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 چکیده
 از یك روستایی پایدار گردشگري. باشد می پایداري توسعه ایجاد در روستایی پایدار گردشگري نقش بررسی ، مروري مطالعه این از هدف
 پایدار توسعه ایجاد براي را هایی فرصت تواند می رسوم، و آداب و عقاید سنتی، ارزشهاي حفظ بر عالوه كه است گردشگري مهم انواع

 لذا.  شود روستایی مناطق در اقتصادي و اجتماعی رفاه بهبود به منجر كليدي راهبرد یك عنوان به تواند می صنعت این. آورد بوجود
 هاي برنامه مادر را آن وند  بنگر توسعه ي محركه موتور مشابه به روستایی پایدار گردشگري به باید توسعه سياستمداران و ریزان برنامه
 و  خشك مناطق در ما كشور قسمت هاي اكثر داشتن قرار خيز، حاصل زمين كمبود علت به ما كشور در. كنند لحاظ خود اي توسعه

 اي یدهعد اجتماعی معضالت و نشينی حاشيه سبب امر این. است شده شهر به روستایيان مهاجرت باعث كشاورزي مزارع بودن كوچك
 در كوچك صنعتی واحدهاي ایجاد سطح واحد در توليد بردن باال شامل زمينه دراین دولتها رویكرد. است گشته ما كشور در دیگري

 مناسبی راهكار تواند می كه باشد می روستایی گردشگري ها پتانسيل این از یكی. باشد می روستا بالقوه پتانسيل از استفاده و روستاها
 می آن با همراه و نموده جذب روستا در انسانی نيروي مازاد روستایی گردشگري. باشد شهرها به روستایيان مهاجرت از جلوگيري براي
 با مرتبط توریستی فعاليتهاي كليه روستایی، گردشگري.شود محسوب روستایی جانبه همه توسعه گيري شكل فرصتهاي از یكی تواند

 در توریستم انواع. شود می شامل را فرهنگی ميراث و هنري درمانی و بهداشتی آموزشی ورزشی، فرهنگی طبيعی گردشگري فعاليتهاي
 به كشورها طالیی كليد روستایی گردشگري.  سياحت و وتوریستماك فرهنگی ، توریستم طبيعی، توریستم: از عبارتند روستایی مناطق
  .آید می حساب

 گردشگري پایدار، توسعه روستایی، گردشگري کلمات کلیدي:

 مقدمه

 مسذالل و غذذایی امنيت اشتغال، فقر، مثل متعددي هاي چالش با روستایی مناطق كه رسيد پایان به حالی در بيستم قرن

 توجذه مذورد را روسذتایی توسعه، مسالل كارشناسان و متخصصان دیگر بار تا شده باعث مسئله این .مواجهند محيطی– زیست

 گردشذگري بذویهه و گردشذگري ميذان این در، باشند روستاها مشكالت و مسالل تقليل براي راهبردهایی به دنبال و دهند قرار

 دهذی مشذكل بذه توانذد مذی است، اجتماعی و اقتصادي هایی پدیده ترین بزرگ از یكی جهان سطح در آن توسعهو  روستایی

 .كمك كند روستایی جوامع

 این زیرا دارد قرار بزرگ چالش این توجه مركز در كشاورزي ترویج نظام در تحول ویهه به روستایی توسعه هاي برنامه       

 ترویج نظام تطبيق طبيعی، منابع از حفاظت غذایی، امنيه تأمين فقرزدایی، چون مهمی هاي مقوله طور همزمان به برنامه

 آن به و دارد خود كار دستور در را كشاورزان نياز و روستایی جامعه الزامات و انسانی جدید تحوالت و شرایط با كشاورزي

 است بوده توجه مورد روستاي جمعيتی ساختار در محيط و طبيعت با بافت هماهنگی كشور روستاهاي اكثر در .كند می توجه

 از كه فضاهایی و آميخته در، خود طبيعی هایی محيط با آوري شگفت نحو به كه دارند وجود روستاهایی ميان این در اما

 فضاها و بناها ساخت مصالح از استفاده و انتخاب نوع برخی در كه طوري به و اند آورده پدید هستند را برخوردار فراوان ارزش

 فردي به منحصر زیبایی و جذابيت از شده خلق فضاهاي و دارد محيط با را انطباق كه حداكثر است اي بگونه سطوح تركيب و

 شده معرفی ارزش با بافت داراي روستاهاي عنوان تحت نيستند، كم ایران پهنه سرزمين در كه روستاها این .است برخوردار

 .هستند گردشگري مطرح توریستی، اي منطقه عنوان به و اند

 در كشاورزي مكمل هاي فعاليت از توان می پایدار معيشت از روستاليان برخورداري و روستایی پایدار توسعه منظور به         

 از جلوگيري و زایی اشتغال روستایی، خانوارهاي درآمد افزایش امكان روستایی توریستم ميان این در كه بهره گرفت روستاها
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 می فراهم روستاها در رفاهی تسهيالت و خدمات متعادل نوزیع و زندگی كيفيت بهبود بستر در روستایی، را هاي مهاجرت

 .كند

 بنابراین .آورد فراهم روستایی جمعيت براي را كافی درآمد و اشتغال تواند نمی تنهایی به مختلف مناطق در كشاورزي

 گسترش

 روستایی جوامع اقتصاد سازي متنوع در مهمی نقش تواند می روستایی توسعه زمينه درجدید  راهبرد یك عنوان به توریستم

 كشاورزي، غير بخشهاي در سودآور اشتغال ایجاد جمله از روستایی نواحی در جدید هاي فرصت ایجاد ساز و زمينه نماید ایفا

 كردن كم و شهرها به روستاليان مهاجرت كاهش شهرنشينان، و روستاليان بين هاي تفاوت كاهش و آمد روستاليان در افزایش

 .شود شهرها مسالل و مشكالت

 پایدار توسعه و اقتصاد سازي متنوع در بسزایی مهم تواند می روستایی پایدار گردشگري ویهه به روستایی، گردشگري       

 مهمی بسيار نقش تواند می روستایی گردشگري همچنين .گردد نيافته توسعه موجب درآمد و اشتغال با ایجاد و باشد داشته

 افراد توان می رو این از .كند ایفا كارآفرینان براي درآمدي جدید منابع و مشاغل كننده با فراهم كننده توليد عنوان به را

 بایستی دولت نتيجه در نموده درگير روستایی گردشگري صنعت در اجتماعی – شرایط اقتصادي نمودن بهتر براي را روستایی

 این بر  1388 )مقدم، رضایی و فروشانی(نماید تشویق روستایی نواحی در صنعت گردشگري پيشرفت براي را گذاران سرمایه

 توسعه و رشد هاي زمينه نمودن فراهم ضمن فكورانه و دلسوزانه ریزي با برنامه مسئوالن كه رسد می نظر به ضروري اساس

 روستایی، گردشگري نقش بررسی مقاله بنابراین بردارند اساسی گام هاي روستایی مسالل رفع جهت در كشور در گردشگري

 باشد. می پایدار توسعه براي ابزاري عنوان به

 )مفاهيم و تعاریف ( روستایی گردشگري و گردشگري

 یط پيمودن، عمل دورانی، حركت معناي به فرانسه زبان در تور .شدهاست گرفته تور ریشه از كه است فرانسوي واژه توریستم

 یك كه شود می گفته هایی فعاليت كليه به اصطالحاً توریستم یا گردشگري باشد می نمودن گردش و كردن سير و كردن

 كنونی، دنياي در .شود می انجام یابد می خاتمه سفرش كه زمانی تا .گيرد می سفر به تصميم كه موقعی از بازدیدكننده

 و مسالل وجود لحاظ به روستایی گردشگري ميان این در كه است اقتصادي فعاليت هاي بخش مهمترین از یكی گردشگري،

 درآمد خدماتی، و رفاهی امكانات فقدان بيكاري، باالي ميزان رویه بی هاي مهاجرت نظير روستایی مناطق در متعدد مشكالت

 (1388 برزو) است برخوردار دوچندانی اهميت از و روستاليان پایين

 همراه به گيرد می صورت گردشگر فرد با مرتبط شكلی به كه شود می گفته اقداماتی و فعاليتها مجموعه به توریستم        

 .دهد می انجام شان سكونت محل از خارج مكانی به مسافرت هنگام در گردشگري كه هایی فعاليت

 توسعه براي مهمی ابزار را آن توان می و بوده درآمده و اشتغال براي منبعی و گردشگري بازار از بخشی روستایی گردشگري

 توریستم توصيف براي معموالً روستایی توریستم نيز اروپا در .كرد قلمداد روستایی جوامع اكولوژیكی و اجتماعی– اقتصادي

 روستایی نواحی در توریستم هاي فعاليت همه لزوم صورت در اما .شود می كاربرده به ) مزرعه بر مبتنی توریستم ( كشاورزي

 آورد شمار به جهانگردي و گردشگري اي مجموعه از جزلی ميتوان را روستایی توریستم .كند می توصيف و گيرد می بر در را

 .باشد می اهميت داراي برخوردارند، باالیی روستایی جمعيت از كه كشورهایی از بسياري در كه

 است برخوردار كه اي ویهه اهميت از كه آورد شمار به جهانگردي و گردشگري مجموعه از جزلی توان می را روستایی توریستم

 همه بلكه نيست، كشاورزي گردشگري شامل ها روستایی توریستم 1986 سال در اروپا جامعه كميسيون تعریف زیراطبق

 دنبال روستا توسعه براي را رویكرد دو توان می توریستم طریق از شود می شامل را روستایی مناطق در گردشگري فعاليتهاي

 .كرد

 .توسعه راهبرد عنوان به روستایی توریستم 1-

 .نيافته توسعه كمتر روستایی نواحی سازي متحول 2-
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 :گردشگري انواع

 :باشند می زیر شرح به گردشگري انواع ( 1388 ) مقدم رضایی و فروشان از نقل به

 .است منفی اكولوژي تأثير كمترین داراي و دارد تفریحی جنبه عمدتاً  :طبيعی گردشگري-

 .دارد كار سرو بومی مردم تاریخ و فرهنگ بناها، معماري با :فرهنگی گردشگري -

 محلی مردم اجتماعی هاي ارزش و آسایش و رفاه طبيعی، منابع از نگهداري ضمن كه است گردشگري نوعی :گردشگري اكو -

 .كند می نيز حفظ را

 فعاليت از نيز روستایئان و شده، سهيم و شریك روستایی، شيوة به كردن زندگی در جهانگردان آن، در :روستایی گردشگري -

 .شوند می بهرمند هاي توریستی

 این در شخصاً اینكه یا و كنند می دیدن سنتی كشاورزي كارهاي از آن، در افراد كه است گردشگري نوعی :اگروگردشگري -

 وارد لطمه ميزبان، كشاورزان هاي زمين حاصلخيزي یا منطقه اكوسيستم به اینكه بدون كنند، می شركت ها گونه فعاليت

 .شود

 پيامدهاي همين با مقابله و پاسخگویی نياز و ضرورت نتيجه كه است گرفته نشأت پایدار توسعه فلسفه از پایدار گردشگري

 را پایدار توسعه گردشگري جهانی سازمان زیست محيط كميته .است پذیر( گردش مقاصد كشورها) در منفی گردشگري

 مستمر اشتغال و درآمد ایجاد براي نيز را ظرفيت بلكه كند می حفظ را فرهنگی و طبيعی منابع تنها نه داند كه می فعاليتی

 (1388 زاده، )برزو عباسی دهد می افزایش

 ایفا گردشگري صنعت قالب در روستایی جوامع اقتصاد سازي تنوع در را مهمی نقش ميتواند طرف یك از روستایی توسعه

 بهبود و نيافتگی توسعه هاي انگاره بر غلبه طریق از ملی اقتصادي رشد تحرك براي اي وسيله تواند می دیگر از طرف و نماید

 ایفا بخوبی را محول نقشهاي كليه بتواند روستایی گردشگري اگر حال هر به .آید می حساب به محلی زندگی مردم استاندارد

 .كند ایفا بخوبی را محول نقشهاي حصول براي یافته توسعه فرآیند یك با محرك خالق تواند می .كند
 :به توان می است بوده مؤثر روستایی پایدار گردشگري توسعه در یك موضوعات

این  به مسافرت براي اقتصادي و سياسی سدهاي حذف و روستایی گردشگري هاي فعاليت براي شده ایجاد مناطق توسعه -

 مناطق

 زیست محيط و ها انسان بين دوستانه ایجاد در عالقه و زیست محيط سازمان آگاهی افزایش -

 یيالقی و روستایی مناطق به آنان رغبت و ميل و داخلی گردشگران تعداد افزایش -

 سنتی زندگی هاي شيوه به عالقه و رساندها توسط شده ایجاد تقاضاي افزایش -

 .كرد اشاره ورزشی هاي فعاليت و ماجراجویانه سفرهاي مانند روستایی مناطق در گردشگري هاي فعاليت توسعه -

 روستایی پایدار توسعه اهداف

 اینها مانند و مردم مشاركت امنيت، درآمد، اشتغال، ایجاد قبيل از اهداف 1-

 اجتماعی، و طبيعی مخاطرات كاش چون مساللی داشت، جدي توجه محيطی زیست و اكولوژیكی مالحظات به باید 2-

 .ریزي برنامه فرآیند طول در توریستم مثبت آثار تقویت و فرهنگی

 خدمات، و امكانات ها جاذبه قبيل از روستایی پایدار توریستم توسعه منظور به بالقوه و موجود امكانات و منابع از استفاده 3-

 .گردشگران دیگر هاي نياز و محيطی و انسانی منابع

 مانند اشتغال درآمد قبيل از روستاها ساكنان بين در توریستم واجتماعی اقتصادي منافع مناسب توزیع و ساختن بهينه 4-

 اینها

 دست براي زیاد اقتصادي منابع و شغلی فرصتهاي ایجاد دليل به جهان كشورهاي اكثر در روستایی گردشگري موضوع امروزه
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 گردشگري مثل هایی فعاليت توسعه .است یافته اي العاده فوق اهميت دامداري و كشاورزي كنار در محلی جوامع اندركاران

 مردم رفاه افزایش و روستاها رونق باعث اینها مانند و فرهنگی گردشگري گردي، مليت ماجراجویاند، گردشگري مزرعه، در

 در بویهه را فولوریك هنر قدیمی رسوم و آداب بومی هاي فرهنگ تقریباً شدن جهانی دليل به ویهه به و است شده روستایی

 محلی و فرهنگی هاي ارزش اي تماشاي براي منایب هایی مكان روستایی هاي محيط لذا برد می بين از یا و دگرگون شهرها

 آثار كنترل ضمن كه اند داده انجام محل به هاي ریزي برنامه روستایی، مناطق در گردشگري پایدار توسعه براي نتيجه در و

 براي را مقبول اجتماعی رفاه نهایت در و مكان مناسب درآمدهاي اجتماعی – فرهنگی هاي محيط و زیست محيط بر مخرب

 1388 )حشمتی و تفرجی )است آورده ارمغان به ها روستا این ساكنان

 پایدار گردشگري اصول

 موجود تنوع از صيانت و حفظ 1-

 موجود مكنابع پایدار و خور در استفاده 2-

 منابع دادن هدر و اتالف از جلوگيري 3-

 كشور كالن هاي ریزي برنامه در گردشگري صنعت نمودن لحاظ 4-

 محلی اقتصاد از پشتيبانی و حمایت 5-

 ) محلی مردم مشاركت ( ها گيري تصميم در محلی جامعه ساختن دخيل 6-

 روستاليان آموزش-7

 گردشگري صنعت اراله و اداره قبال در مسئوليت احساس 8-

 (1388 ، زاده عباس و برزو ) تحقيقات و پهوهش 9-

 پایدار وتوسعه روستایی گردشگري

 نظر از دولت جانبه همه توسعه براي ابزاري عنوان به تواند می روستایی گردشگري كه دهد می نشان شده انجام هاي پهوهش

 را مهمی اقتصادي آثار تواند می روستایی گردشگري اقتصادي، نظر از .نماید نقش ایفاي محيطی زیست و اجتماعی، اقتصادي،

 می پرداخت پول خدمات، و محلی كاالهاي خرید اقامت، براي روستایی گردشگران .باشد برداشته در روستایی نواحی براي

 بيشتر و بهتر چه هر كردن برآورده در روستایی مناطق تحرك موجب و یابد می جریان محلی فعاليتهاي در ها پول این .كنند

 ابعاد در .شود منتهی روستایی سكونتگاههاي تخلية روند شدن كند به اقتصادي مهم آثار و شود می كنندگان نيازهاي بازید

 قابل تأثيرات و افراد این با بومی مردم ارتباطات باعث روستایی مناطق به گردشگران ورود كه اینست بر نيز اعتقاد اجتماعی

 زیست لحاظ از .شود می مشاركت سطح افزایش و سواد، سطح رفتن باال اجتماعی، و فرهنگی و ارتقاي رشد در مالحظه

 از بسياري در فرآیند، این مدیریت عدم صورت در طبيعی، محيط با روستایی گردشگران ارتباط مستقيم به توجه با محيطی،

 شدن برانگيخته موجب روستایی گردشگري بنابراین، .شود منجر زیست محيط به تخریب تواند می گردشگري موارد،

 ضرورت اولين جمله از آن، ارتقاي و زیست محيط حفظ گردشگري، پایداري براي است و شده محيطی زیست هاي حساسيت

 با متناسب و سنتی مسكن روستایی، ارزش با هاي بافت حفظ روستاها، وضعيت فيزیكی نظر از حتی .آید می حساب به ها

 سياست .1387 )همكاران، و مهدوي است) تأكيد مورد گردشگري گزینی در سكونت مختلف هاي شيوه و منطقه، اقليم

 بر مخرب آثار بدون گردشگري صنعت مدت بلند رشد خواهان است كه جامعی رهيافت نيز، امروز دنياي در پایدار گردشگري

 جوانب كه بود خواهد قادر بشر گردشگري، توسعه قالب در دارد كه تأكيد نكته این بر همچنين .است طبيعی هاي بوم زیست

 مفهوم گذشته، سال چند طول در خاطر همين به .شود دستكاري یا تعدیل منفی یا مثبت جهت در محيط از خاصی

 گردشگري باشد، نابسامان گردشگري پاسخگوي تهدیدات بتواند تا است افتاده جا و كرده پيشرفت حدي تا پایدار گردشگري

 جامعه و جهت یك از را آن سرزمين و جامعه ميزبان ميان وار مثلث رابطه و كرده بررسی مرزها غالب در را گردشگري پایدار،

 رابطه این در گردشگري صنعت در گذشته .است ساخته برقرار گردشگري صنعت با و سویی از را گردشگران یعنی ميهمان،
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 را مثلث ضلع سه بين موجود و بحران فشار تا دارد قصد روستایی گردشگري حاضر حال در .زد می را اول حرف وار مثلث

 . سازد برقرار را اي موازنه مدت طوالنی در و كرده تعدیل

 بازدیدكنندگان رضایت رسانده، حداقل به نيز را محيطی و فرهنگی آسيبهاي دارد قصد گردشگري از بخش این همچنين      

 بين موازنه و تعادل آوردن دست به براي راهی و آورد فراهم را ناحيه اقتصادي رشد مقدمات مدت دراز در و فراهم ساخته را

 (1384 مهدوي، و افتخاري الدین ركدین( باشد منابع نگهداري و حفاظت هاي نياز و نهایی گردشگري رشد

 دید، این با و داد قرار نظر مد روستایی توسعه براي جامع راهبردي عنوان به توان می را گردشگري مباحث، بدین توجه با

 اقتصادي، ابعاد تمام كه شود می نزدیك پایدار گردشگري به نتيجه، در و پایدار توسعه به اي گسترده حد تا گردشگري

 و رشد طمينه مدت بلند در تا دارد تالش و دهد می قرار توجه مورد را روستاها مدیریتی و محيطی زیست اجتماعی، كالبدي،

 .كند فراهم ها عرصه تمامی در را شكوفایی روستاها

 روستایی گردشگري توسعه موانع

 سازمان وجود نتيجه در كه صنعت متولی عنوان به مشخص یاوزارتخانه سازمان یك نبود :ساختاري و سازمانی موانع – الف

 .گردد می فراوان وظایف تداخل و ناهماهنگی باعث موازي، هاي

 هاي خواسته و نيازها به نسبت ميزبانان كم آگاهی و گردشگري مناطق بين فرهنگی تفاوت : اجتماعی – فرهنگی موانع – ب

 گسترش در اي عمده موانع ، عدیده مشكالت بروز ضمن ميزبانان، فرهنگ از گردشگران آگاهی عدم دیگر طرف از گردشگران

 (1375 ناصري، )است گردشگري صنعت

 به دسترسی و باشند متفرق و پراكنده بصورت منطقه یك روستاهاي است ممكن آنجایيكه از :بازار در موجود مونع – ج

 هستند بازارهایی نيازمند خود محيتاج تهيه براي كه را پولدار گردشگران و ها توریست سازند، مشكل را بهتر و بيشتر امكانات

 محصوالت نرسيدن فروش به سبب این آن، بر عالوه اندازد مخاطره به را صنعت این توسعه نتيجه در و كرده مشكل دچار

 .رود می شمار به درآمد افزایش در مانعی و شده روستایيان دستی صنایع و زراعی

 ریلی و اي جاده شبكه فاقد زیبا و شاخص و طبيعی مناظر داشتن وجود با روستایی مناطق از بسياري :زیربنایی موانع – د

 بودن نامطلوب و كمبود همچنين و سازد می ممكن غير و مشكل گاهی را اماكن این به دسترسی خود كه هستند مناسب

 (1387 سروش، گودرزي اردستانی، شهيدي، )شود می سبب را آمد و رفت كندي خود نوبه به مسافري نقل و حمل و وسایل

 توریست پذیرش به تمایل سال از فصولی در روستایيان و كشاورزان است ممكن نقاط برخی در :توریستم فصل محدودیت – ه

 فصول تمام در را روستاها به مسافرت تواناي است ممكن ها توریست طرفی از ،( زراعی كارهاي حجم بدليل )باشند نداشته

 و پذیرش عدم مانند مساللی بروز باعث امر این (فرزندان تحصيل و اداري كارهاي در بودن شاغل بدليل )باشند نداشته سال

 (1384 فرهادیان، بقایی، )گردد می ها توریست با روستایيان توسط ارتباط برقراري در تمایل

 سرعت داراي تجاري گذاري سرمایه باساي مقایسه در روستایی توریسم در سرمایه بازگشت :سرمایه ضعيف بازگشت – و

 و امكانات تامين جهت در سنگين گذاري سرمایه به اقدام هيچكدام روستایيان و كشاورزان مسئله این به توجه با .است پایينی

 امكانات لحاظ از كه دارند را نقاطی به مسافرت به تمایل نی ها توریست . كنند نمی ها توریست براي جدید هاي ساختمان

 به را ها توریست تعداد كاهش نتيجه در و نشده مناطقی چنين در حضور به حاضر ها آن وجود این با باشد، كاملتر رفاهی

 . داشت خواهد دنبال به را درآمد ناچيز افزایش عدم و محصوالت فروش كاهش نيز این . دارد همراه

 از .دهد قرار خود اقدامات راس در باید را هایی فعاليت روستایی ترویجی هاي نظام شده بيان موانع سازي برطرف راستاي در

 صنعت مقررات اجراي و هماهنگی و منسجم و توانا مدیریت یك وجود گردشگري صنعت مناسب و پایدار توسعه ایجاد كه انجا

 از .باشد می گردشگري براي انسانی نيروي آموزش بازاریابی، خدمات برخی انجام گذاري، سرمایه انگيزه ایجاد گردشگري،

 و تجهيزات ها، ساخت زیر توسعه جهت در مشاركت به مردم تشویق و سازي زمينه به توان می ترویج وظایف دیگر طرف

 اصول اساس بر روستایی توریسم در خدمت براي افراد آموزش نيز و و طریق این از درآمد كسب و توریستی مختلف تسهيالت
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 فعاليت ها، فرصت توسعه در افراد آموزش و روستایی كوچك صنایع مدیریت و تاسيس براي افراد كردن آماده و پایدار توسعه

 2004 ) .كرد اشاره پایدار توسعه اصول اساس بر ها توریست براي pina )تفریحات و ها

 :كرد اشاره زیر موارد به توان می ترویجی اقدامات دیگر از

 هاي نشست و ها همایش برگزاري 1- « روستایی توریسم صنعت در گذاري سرمایه توسعه » سایر یا شهر شوراي همت به

 ویهه امتيازات و تسهيالت ایجاد و خارج و ایران مقيم گذاران سرمایه از دعوت كارآفرنيان، و ذیربط مسئوالن و ها دستگاه

 .تفریحی هاي پارك همچون تفریحی تاسيسات اقامتی، هاي مجتمع ها، هتل احداث زمينه در گذاري سرمایه

 ميان در ونطقه طبيعی و تاریخی هاي جاذبه تصاویر و گردشگري مختلف مزایاي مورد در بوروشور و كاتالوگ توزیع 2-

 .روستایيان

 .توریسم صنعت در گذاري سرمایه براي كارآفرینان خصوصی بخش تشویق و سازي زمينه 3-

 تجهيزات و تسهيالت ها، ساخت زیر نظر از روستاها تجهيز و توسعه جهت در مشاركت به مردم تشویق و شازي زمينه 4-

 .دولتی تسهيالت .ها حمایت طریق از توریستی

 زیست و اكولوژیكی هاي آلودگی و مخاطرات كاهش منظور به ویهه مقررات و قوانين تشكيالتی، توان از برداري بهره 5-

 محيطی

( AIex,,zijp..andByerlee. 2002 ) .توریستی مكانهاي و مناطق در 

 كاالهاي هاي غرفه همچنين و كشاورزي روستایی، توليدات سایر و روستاي دستی صنایع هفتگی و روزانه بازارهاي ایجاد 6-

 .مطالعه مورد گردشگران ورود فصول در فرهنگی

 و روستا مردم بين تعارض از جلوگيري منظور به روستا، در باگردش برخورد نحوه در مردم به رسانی اطالع و آموزش 7-

 .شود می داده آموزش موارد سایر و رسوم و آداب و فرهنگ زمينه در گردشگران به یابد می گردشگران

 .نماید می ضروري جهانگردي آموزش مركز یك تاسيس گردشگري با مرتبط مختلف مشاغل براي افراد تربيت جهت 8-

 گيري نتيجه

 كشورها براي درآمد كسب هاي راه از یكی عنوان به تواند می خوب مدیریت صورت در كه است عظيمی صنعت توریسم،

 جهت به توسعه پتانسيل بودن دارا بدليل روستایی توریسم آن انواع ميان در سوم جهان كشورهاي در .گردد محسوب

 اشتغال در روستایی توریسم نقش به توجه با .دارد اي ویهه اهميت فراوان فرهنگی و طبيعی هاي جاذبه از روستاها برخورداري

 به روستایيان مهاجرت افزایش جهت در مانعی تواند می دارد همراه به كه اجتماعی و فرهنگی اثرات و درآمد كسب و زایی

 .باشد شهرها نشينی حاشيه و شهرها

 

 :منابع

 .ایران روستایی توسعه در نوع راهبردي كشاورزي، گردشگري ( 1388 ) ع، برزو، -

 84 بهار ، 267 شماره ، 25 سال ، بهاء مجله .( 1384 ) فرهادیان،ه :بقایی،م -

 .منطقی سازي تصميم روش به روستایی پایدار گردشگري هاي شاخص شخصيت ( 1388 ) شمسی، . و .ر ، تفرجی -

 توسعه ماهانه بهاء مجله ،( تایلند موردي مطالعه ) روستایی جوامع بر آن تأثير و روستایی توریسم .( 1382 ) خياطی،م -

 و روستایی

 كشاورزي، ترویج

 تفادهاس با :روستایی گردشگري توسعه راهكارهاي ( 1385 ) .د مهدوي، و .ع افتخاري، الدین ركن - swq . لواسان دستان

 مدل از

 __10 انسانی علوم مدرس فصلنامه كوچك (2 ).
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 پهوهش روستایی، نواحی ریزي برنامه در توریسم تأثيرات بررسی ( 1388 ) سروش،م گودرزي اردستانی، :م شهيدي، -

 جغرافيایی

 6 شماره انسانی

 روستایی پایدار توسعه ملی همایش نخستين – فقر كاهش و روستایی گردشگري ( 1388 ) مقدم، رضایی :فروشانی

 گردشگري صنعت توسعه موانع ارزیابی ( 1279 ) ناصري،م
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