مان
و هدف است  و انگيزه ، جهانگردان را در دو گروه عمده طبقه بندي مي كنند. مكان : كارشناسان

 جهانگردي بر مبناي انگيزه هاي سفر-2 جهانگردي بر مبناي هدف سفر-1
، جهانگردان و ماموريتي جهانگردان گروه اول خود به جهانگردان هدف هاي كاري

و كنفرانس ها و فروش محصول حضور در مجامع و تجارت و كار ، جهانگردي براي كسب ي علمي
، جهانگردي ديدن و مطالعاتي ، جهانگردي مذهبي ، جهانگردي با هدف هاي مربوط به تجديد قوا
و جهانگردان ، جهانگردان آفتاب دوست و ورزشي ، هدف هاي درماني و بستگان دوستان

. تعطيالتي تقسيم مي شوند 
به: دوم جهانگردان گروه بر اساس متغيرهايي كه اصوالً مباني روان شناختي دارند اقدام

و آسايش. گردشگري مي نمايند  ، جهانگردي لذت پرستي و تهور طلبي جهانگردي ماجراجويي
 ، ، جهانگردي دوستدار طبيعت ، جهانگردي فرهنگي و تحرك جويي ، جهانگردي نوطلبي طلبي

و  . جهانگردي قومي . و انگيزه. گروه قرار دارند در اين. بايد توجه داشت كه گردشگران با عاليق
و كشور مورد نظر خود را انتخاب مي كنند  ، منطقه ، شهر حال استفاده. هاي خاص خود روستا

:كنندگان از امكانات گردشگري به سه دسته تقسيم مي شوند 
ب–الف ج گردشگران يا جهانگردان بين المل– گردشگران داخلي  ساكنين محلي–لي

:مهمترين انواع گردشگران روستايي كه هر منطقه گردشگري با آن روبروست عبارتند از
از معمولي ترين انواع گردشگراني هستند كه به منظور گذراندن: گردشگران روستايي شهري-1

ي شهرها و يا روستاها ي تعطيالت خود گردشگاه هاي اطراف شهر يا دهكده هاي گردشكاهي
و ديدني هاي ، تفرجگاه ها ن مناظر گردشگري را انتخاب مي كنند اين گردشگران از ديد

و شهري لذت مي برند  .روستايي
،: فرهنگي- گردشگران تاريخي-2 ، هنر آن دسته از گردشگران كه با هدف شناخت فرهنگ

و آثار ، معماري و صنايع دستي ، هنر ها و رسوم ، آداب ، موسيقي  تاريخي هر منطقه به آن تئاتر
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و ملل مختلف آشنا و دوست دارند از نزديك با فرهنگ منحصر به فرد اقوام مكان سفر مي كنند
، منطقه. شوند  و فرهنگي خود با آگاهي كامل ي توريست فرهنگي براي باال بردن اطالعات علمي

و خوشگذراني ي تفريح .سفر خود را انتخاب مي كند نه با انگيزه
در واقع به گردشگري اطالق مي شود كه به فعاليت هاي پرتكاپوي: گردشگري ماجراجو-3

و مخاطره آميز دست مي زنند  ،. شخصي ، كوه پيمايي ، قايقراني در رودخانه سفر به قصد شكار
و  . صخره نوردي . از موارد گردشگري ماجراجويانه است سواحل درياي خزر براي ورزش هاي.

و پرتكاپوي آبي ، پيست ها و صخره نوردي و زاگرس براي كوه نوردي ، رشته كوه هاي البرز
و گردشگر مجموعه هاي اسكي براي ورزش هاي زمستاني كه مي توانند تعداد زيادي جهانگرد

. ماجراجو را به خود جلب نمايند ،مناسب است
، گياها: گردشگران طبيعي يا اكوتوريسم-4 ، چشم با هدف استفاده از طبيعت و جانوران ن

و آرام كوهستان اقدام به سفر مي كنند و محيط هاي طبيعي ، پارك ها )3.(اندازهاي زيبا
، به دو دسته گردشگران كوهستاني كه به منظور استفاده از هواي گردشگران دوستدار طبيعت

و گرد و محيط آرام كوهستان از آن لذت مي برند و مناظر زيباي طبيعت ، جنگل شگران خنك
، تقسيم  و دريا به طور همزمان استفاده مي كنند و امكانات خشكي ساحلي كه از تسهيالت

شوند برخي از كارشناسان صنعت گرشگري متقاضيان گردشگري را به دو گروه عمده طبقه مي
. بندي مي كنند 

. گروه اول متقاضيان گردشگري با هدف هاي مربوط به تجديد قوا-
.ضيان گردشگري با هدف هاي كاري گروه دوم متقا-

، شركت و زيارتي ، بازديد كنندگان از آثار تاريخي يا اماكن متبركه گردشگران تفريحي
و گردشگري به منظور امور درماني در  و بستگان ، ديدار از اقوام كنندگان در مسابقات ورزشي

، مامو. گروه اول قرار دارند  و فروش محصول ، حضور در گردشگري براي تجارت ريتهاي كاري
و تحقيق در گروه دوم قرار دارند  ، مطالعه و انجمن هاي علمي سفر براي تجديد قوا. كنفرانس ها

و في نفسه رضايت خاطر  و بستگان هدف نهايي گردشگر يا جهانگرد است و تجديد ديدار دوستان
، بنابراين مي توان گفت تقا. گردشگر يا متقاضي را تامين مي نمايد ضاي سفر براي تجديد قوا

؛ است در مقابل تقاضا براي  و به عبارت ديگر تقاضاي نهايي مانند تقاضا براي كاالي مصرفي است
و تقاضا براي آن در واقع تقاضاي مشتق شده مي باشد  سفر كاري همچون كاالي سرمايه اي است

) .6(
ي پايدار روستايي  نقش صنعت توريسم در توسعه

و متنوع ترين صنعت در دنيا به حساب مي آيد صنعت توريسم . به عنوان بزرگترين
، رشد بخش ، اشتغال زايي بسياري از كشورها اين صنعت پويا را به عنوان منبع اصلي در آمد
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ي ساختار زير بنايي مي دانند و توسعه و. خصوصي صنعت توريسم امروزه به قدري در توسعه
. رد كه برنامه ريزان آن را صنعت نامرئي نام نهادند سند چشم انداز كشورها اهميت دا

و ايجاد منابع امروزه اين عملكرد يكي از جنبه هاي مورد توجه در مديريت روستايي
ي روستاها مي باشد در سال هاي اخير متاسفانه ديدگاه  ي امور پرهزينه پايدار اقتصادي براي اداره

ي مديريت رو و بخشداري ها برنامه ريزي حاكم بر مجموعه ستايي كشورمان به ويژه در دهياري ها
با توجه به بروز مشكالت متعدد به لحاظ اجراي. بيش از حد به طرح ريزي روستايي بوده است 

، شايسته است رويكردهاي  و نيز عدم توجيه اقتصادي طراحي كالبدي و ناپايداري برنامه هاي فوق
و ي برنامه ريزي . توسعه در ساختار روستاها مورد مطالعه قرار گيرد جديد اقتصادي در زمينه

توريسم روستايي به عنوان مكانيسم پايدار اقتصادي با گردش مالي باال در روستاها داراي
و قابليت جذب گردشگري سال هاي بسياري است كه در كشورهاي توسعه يافته به عنوان  توانايي

و در كشورهاي در حال  توسعه به عنوان يكي از محورهاي ويژه جهت يك منبع اقتصادي مطمئن
و روستايي به صورت ويژه مورد توجه مديريت روستايي قرار گرفته است  نيل به توسعه اقتصادي

).2(
و توسعه توسعه پايدار را چنين) كميسيون براتلند( كميسيون جهاني محيط زيست

:تعريف كرده است 
ن آسيب رساندن به توانايي هاي نسل آتي تامين كند توسعه اي كه نياز هاي نسل فعلي را بدو«
).8(«

و و محيط زيست بسيار حساس بوده اين واقعيت آشكارا بيانگر آن است كه تعادل بين توريسم
و مديريت پايدار منابع گردشگري ضروري است  در. حفظ اين تعادل از طريق برنامه ريزي مناسب

، ايج و واقع هدف توريسم روستايي پايدار ، ساكنين محلي اد نوعي تعادل بين مكان گردشگري
ي اول اهميت. صنعت توريسم است  ي صنعت توريسم در درجه ، توسعه در حاليكه در گذشته

. بود 
ي پايدار به عنوان روشي تازه مطرح مي شود كه جوامع ، توسعه در سال هاي كنوني

ا مي ، عدالت ي سطح زندگي و حفظ منابع بينديشند توانند بدان وسيله درباره ).جتماعي
English toarist Board 2000 ) ي پايدار شامل -1: در اين ارتباط مراحل اساسي در توسعه

و اجتماعي2پايداري زيست محيطي مي-3 پايداري عوامل فرهنگي تواند پايداري عوامل اقتصادي
ي فرآيندها قرار گيرد  )10.(سرلوحه
، با در نظر گرفتن اين موضوع برنامه ريزان اقتصادي از توريسم به عنوان يك بايد گفت

و پايندگي نيز مطرح مي شود  ي پايدار ي توسعه و مسئله اصطالح توريسم. صنعت نام مي برند
و تفاسير  و توانسته است معاني روستايي پايدار به تازگي وارد ادبيات علمي جهان شده است
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اين اصطالح بيان توانايي هاي هر منطقه است كه مي تواند در هر حال. متعددي رامطرح كند
و آسيب. مقصد جهان گردان قرار گيرد  و مناطق مختلف بايد بتوانند خود را در برابر تهديد ها

و بهره برداران مصون كنند . هاي جديد استفاده كنندگان
، در واقع توريسم روستايي پايدار مي تواند تغييرات كيفي نظام اجتماع ، اقتصادي ي
و كيفيت زندگي روستاييان فراهم نمايد و توزيع درآمد را به جهت بهبود را. فرهنگي و فرآيندي

 اجتماعي براي پاسخگويي به نيازهاي–طراحي كند كه در جهت افزايش توانايي هاي انساني
ي فضاي مورد نظر باشد–انساني . اجتماعي در محدوده

ل باالي صنعت توريسم در اجتماعات روستايي از جمله منابع حال با توجه به پتانسي
و پوشش گياهي( طبيعي ، جنگل ها ،–منابع آبي ، زندگي جانوري  اكوسيستم هاي كوهستاني

و فضاهاي و بيابان هاو اقليم ، غارهاي طبيعي كوه ها و ذخاير ، معادن چشمه هاي آب گرم
تا( منابع فرهنگي) روستايي ويژه  ، اماكن و زيارتگاه هاي مقدس و باستاني اماكن مذهبي ريخ

و بازي هاي  ، رقص ، موسيقي ، شيوه هاي معيشتي ، فستيوال هاي فرهنگي و رسوم محلي آداب
و پوشش مردم محلي به عنوان يك جاذبه  ، لباس ،(، جاذبه هاي ويژه) محلي پارك هاي طبيعي

و  . اكواريوم . ، طبيعي. ي فعاليت هاي موزه هاي تاريخي ، دامنه ، پيست هاي ورزشي ، هنري
و گردشگري در مناطق روستايي و) تفريحي ، مي توان اميدوار بود كه اين صنعت با قابليت ها

.پتانسيل هاي باال به عنوان سرمايه اي عظيم در توسعه پايدار نقش موثري مطرح نمايد

و صنعت توريسم  پيوند جغرافياي نو
، روابط متقابل ميان«: ريف جغرافياي نو از دكتر حسين شكوئي با توجه به تع جغرافيا

و ساختاري مطالعه مي كند  و مكان را با ميانجيگري فرايندهاي نهادي و يا انسان و محيط » انسان
مي توان گفت نظريه پردازان معروف جغرافيا در تحليل پديده هاي جغرافيايي هيچگاه به دنبال

، اقتصادي يك دليل نمي گرد و ساختارهاي نظام هاي اجتماعي ند بلكه با اساس قرار دادن نهادها
و مولفه هاي گوناگون مي دانند  ي جغرافيايي را حاصل عوامل ، هر پديده و فرهنگي و.، سياسي

شايد يكي از اين عوامل موثر امروزي صنعت توريسم باشد كه يكي از گرايش هاي علم جغرافيا را
، رازگشايي اساسي از عملكرد ساختارهاي جوامع. است طراحي كرده  در واقع رازگشايي از توريسم

)4.(كه در هر مكان واقعيت هاي خاص خود را مطرح مي كند. مي باشد 
از آنجايي كه انسان قسمتي از اوقات فراغت خويش را در بستر طبيعت سپري مي نمايد؛

و از آنجايي محيط طبيعي بر اثر گذران اوقات فراغت انسا و تحوالتي مي گردد ن دستخوش تغيير
و محيط مي كه علم جغرافيا بنا بر ماهيت خويش به بررسي پديده هاي ناشي از روابط انسان

و آشكار  و فعاليت هاي توريستي واضح و كاركردي ميان جغرافيا ؛ نهايتاً ارتباط ساختاري پردازد
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بر. مي گردد و توريسم به منظور سفري كوتاه و بدون انسان و مكان تكيه دارد دو عامل انسان
و از سوي ديگر جغرافيا به دو عامل  محيط چنين واژه ايي اساساً نمي تواند واقعيت داشته باشد

و كنش متقابل توجه دارد  و محيط بنابراين از بررسي چنين مجموعه اي پيوند ميان. انسان
و آشكار و صنعت توريسم كامالً روشن . مي شود جغرافيا

و توريسم روستايي  برنامه ريزي اشتغال
:در رابطه با توريسم روستايي سه نوع اشتغال شناسايي شده است كه عبارتند از

.اشتغال مستقيم حاصل از هزينه هاي انجام شده براي تسهيالت توريسم/ نخست
گر/ دوم و بازرگاني متاثر از جهان ي ثانويه اشتغال غير مستقيم در بخش تجارت دي به يك شيوه

و بانك ها  ، صنايع دستي و نقل محلي .؛ نظير حمل
از/ سوم و گردش پول است كه ساكنان محلي اشتغال تشويق كه ناشي از تزريق سرمايه

)11.(درآمدهاي توريستي خود به دست مي آورند 
ي كلي در موضوع ي توريسم مي توان چند نتيجه اشتغال از مطالعات موجود درباره

:گرفت كه عبارتند از 
و ايجاد اشتغال وجود دارد به اين-1  ارتباط تنگاتنگ اما ناكامي ميان آثار درآمد زايي توريستي

. معنا كه بازدهي باالي صنعت توريسم مستقيماً به طور متناوب با بيشتر مشاغل مطابقت ندارد
د-2 .زيرا برخي انواع آن كار برتر هستند.هد نوع فعاليت توريستي اشتغال را تحت تاثير قرار مي
. توريسم ممكن است كه واقعاً شاغلين در بخش هاي اقتصادي را جذب كند-3

 چالش هاي برنامه ريزي توريسم روستايي در ايران
، نظام ي كم ايران در امر برنامه ريزي توريسم روستايي ، با وجود سابقه در حال حاضر

، با چالش هايي برنامه ريزي ايران به و برنامه ريزي توسعه توريسم روستايي به طور اخص  طور اعم
: مواجه مي باشد كه مي توان اهم آنها را به شرح زير طبقه بندي نمود

 چالش هاي مربوط به فضاي برنامه ريزي-1
و تنظيم برنامه-2  چالش هاي مربوط به تهيه
و تصحي-3 و نظارت ح برنامه چالش هاي مربوط به اجرا
 چالش هاي مربوط به فضاي برنامه ريزي-1

و و اجتماعي ، فرهنگي و عوامل سياسي فضاي برنامه ريزي به مجموعه اي از شرايط
را. اقتصادي اطالق مي شود كه خارج از نظام برنامه ريزي تعيين مي شود  اين مجموعه زمينه اي
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و اجراي موفقيت آميز آن را فراهم مي سازد كه در شرايط مناسب امر برنامه ريزي را امكان پذير
:اهم مسايل. ميسر مي سازد 

و-1-1  عدم پذيرش ضرورت برنامه ريزي توريسم روستايي در مجموعه مديريت سياسي كشور
و حمايت كافي از نظام برنامه ريزي . عزم راسخ مسيولين در ارشاد

تو-2-1 و راهبردهاي اساسي و مشخص نبودن هدف هاي كلي ، اجتماعي ي اقتصادي سعه
و: فرهنگي از قبيل  و شكل مورد قبول بنيان ها و تعاوني ، خصوصي قلمرو فعاليت هاي دولتي

و تعيين حدود مشاركت مردم  .ساختار اقتصادي جامعه
و روابط بين الملل-3-1 . نامشخص بودن جايگاه كشور در اقتصاد توريسم جهاني
و تنظيم برنامه چالش هاي مربوط به تهيه-2

و ي تهيه مشكالت عمده اي كه در نظام برنامه ريزي توريسم روستايي كشور در زمينه
:تنظيم برنامه وجود دارد به شرح زير مي باشد 

و فني الزم براي برنامه ريزي به علت مشكالت موجود در نظام هاي-1-2  فقدان توان اداري
و كمبود نيروي انساني و انگيزشي .متخصص مديريت

و مقررات ناظر بر نظام-2-2  عدم پيش بيني برنامه ريزي فضايي توريسم روستايي در قوانين
، ميان و مشخص نبودن ارتباط اين نوع از برنامه ريزي با برنامه ريزي هاي بلند مدت برنامه ريزي

و منطقه اي  .مدت
ا-3-2 سالمي روستايي با نظام برنامه فقدان پيوند سازمان يافته ما بين نظام تشكيالت شوراهاي

و مشاركت  ي دخالت و نارسايي هاي متعدد در شيوه هاي اجرايي، نحوه و وجود ابهامت ريز كشور
 شورا ها در امر برنامه ريزي توريسم روستايي

ي مشاركت مردم در مراحل مختلف برنامه ريزي هاي توريسم روستايي-4-2  مشخص نبودن نحوه
ب-3 و تصحيح برنامه چالش هاي مربوط ، نظارت ه اجرا

:اهم مشكالت نظام برنامه ريزي توريسم روستايي در اين زمينه به شرح زير مي باشد
كه-1-3 و ظرفيت اقتصادي كشور، ي محلي با توان اجرايي عدم تناسب برنامه هاي تدوين شده

.منجر به ايجاد مشكالت عمده در اجراي آن مي گردد 
.ي تبعيت از نظم برنامه اي در سطوح مختلف اجرايي ضعف مباني فرهنگ-2-3
و-3-3  كمبود توان فني الزم براي اجراي برنامه به علت مشكالت موجود در نظام هاي مديريت

و كمبود نيروي انساني متخصص .انگيزش
و مشخص نبودن-4-3  عدم مشاركت فعال مردم در اجراي برنامه هاي عملياتي توريسم روستايي

.م هاي الزم براي اين مشاركت مكانيز
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5-3-، و مسؤوليت هاي برنامه ريزي ، ابهام در حدود وظايف  نارسايي در سيستم نظارتي موجود
و ضعف نظارت در سلسله مراتب نظارت قانوني ، عدم قاطعيت در اجراي وظايف و اجرايي .نظارتي

گ-6-3 و ، گزارش هاي نظارتي ها ناپيوستگي بين تخصيص اعتبارات .زارش هاي عملكرد برنامه
و تجديد نظر در برنامه هاي توريسم-7-3 و ابزارهاي الزم براي تصحيح  فقدان محمل هاي قانوني

 روستايي
ي پايدار روستايي و محدويت هاي توريسم روستايي براي رسيدن به توسعه  تنگناها

، مراقبت هاي زيست-1 مي هزينه هاي حمايتي روستا مثل تامين خدمات دهد محيطي را افزايش
.

و احتياج-2 و كاربري هاي مختلف،زمان بر بوده  در طرح ريزي روستايي ايجاد تاسيسات زير بنايي
ي دستگاه هاي اجرايي دارد .به هماهنگي كليه

و اختالف فرهنگي موجب از بين رفتن وحدت-3 ي روستايي  با توجه به بافت بومي جامعه
.ها مي شود اجتماعي فرهنگي روستا

و آسيب پذير نمايد-4 و تراكم مي تواند قابليت هاي روستا را سريع مصرف . تمركز جمعيت
را-5 و مسكن  در برنامه ريزي مسكن تفاوت هاي ساختاري جديد همچون افزايش قيمت زمين

.فراهم مي سازد
فص-6 ، فعاليت هاي اقتصادي را در و سلسله مراتب هم هماهنگي ترتيبي مشاغل ول مختلف بر

.مي زند 
و بهره وري-7 و محيط زيست را آلوده كرده  آلودگي هاي زيست محيطي قابليت پدولوژيكي خاك

.محيط را در اقتصاد كشاورزي كاهش مي دهد
و خصوصي مطرح-8 شكل نظام بهره برداري تجاري  تيپ غالب نظام هاي بهره برداري زمين را به

.مي كند

و قابلي ي پايدار روستايي توان ها ت هاي توريسم روستايي براي رسيدن به توسعه
و تحوالت-1 و امكانات ، به سبب افزايش در آمد  بازگشت جمعيت مهاجرت كرده از روستا

.فرهنگي
. از اقتصاد خدماتي موجود حمايت مي كند-2
م-3 و بومي گسترده و اقتصاد جوامع محلي .ي شود تنوع ساختار اقتصاد محلي بيشتر
و آباداني محيط زيست طبيعي روستا گسترش-4 و حمايت ي حفظ ، انگيزه  با افزايش درآمد

.يابد مي
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و حرفه هاي-5 ، صنايع و نقل  از فعاليت هاي وضع موجود خدماتي در روستا مثل سيستم حمل
و سنتي روستايي حمايت مي شود .بومي

از-6 و جديد در روستا . بين مي رود تمايز بين بافت قديم
و مراقبت مي گردد-7 و بناهاي با ارزش حفظ و معماري . آثار تاريخي
و فراغتي در ساختار روستا شكل مي گيرد-8 . امكانات جديد فرهنگي تفريحي
شد-9 ، به اجرايي شدن اين طرح ريزي ها كمك شايان توجهي خواهد  نظر به طرح هاي كالبدي
.

حف-10 شد توجه ويژه به مناطق و تفرجگاه ها خواهد و مزارع ، باغ ها .اظت شده
به-11 و اختالف در آمد بين روستائيان  در آمد متوسط روستائياني كه مشاغل خرد دارند افزايش

.حداقل مي رسد
و رسوم هاي محلي تقويت به منطقه صادر مي شود-12 و آداب و سنتي . فرهنگ بومي
ا-13 و زمينه تعميم صحيح آن را فراهم مي سازد ايجاد الگوهاي مناسب انساني .قتصادي
و مشاركت اجتماعي كمك مي نمايد-14 ي روستايي . به نقش زنان در توسعه
و چند منظوره دنبال مي كند-15 و خارجي را پر رنگ . نقش سرمايه گذاري داخلي
و- 16 و خدمات است و كشاورزي ي صنعت ارتباط متقابل مكمل فعاليت هاي اقتصادي در زمينه

. را بين بخش هاي مختلف اقتصادي فراهم مي نمايد

و توصيه ها  پيشنهاد ها
و قابليت-1 و بين المللي براي معرفي توان ها و برنامه ريزي رسانه هاي داخلي  جلب همكاري

و انساني .هاي گردشگري طبيعي
ع-2 .الي برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي گردشگري در موسسات آموزش
ي سرمايه گذاري در مناطق-3 . بررسي امكانات مشاركت بخش خصوصي در زمينه
ي گردشگري-4 و قطب هاي برجسته ، نقاط و برنامه ريزي جديد بر مناطق آزاد كشور .شناسايي
ي مناطق كشور-5 ي طرح هاي تفصيلي مديريت گردشگري روستايي براي همه . تهيه
و گسترش رشته هاي-6 و تخصصي كردن توريسم روستايي ايجاد . مربوط در دانشگاه ها

و اقداماتي كه كشورهاي و توجه به فرهنگ و اجتماعي و نهايتا ًحركت در راستاي اصول علمي
و موفق بوده اند .ديگر در زمينه جذب توريسم روستايي داشته
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:منابع فارسي
، مترجما-1 و منطقه ، برنامه ريزي توريسم در سطح ملي ، محمد زاهدي ن دكتر بهرام رنجبريان

، ، جهاد دانشگاهي  1379اصفهان
و برنامه ريزي كشور-2 ، سازمان مديريت ، مطالعات آمايش سرزمين و توسعه پايدار  دفتر آمايش
،1383 

و صنعت توريسم-3 ، جغرافيا ، علي اصغر ،. رضواني  1379انتشارات دانشگاه پيام نور
، حسي-4 ، شكوئي ، انتشارات گيتاشناسي و مكتبهاي جغرافيايي ، فلسفه هاي محيطي  1384ن
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