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دهستان مطالعه موردي ( توریسم در برنامه ریزي نواحی روستایی بررسی تأثیرات

  )شهرستان فردوس ،باغستان
  3غالمرضا یونسی 2صادقی ... حجت ا،  1محمود فال سلیمان

 mm_fall@yahoo.comعضو هیئت علمی گروه جغرافیا دانشگاه بیرجند، 1
  sadeghi8422@yahoo.comوبی، دفتر روستایی استانداري خراسان جن ارشد کارشناس2

  Reza.unosi@gmail.comکارشناس ارشد برنامه ریزي روستایی استانداري خراسان جنوبی، 3
  
  

برخورداري روستاهاي ایران از جاذبه هاي طبیعی، منابع و پتانسیل هاي اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی، التزامی در توسعه  -  چکیده
هدف در این تحقیق شناسایی محدودیت ها و ظرفیت هاي توریسم روستایی در قالب یک مطالعه مورد ي بر . دتوریسم روستایی به شمار می رو

مستعد بودن و آماده بودن منطقه جهت سرمایه که  نمونه انتخاب شده نشانگر این است 70بدست آمده از نتایج  . می باشد SWOTاساس مدل 
 ناکافی و بودن ، نامناسب)قوت ها(روستاییان  بین در مشارکت و همکاري حس و روستا ممرد بین در سواد و آگاهی باالي ، سطحگذاري
، )فرصت ها( افزایش انگیزه براي مسافرت و تفریح در بین مردم شهري و مردم حومه، )ضعف ها( رفاهی و اقامتی تجهیزات و  تسهیالت بودن

از جمله راهبردهاي ارائه شده براي . فیت ها و محدودیت هاي مهم می باشند، از جمله ظر)تهدیدات( افزایش قیمت زمین و بورس بازي زمین
بازنگري به نحوه سرمایه گذاري و توزیع توسعه توریسم در روستاي مورد مطالعه و بصورت کلی توریسم روستایی نیز می توان به مواردي مانند 

 ،آموزش و اطالع رسانی تأکید بر توسعه توریسم طبیعیرکت مردم،، مشازمینه سازي و بهره برداري از حمایت هاي بخش خصوصی ،امکانات
  . اشاره کرد ایجاد هماهنگی بین نهادها، گسترش توریسم کشارزي

  .توریسم، برنامه ریزي، توسعه روستایی - ها کلید واژه
 

 مقدمه .1
مهمترین عوامل عمران ناحیه اي است  از گردشگري که

سعه اقتصادي در سطح فعالیتی متعادل کننده است که موجب تو
سطح افزایش  مد و همچنینآ رمنطقه اي شده و توزیع عادالنه د

   ].1[اشتغال را به دنبال دارد
 يزیبرنامه ر یکی .است يزیدو نوع برنامه ر ازمندین يگردشگر

 يزیو برنامه ر یطیمح ستیو ز يکه شامل ابعاد اقتصاد یکیزیف
دو  نیا. باشد یم یو فرهنگ یکه شامل ابعاد اجتماع یکیزیف ریغ

 .به صورت تواٌمان و به موازات هم باشند دیبا يزینوع برنامه ر
را  يدر صنعت گردشگر يگذار هیسرما نسکپیادوارد ا ].2[

داند و نقش حکومت ها را در جهت  یم داریو پا ایهمواره پو
توجه به  ].3[ .ندیب یم یاساس يگردشگر ندهیآثار و آ ییشناسا

به بعد . م 1950 يار دهه ها ییتاروس يموضوع گردشگر
 نهیدر زم شتریب .م 1970و  1960 يو در دهه ها افتیگسترش 

مورد توجه قرار  یکشاورزان و جوامع محل يبرا ییاقتصاد روستا
 يو صاحب نظران در کشورها زانیو تا به حال برنامه ر ]4[گرفت

ها و  تیفعال ،گوناگون يمختلف با ارائه راهبردها و راهکارها
 ست،یجذب تور نهیدر فراهم کردن زم ياقدامات گسترده ا

نکته . انجام داده اند یستیتور يها تیتوسعه و گسترش فعال
ملل  يبرا یمناسب يدر واقع موتور اقتصاد سمیتور نکهیا گرید

درصد از  11 سمیصنعت تور. و درحال توسعه است افتهیتوسعه 
 200از  شیدهد، ب یم لیجهان را تشک یناخالص داخل دیتول
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کل  صددر8کند که  یم یبانیشغل را در جهان پشت ونیلیم
 عتیطب یپک و لپ دهیعق بربنا  ].5[شود یاشتغال را شامل م

و در هم  دهیچیاز عوامل پ متاثر ،يدر هر جامعه ا يگردشگر
است  ییایجغراف يها یژگیو نیو همچن يو اقتصاد یاسیبافته س
امروزه بدالیلی مانند  ].6[کند یرا مجذوب خود م گرانیکه د

مهاجرت هاي زیاد روستاییان و کاهش درآمد کشاورزي نیاز به 
اقتصادي که مکمل کشاورزي باشد احساس می شود تا روستا 
بتواند حیاتی دوباره بیابد تا به منظور توسعه پایدار روستایی، 

فراهم آید، که » معیشت پایدار«امکان بهره مندي روستاییان از 
را به » رضایتمندي روستایی«و » کیفیت زندگی«بود این خود به
از سویی دیگر، برنامه ریزي توسعه روستایی، نیازمند . همراه دارد

فرآیند ارزیابی و بازنگري در حوزه اندیشه انتقادي توسعه 
روستایی است تا امکان شکل گیري بهترین راهکار هاي مداخله 

ل از روند برنامه مدي نتایج حاصآدر نواحی روستایی، براي کار
التفات به جایگاه صنعت توریسم در . ریزي توسعه فراهم آید

توسعه روستایی، از آن رو اهمیت دارد که می توان با بهره گیري 
مناسب از منابع طبیعی و انسانی، عالوه بر امکان رشد اقتصادي، 
به ترویج بخش کشاورزي و تولید صنایع دستی محلی پرداخت و 

بهبود شرایط زیست محیطی و پاسداشت مواریث گامی در مسیر 
در این  .فرهنگی بومی و آداب و رسوم محلی در روستاها برداشت

تحقیق تالش شده است تا با بررسی، ارزیابی و بازنگري تأثیرات 
مثبت و تبعات منفی گسترش توریسم در نواحی روستایی و با 

کارگیري  بیان روند توسعه روستایی پایدار، امکان تعمیم و به
زیابی توریسم نتایج این پژوهش براي فرآیند برنامه ریزي و ار

  .، فراهم شودیروستای
  

  متن اصلی .2

روش زمینه یابی با (روش هاي پیمایش  در این تحقیق از
آثار و ، توصیفی -و روش تحلیلی) هدف هاي توصیفی و اکتشافی

پیامدهاي اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی و محیطی در نواحی 
در مرحله بعد با توجه به اطالعات . ایی استفاده شده استروست

ثانویه موجود، به بررسی چگونگی وضعیت توریسم و تأثیرات آن 
در جامعه مورد مطالعه پرداخته شده و سپس به منظور جلوگیري 
از مخفی ماندن در این تحقیق روش اکتشافی مورد استفاده قرار 

یه و تحلیل هاي آماري در نهایت با توجه به تجز. گرفته است
اطالعات جمع آوري شده و برنامه ریزي راهبردي به وسیله مدل 

SWOT  راهبردهاي مناسب براي توسعه توریسم در منطقه مورد
مطالعه ارائه گردیده و از روش تحقیق کاربردي استفاده شده 

  .است

جامعه آماري مورد مطالعه در این تحقیق عبارت اند از خانواده 
دستگاه ها و نهادهاي  روستاي باغستان، مسئوالن هاي ساکن

 7الزم به ذکر است که در این دهستان تعداد . مرتبط با روستا
که . خانوار می باشد 400روستا وجود دارد که در مجموع داراي 

به منظور . از کل این خانواده ها مصاحبه به عمل آمده است
برآوردي از  انتخاب نمونه از بین گردشگران، در طی یک هفته

 تمیزان ورود گردشگران به این ناحیه از مسئوالن مرتبط به دس
را شامل  نفر 700که تعداد ، آورده شد و سپس از میانگین آن ها

گفتنی . به عنوان نمونه انتخاب گردیدنفر 70تعداد ، می شود
به علت اینکه تعدادشان کم بود، سعی  ،است در مورد مسئوالن
  .ها پرسش نامه تهیه گرددشد تا براي همگی آن 

باغستان، مرکز دهستان باغستان از توابع بخش مرکزي 
کیلومتري شمال شرقی  15شهرستان فردوس بوده و در فاصله 

شهر فردوس در دامنه رشته کوه هاي کالت در استان خراسان 
  .جنوبی واقع شده است

روستایی فرآیندي است که منجر به ارتقاي توانایی  توسعه
ان براي کنترل محیط شان بشود و خاستگاه آن کاربرد روستایی
بنابراین،  .باشد که این گونه کنترل را تضمین می کند يوسیع تر

توسعه روستایی پدیده اي است که مؤلفه هاي نهادي، اجتماعی، 
که می بایست به  اقتصادي، تکنولوژیکی و فیزیکی رافرهنگی، 

ود کیفیت زندگی طور همه جانبه ارتقا یابند تا زمینه بهب
  .بر می گیرد در ،اجتماعی و اقتصادي ساکنان روستا فراهم گردد

در این قسمت با توجه به پرسش هاي اصلی و فرضیه تحقیق، 
به تبیین تغییرات اجتماعی، اقتصادي، محیطی در جهت 

در این زیرشاخص ها به . گسترش توریسم پرداخته شده است
مربوط به موضوع  بیان نقاط قوت و ضعف در پژوهش هاي

و آزمون آن پرداخته  H1در برابر فرضیه  H0تحقیق و ارائه فرضیه
نتایج نظرسنجی ها بر اساس آزمون هاي آماري . شده است

  .کندال و گاما صورت گرفته است
H0=  رابطه معنا داري بین گسترش توریسم در نواحی

 روستایی در بروز تغییرات اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و محیطی
  .نواحی روستایی وجود ندارد

H1 =  رابطه معنا داري بین گسترش توریسم در نواحی
روستایی در بروز تغییرات اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و محیطی 

  .نواحی روستایی وجود دارد
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به منظور بررسی متغیرهاي مختلف اقتصادي و اجتماعی و 
در  فرهنگی، در ادامه به بیان فرضیات فرعی و آزمون آن ها

  .تحقیق پرداخته شده است
  تبیین رابطه بین توریسم و مؤلفه هاي اقتصادي -1جدول 

  
  قیتحق يها افتهی:منبع

  اجتماعی -تبیین رابطه بین توریسم و مؤلفه هاي فرهنگی -2جدول

  
  قیتحق يها افتهی:منبع
  محیطی- اجتماعیتبیین رابطه بین توریسم و مؤلفه هاي  -3جدول

  
  تحقیقیافته هاي :منبع

شـاخص   29بر این اساس مـی تـوان گفـت کـه از مجمـوع      
اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، محیطی مـورد بررسـی بـه منظـور     

شاخص و از دیـدگاه   16مطالعه تأثیرات توریسم از دیدگاه مردم، 
  .شاخص مورد تأیید قرار گرفته است 18مسئوالن 

 
براي توسعه صنعت توریسم در  SWOTتجزیه و تحلیل 

  اغستانمنطقه ب

بر اساس جداول درج شده و با توجه به مزایا و پتانسیل هاي 
متعدد و نیز برخی از محدودیت ها، می توان با برنامه ریزي و 

توسعه مکان هاي اقامتی و رفاهی، مراکز بین راهی، مراکز درمانی 
بهداشتی، مراکز اطالعات براي گردشگران، و تجهیز مسیرهاي 

اقدامات مؤثري در زمینه توسعه توریستی روستایی دست به 
با  SWOTاز این رو با شیوه ي تجزیه و تحلیل  .توریسم زد

شناسایی قوت ها،فرصت ها، ضعف ها و تهدید ها، می توان 
موضوعات مسائلی را که براي آینده اولویت و اهمیت بیشتري 
دارد، و اهداف نهایی و راهبردهاي مناسب توسعه توریسم را بر 

ستنتاج کرد که در ادامه به تبیین آن ها پرداخته اساس آن ها ا
  .می شود

  توریسم روستایی) نهایی(تدوین اهداف راهبرد

موارد زیر براي توسعه توریسم در ناحیه مورد مطالعه به عنوان 
  :اهداف راهبردي و نهایی مورد توجه قرار گرفته اند

ایجاد اشتغال، درآمد، (دستیابی به اهداف توسعه روستایی -1
مالحظات اکولوژیکی و  -2.)امنیت، مشارکت مردم و مانند این ها

کاهش مخاطرات (زیست محیطی توریسم در ناحیه مورد مطالعه
طبیعی و اجتماعی، فرهنگی و تقویت آثار مثبت توریسم در طول 

استفاده از منابع و امکانات موجود و  - 3،)فرآیند برنامه ریزي
دار روستایی از قبیل جاذبه ها، بالقوه به منظور توسعه توریسم پای

امکانات و خدمات، منابع انسانی و محیطی و نیازهاي دیگر 
بهینه ساختن و توزیع مناسب منافع اقتصادي و  -4گردشگران،

از قبیل درآمد، (اجتماعی توریسم در بین ساکنان روستاها
  .)اشتغال، و مانند این ها

 باغستان در منطقه SWOTرویکرد عوامل راهبردي  -4جدول 
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 قیتحق يها افتهی:منبع
  تنظیم راهبردهاي اساسی توسعه توریسم روستایی

رهیافت هایی که توریسم را به عنوان نوعی راهبرد براي 
نواحی روستایی به کار می گیرند، سعی دارند از طریق گسترش و 
بسط توریسم به عنوان جایگزینی براي فعالیت هاي کشاورزي، 

  :ددو رویکرد را دنبال کن
 و  ،توریسم روستایی به عنوان راهبرد توسعه -1
 .متحول سازي نواحی روستایی کمتر توسعه یافته -2

تنظیم راهبردهاي اساسی توسعه توریسم بر اساس اهداف 
عالوه بر این، باید توجه شود . است) استراتژیک(نهایی و راهبردي 

که این راهبردها با هدف برطرف ساختن نیازهاي روستاییان و 
گران و کاهش مخاطرات اکولوژیکی ناشی از توریسم در گردش

در ادامه، راهبردهاي . محیط هاي روستایی در نظر گرفته شوند
فرهنگی، محیطی و  - اساسی در  چهار بعد اقتصادي ، اجتماعی

  .نهادي بیان می گردند
راهبردهاي اقتصادي به منظور توسعه توریسم در دهستان 

  باغستان
رداري از حمایت هاي بخش زمینه سازي و بهره ب .1

خصوصی و کارآفرینان، براي سرمایه گذاري در صنعت توریسم 
در دهستان باغستان از طریق شفاف سازي سیاست هاي دولتی و 
برنامه هاي محلی، نحوه دریافت مالیات و پرداخت یارانه و 

 .تسهیالت بانکی و مانند این ها
لیت ها و خدمات توریستی به تنوع بخشی به امکانات، فعا .2
جلب رضایت گردشگران و بالطبع افزایش تعداد گردشگران منظور

در دهستان باغستان و همچنین به کارگیري طبقات مختلف 
 .مردم روستاها در فعالیت هاي متنوع  و مختلف

بازنگري به نحوه سرمایه گذاري و توزیع امکانات، خدمات  .3
تخصیص مجدد این نوع  و تسهیالت توریستی و اولویت دهی

امکانات به نواحی روستایی با قابلیت باال و متوسط جذب 
 گردشگر، همانند دهستان باغستان

توسعه سرمایه «برگزاري همایش ها و نشست هاي  .4
به همت شوراي شهر » گذاري در صنعت توریسم روستایی

دهستان یا سایر دستگاه ها و مسئوالن ذي ربط و کارآفرینان؛ 
رمایه گذاران  و ایجاد تسهیالت و امتیازات ویژه دعوت از س

سرمایه گذاري در زمینه احداث مجتمع هاي اقامتی، تأسیسات 
تفریحی همچون پارك هاي تفریحی، ایجاد زمین هاي ورزشی و 

 .مؤسسات آموزشی و علمی
 
  

راهبردهاي اجتماعی، فرهنگی با هدف توسعه توریسم  در 
  دهستان باغستان

ه شویق مردم به مشارکت در جهت توسعزمینه سازي و ت .1
و تسهیالت مختلف توریستی و کسب  زیرساخت ها، تجهیزات

درآمد از این طریق و همچنین استفاده از مشارکت بخش 
خصوصی در زمینه هایی که مردم نمی توانند به مشارکت و یا 

 .سرمایه گذاري بپردازند
ان در بهره گیري بهینه و هدفمند از افزایش انگیزه مسافر .2

بین طبقه شهرنشین و نیز نزدیکی با مراکز شهري در جهت بهره 
برداري از جاذبه ها و فرآورده هاي توریستی روستایی به منظور 

 .ایجاد اشتغال و درآمد براي ساکنان روستاهاي مورد مطالعه
ضمن بازنگري به نوع و نحوه بهره گیري از مشارکت هاي  .3

رح ها و تجهیز مناطق مردمی در توسعه و تهیه و اجراي ط
الزم است اقداماتی جدي از طرف نیروهاي رد مطالعه،روستایی مو

متخصص و نهادهاي مختلف در جهت احیا و توسعه این مناطق 
 .صورت گیرد

آموزش و اطالع رسانی به مردم در نحوه برخورد با گردشگر  .4
و گردشگري در روستاهاي مورد مطالعه، به منظور جلوگیري از 

ن گردشگران و مردم، می باید به گردشگران در زمینه تعارض بی
فرهنگ و آداب و رسوم، مکان هاي خاص و سایر موارد آموزش 

  .داده شود
راهبردهاي محیطی و کالبدي به منظور توسعه توریسم در 

  دهستان باغستان
م به دلیل وجود ستأکید بر توسعه توریسم طبیعی و اکوتوری .1

ین نوع توریسم در روستاهاي مزیت هاي نسبی  براي توسعه ا
 .مورد مطالعه

توسعه و تجهیز مسیرهاي توریستی باغستان و ایجاد نصب  .2
تدوین دفترچه هاي  و عالئم، قوانین و مقررات در این مکان ها
 راهنما براي گردشگران و آموزش آن ها

شناسایی و بهره گیري از جاذبه ها، فرآورده ها و دیگر  .3
 .ن نواحی مزیت هاي نسبی توریستی ای

تمرکز عمده فعالیت هاي توریستی بر بهره برداري از منابع  .4
و جاذبه هاي موجود و بی استفاده توریستی همانند چشم اندازها، 
ارتفاعات و فضاي سبز و نظایر این ها به منظور کسب درآمد و 

 .ایجاد اشتغال و توسعه روستایی
ي توسعه و گسترش توریسم کشارزي به منظور بهره بردار .5

مناسب از مناظر، مزارع و باغ هاي روستایی در جهت کسب 
  .درآمد و نیز جلوگیري از تخریب مزارع و پوشش گیاهی
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راهبردهاي نهادي به منظور توسعه توریسم در دهستان 
  باغستان

تنوع بخشی و توسعه برنامه هاي تبلیغاتی براي معرفی  .1
ماري و جاذبه هاي طبیعی و انسانی، خصوصیات بارز فرهنگی، مع

آداب و رسوم روستایی این دهستان در شهر فردوس و مرکز 
استان و شرکت در سایر جشنواره ها و نمایشگاه ها به طور 

 .فعاالنه
استفاده از  نیروي متخصص و باتجربه به منظور ایجاد  .2

تشکل هاي تعاونی مردمی و همچنین ترویج و آموزش توریسم از 
 .مورد مطالعه منطقه دمطریق نشست ها و جلسات مختلف با مر

قوانین و مقررات در جهت  ،بهره برداري از توان تشکیالتی .1
کاهش مخاطرات و آلودگی هاي اکولوژیکی و زیست محیطی 

 .درمناطق و مکان هاي توریستی
ایجاد هماهنگی بین نهادها و بخش هاي مختلف مرتبط،  .2

به منظور یکپارچه سازي کارکردهاي توریستی روستایی، از 
برگزاري نشست ها و به کارگیري تدابیر مدیریتی هماهنگ  طریق

 .کننده، با حضور سازمان هاي دولتی، مردم و کارآفرینان
ضمن بازنگري به نوع و نحوه برنامه ریزي و حمایت دولتی  .3

از نواحی توریستی روستایی، بهره گیري منطقی از نهادها، قوانین 
ساخت ها، و مقررات حمایتی در جهت توسعه و تجهیز زیر

تسهیالت و تجهیزات مختلف توریستی در نواحی روستایی مورد 
 .مطالعه صورت گیرد

بازنگري به قوانین و مقررات ارضی روستایی در روستاها و  .4
مکان هاي توریستی این ناحیه به منظور بهره برداري و استفاده 
از قسمت هاي مختلف آن براي عموم و همچنین جلوگیري از 

 .نبورس بازي زمی
بازنگري و توسعه نهادها و سازمان هاي مرتبط درمنطقه  .5

مورد مطالعه براي آموزش مردم و گردشگران، به منظور بهره 
 .گیري بهینه و هدفمند از منابع و تأثیرات مثبت توریسم

  برنامه بلند مدت
» ستاد توسعه گردشگري روستایی«تشکیل ستادي به نام  .1

ان شوراها، بخشدار، در بخشداري مرکزي، مرکب از نمایندگ
نیروي انتظامی، اداره بهداشت و شوراي اصناف به منظور سازمان 

 .دادن و نظارت مستمر بر امور گردشگري منطقه باغستان

جاده ها، مسیرهاي (ایجاد، بهبود و توسعه زیرساخت .2
 ).ارتباطی روستایی، توسعه فناوري ارتباطات و جز این ها

در شهر » ستاییتوسعه گردشگري رو«برگزاري همایش .3
 .فردوس

 يو جمع بند جینتا .3
  

از آنجا که توانمندسازي  روستایی از طریق ایجاد فعالیت هاي 
مکمل کشاورزي می تواند با افزایش درآمد خانوارهاي 
روستایی، ایجاد اشتغال و تشویق تولید محصوالت کشاورزي و 
صنایع دستی، به عنوان راهکاري براي بهبود رشد اقتصادي و 

اعی در روستا باشد، می بایست در فرآیند برنامه ریزي اجتم
در این میان تأثیرات . توسعه روستایی مورد توجه قرار گیرد

مثبت و منفی احتمالی گسترش توریسم در نواحی روستایی، 
باید در انتخاب نوع رویکرد به توسعه توریسم روستایی تأثیر 

ن از منابع و براي بهره مندي نواحی روستایی ایرا. گذار باشد
پتانسیل هاي طبیعی و افول بخش کشاورزي در اقتصاد 
روستایی که افزایش مهاجرت هاي روستایی و کاهش کیفیت 
زندگی در روستا را به همراه دارد، می بایست در قالب چشم 
اندازي جامع و در رویکردي استراتژیک، به برنامه ریزي 

در . خته شودفرآیند توسعه توریسم روستایی در ایران پردا
رویکردهاي راهبردي به توریسم روستایی، با شناسایی نقاط 
ضعف و قوت تالش می شود تا از دل تهدیدهاي موجود، 
فرصت هایی براي بهبود ساختار اجتماعی و اقتصادي روستا 

بر این . فراهم آید که توسعه روستایی را نیز باعث می شود
و مکان گزینی  اساس ضروري می نماید که در قالب ارزیابی

مناطق توریسم پذیر، با شناسایی تأثیرات مثبت و تبعات 
منفی در قالب تحلیل عوامل راهبردي، به بازبینی شرایط 
خاص مناطق روستایی در ایران پرداخت تا بیشترین میزان 

عالوه . کارآمدي در نتایج توسعه توریسم روستایی میسر گردد
فرآیند توریسم بر این، ضروري به نظر می رسد که در 

روستایی حفاظت و نگهداشت محیط زیست، استفاده بهینه و 
متعادل از منابع طبیعی و دارایی هاي روستایی مورد توجه 
باشد تا در قالب توسعه پایدار روستایی، ضمن پاسداشت 
حقوق آیندگان از مواهب طبیعی روستا، امکان بهبود کیفیت 

این چنین . تحقق یابدزندگی و معیشت پایدار روستاییان نیز 
است که هرگونه مداخله در ساختار روستا براي برنامه ریزي و 

آگاهی  توریسم روستایی، باید با افزایش طرح ریزي
کردن  یان، مشارکت سازي روستایی و دخیلروستای

روستاییان در فرآیند توریسم روستایی به عنوان ذي نفعان 
ود حمایت سازمان در ضمن، وج. اصلی پروژه، مورد توجه باشد

هاي دولتی و تصویب بودجه هاي الزم براي توریسم روستایی 
امري اساسی است، چرا که عالوه بر گسترش صنعت توریسم 
روستایی به ویژه در مناطقی که کشاورزي به دالیلی به رشد 
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معکوس دچار شده است، یا مناطقی که پتانسیل هاي طبیعی 
ود زیرساخت ها و تعادل براي بخش کشاورزي وجود ندارد، بهب

در ارائه خدمات و  تسهیالت رفاهی در نواحی روستایی، در 
بر این اساس، پیش از . سطوح منطقه اي را به همراه دارد

انتخاب رویکرد توسعه توریسم یا انتخاب نقاط توریسم پذیر 
روستایی، بایستی در فرآیند ارزیابی تمامی نکاتی که در 

ا اشاره شد، مورد توجه و جداول بخش پیشین به آن ه
در این زمینه پیشنهادهاي زیر در . بازنگري کیفی قرار گیرد

  :خصوص منطقه مورد مطالعه بیان می گردد
با توجه به نتایج تحقیق و مشخصات محدوده، توسعه  .1

توریسم طبیعی و اکوتوریسم به دلیل وجود مزیت هاي نسبی 
 .طالعهبراي توسعه این نوع توریسم در روستاي مورد م

» ستاد توسعه گردشگري روستایی«تشکیل ستادي به نام .2
شامل نمایندگان شوراها، بخشدار، نیروي انتظامی، اداره بهداشت 
و شوراي اصناف به منظور سازمان دادن و نظارت مستمر بر امور 

 .گردشگري در منطقه

براي اقامت گردشگران و جلوگیري از اطراق شبانه آن ها  .3
مناطق دیگر، احداث اقامتگاه و مهمانخانه در حاشیه منطقه و 

هاي ارزان قیمت روستایی و باغ منزل هاي اجاره اي در دستور 
 .کار قرار گیرد

توسعه و تجهیز مسیرهاي توریستی منطقه و ایجاد و  .4
نصب عالئم، قوانین و مقررات در این مکان ها و تدوین دفترچه 

 .هاي راهنما براي گردشگران
یسم کشاورزي به منظور بهره توسعه و گسترش تور .5

برداري مناسب از مناظر مزارع و باغ هاي روستایی باهدف 
 .کسب درآمد و جلوگیري از تخریب آن ها

زمینه سازي و تشویق مردم به مشارکت در جهت توسعه  .6
و تجهیز روستاها از نظر زیرساخت ها، تسهیالت و تجهیزات 

 ..توریستی از طریق حمایت ها و تسهیالت دولتی
نظارت مستمر به وسیله ستاد توسعه گردشگري، بر  .7

رعایت نرخ مصوب و بهداشت کلیه اقامتگاه ها و مراکز 
 .گردشگري

استفاده از نیروهاي متخصص و با تجربه به منظور ایجاد  .8
تشکل هاي تعاونی مردمی و همچنین ترویج و آموزش توریسم به 

 .مردم منطقه مورد مطالعه

یالتی، قوانین و مقررات ویژه به بهره برداري از توان تشک .9
منظور کاهش مخاطرات و آلودگی هاي اکولوژیکی و زیست 
محیطی در مناطق و مکان هاي توریستی در منطقه مورد 

 .مطالعه

ایجاد بازارهاي روزانه و هفتگی صنایع دستی روستایی  .10
و سایر تولیدات روستایی، کشاورزي و همچنین غرفه 

ل ورود گردشگران در هاي کاالهاي فرهنگی در فصو
  .محدوده مورد مطالعه
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