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 چکیده

امروزه صنعت جهانگردی بعنوان یکی از پیشروترین صنایع جهان و بعنوان نیروی قوی اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی،توانایی 

عنوان صادرات نامرئی که مرکز اقتصادی آن شهرها شکل دهی و دگرگونی جوامع بشری را دارا است و کارشناسان  آن را به 

می توانند با ایجاد تانسیل باالیی برخوردار می باشند هستند نام می برند.شهر هایی مانند بندر سیریک که از توانایی و پ

ی بسترهای مناسب باعث جذب توریسم شوند و از نظر اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی شهر خود را ارتقا دهند.جاذبه ها

اکوتوریسمی و طبیعی موجود در این بندر با بهره گیری از ساحل و دریای ناب می تواند سیل زیاد گردشگر را به سمت خود 

گردشگر، باعث بهبود وضع زندگی مردم این طراحی شهری اکوتوریسمی  پایداردراین منطقه عالوه برجذب زیاد سوق دهد.

رفاهی  و ورزشی آبی و غیر آبی برای افراد بومی و غیر بومی  تفریحی، گری،با ایجاد مجموعه هایی گردش شهرستان می شود.

جذب  می توان به سواحل و دریای این منطقه جان تازه ای بخشید تا مردم با رضایت کامل از طبیعت ناب آن بهره مند شوند.

ا فراهم می کند ی تفریحات سالم رگردشگر و رونق توریسم باعث ایجاد اشتغال می شود و همچنین زمینه و بستر مناسب برا

ن به منظر می توا سیب های اجتماعی جلوگیری می کند.با طراحی بومی و سازگار با منطقه و طبیعت،که از بسیاری از آ

ایفا خواهد کرد که تبعات احی شهری اکوتوریسمی نقش مهمی درگردشگری پایداربه طور کلی طر مناسب ساحلی دست یافت.

نشاط  ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی منطقه، ساحل و دریا برای گردشگران،و هوای سالم و منابع طبیعی مانند آن استفاده از آب

.اجتماعی و احیا و رونق فرهنگ و سنت های منطقه خواهد بود  

 

 اکوتوریسم ساحلی پایدار، بندر سیریک طراحی شهری ، کلید واژه ها:

 مقدمه:

برخوردار بودن از مناطق و چشم اندازهای طبیعی و زیبا و شرایط متنوع آب وهوایی و تمدن بدون شک کشور ایران به دلیل 

تواند جهانگردان بسیاری را از سراسر جهان جذب کند  کهن و فرهنگی غنی و همچنین موقعیت خاص جغرافیایی در منطقه می

 خشد.و با کسب درآمد ارزی، کشور را از اتکا به درآمد تک محصولی نفت رهایی ب
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جایگاه ویژه ای در زندگی روزمره مردم پیدا کرده است.از این رو طراحی و برنامه ریزی  امروزه تفریح و گذران اوقات فراغت،

مجموعه هایی با عملکرد های نو و فضاهای خالقانه به منظور فراهم آوردن موقعیت هایی برای جامعه که درآن از زندگی ماشینی 

ضرورتی است  خاطره انگیز و شاد به گذراندن اوقات فراغت خویش بپردازند فضاهایی پویا،آرام بخش،روزمره دوری گزیده و در 

جاذبه های اصلی گردشگری در  سواحل و نواحی وابسته به دریا، .که امروزی بایستی در کانون توجه متولیان امر قرار گیرد

 .(1389:168)ضرغام بروجنی،گران می باشندقصد عمده برای گردشبسیاری از نقاط جهان هستند و همواره یک م

 فعالیت های گردشگری ساحلی را می توان به دو گرو اصلی تقسیم نمود :

اسکی روی آب و غیره و فعالیت های متکی  قایقرانی، غواصی، حمام آفتاب، شنا، ،ای متکی بر طبیعت مانند ماهیگیریفعالیت ه

اکن ورزشی و استخرهای شنا و استفاده از ام از رستوران ها و پارک های ساحلی،تفاده اس بر تسهیالت انسان ساخت مانند خرید،

ادی برای ( .استان هرمزگان  به ویژه شهرستان بندر سیریک از جمله شهر هایی است که پتانسیل زی1390:31)قریشی،غیره

ه امکانات مناسب برای استفاداست و رد بی توجه ای قرار گرفتهکنون موجذب گردشگر و توریسم رادارامی باشدکه متاسفانه تا

 گردشگران فراهم نشده است.

در واقع یکی از راهکارههای مناسب برای بهره برداری صحیح از سواحل ایجاد تفریحگاه ها یا مجتمع های گردشگری می 

کی بیعت و نیز متباشد.کلوپ های ساحلی و مجموعه تفریحی ورزشی امکانات الزم را برای تفریحات و فعالیت های متکی بر ط

سالن چند منظوره  استخرهای تفریحی، محدوده مناسب برای شنا، اسکله تفریحی،ازطریق ایجاد بر تسهیالت انسان ساخت،

 (.1392:3)شاه وردی،غیره در تمام فصول فراهم می آوردمراکز خریدو  رستوران، سالن ها و زمین های بازی، ورزشی،

این بندربه دلیل واقع شدن درسواحل زیبای مکران ونیزهمجواری  استان هرمزگان است.بندرسیریک یکی ازشهرستان های شرق 

ایجاد  یگردشگری دارد. شهرداری سیریک در پنسل باالیی درزمینه های تفریحی وژی(، پتاباشهرستان بندرجاسک)مرکزانتقال انر

انات فقدان امک تی روبه افزایش آن باشد.این بندراست که بتواندپاسخگوی نیازهای جمعیت آیک قطب گردشگری ساحلی در

ی که طراحی  مجموعه گردشگررا پایه ریزی کرد تحقیق حاضرتفریحی رفاهی برای جذب گردشگر در این منطقه)بندر سیرسک( 

 ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی منطقه بوده و به گردشگری در منطقه کمک و توریستی برای توسعه آبادانی،

 .کند

 

 

 ضرورت: و اهمیت

نیاز به درنظرگرفتن ایامی برای فراغت ازکار وپرداختن به  مشکالت زندگی ماشینی،یدگی ها وبه دلیل پیچدر سال های اخیر

صنعت توریسم را به دنبال داشته رشد افزاینده استراحت وتفریح به یک نیازجدی درزندگی افرادتبدیل شده است. این نیاز

ار بسیدارای پتانسیل های مناسب هستند مناطقی کهراغت توسط طراحی وساخت مجموعه هایی تفریحی دروپرکردن اوقات ف

که تقاضا ر جهان این موضوع را ثابت می کندطراحی و ساخت تعداد زیاد چنین مجموعه هایی در سراس متداول گردیده است.

این پیشرفت ها زمینه را برای  حال رشد است.هستند درتسهیالت ورزشی و تفریحی برای ایجاد فضاهای فراغتی که دارای 

 (.1394)شاه وردی:ای توریست پذیری است مهیامی کندهر مکانی که دارای قابلیت هچنین مراکزی در طراحی

 اختیار عموم،سواحل و وجود برخی مشکالت مانندکاهش نسبت سواحل در گردشگران جهت استفاده ازبه دلیل تقاضای زیاد

ضروری بنظرمی لزوم ارائه خدمات به گردشگران  مسائل امنیتی، دودیت های فرهنگی و اجتماعی،مسائل و مح

 (.1390:30)قریشی،رسد
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ط حیمی و برون مرزی این انتظار می رودکه ازمکان ها ودرون مرزجه به قابلیت های کشورایران برای جذب توریسم وگردشگربا تو

بندر "منطقه مورد مطالعه احساس می شود.وری به عمل بیایدکه این نیاز به شدت دربهره دارندهایی که پتانسیل جذب توریسم را

طبیعت  ،وجود دریا که بسیاری از پتانسیل های آن کشف نشده است.توانایی های آبی و طبیعی می باشدسرزمینی با  "سیریک

ته است و ایجاد مراکز تفریحی و تجاری ناب در این منطقه باعث جذب توریسم می شود که متاسفانه مورد بی توجهی قرار گرف

 الزم به آن پرداخته شود.که توریسم تاثیر بسزایی داردجذب دردراین منطقه 

 :مرور ادبیات

یک  199۵در سال  ارائه شده بودند 1994قبل از سال با توجه به تمامی تعاریف گردشگری که تا  سازمان جهانی گردشگری

مجموعه فعالیتهای فرد یا افرادی که به مکانی غیر از مکان عادی زندگی خود مسافرت و حداقل یک  »:تعریف نهایی منتشر کرد

کنند و هدف از مسافرت آنان نیز گذراندن اوقات فراغت است. البته اهدافی نظیر شب و حداکثر یک سال در آنجا اقامت می

حیدری  )ندشونامیده میشوند نیزگردشگرمل این تعریف میبراین اساس کسانی که شا« شودال و کسب درآمد شامل آن نمیاشتغ

 .(1389،چیانه، رحیم

 پیاجتماعی و فرهنگی رادر توسعه اقتصادی، یکی از قلمروهایی که توان جذب سرمایه های داخلی و خارجی و به پیروی از آن،

د وره جوامع کوچک و کم برخگردشگری درجوامع انسانی، به ویژ نابراین با توجه به اهمیت روز افزونب گردشگری است، دارد،

 (.1390توسعه آن مکان موثر واقع شود)فضیله، خانی ،سبب جذب گردشگران به منطقه شده ودروجود یک جاذبه خاص میتواند 

رهای توسعه یافته مطرح بوده و درسال شویشین درکدهه های پحفاظت از محیط زیست رکن اصلی توسعه پایدار است که از

این توجه روزافزون ازتجربه بشردرقرن  گرفته است.رد توجه برنامه ریزان کشورهای درحال توسعه قرارموهای اخیر نیز بسیار

داری رپیشرفت سریع صنعت،بهره ب گسترش یافته است.ه دهه است که به نواحی ساحلی نیزگرفته و نزدیک به سگذشته منشا

گسترده از منابع و ذخایر زیستی و غیرزیستی و ایجاد مناطق و قطب های گردشگری و صنعتی،گسترش مناطق شهرنشینی و 

پیامد های محیط زیستی آشکار و گاه جبران ناپذیر را  سکونت گاه های انسانی و همچنین توسعه در ابعاد صنعتی و کشاورزی،

بنابراین با توجه به پایداری و اصول آن و اهمیت سواحل به لحاظ اکوسیستم حساس  به محیط زیست ساحلی به جا گذاشته است.

کمترین مداخالت ساخت و سازی در این نواحی صورت گیرد که نوعی لحاظ محیطی بایستی کمترین آسیب وو آسیب پذیر به 

 (.1378،1)طرح مدیریت محیط زیستی ،لی به حساب می آیدساحگردشگری پایدار
 گردشگریانواع 

 (.1389:۵2خانی و همکاران،)ی توان به موارد زیر اشاره نمودبین آنها مگردشگری انواع مختلفی داردکه  از

دی ساماندهی می شوند وبازارهای جهانگردی تجاری که به وسیله شرکت های بزرگ جهانگرگردشگری انبوه: عبارت است از

 دارد.خاص خودرا

ت گردشگری عادی و گردشگری طبیع سته گردشگری فرهنگی و گردشگری ماجراجویانه،این گردشگری به سه د گردشگری فام:

 گرا تشکیل شده است.

حرکت انسان با انگیزه صرفا فرهنگی مانند تورهای "گردشگری فرهنگی را, سازمان جهانی گردشگری گردشگری فرهنگی:

صیلی سفر با ماهیت تح بازدید از سایتها و بناها، هنگی،مسافرت برای فستیوال ها و سایر رویداد های فر یادگیری هنر، تحصیلی،

 .تعریف می نماید"یا هنر و زیارت
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برخی  در هر جامعه کسانی هستند که به انجام دادن کارهای متهورانه و مخاطره آمیز عالقه وافر دارند. گردشگری ماجراجویانه:

یر غخواهندازراههای جدید یا چنین گردشگرانی می اسخ می دهند.درونی خود پافرتهای ماجراجویانه به این نیازمساز این افرادبا

 (.138۵:64)کاظمی،باسختیها ودشواریها بیازمایند مواجههتها و تواناییهای جسمی خودرادرمهار عادی،

ثار مانندبازدید از آطبیعت سروکارنداردبادگشگری عادی مقصد انتخابی الزاماگررد گردشگری طبیعت گرا:گردشگری عادی و

راتاکید تان و بستگان.گردشگری  طبیعت گدیدار با دوس شرکت در فستیوال های فرهنگی، استانی و جذابیتهای تاریخی و مذهبی،ب

)راودراد و لذت بردن از جاذبه های طبیعی استدرک بر جاذبه های طبیعی وپناه بردن به آغوش طبیعت زیباوتحسین و

 (.81-1389:61همکاران،

مفهوم گردشگری ساحلی طیف کاملی از  گردشگری ساحلی است.یکی از انواع گردشگری طبیعت گرا گردشگری ساحلی:

 بر این در بر می گیرد. فراغت و فعالیت های تفریحی را که در نواحی ساحلی و آبهای نزدیک ساحل روی می دهد، گردشگری،

بان یخانه های دوم و زیرساخت پشت ت غذایی،صنعت محصوال پذیرایی، اساس عرضه محصوالت گردشگری ساحلی شامل اسکان،

 (. 64-1388:۵1خانی و همکاران،توسعه ساحلی را شامل می شود)

                                                       اقلیم ، صنعت و تاسیسات                                                                 زمین شناسی و خاک، پوشش گیاهی، سواحل دریا با دارا بودن آب و سرگرمیهای آبی،

می توان به چهار زیر بخش جهت استفاده دراین راستا ساحل دریا را فرصت مناسبی را جهت جذب گردشگر فراهم می آورد.

 گردشگران تقسیم نمود:

قه این منط می شود و تا ساحل ادامه دارد.از فالت قاره شروع  منطقه آبهای ساحلی:این منطقه دریایی اکولوژیکی نزدیک ساحل،

 غنی ترین منطقه برای ماهیگیری است و غالبا شامل صخره ها ستونهای سنگی جالب توجه است.

منطقه ساحل:هم محدوده ای از دریا و هم محدوده ای از خشکی را در بر می گیرد.بخصوص اگر گسترده و شنی باشد بسیاری 

 هی را حمایت می کند.از بازی ها و ورزشهای آبی گرو

 ند.حمایت می کد و بسیاری از تفریحات دریایی رااین منطقه به ناحیه پشت منطقه ساحل اطالق می شو منطقه پهنه کرانه ای:

چشم انداز مهم این  می گیرد.طقه هتلها و برخی مشاغل رادربراین من برخی مکانها،در مانند چادر زدن و گردش بیرون شهر.

 دریاست.منطقه منظره 

یرد می گما شامل مناطقی است که خدماتی رابرای فعالیتهای تفریحی دربراراضی پشت مناطق ساحلی عمو منطقه پس کرانه:

(Ketchum،87:1973 -127                                               .) 

 پیشینه نظری داخلی 

که بیان نمودند اکوتوریسم دریائی وتوسعه پایدارگردشگری درجزیره قشمدرپژوهشی باعنوان 1390حیدری ونیک نامی درسال -

اکوتوریسم دریائی بخشی ازگردشگری مبتنی برطبیعت می باشدکه طیف وسیعی از فعالیت های تفریحی و غیر تفریحی درمحیط 

ی اثیر دارد اماتاکنون تالشهای بکرساحلی و دریائی راشامل می شود. فعالیتهای اکوتوریسم دریائی بر معیشت جوامع محلی ت

برای نشان دادن اثرات آن بر اقتصاد نواحی ساحلی وبالعکس صورت نگرفته است. اکوتوریسم دریائی به عنوان یک استراتژی 

رائه سم ااکوتوریتوسعه پایدار درخور و مناسب گزینه واقع بینانه ای برای توسعه پایداردرنواحی ساحلی در نظر گرفته شده است.

 .ممانعت ازبکارگیری غیرعلمی این منابع استمنطقی در بهره گیری ازمنابع طبیعی و انسانی وروشی 

ه بیان نمودندک حفظ محیط زیست و منابع طبیعیاکوتوریسم پایدارباتأکیدبردرپژوهشی 1392صادقیان وخدابخشی درسال -

رشدشخصیت و ارتقاءمعرفت ازفرهنگهامی  گردشگری ازقدیم باانگیزه های متفاوت صورت می گرفته است. بوم گردی سببدر

واردادبیات جهان شده و هرسال هم درمقایسه باگردشگری  1970گردد. ازجمله شاخه های گردشگری، اکوتوریسم است که ازدهه 
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دوبرابررشدداروبه معنای سفرهای مسئوالنه وهدفمندبه طبیعت است. درمیان گزینه های مختلف گردشگری، بوم گردی باحفظ 

زیست، التزام به تنوع جوامع و احترام به ویژگیهای فرهنگی ازجمله گزینه هایی است که بیشترین سازگای بمفهوم پایداری  محیط

رادارد. ازابعاداکوتوریسم می توان دامنه نوردی، توریسم کوچ، طبیعت درمانی، ورزشهای ساحلی، شکارو ... و ازجاذبه های طبیعی 

ارومیه، جنگلهای شمال، رودخانه ها، آبهای معدنی و ... اشاره نمود. حفظ تنوع زیستی، مشارکت  کشور به قله ای مرتفع، دریاچه

 درتأمین رفاه اجتماعی ازاهداف اکوتوریسم می باشد.

آثار زیست محیطی گردشگری ساحلی و نقش معماری پایدار در توسعه اکوتوریسم درپژوهشی باعنوان 1393رجبی قوزلودرسال-

شهرهای ساحلی از پربارترین و پویاترین منابع اکولوژیکی وبستر فعالیت های عظیم اقتصادی و اجتماعی در  بیان نمودکه آن

جهان به شمار می روند. به دنبال افزایش جمعیت و فشار بر روی منابع طبیعی، مسئله توریسم و گردشگری نیز اثرات نامطلوبی 

سایش خاک، تغییرات خط ساحلی، نابودی زیستگاههای ساحلی، خشک بر محیط زیست برجای می گذارد. مسائلی از قبیل فر

شدگی یا آلودگی آبهای زیرزمینی و به خطر افتادن بهداشت و سالمتی ناشی از شبکه های ناکافی دفع زباله و فاضالب جوامع 

باشد با توجه به توان  بهترین راه برای حل این مشکالت، توسعه پایدار شهری و گردشگری می انسانی را تهدید می کند اما

طبیعی سرزمین، اکوتوریسم که با هدف طبیعت گردی مسئوالنه و مطالعه فرهنگ های مختلف صورت میگیرد عالوه بر ارتباط 

ار ای نیز سروک مستقیم با مقوله های زیست محیطی و گردشگری با شاخصه های اقتصادی، اجتماعی، معماری و فرهنگ منطقه

م پایدار، کمترین تغییر و دخالت در اکوسیستم طبیعی موجود و سازگاری آن با بهره گیری اقتصادی و دارد هدف از اکوتوریس

فرهنگی از ظرفیت های نهفته آن است و می تواند به عنوان ابزاری برای دستیابی به توسعه پایدار، از جایگاه ویژه ای در میان 

اف توسعه پایدار، حفظ طبیعت و اصالح نگاه به آن است و تجلی توسعه انواع گردشگری ها برخوردار باشد یکی از مهمترین اهد

 .پایدار در حوزه محیط ساخته شده، معماری پایدار نامیده می شود

ی ببیان نمودکه اکوتوریسم، چشم اندازی نودر مدیریت صنعت گردشگری بندربوشهردرپژوهشی باعنوان 1393طلیمی درسال -

علوم واطالعات باارزش در زمینه شهرهای ساحلی، این زیبایی های ذاتی سودآوربه زشتی هایی و بکار نبردن اصول و  اعتنائی

جبران است. تقویت وپذیرش خط مشی کلی برای پشتیبانی ازسالمتی وزایش محیط زیست شهرهای  تبدیل می شود که غیرقابل

 ادی و اجتماعی انعطاف پذیر باشد، یک ضرورت است.ساحلی و پیرامونی دریاهابگونه ای که رشدقابل دوام و پایداروازلحاظ اقتص

مورد توجه بودن سواحل برای گردشگران کامالباتوسعه اقتصادی و اجتماعی شهرهای ساحلی و سالمت محیط زیست آنهارابطه 

 د.تنگاتنگ دار

لی و اثرات و پیامدهای در پژوهشی با عنوان تحلیل رابطه توسعه اکوتوریسم ساح 1393مهرناز مولوی و نیوشا چمنی در سال -

ت درکنارپیامدهای مثب رونق گردشگری درهرمکان جغرافیاییزیست محیطی آن در ساحل فرح آباد شهرستان ساری بیان نمودند

ومنفی اقتصادی اجتماعی اثرات زیست محیطی به همراه دارد که درصورت ادامه یافتن می تواند خسارت های جبران ناپذیری را 

ان ساری به علت داشتن منابع بکرطبیعی همچون دریا و جنگل وهمچنین اثارتاریخی هرساله گردشگران زیادی به باراورد شهرست

را جذب میکند درهمین راستا این تحقیق باهدف بررسی اثرات زیست محیطی حاصل ازتوسعه گردشگری برلبه ساحل دریای 

ه است ازاین رو روش تحقیق ازنوع توصیفی تحلیلی با تاکید فرح اباد درشهرستان ساری مرکزاستان مازندران تهیه و تنظیم شد

برمطالعات کتابخانه ای است درمقاله حاضر اثرات زیست محیطی مثبت و منفی گردشگری منطقه موردنظر بررسی شده و 

وسعه ند تراهکارهایی برای حذف یا کاهش اثرات منفی گردشگری اینمنطقه ارایه گردیده است نتایج تحقیق نشان میدهد فرای

گردشگری بصورت خودجوش و بی برنامه درساحل فرح اباد باعث تخریب منابع و نارضایتی ساکنان این منطقه شده است که 

 .ازاصول و معیارهای توسعه پایدارگردشگری فاصله دارد و درنتیجه ازالگویی ناپایدار پیروی میکند
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 پیشینه نظری خارجی

(بیان نمودند توسعه The geography of tourism and spaceپژوهشی با عنوان)در  2002هال و استفن در سال -

گردشگری ساحلی وابسته به: کیفیت ساحل،ویژگی های فیزیکی و چشم انداز ظاهری ساحل،چشم اندازفضاهای حاشیه ای در 

قات فراغت و فراهم آوردن ساحل،امنیت جانی و مالی گردشگران،ایجاد جاده ها و سهولت دسترسی گردشگران برای گذران او

 امکاناتی جهت پیاده روی در سواحل.

( بیان نمودند گردشگری حرکت معاصر مردم است Tourism planningدر پژوهشی با عنوان ) 2004ماتیسن و وال در سال -

ام که طی اقامتشان انج برای اینکه اوقات فراغت خود را در مکانهایی بیرون از خانه صرف نموده و اقامت نمایند،فعالیتهایی است

 می دهند و نیز تسهیالتی است متناسب با نیازهایشان ایجاد شود.

(نمونه موردی دهلی نو بیان  نمودند Coastal tourism and developmentدر پژوهشی با عنوان) 2004چاوال در سال -

د دنیایی دیگر پدید می آورد،که این خود اهمیت سواحل با برخورداری از انبوهی از آبها و برخورداری از منابع موجود در آب،خو

 سواحل را دو چندان می کند.

در پژوهشی با عنوان درآمد حاصل از گردشگری در مناطق  2010و  2004یهودا کالین،جفری اسلب و ماریانو ویوال در سال -

د لی در فعالیت های سنتی،ماننساحلی:تجزیه و تحلیل منطقه ای بیان نمودند کلید رشد اقتصادی گردشگری در مناطق ساح

ماهی گیری و قایقرانی و رشد کالبدی و فضایی محصوالت گردشگری،امکانات رفاهی،وسعت ساحل،وجود جاذبه های فرهنگی و 

 اجتماعی و...... است.

ی  رابطه در پژوهشی با عنوان گسترش توریسم و توسعه ی اقتصادی:مورد تایوان بیان نمودند 2006کیم و همکارانش در سال -

 تعادلی یلند مدت بین گردشگری و رشد اقتصادی،تقویت دو سویه ی گردشگری و رشد اقتصادی.

(بیان نمودند  Tourism developmend and the tourism   area lifدر ژوهشی با عنوان) 2009ژونگ وزینگ در سال -

به چشم می خورد و صنعت گردشگری به عنوان رقابت فشرده ای در میان بسیاری از کشورهای جهان برای جذب جهنگردان 

صنعتی پویا و با ویژگی های منحصر به فرد،بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی و تولیدی کشورها به ویژه کشورهای توسعه 

 یافته را به خود اختصاص داده است.

( بیان The Intensification of Fishing and the Rise of Tourismدر پژوهشی با عنوان)  2010فابینی در سال -

تفریحی مانند -نمود با توجه به ظرفیت های موجود در سواحل دریاها و رودخانه ها،مجموعه ای از فعالیت های گردشگری

غواصی،سفرهای دریایی،تاسیسات اقامتگاهی،رستوران ها و بازار کسب و کار خرده فروشی را می توان در چنین مکان هایی ایجاد 

اهیگیری تفریحی یکی از مهمترین فعالیت های گردشگری سواحل است که امروزه در برخی از مناطق دنیا به کرد،همچنین م

 یک گونه از گردشگری محسوب می شودعنوان 
 پیشینه عملی 

شرکت یکتا نگین کیش با هدف ترویج فرهنگ جذب توریست در راستای تولید ملی و استفاده از پتانسیل منطقه ای جزیره -

طرح اولیه این هتل دریایی از سال  .کیش در صدد ساخت مجموعه ای بی نظیر و یکتا در منطقه خلیج فارس بر آمد زیبای

، پروانه فعالیت آن صادر شد 93در سال به سازمان منطقه آزاد کیش ارائه شد که پس از چندین سال مطالعه وتحقیق،  1389

 .1رجوع شود به تصویر شمار 
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 هتل دریایی کیش(: 1تصویر شماره )

یر نظای اقامتی، درمانی، ورزشی، گردشگری، پذیرایی و فرهنگی است که در ساحل زیبا و کممجتمع گردشگری باری مجموعه

ارومیه  -کیلومتری جاده سلماس 40ی ارومیه، دومین دریاچه بزرگ نمک جهان، بنا نهاده شده است. این مجتمع در دریاچه

شدن  واقع.ترین مناطق جغرافیایی کشور قرار گرفته است بدیل وایی و مناظر طبیعی در یکی از بیقرار دارد و از نظر آب و ه

ت محیطی اسانگیز درمانی و زیستاز خواص شگفت نظیریی طبیعی پرارزش و بیی ارومیه، که خود گنجینهدر ساحل دریاچه

سزایی برخوردار است. ایجاد مجتمع باری بوده، از اهمیت به ترین دالیلگیری شایسته از امکانات طبیعی آن از اصلیو بهره

ق ای منطبهای طبیعی برای سالمت و تندرستی و همچنین ایجاد مجموعهکارگیری پدیدههای سنتی منطقه در بهاحیای ارزش

اهداف ایجاد و احداث کردن فضایی مناسب و شایسته برای گردشگران داخلی و خارجی از دیگر بر استانداردهای جهانی و فراهم

 .2، رجوع شود به تصویر شماره این مجموعه است

 
 (: مجتمع گردشگری ارومیه2تصویر شماره )

 :اهداف مشخص تحقیق

 الف(شناسایی توانمندی ها و قابلیت های بالقوه و بالفعل گردشگری در محدوده مورد مطالعه

 محدوده مورد مطالعهب(شناخت کمبودها،مشکالت و نارسایی های گردشگری در 

پ(ارائه راهکارها و راهبردهایی با توجه به اکوتوریم ساحلی به منظور جذب گردشگر در منطقه مورد مطالعه  ث(ارائه طراح  

 گردشگری و توریستی ساحلی پایدار در منطقه مورد مطالعه

 :سؤاالت تحقیق

گردشگری در محدوده مورد مطالعه می توان به جذب توریسم  الف(آیا با شناسایی توانمندی ها و قابلیت های بالقوه و بالفعل

 کمک کرد؟

 ب( کمبودها و مشکالت و نارسایی های گردشگری در محدوده مورد مطالعه کدام است؟
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پ(آیا ارائه راهکارها و راهبردهایی با توجه به اکوتوریسم ساحلی به منظور جذب گردشگر در منطقه مورد مطالعه برای ارتقا 

 نطقه تاثیری دارد؟کیفیت م

 ث(آیا با ارائه طرح گردشگری و توریستی ساحلی پایدار در منطقه مورد مطالعه می توان باعث رونق شهر شد؟

 :ها و اصطالحات فنی و تخصصیتعریف واژه
 گردشگری)توریسم(

ت و ه پس از صنایع نفصنعتی پاک و سومین پدیده اقتصادی پویا پر رونق ورود به توسعه است ک گردشگری در جهان کنونی،

ه از (.گردشگری یا توریسم،واژه ای فرانسوی است ک1386خودروسازی گوی سبقت را از دیگر صنایع جهانی ربوده اند.)غفاری،

 سیر کردن و گردش نمودن می طی کردن، عمل پیمودن، زبان فرانسه به معنای حرکت دورانی،ریشه تور گرفته شده است.توردر

( که Ismمسافرت یا گردش کردن و ایسم ) سیاحت، ( یعنی سفر،tourی است متشکل از دو بخش تور )توریسم واژه ا باشد.

فر کوتاه س پسوندی است مصطلح به معنای مکتب با طرز تفکری خاص. در فرهنگ آکسفورد توریسم به معانی مختلف از جمله:

)رستمی رت گیرد و به نقطه شروع باز گرددصولذت و یادگیری  و گذر کردن از جایی و مسافرتی که بع منظور تجارت،

 (.1393سرخی،محسن و همکاران،

ر سفکرده است. این سازمان گردشگری راهرگونه شکلی ازجامع ترین تعریف از گردشگری را سازمان جهانی گردشگری ارائه 

 (.1391،ولی کم تر از یک سال ودورازخانه است)بهمن پور که شامل اقامت دست کم یک شب،کند تعریف می

 
 گردشگری پایدار

توریسمی است که بتواند در یک محیط در زمان نامحدود ادامه یابد و از نظر انسانس و فیزیکی به محیط زیست  گردشگری پایدار،

ن ار آلذا توریسم پاید صدمه نزند و تا بدان حد فعال باشد که به توسعه سایر فعالیت ها و فرایند های اجتماعی لطمه وارد نیاورد.

 .(1386:194)زاهدی ی کندنوع از توریسم است که توسعه پایدار را تسهیل م

آن دسته از فعالیت های گردشگری را شامل می شود که نیاز گردشگران امروز را تامین می  به این ترتیب گردشگری پایدار،

،گردشگری پایدار را چنین 1988ال مند،بدون آن که امکان نیاز گردشگران آتی را به مخاطره اندازد.سازمان گردشگری در س

تعریف کرد:))نوعی گردشگری که در راستای مدیریت منابع تجدید شونده اعم از انسانی و طبیعی باشد،به نحوی که هم نیازهای 

اقتصادی،اجتماعی و زیباشناختی گردشگران تامین شود و هم یکپارچگی فرهنگی،فرآیندهای بوم شناختی ضروری،تنوع 

مکان  (.گردشگری پایدار سعی در تنظیم روابط بین جامعه میزبان،1387:20)رضوانیسامانه طبیعی حفظ گردد((وژیکی و اکول

گردشگری و گردشگران دارد چرا که این روابطه می تواند پویا و سازنده باشد و به دنبال تعدیل فشار و بحران بین این عناصر 

رضایت بازدیدکنندگان رافراهم آورده و به رشد اقتصادی ناحیه کمک  نده،است تا آسیب های محیطی و فرهنگی را به حداقل رسا

کاهش مصرف  استفاده پایدار از منابع، (در پژوهشی اصول گردشگری پایدار را شامل:1993(.کرچر)1388:1۵2کند )محسنی

د محلی،مشارکت اجتماعات حمایت از نظام اقتصا صنعت گردشگری و برنامه ریزی، حفظ تنوع، انرژی و جلوگیری از اتالف آن،

ت مستمر پیرامون گردشگری محلی،مشاوره با افراد ذی نفع و عامه مردم،آموزش خدمه،بازاریابی صنعت گردشگری،و انجام تحقیقا

 (.MC Kercher،1993)می داند

ینده لتی در آگردشگری پایدار بر ایجاد توازن در توسعه گردشگری از طریق رویکردها و سیاست های نوین بخش خصوصی و دو

یزبان عه مناکید دارد.کاربرد اصول پایداری در توسعه گردشگری نوین به این معناست که منابع طبیعت و حیات زندگی در جام

وسعه شامل اشکال تظت کند. گردشگری پایداردولت موظف است با وضع قوانین و مقررات از منابع محاف نباید دچارتخریب گردد.
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و  تصادی و فرهنگیاق اجتماعی، انسجام و تقویت منابع طبیعی، لیت هایی است که منجر به حفظ،مدیریت و فعا گردشگری،

و مطرح شدن این وقایع به عنوان یکی  90و  80بروز مشکالت زیست محیطی در دهه ی  (.138۵:132)کاظمی،ماندگاری شود

افزایش حساسیت اخالقی نسبت  انسان از محیط،(باعث آگاهی فزاینده ی 1380از خاستگاه های نهضت های اجتماعی سبز)پری،

حفاظت و نگهداری  اگرچه مفاهیمی از قبیل صرفه جویی، به محیط زیست و ظهور مبحث پایداری در فرایند توسعه شده است.

وسعه تهموم اجتماعی و فرهنگی توسعه به شکل مف وارد ساختن این مفاهیم به معادالت اقتصادی، از گذشته مورد توجه بوده اند،

 اعث تخریب(. ازآنجا که فعالیت های گردشگری یا استفاده از منابع انسانی و طبیعی ب1394)شاه وردی،پایدار امری جدید است

به همین دلیل برای نخستین بار در دهه ی  ی برای مدیریت استفاده پایدار از این منابع طراحی شود.آنها می شوند باید راه

مفهوم  ،WCEDتوسط کمیته جهانی محیط زیست و توسعه  1987اتلند و سپس درسال پس از انتشار گزارش بر 1960

اصول گردشگری پایدار را  1988(. سازمان جهانی گردشگری نیز در سال 1391:6)کمالی و فراهانی،گری پایدار مطرح شدگردش

شرکت کنندگان  2002ا در سال بر اساس این راهنم به عنوان راهنما برای مدیریت منابع در صنعت گردشگری منتشر کرد.

وسعه گردشگری پایدار نوعی از ت"برای گردشگری پایدار ارائه دادند: ست دوره ای کمیسیون توسعه پایدارتعریف زیرراهفتمین نش

همچنین فرصت های آن که این منابع حفظ شده و است که در آن نیازهای گردشگران و مقصد در حال حاضر برآورد شود ضمن

وسعه هدف اصلی ت گردشگری است،ورد قبول تمامی گروههای ذینفع دراین تعریف که مدر"ستفاده آینده افزایش یابد.ی اآتی برا

شاه )تصادی، اجتماعی و فرهنگی  می باشدپایدار گردشگری باید بهبود کیفیت زندگی ساکنان بومی از طریق سودهای اق

 (.1394وردی،

ره نهایت محیط زیست کز ما در حال نابودی تدریجی است ودریبا و اعجاب انگیکه طبیعت زبه طور کلی چنین به نظر می رسد

متاسفانه صدمات وارده به محیط زیست اکثرا  (.1384:13)دییر سیاقی،لف تحت فشار شدید قرار گرفته استما از جهات مخت

عت ظاهر شود به همین علت اغلب نامرئی و مدت زمانی طول می کشد تا آثار مخرب و مرگبار مختلف آن بر سالمتی بشر و طبی

(.اگر به هر 1383:13)دییر سیاقی،حیط زیست اقداماتی به عمل می آید))فردا دیر است(( که در جهت جلوگیری از صدمات به م

 بازتاب های این آسیب را تمامی انسان ها احساس خواهند کرد، فرهنگی و طبیعی آسیب وارد شود، صورتی به محیط اجتماعی،

استفاده مطلوب از  (.1380:60چنین تصور کنیم که این مساله فقط به گروه محدودی از انسان ها مربوط شود)تومه،حتی اگر 

محیط زیست در کشور می تواند ضامن ماندگاری باشد و عدم توجه به آن می تواند متضمن مسایلی باشد که مجمعه برنامه های 

از این رو درک درست از نقش عوامل بازدارنده  ا با مخاطره رو به رو سازد.فرهنگی و سیاسی کشور ر اجتماعی، توسعه اقتصادی،

 )امر حفاظت از محیط زیست بیانجامدو کاستن از میزان آن ها در مقابل تقویت عوامل مشوق می تواند به موفقیت در 

Havvey،199۵:1۵.) در جمیع جهات محیط  تبلور فرهنگ زیست محیطی در جامعه این است که فرد فرد آحاد مردم جامعه

 د.آب و زمین می باشند آسیبی نرسانن زیست را یک پدیده حیاتی و با ارزش بدانند و هیچ گاه به عوامل تشکیل دهنده آن که هوا،

برابر از امکانات برخوردار و شما و همه افراد جامعه به طور  فرهنگ زیست محیطی در واقع این است که من

 (.1386:1)پورنجف،باشیم

استفاده آینده نگرانه ازمنابع طبیعی و سالمت جامعه  می توانداز سالمتی محیط زیست، فرهنگ سالمت کامل داشته باشد، اگر

ضامن سالمت کامل آن است،بدین معنی که این دو به یکدیگر وابسته اندواگر  سالمت محیط زیست هر جامعه ای، صیحیت کند.

 (.1382:8۵)اسالم زادهواهد رفتیریم، دیگری نیز از بین خیکی را نادیده بگ

کنند به دامن طبیعت  با آلودگی بیشتر هوا زندگی در شهرهای بزرگ روز به روز سخت تر می گردد و ساکنان شهرها سعی می

لذا هرچه محیط زیست سالم تر و پاک تر داشته باشیم به همان اندازه می توانیم صنعت توریسم  و محیط زیست پاک پناه بیاورند،
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 از باید مواظب حفاظت از محیط زیست نیز باشیم. سترش دهیم هر مقدار صنعت گردشگری را رشد دهیم به همان اندازهرا گ

نعت به طور کلی ص صنعت جهنگردی به جهت سالمت و انطباق با محیط زیست نیز قابل توجه است. زاویه نگاه توسعه پایدار،

در دنیای  .(1394)شاه وردی،می تواند درآمد مناسبی ایجاد کندت صنعتی است که ضمن انطباق با محیط زیس جهانگردی،

پتروشیمی و شیمیایی موجب بروز مشکالت متعددی برای زندگی سالم بشر شده  خودرو، ایع آالینده مانند فوالد،نونی که صنک

 صنایع سبز مانند صنعت جهانگردی می تواند هر روز جایگاه بهتری بیابند. اند،

 
 پایدارگردشگری ساحلی 

های رومی در بخش شمالی اَپِنین ریشة گردشگری در مناطق ساحلی را باید در دوران روم باستان، هنگامی که اولین خانه

، به عنوان یکی از 18ای که از نیمه قرن گونهها فرهنگ آن رشد کرده، بهپِنینسوال ساخته شد، جستجو کرد. در طول قرن

های ساحلی با گسترش انبوه گردشگران روبه رو ده و از نیمه دوم قرن بیستم نیز تفرجگاههای وابسته به دریا مطرح شویژگی

های ارتقای منظر شهری و جذب توریست، نقش آنچه مسلم است ساحل به عنوان یکی از ظرفیت(UNEP, 2009).است  شده

انگیزی و تعامالت اجتماعی و همچنین خاطرهنماید. گذراندن اوقات فراغت در کنار برقراری مهمی را در جذب گردشگر ایفا می

های گوناگون آب و ...، عرصه طبیعی سواحل را به یک مکان دلپذیر و محبوب گردشگران تبدیل کرده است. ارتباط با جنبه

ایند رترین تغییرات حاصله در فهای ساحلی، با رویکردهای جدیدی در ارتباط با توسعه وگسترش رو به رو است؛ از مهمتفرجگاه

توان تغییر نوع نگاه گردشگر در برخورد با تفرجگاه ساحلی را نام برد. زمانی، نیاز گیری و گسترش گردشگری ساحلی، میشکل

شد، در حالی که گردشگر امروزی در جستجوی تجربیات متفاوتی از گردشگران تنها در بازدید از ساحل و دریا تعریف می

ریزی همه قدر مسلم جوابگویی به این تغییر نگاه، مستلزم برنامه .و میراث طبیعی است فرهنگی    های ورزشی، تفریحی، عالیتف

اند، موجب از دست رفتن منابع نیز نامیده« صنعت بدون دود»صورت صنعت گردشگری که آن را جانبه است؛ چراکه در غیر این 

های ساحلی باید یک نکته مهم در توسعه پایدار تفرجگاهبه عنوان  2شود. از این رو مبحث ظرفیت تحملفرهنگی و طبیعی می

 .(Gunn, 1994) دمد نظر قرار گیر

کرد.  نمایند، تعریفتوان حداکثر تعداد افرادی که بدون افت کیفیت تجربه تفریحی از محیط استفاده میظرفیت تحمل را می

بر جامعه، اقتصاد و فرهنگ مقصد گردشگری را نیز اضافه البته باید به این تعریف، عبارت بدون ایجاد اثرات منفی ناخوشایند 

تواند اثرات مثبت بر محیط زیست بگذارد و هم اثرات منفی و یا اینکه از این رو گردشگری هم می (Inskeep, 1991) نمود

شود. یت مشخص میریزی و مدیرهیچ اثر قابل توجهی نداشته باشد؛ که این امر در ارتباط با برنامه توسعه و چگونگی برنامه

 ها و بهبودهای اشتغال، تعامالت فرهنگی، آشنایی با ناشناختهپیامدهای مثبت آن، در ایجاد و افزایش امکانات رفاهی، زمینه

ریزی آن با دقت صورت نگیرد، شاهد اثرات منفی و نامطلوبی یابد و اگر توسعه گردشگری و برنامههای اقتصادی تحقق میپایه

 (.1388کریمی، )محیطی خواهیم بودهای اکولوژیکی و زیستها در زمینهآلودگیهمچون انواع 
 اکوتوریسم

ابداع نمود.واژه  1983واژه اکوتوریسم را در سال  (،Hector Ceballos-Lascurainهکتور سبالس الس کورین) اولین بار، 

اکوگردشگری در واقع  مدل توسعه نهفته است.نوعی فعالیت گونه ای فلسفه و نیز یک  ای که به نظر می رسد در ورای آن،

( و گردشگری یا همان گردشگری اکولوژیکی است که در فارسی ترجنمه های مختلفی از آن شده Ecoترکیبی از پسوند اکو)

 رینمطلوب ت اکواوژی و نیز گردشگری به جای گردشگری، اما به نظر می رسد با توجه به کاربرد واژه بوم شناسی به جای. است

من بین متعلق به انج یکی از معروف ترین و رایج ترین تعریف ها،. جایگزین واژه ی اکوگردشگری در زبان فارسی،بوم گردی باشد

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

این انجمن اکوتوریسم را به صورت )مسافرت مسئوالنه به نواحی طبیعی که از محیط زیست حفاظت  المللی اکوگردشگری است.

مهم ترین انگیزه ای که امروزه گردشگران را به دیدار از جاذبه ی را تقویت میکند(تعریف کرده است. می کند و رفاه مردم بوم

حس کنجکاوی گردشگران کاوشگر در شناخت و مطالعه گونه های گیاهی و جاموری  های طبیعی تشویق و ترغیب می کند،

شود که در نهایت حس حفاظت و حراست  ز طبیعت مینایاب و ذخایر طبیعی است که موجب افزایش و قدردانی عمیق تر آنان ا

 (.2،1389)جهانیان،منوچهر و ابتهال زندی،دکن از محیط های طبیعی در آنان برمی انگیزد و تقویت می
 گردشگری و توسعه پایدار

زسازی اقتصاد بعد از پایان جنگ جهانی دوم,کشورهای اروپایی و ژاپن برای رهایی از مصایب و مشکالت جنگ جهانی دوم به با

 دسترسی به سطح باالیی از پیشرفت برای در این مسیر کشورهای تازه استقالل یافته در پی استقالل, و جامعه خود پرداختند.

هرچند موجب  اما واژه زیبای توسعه، سعی در تغییر شرایط جامعه شان برآمدند. "توسعه"با مالک قرار دادن واژه  اقتصادی،

اما در کنار آن موجب شکل گیری بحران هایی عظیم نیز شد.به  بسیار باالیی در بعضی کشورها شد، رسیدن به نرخ های رشد

 تشدید نابرابری ها و تنش های اتالف منابع طبیعی، مشکالتی نظیر تخریب محیط زیست، دلیل ناموزونی توسعه مورد نظر،

در  د.به وجود آمبسته شدن فضای سیاسی وغیره  بومی، بی توجهی به ارزش ها و سنت های فرهنگی از خود بیگانگی، اجتماعی،

که در نتیجه آن ادبیات جدیدی  و طرق دستیابی به توسعه درگرفت،اهداف  همین راستا بود که بحث های نوینی درباره معانی،

(. 1381:37یمنصور ،1381:۵4مرادنژادی،، شریف زاده و1374:134شد)سینایی،به عنوان توسعه پایدار وارد مباحث آکادمیک 

متداول شد و بر اساس سه اصل  "استراتژی حفاظت جهان"و در پی تدوین  1980اصطالح توسعه پایدار نخستین بار در سال 

 (.1374:134)سینایی،فرهنگی و اقتصادی بسط و گسترش یافت اجتماعی، عمده پایداری بوم شناختی،

اقتصادی،و  اهداف و فرصت های آنها برای پایداری منابع طبیعی، عوامل اصلی در توسعه صنعت گردشگری،"همچنان که مدل 

 پایداری در سه اصل دنبال می شود و دستیابی به پایداری هدف اصلی برای هر سه تعیین شده است. نشان می دهد، "اجتماعی
ی،اقتصادی و اجتماعی)برگرفته شده :عوامل اصلی در توسعه صنعت گردشگری،اهداف و فرصت های آنها برای پایداری منابع طبیع1شکل شماره

 (.2001:126و مک کول و همکاران، 1999از:هوروچفسکی و مویسی،

 
 :اصول گردشگری پایدار شهری1جدول شماره 
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1991:1۵Department of the Environmet  

 وضعیت گردشگری در جهان-

 1990:تعداد گردشگران جهان و میزان درآمد حاصله در دهه 2جدول شماره 

 
 (1381،90،برگرفته از نظام شهیدی 1999-)ماخذ:سازمان تجارت جهانی

،می توان این نتیجه را 19۵0میلیون نفر گردشگر را نشان داده و در مقایسه با دهه  808رقمی برابر با  200۵این ارقام در سال 

برابر بیشتر شده  200صل از آن حدود برابر شده است در حالی که درآمد حا 30گرفت که،تعداد جهانگردان در این سال تقریبا 

یک نفر حداقل سفر بین المللی داشته است.با این حال  200۵نفر در سال  11است.این ارقام بدین معنی است که،تقریبا از هر 

ماهه نخست نزدیک  6،یک میلیارد نفر بوده است،کهاین رقم طی 2010پیش بینی سازمان جهانی گردشگری در همان سال 

میلیارد  1/6عددی حدود  2020ون نفر بوده،که گویای درستی پیش بینی مذکور بوده است.پیش بینی ها برای سال میلی ۵00

عالوه بر نقش بسیار  (.1382:149-171،ملکی،138۵:160ترلیون دالر را نشان می دهد)خانیا، 1/۵نفر،با گردش مالی به میزان 

،منشی 1378:31شتغال زاترین صنعت های موجود می باشد)امامی،پراهمیت گردشگری در گردش مالی جهان،گردشگری از ا

آیند یک فرصت شغلی ایجاد می  نفر گردشگر خارجی که به کشور می 6(.به طوریکه برای مثال در عوض هر 1376:29زاده،

کراست شایان ذ البته گردشگری سهمی بسیار تعیین کننده در اقتصاد جهانی داراست. (.چنان که بیان شد،1374:61)رضوانی،شود

از دالیل  یبه گونه ای که امروزه یک و سیاست نیز اثر گذار است:گردشگری بر روی فرهنگ،اجتماع  که،عالوه بر تاثیر اقتصادی،

که خود موجب ایجاد دوستی و حفظ و ثبات ، حول این موضوع است، یمان های منعقده میان کشورهای مختلفهمکاری و پ

موجب کاهش فاصله اجتماعی و روانی افراد از . از جانب دیگر به لحاظ فرهنگی، سیاسی می شودکشورها از جنگ و تخاصمات 

سوگیری و کلیشه های ذهنی خود را از مذاهب یا فرهنگ های ری از گردشگران، برای مثال بسیا فرهنگ های گوناگون می شود.
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-87ک1387)شماعی,وجود می آیندمسامحه و گفتگو به  گخاص با بازدید از آنها از دست می دهند و فضای

 (.21-1382:19:شالچیان,8۵
 وضعیت گردشگری در ایران

رسیم که آنچه از قرن نهم تا قرن چهاردهم میالدی وجود دارد، هایی که به جای مانده به این نتیجه میبا دقت در سفرنامه

قا و اروپا. جهانگردان مسلمان گزارش سفر خویش سیاحت مسلمانان است به کشورهای خاورمیانه و خاور دور، مانند: ژاپن و آفری

اند؛ و در این دوران خبری از رفت و آمد سیاحان اروپایی را در کتابهای جغرافیائی و یا در تحقیقات تاریخی و عقیدتی ارائه داده

یک جهانگرد و تاجر  گاه گاهی به .اندای به گردشگری نداشتهای عالقهو مردمان غرب مسیحی نیست؛ و گویا آنان هیچ گونه

بینیم که جریان گردشگری به طور خوریم. از قرن پانزدهم به بعد، بویژه در قرن هفدهم مییهودی غربی در بالد شرق بر می

دهند که به سرزمینهای شرق روی آورده و گزارشهای دقیق به عکس جریان یافته است. جهانگردان مهم را غربیان تشکیل می

اند و خبری از جهانگردان های حکومتی، اجناس و محصوالت شهرهای اسالمی دادهمیراث فرهنگی، شیوهگوناگونی از آداب، 

 (.14)اکبرزاکری،ای دیگر استای اسالمی به منطقهمسلمان نیست و یا اگر رحله هائی وجود دارد، در محدوده سفر حج و از منطقه

اظ هرچند کشور ایران از لحه آن در ایران، به این واقعیت پی می بریم که: دار و آمار مربوط ببا نیم نگاهی به روند گردشگری پای

هزار ابنیه که  200هزار ابنیه تاریخی ثبت شده و یک میلیون  12کشور برتر دنیا قرار می گیرد)با  9ابنیه و آثار تاریخی در میان 

کشور برتر دنیا  10ظر جاذبه های اکوتوریستی نیز جزوه و حتی از نما هنوز آنها به ثبت نرسیده اند( قابلیت ثبت شدن را دارند ا

 هایران جایگاهی بهتر از رتب، تا جایی که: می باشد اما از نظر درآمد کسب شده در این زمینه بسیار کمتر از سایر کشورها است

دشگری در بین گر حتی پیش بینی سازمان (.1387:67:طیبی و همکاران،138۵:1۵6را به خود اختصاص نداده است)خانیا، 92

و  99در رتبه ، نسبت به اقتصاد جهانی، 28کشور بررسی شده، حکایت از این واقعیت دارد که، ایران از نظر اندازه، در رتبه  181

 (.1388:2)نورآقایی,اهد گرفت، که نشانگر رشد منفی استقرار خو 100در رتبه ز لحاظ رشد، ا

کیفیت و زیرساخت های الزم  مرزی و بیرون مرزی پرداخته شود. ردشگری درونبرای بهبود این وضعیت باید به ارتقا سطح گ

آماده شود تا هم گردشگران خارجی جذب شوند و هم گردشگران داخلی ذوق بیشتری برای تفریح و گردشگر در این مناطق 

 داشته باشند.

 

 

 :روش تحقیق

مورد نیاز در روند تحلیل، از روش کتابخانه ای و جمع آوری مبانی نظری و داده های  روشهای تحقیق، این پژوهش از نظر هدف،

روش میدانی و بررسی وضع موجود بهره گرفته شده است. در آغاز، مستندات مربوط به سایت  اطالعات و اسناد به ادبیات موضوع،

عیت سایت در نقشه های سپس موق و غیره مورد بررسی قرار می گیرد.موردنظر شامل اطالعات اولیه، امکانات محدوده پروژه 

 .شهر مشخص شده و بر اساس معیارهای گردشگری منتج در مطالعات نظری بررسی شده و در نهایت به طراحی انجام می پذیرد

در روش میدانی اطالعات مربوط به  .عات کتابخانه ای انجام گرفته استگردآوری اطالعات پژوهش به دو صورت میدانی و مطال

 های میدانی انجام می شود.وضعیت مکانی بررسی 

 نتیجه گیری:

کشور ما با دارا بودن بیش از سه هزار کیلومتر مرز ساحلی، پتانسیل باالیی از نظر توسعه گردشگری ساحلی داردکه بندر سیریک 

ناسبی منیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. این شهرباتوجه به موقعیت طبیعی خود، ویژگی های اقلیمی و فرهنگی از شرایط 
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برای توسعه ی گردشگری برخوردار است. همچنین گردشگری ساحلی، به عنوان یکی از مهمترین واصلی ترین جاذبه هابرای 

 ، برنامه ریزیشهر سیریک محسوب می شود. باتوجه به مباحث مطرح شده توسط برنامه ریزان شهری درخصوص نواحی ساحلی

نامه ریزی شهری هماهنگ باشدوکیفیت فضاهادرنواحی ساحلی به گونه ای باشد که برای ارتقائ کیفیت نواحی ساحلی باید با بر

به خوبی احساس می شودکه ساخت مجموعه های تفریحی  انطباق الزم راباتوقعات استفاده کنندگان ازمحیط داشته باشد.

ت صحیح، پذیرای سیل عظیمی از هماهنگ با منطقه راهکارمناسبی برای پاسخگویی به این نیاز است ومی توان با طراحی وساخ

 گردشگران باشدو نقش مهمی دراکوتوریسم ساحلی پایدارو به تبع آن رونق اقتصادی منطقه ایفا نماید.  

 :منابع

 دی،تهران،انتشارات مهکامه،چاپ دوم:برنامه ریزی توسعه جهانگر1389ضرغام بروجنی،حمید،

:ارزیابی عملکرد مجتمع های گردشگری،فصلنامه برنامه ریزی منطقه 1390مهر،محمدـفرامرزی،نینا،قریشی،محمدـمعتمدی 

 4ای،شماره 

:نقش تفریحگاه های ساحلی در گردشگری پایدار) نمونه موردی منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی(،اولین 1394شاه وردی،پریسا،

 همایش ملی توسعه پایدار شهر

 .1389انتشارات سمت،  .نی برنامه ریزی صنعت گردشگریمبا .حیدری چیانه، رحیم

ی، ، فصلنامة توسعة روستای«تحلیل جنسیتی از درک آثار گردشگری روستایی، )روستاهای کن و سولقان((. »1390خانی، فضیله )

 .1، ش3دورۀ

زیستی،اکوسیستم مدیریت محیط  (،طرحICZM(مدیریت یک پارچه مناطق ساحلی)1387شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی،)

 .1های مهم،جلوه های طبیعی و چشم انداز های جذاب محیطی در مناطق ساحلی کشور،ص 

 شهر موردی مطالعه جغرافیایی، در مناطق گردشگری موفقیت میزان سنجش در ریاضی مدل کارگیری به ،1389فضیله، خانی،

 .49-63صص.4 شماره محیطی سال دوم مطالعات و جغرافیا فصلنامه . "بوشهر

 .سمت انتشارات : تهران گردشگری، مدیریت ،138۵مهدی، کاظمی،

 نظریه پایه بر مجازی گردشگری و گردشگری واقعی از حاصل شناخت تفاوت ،1389محمودی، حاجی علی و اعظم راودراد،

 .61-81 صص.فرهنگی دوره سوم تحقیقات فصلنامه ."روایت

 :موردی مطالعه( روستایی خانوارهای از نظرسنجی بر تکیه با ساحلی گردشگری اثرات ،بررسی 1388 همکاران، و فضیله خانی،

 .۵1-64چهارم شماره.اول انسانی،سال جغرافیای پژوهشی ،فصلنامه علمی)لنگرود چمخاله،شهرستان روستای

همایش ملی قشم و چشم ، اکوتوریسم دریائی وتوسعه پایدار گردشگری در جزیره قشم، 1390عصمت حیدری و مهرداد نیکنامی، 

  http://www.civilica.com/Paper،انداز آینده، قشم، سازمان منطقه آزاد قشم

، اکوتوریسم پایدار با تأکید بر حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، اولین همایش 1392هادی صادقیان و سیده لیال خدابخشی، 

 ،ت گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیا، همدان، انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانهملی مدیری
http://www.civilica.com/Paper   

 ایش، آثار زیست محیطی گردشگری ساحلی و نقش معماری پایدار در توسعه اکوتوریسم آن، دومین هم1393ویدا رجبی قوزلو، 

ملی و تخصصی پژوهشهای محیط زیست ایران، همدان، انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه، 
http://www.civilica.com/Paper 
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ری فرانس سراس، اکو توریسم ، چشم اندازی نو در مدیریت صنعت گردشگری بندر بوشهر، اولین کن1393لیمی و مریم طلیمی، ط

توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران، گرگان، شرکت مهندسی عمران بنای تدبیر با همکاری دانشگاه 

 http://www.civilica.com/Paper-DCEAEM01-DCEAEM01_506.htmlگلستا، دانشگاه گلستان، 

توریسم ساحلی و اثرات و پیامدهای زیست محیطی آن مورد: ، تحلیل رابطه توسعه اکو1393مولوی, مهرناز و نیوشا چمنی، 

ساحل فرح آباد ضهرستان ساری، همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری، گرگان، سازمان ملی استاندارد 

 CIVIL01_317.html-CIVIL01-.civilica.com/Paperhttp://wwwاستان گلستان، 

 گردشگری توسعه در پایدار معماری راهکارهای بررسی ، 1393 علیخانی، حاجی ساناز و صدفی نسیبه .محسن سرخی، رستمی

 .مصدر شهر شهرسازی و معماری در پایداری المللی بین - کنگره پایدار،

 .پارکها محیطی زیست مدیریت و یابی مکان الگوی و معیارها تدوین. 1391 . هومن پور، بهمن

 .سمت،تهران انتشارات پایدار، ی توسیه ،؛1386السادات شمس اهدی،ز

 . تهران دانشگاه انتشارات پایدار، گردشگری رویکرد با روستایی گردشگری توسیه ؛1387ََمحمدرضا رضوانی،

 دانشگاه جغرافیایی فضای پژوهشی - علمی مجله راهکارها، و ها چالش کارکردها،:ایران در پایدار گردشگری ؛1388رضا محسنی،

 .601. – 636 ص ، 23 شماره نهم، اهر، سال واحد اسالمی آزاد

 .اول چاپ قم، امروز، حدیث انتشارات زیست، محیط بحران ؛ 1383 سیدمنوچهر، سیاقی، - دبیر

 .اول چاپ ، ) باز ( غزال انتشارات زیست، محیط و فرهنگی توسعه ؛ 1380 پور، شارع محمد ژرژ،ترجمه - تومه،

 علمی مجله ، ایالم شهری جامعه سالمت با ارتباط در محیطی زیست عوامل وضعیت بررسی ؛ 1386 همکاران، و - پورنجف

 .سوم شماره پانزدهم، دوره پزشکی ایالم، علوم دانشگاه

 .کار اسالمی حزب سبز سازمان نشر زیست، محیط شناسی جامعه بر ای مقدمه ؛ 1382 ، وحید زاد، - اسالم

 .ابهر پرورش و آموزش اداره آن، پایدار توسعه و ساحلی گردشگری محیطی زیست و جغرافیایی (، اثرات1388طاهره،) کریمی،

 .31،مردادماه،ص 17ماهنامه جهانگردان،ش "سهم ایران از صنعت جهانگردی یک هزارم است."(،1378امامی،محسن)

 .1۵3-172،صص 16،فضای جغرافیایی،شماره "فرصت ها و چالش های توریسم ایران در توسعه هزاره"(،138۵خانیا،پروانه)

 ،تهران:انتشارات مسعی."جهانگردی"(،1376منشی زاده،رحمت اهلل)

پژوهش،شماره  مجله نامه"بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر رضایتمندی جهانگردان خارجی از ایران"(.1382ملکی،حسین)

 .141-168،صص ۵

 (،جغرافیا و صنعت توریسم،تهران:انتشارات پیام نور.1374رضوانی،علی اصغر،)

(،آثار میان فرهنگی و نقش گردشگری در ایجاد وفاق بین ادیان اسالم و مسیحیت،فصلنامه مطالعات 1382شالچیان،طاهره،)

 .17-38،صص 3جهانگردی،سال اول،شماره 

نقش جهانگردی در فرآیند همگرایی و توسعه فرهنگی کشورهای اسالمی،مجله نامه پژوهش،شماره (،1387شماعی،علی،)

 .81-106،صص11

(،بررسی رابطه علی بین گردشگری و رشد اقتصادی،مجله دانش و توسعه،سال 1387طیبی،کمیل،جباری،امیر و روح اهلل بابکی،)

 .6۵-87،صص 24،شماره 1۵

شورای جهانی سفر و گردشگری درباره ایران،نقل شده در (،گزارش 1388نورآقایی،آرش،)

 www.nooraghayee.com/p=1810سایت:
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 .14نگاهی به جهانگردی در تمدن اسالمی،فقه، شماره ،علی اکبر ذاکری

 .66 شماره شانزدهم دوره - سپهر، شهری پایدار توسیه و گردشگری (،1386رامین،) غفاری،

 نامه پژوهش .همدان شهری پایدار فرهنگی برتوسعه  تاریخی توریسم تاثیر ،بررسی1388دوست، وظیفه حسین و حمدی کریم،

 .49-69اول صص  شماره .سوم سال اجتماعی علوم

 استفاده با یزد استان اطراف بیابانی و کویری مناطق اکوتوریسم های پتانسیل بررسی ، 1389 زندی، ابتهال و منوچهر جهانیان،

 .74-61 ص ، 74شماره انسانی، جغرافی های پژوهش ، - swot - تحلیل الگوی از

 .سمینار در شده ارائه جهانگردی، پایدار توسعه برای الزم سازوکارهای ،1374، وحید سینایی،

 22 کشاورزی،سال ترویج و روستایی توسعه ماهنامه جهاد، مجله .روستایی پایداروتوریسم ،توسعه1381مرادنژادی، و .شریفزاده،ا

 .63-۵2 ،ص) تیر خردادو ( ، 2۵1-2۵ شماره

 شماره مدیریت، دانش ایران، در جهانگردی صنعت راهبردی برنامهریزی الگوی ، تعیین( 1381 ) مهراندخت، شهیدی، نظام

 .87-103 صص ، 59

 چاپ زیست، محیط سازمان انتشارات ، اجتماعی نظریه و زیست محیط ؛ 1380 ، توکلی نیره ، پویان حسن ترجمه جان، بری،

 .اول

 پایدار،اولین گردشگری توسعه جهت راهکاری محیطی زیست - فرهنگ ؛ 19 اسفند 93 ، فراهانی،بنفشه ، مهاجر،مرضیه کمالی
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