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 چکیده

اجتماعی و مدیریت منابع  -و شناخت روند توسعه اقتصادیمفهوم پایداری طی چند دهه گذشته چارچوبی برای درک 

طبیعی در سراسر جهان بوده و تعادلی ظریف بین اقتصاد، محیط و سالمت اجتماعی در سطوح محلی، ملی و جهانی شده 

ردشگری تاریخی و طبیعی، قابلیت باالیی برای توسعه پایدار گ -های فرهنگیاست. مناطق روستایی به جهت دارا بودن میراث

های اخیر این قابلیت موجود در مناطق روستایی، منبع اشتغال و درآمد جدیدی در اقتصاد روستایی شناخته دارند و در دهه

شده است. توجه به الگوهای فضایی اکوتوریسم از جهت تحلیل میزان مراجعه و ورود گردشگران به طور متوسط در مقاطع 

های کارآفرینی و عامل تأثیرگذار در دهنده فرصتترین عوامل شکلران یکی از مهمزمانی مهم است، زیرا حجم ورود گردشگ

ای توسعه ای است. لذا برخالف تصور محققان رشدگرا، نگاه به توسعه گردشگری با رویکرد نظریهبازاریابی گردشگری منطقه

های گردشگری در فظ و گسترش فعالیتهای گردشگری نیست، بلکه عاملی برای تداوم حپایدار عامل محدودکننده فعالیت

 های بعدی است.بلندمدت برای نسل

در این مقاله به منظور تبیین و درک بهتر مسأله، ابتدا به بررسی مفاهیم راهبردی و تعاریف گردشگری روستایی پرداخته 

عه پایدار گردشگری تبیین شود. درنهایت، مفهوم توسشود و در ادامه مفهوم گردشگری پایدار و اکوتوریسم بررسی میمی

 شود.گردد و نقش و اهمیت تحرکات فضایی اکوتوریسم بر آن بررسی میمی

 اکوتوریسم، تحرکات فضایی، توسعه پایدار، گردشگری روستایی کلمات کلیدی:
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Abstract 

Over the past few decades, the concept of sustainability has been a framework for understanding 

the trend of socioeconomic development and management of natural resources around the world and 

it’s led to delicate balance between economic, environmental and social health at the levels of local, 

national and global. Rural areas have a high potential in terms of having cultural-historical and natural 

heritages for development of sustainable tourism and in recent decades the capability of rural areas is 

known as new source of employment and income in the rural economy. It’s important to analyze the 

measure of average visiting and tourist’s arrival according to spatial patterns of ecotourism in different 

times, because the stock of tourists is one of the most important factors in shaping entrepreneurial 

opportunities and influencing the regional tourism marketing. Therefore, contrary to growth-oriented 

researchers thought, looking at the tourism development with sustainable development theory 

approach is not a limiting factor to tourism activities, but instead to continue to maintain and expand 

tourism activities in the long term for the next generation. 

In this paper to define and better understanding the problem, first the review of strategic 

concepts and definitions of rural tourism will be discussed and in the following, the concept of 

sustainable tourism and ecotourism are considered. Finally, the concept of sustainable tourism 

development is explained and the role and importance of ecotourism space movements will be 

investigated on it. 
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 مقدمه

در صنعت گردشگری با ظهور پارادایم توسعه پایدار در دو دهه اخیر، هم در سطح علمی و اجرایی و هم در سطح ملی و 

ای در خصوص تأثیرات نا مطلوب و مخرب گردشگری انبوه مطرح شد. برایند آن به کارگیری های فزایندهالمللی نگرانیبین

ریزی و مدیریت و ارزیابی صنعت گردشگری و در گذاری، برنامهزیربنایی در سیاستتوسعه پایدار گردشگری به منزله رویکرد 

سایر انواع توسعه، اساس رسیدن به توسعه پایدار گردشگری به ویژه توسعه پایدار گردشگری روستایی است؛ چراکه براساس 

ری با توجه به میزان توجه به محیط فرهنگی و سایر منابع گردشگ -روش توسعه پایدار گردشگری، منابع طبیعی و اجتماعی

زیست و سبز بودن شکل گرفت که یکی از مهم ترین آنها اکوتوریسم است. این نوع از گردشگری در قلمروهای جغرافیایی که 

های طبیعی باال و غنی دارد، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و مکان های روستایی نیز به واسطه دربر ارزش ها و میراث

شود. لذا حضور گردشگران متعدد در طول های اکوتوریسم شناخته مین بسیاری از چشم اندازهای طبیعی بکر از کانونداشت

های اقتصادی با وابستگی سال در مناطق روستایی برای استفاده از چشم اندازهای طبیعی روستاها منجر به شکل گیری فعالیت

شده است که ضرورت مطالعه آنها با برقراری ارتباط و تعادل بین محیط  مستقیم و غیرمستقیم به گردشگری و اکوتوریسم

 ای سرزمین اهمیت فراوانی دارد.های منطقههای روستایی و عرصهزیست و اقتصاد در محیط

 

 مفهوم و تعریف گردشگری روستایی

توان یافت، ته باشند نمیدر ادبیات گردشگری امروز تعریفی جامع از گردشگری روستایی که همگان بر آن توافق داش

های متفاوتی که در کشورها و چراکه عالوه بر ماهیت پیچیده و چندبعدی مفهوم گردشگری، خود مناطق روستایی نیز با ویژگی

افزاید. از این رو ارائه تعریفی فراگیر و همه جانبه از گردشگری روستایی سخت نواحی مختلف دارد، بر پیچیدگی تعریف می

های براین، از آنجا که گردشگری روستایی از یک سو فعالیت فراگیر جهانی و از سوی دیگر تأکید بر توسعه سیاست ایت. عالوه

شود، تعریفی عام و حاصل اجماع حوزه اندیشیدگی از گردشگری روستایی وجود ندارد. با این ای و محلی شناخته میمنطقه

اند. برای نمونه توصیف بیشترین فراوانی را در متون به خود اختصاص داده شود کهاوصاف به چند نمونه از تعاریفی بسنده می

ساده است، اما این تعریف  "پیونددگردشگری که در حومه به وقوع می "( از گردشگری روستایی در معنی 4991لین )

تر از کنون تعریفی گستردهگیرد. طبق پیچیدگی فعالیت و اشکال متفاوت و معانی اخذ شده در کشورهای مختلف را دربر نمی

هایی است که توسط کشاورزان و افراد روستایی ها، خدمات و مطبوعیتگردشگری روستایی شامل طیفی از فعالیت( » 4991)

(. در تعریفی Te Kloeze, 1994« )های آنهاستبرای جلب گردشگر به آن ناحیه و به منظور ایجاد درآمد اضافی برای تجارت

داند، بلکه گستره فراگیری ( گردشگری روستایی را فقط شامل گردشگری کشاورزی نمی4991امعه اروپایی )دیگر، کمیسیون ج

آمریکا نیز گردشگری  "گروه مردمی گردشگری"گیرد. همچنین های گردشگری در مناطق روستایی را فرا میاز فعالیت

(. Knowd, 2001ما در شهرهای اصلی فرابخواند ) داند که گردشگران را به نواحی پیرامونروستایی را هر آن چیزی می

کنفرانس جهانی گردشگری روستایی نیز این نوع گردشگری را شامل انواع گردشگری با برخورداری از تسهیالت و خدمات 

 های طبیعت را همراه با شرکت در زندگیمندی از منابع طبیعی و جاذبهداند که امکان بهرهرفاهی در نواحی روستایی می

 (.4991آورد )مهدوی، روستایی )کار در مزرعه و کشاورزی( فراهم می

های متفاوت از نواحی روستایی بازدید و در بسیاری از فعالیت ها شرکت ها به دالیل گوناگون و با انگیزهتوریست

، ویژگی های مقصد و شود که به شخص مسافرکنند و به همین دلیل انواع خاصی از گردشگری در نواحی روستایی دیده میمی

 توان با توجه به اهداف گردشگران، گردشگری روستایی را به پنج دسته تقسیم کرد:انگیزه از مسافرت بستگی دارد. بنابراین می

 های اکولوژیکی در مناطق روستایی قرار دارد.. گردشگری طبیعی: که عمدتاً در تعامل با جاذبه4

 نگ، تاریخ و میراث فرهنگی و باستانی مردم روستایی است.. گردشگری فرهنگی: که مرتبط با فره2

ها و ...( با زندگی و های طبیعی )همانند رودخانه، دریاچه فصلی، کوهستان. اکوتوریسم: که عالوه بر تعامل با جاذبه9

 هنجارهای اجتماعی مردم محلی ای ارتباط دارد که خود نیز در تعامل با جاذبه های طبیعی فوق است.



 

های کنند و در فعالیتگردشگری مبتنی بر دهکده )روستازیستی(: که گردشگران با خانوارهای روستایی زندگی می. 1

 نمایند.اقتصادی و اجتماعی روستا مشارکت می

. گردشگری مزرعه: یا گردشگری کشاورزی که گردشگران بدون برجاگذاشتن پیامدهای منفی در اکوسیستم مناطق 5

 (.4994زاده و مرادنژاد، کنند )شریفاند با در آن مشارکت میهای سنتی کشاورزی در تعاملمیزبان، با فعالیت

تاریخی و طبیعی، قابلیت باالیی برای توسعه پایدار گردشگری  -های فرهنگیمناطق روستایی به جهت دارا بودن میراث

تغال و درآمد جدیدی در اقتصاد روستایی شناخته های اخیر این قابلیت موجود در مناطق روستایی، منبع اشدارند و در دهه

تواند اشتغال و درآمد کافی را برای جمعیت روستایی فراهم آورد، بنابراین گسترش شده است. زیرا کشاورزی به تنهایی نمی

تایی ایفا سازی اقتصاد جوامع روسگردشگری به منزله یک راهبرد جدید در زمینه توسعه پایدار روستایی نقش مهمی در متنوع

های غیرکشاورزی، های جدیدی در نواحی روستایی از جمله ایجاد اشتغال سودآور در بخشکند و زمینه ساز خلق فرصتمی

های درآمدی بین روستاییان و شهرنشینان، کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها و افزایش درآمد روستاییان و کاهش تفاوت

تواند جوابگوی شود. البته باید اذعان داشت که گردشگری به تنهایی نمیبزرگ و ... میکم کردن از مشکالت و مسائل شهرهای 

ریزی اصولی قرار گیرد تا بتواند های اقتصادی و با برنامههمه نیازهای روستاییان باشد و باید در ارتباط تنگاتنگ با سایر بخش

 (.Sharpley, 2002ار نواحی روستایی به همراه داشته باشد )نتایج و پیامدهای مناسبی در جهت توسعه و به ویژه توسعه پاید

 

 توسعه پایدار گردشگری روستایی

های طبیعی، جنگلی و زیر تر تعریف کرد که در آن محیطای وسیعتوان در زمینهیک مقصد گردشگری روستایی را می

ها، همکاری محلی، ی ویژه مانند سنتفرهنگ -های طبیعی، اقتصادی و اجتماعیکشت غالب بوده و جایی است که ویژگی

اعتماد و عمل متقابل به طور هماهنگ در آن وجود دارد. لذا مقصدهای گردشگری روستایی مانند یک محصول گردشگری 

واحد در مقیاس کوچک، سازگار با طبیعت، دارای رنگ و بوی بومی و به عبارتی پایدار است. بنابراین، گردشگری روستایی فقط 

دهند گیرد که گردشگران در مناطق روستایی انجام میهایی را دربر میشود، بلکه همه فعالیتشگری کشاورزی نمیشامل گرد

(Ramsey and Schaumleffel, 2006 به همین دلیل نیز انواع خاصی از گردشگری در نواحی روستایی وجود دارد که به .)

. در واقع گردشگری در مناطق روستایی به مانند گردشگری در سایر های مقصد و انگیزه سفر بستگی داردشخص مسافر، ویژگی

های انسانی دربرگیرنده اشکال متعددی است. اما همانطور که پیش تر نیز بیان شد روستاها به جهت دارا بودن برخی سکونتگاه

خورد و ری( کمتر به چشم میها )شهشوند که در سایر سکونتگاهها، کانون برخی از اشکال گردشگری شناخته میاز قابلیت

 (.Liu, 2006بیشتر با ذات و فطرت انسانی سازگار است )

توسعه پایدار دو جنبه حفاظت از محیط زیست و منابع میراث فرهنگی جوامع دارد. توسعه پایدار گردشگری باید با 

ه فضاهای جغرافیایی تضمین کند. سیاست مشخص و مدونی به اجرا درآید تا بتواند حرکت امیدبخشی را در توسعه همه جانب

گردشگری پایدار برای کارایی باالتر در این زمینه اصولی دارد که هماهنگ کننده اهداف و راهکارهای عملی است. اصول 

 (:4991توان به شرح زیر بیان کرد )لومسدن، گردشگری پایدار را می

نابع )طبیعی، اجتماعی و فرهنگی( بسیار حائز اهمیت و به گونه منابع: حفظ و استفاده از م. استفاده از ماهیت پایدار4

 معنای تجارت بلندمدت است.

گیرد و به کیفیت گردشگری های بلندمدت را میهای بازسازی زیان. کاهش بیش از حد مصرف و اتالف: جلوی هزینه2

 کند.کمک می

رای بلندمدت گردشگری اهمیت ویژه دارد و . حفظ تنوع: حفظ و ارتقاء تنوع طبیعی، اجتماعی و فرهنگی برای پاید9

 آورد.پذیری را برای پردشگری به وجود میپایگاه انعطاف

ریزی: بسط و توسعه گردشگری که وارد چارچوب برنامه ریزی راهبردی محلی و ملی شود و تأثیرات محیط . برنامه1

 کند.زیست را مدنظر قرار دهد، دوام بلندمدت گردشگری را تأمین می



 

کند و های اقتصادی محلی حمایت میحمایت از نظام اقتصاد محلی: گردشگری که از تعداد زیادی از فعالیت .5

 گردد.های اقتصادی مانع از انهدام محیط زیست میدهد، عالوه بر حمایت از نظامهای محیط زیست را مدنظر قرار میارزش

حلی در بخش گردشگری نه تنها به نفع خود آنها و محیط های مهای محلی: مشارکت کلی اجتماع. مشارکت اجتماع1

 بشخد.است بلکه نوع تجربه گردشگری را بهبود می

ها و نهادهای محلی مهم ها، سازمان. مشاوره با افراد ذینفع و عامه مردم: مشاوره بین صنعت گردشگری و اجتماع7

 را کنار بگذارند.است، البته در صورتیکه با تعامل با هم کار کنند و اختالفات 

کند و در کنار آن های اشتغال میرسانان که گردشگری پایدار را وارد روشرسانان: آموزش خدمت. آموزش خدمت9

 شود.رسانان محلی در تمامی مقاطع سبب بهبود کیفیت گردشگری میاستخدام خدمت

دهد، نه ملی را در اختیار گردشگران قرار می. مسئولیت بازاریابی صنعت گردشگری: از آنجا که بازاریابی اطالعات کا9

شود بلکه رضایت مشتری را نیز افزایش تنها سبب افزایش احترام به محیط فرهنگی، اجتماعی و طبیعی نواحی دیدنی می

 دهد.می

ی آور. انجام تحقیق: پژوهش در حال پیشرفت و نظارت بر آن از طریق صنعت با استفاده از تجزیه و تحلیل و جمع41

کند بلکه مزایایی برای مقاصد، صنعت و مشتریان دربر مؤثر اطالعات نه تنها ما را در حل و فصل مشکالت گردشگری یاری می

 خواهد داشت.

آن نوعی از » در نتیجه همانند گردشگری، تعاریف متنوعی از توسعه پایدار گردشگری ارائه شده است. به طور مثال 

فرهنگی، اقتصادی و  -های اجتماعیندمدت آن را حفظ کرد تا به سود خالص از محیطتوان در بلگردشگری است که می

فرهنگی،  -گردشگری یکپارچگی اجتماعی» (. و یا Hall and Testoni, 2004« )طبیعی منطقه گردشگری منجر شود

. از دیدگاه سازمان (Weaver, 2001« )اندازداقتصادی یا زیست محیطی مقصد گردشگری را در طوالنی مدت به خطر نمی

ها برای جهانی گردشگری، توسعه گردشگری پایدار نیازهای گردشگران فعلی و مناطق میزبان را ضمن حفاظت و افزایش فرصت

شود به طوری که ضمن حفظ کند. این نوع گردشگری پیشگام مدیریت تمامی منابع در نظر گرفته میآینده برآورد می

های حامی حیات، نیازهای اقتصادی و رایندهای اساسی اکولوژیکی، تنوع زیستی و نظامفرهنگی، ف -یکپارچگی اجتماعی

(. همچنین طبق تعریف، گردشگری از نظر اکولوژیکی پایدار Hall and Testoni, 2004اجتماعی و زیباشناسی برآورد شود )

 خواهد بود اگر:

 جدیدپذیر برای آنها یافت، مصرف نشوند.های تمنابع تجدیدناپذیر را سریع تر از آنکه بتوان جانشین ●

 مصرف انرژی کاری را به حداقل برساند. ●

 ها سریع تر از آنکه زیست کره بتواند آنها را به صورت غیرمضر درآورد، در طبیعت رها نشود.آالینده ●

 های اکولوژیکی نداشته باشد.اثری در تنوع زیستی و نظام ●

 شی و فرهنگی برای نسل حاضر و نسل های آینده حمایت کند.های تفرجی، آموزاز انواع فرصت ●

 به جوامع محلی و منطقه از نظر اجتماعی و اقتصادی سود برساند. ●

 های دیگر اقتصادی را برای کسب پایداری اکولوژیکی تحت تأثیر قرار ندهد.ظرفیت بخش ●

وسعه و مدیریت پایدار گردشگری طوری فلسفه توسعه پایدار گردشگری تضمین این موضوع است که ت» در واقع، 

 (.WTO, 2007« )های بعدی نیز از منافع آن استفاده کنندصورت گیرد که نسل

بنابراین، توسعه پایدار گردشگری ریشه در توسعه پایدار دارد و گردشگری را به سمت پایداری و سازگاری با محیط 

ن دارد که گردشگری قادر است در پردازش توسعه پایدار راهکاری ها نشان از آدهد. در واقع این تالشزیست خود سوق می

عملی شکل دهد. پس گردشگری پایدار باید با سیاست مشخص و مدونی به اجرا درآید تا بتواند حرکت امیدبخشی را در توسعه 

اصولی دارد که هماهنگ  همه جانبه فضاهای جغرافیایی تضمین کند. یعنی گردشگری پایدار برای کارایی باالتر در این زمینه

 کننده اهداف و راهکارهای عملی است:



 

تر از آن است که دارایی صنعت گردشگری محسوب شود. نباید منافع محیط ارزش ذاتی دارد و این ارزش مهم -

عه باید حق توس» بیانیه ریو آمده است،  9مدت کرد. همانطور که در اصل بلندمدت و حفاظت از محیط را فدای مالحظات کوتاه

های آینده را در زمینه توسعه و حفظ محیط زیست برآورده به نحوی اعمال شود که تأمین برابر نیازهای نسل کنونی و نسل

 «.سازد

 های مفید برای جامعه و نیز گردشگران شناخته شود.گردشگری باید عامل مثبت با توانمندی -

های ت شود که پایداری محیط در بلندمدت حفظ شود. فعالیتای مدیریروابط بین محیط و گردشگری باید به گونه -

 گردشگری نباید به محیط آسیب برساند و یا آثار نامطلوبی ایجاد کند.

 ریزی شود.های گردشگری و توسعه باید با توجه به ویژگی های محیط و طبیعت منطقه مورد نظر طرحفعالیت -

 نندگان، محل مورد بازدید و جامعه میزبان هماهنگی وجود داشته باشد.ای باید بین نیازهای مالقات کدر هر منطقه -

ناپذیر است و تغییرات ممکن است مفید باشد. انطباق با تغییرات نباید باعث در دنیای پویا، برخی تغییرات اجتناب -

 دار شدن هیچ یک از اصول شود.خدشه

 

 اکوتوریسم

گردی های آن طبیعتترین زیر مجموعهشود که یکی از مهمسیم میهای متعددی تقگردشگری پایدار به زیرمجموعه

شود گردی یا اکوتوریسم و گردشگری متکی بر طبیعت تقسیم میگردی به دو دسته زیر شاخه اساسی بوماست. طبیعت

(Butler,1990البته تقسیم .)های دیگری نیز در این زمینه صورت گرفته است )بندیWearing and Neil, 1999 ؛

Mieczkowski, 1995 ،( را دسته بندی متداول و 4بندی شکل )توان تقسیمهای اندک می(. که با وجود تفاوت4995؛ زاهدی

 مورد پذیرش علم گردشگری دانست.
 

 
 (Dowling, 1995های عمده علم گردشگری ). زیر مجموعه1شکل 

لب شکل گرفته در عصر پسامدرن است. این گردی یکی از الگوهای فضایی گردشگری غادر این چارچوب، طبیعت

های متفاوتی است که گردشگر از سفر به محیط طبیعی الگوی فضایی دربرگیرنده رویکرد گردشگران به محیط طبیعی با انگیزه

این گیرد مانند ساحل، جنگل، کوه و نظیر یا طبیعت مدنظر دارد. از این رو گستره فضایی این الگو، محیط طبیعی را دربر می

های متفاوتی از گردشگری است که در این فضا تجربه گردشگری کسب موارد. این الگوی فضایی از گردشگری دربرگیرنده گونه

 (.4995ها شامل اکوتوریسم، گردشگری دریایی، گردشگری ورزشی و نظیر اینهاست )نکوئی، کنند. این گونهمی

 

 



 

 

 ای: تحرکات فضایی اکوتوریسمگردشگری منطقه

های اکوتوریستی روستاهای حاشیه شهرهای بزرگ عمدتاً به جهت بعد زمانی و فضایی کوتاه و همچنین رجگاهتف

ای یافته است. زیرا این فضاهای روستایی زمینه ساز توانایی استفاده بیشتر افراد طبقه متوسط در روزهای آخر هفته جایگاه ویژه

(. که نتیجه آن افزایش شمار 4999سرگرمی است )مافی و سقایی، استراحت، تمدد اعصاب، گذراندن اوقات فراغت و 

 ,Fleischer and Tchetchikگردشگران روستایی، گسترش خدمات و تسهیالت، افزایش درآمد و سطح اشتغال است )

اس اصل ریزی و مدیریت براسگذران اوقات فراغت و گردشگری در نظام برنامه(. اما یکی از مشکالت جدی تعیین منطقه2005

فضایی در مطالعات اکوتوریسم روستاهای پیرامون  -(. لذا کاربرد و تعمیم الگوهای مکانی4991بندی است )لطفی، منطقه

شهری در فهم بیشتر گردشگری و اوقات فراغت و تفریح شهروندان و مهاجران راه گشاست. یکی از الگوهای اثرگذار در شکل 

هاست. به کمک این الگو می توان مشخص کرد که مرکز ثقل جاذبه های ل جاذبهگیری این پدیده الگوی فضایی مرکز ثق

 (.Vogel, 2005طبیعی مورد عالقه شهروندان در مناطق روستایی حاشیه شهرها در چه فاصله زمانی و مکانی قرار دارد )

سازمان یا مکان نسبت ای که فرد، اجتماع، (، پیرامون یعنی وضعیتی حاشیهGoodall( )4997براساس گفته گودال )

به نظام مرکزی همگن خود دارد و نتیجه آن فاصله از هسته مرکزی کنترل است. در ارتباط با کارآفرینی اکوتوریستی در 

توان بیان کرد: کارآفرینان بخش اکوتوریسم روستایی به لحاظ مناطق روستایی مفهوم پیرامون کالنشهر را بدین صورت می

آیند شهرها و کالنشهرها به منزله مرکز ثقل و تراکم جمعیت، خدمات و تسهیالت پیرامون به شمار میمکانی نسبت به  -فضایی

و اغلب کسب و کارهای آنها از دامنه و بعد محدودتری نسبت به کسب و کارهای شهری با همین نوع در درون کالنشهرهاست. 

 ,Romijin and Albaladejoاطالعات و آگاهی کمتری )در این منطقه ویژگی غالب کارآفرینان این است که مهارت ها و 

نوعان خود در داخل کالنشهر دارند. اما مزیتی که برای کارآفرینان اکوتوریستی در روستاهای پیرامون ( نسبت به هم2001

جه افزایش ها و در نتیای برای جذب اکوتوریستهای فضایی در درون قلمرو منطقهگیری رقابتکالنشهرها وجود دارد، شکل

های طبیعی و از سوی (. زیرا از یک سو زیباییKeeble and Tyler, 1995کیفیت خدمات و کیفیت فضای گردشگری است )

سازد های جذب مشتری را فراهم میهای مناسب زمینهتر و امکان راحتی بیشتر با هزینهدیگر عرضه خدمات مناسب

(Goudis, 2003.) 

 

 ایهجریان اکوتوریسم منطق الف(

فضای جغرافیایی که از لحاظ آب و هوایی )اقلیم(، ناهمواری )ژئومورفولوژی و توپوگرافی( همگن باشد، یک منطقه 

سیاسی نیز یک فضای جغرافیایی است که شاید از لحاظ اقلیم و محیط اقتصادی و اجتماعی  -جغرافیایی است. منطقه اداری

سیاسی را به وجود  -امور اداری در داخل این مرزهای مصنوع حوزه اداریهای دولتی و انجام همگن نباشد، اما مرزبندی

آورد؛ مانند مرزبندی استانی، شهرستانی، بخشی و دهستان؛ اما حوزه کالبدی یک مجتمع زیستی، بستر فعالیت آن است. می

جود در مقصد )مناطق های اکوتوریستی موهای منطقه، یکی توجه به جاذبهبنابراین اصول اساسی در توسعه گردشگری

 ,Forerگیرد )روستایی( به منزله یک فضای جغرافیایی است که مورد توجه جامعه مهمان و گردشگری قرار می

2002()Arnberger et al., 2002 دوم دسترسی آسان در کنار سایر عوامل مانند امنیت، امکانات و غیره است .)

(Hinterberger et al, 2002.) 

 

 کانی اکوتوریسمهای مرقابت ب(

شدن اقتصاد کنند. زیرا جهانیها در نقش بازیگران جدید در صحنه جهانی عمل میمرز جهانی مکاندر اقتصاد امروز بی

ها باید در چگونگی جذب های مکانی است. به همین دلیل مکانو تشدید سرعت تغییرات فناوری دو نیروی مهم در رقابت

های اکوتوریستی مناطق تری مدار و توجه به شرایط بازار رقابت کنند. بنابراین جاذبهکسب و کارها، تولید محصوالت مش

های روستایی که در آنها روستایی به منزله یک محصول و تولید در رقابت برای جذب گردشگر اهمیت مکانی دارد. لذا مکان



 

های مکانی کند. نتیجه این رقابتتر عمل میفقهای اکوتوریستی متنوع و بکر وجود داشته باشد در بازار گردشگری موجاذبه

های رقابتی، تغییر ساختار اقتصادی روستا، ایجاد و سوق دادن روستاهای با قابلیت اکوتوریستی، به دست آوردن مزیت

ای هها، توسعه فعالیتهای اقتصادی، تقویت زیرساختهای اکوتوریستی در رقابتهای فکری بازار به اهمیت قابلیتزمینه

کارآفرینانه و نوآورانه در زمینه گردشگری و اکوتوریسم برای جذب کشتری و درنهایت تغییر و بازساخت ساختارهای معیشتی و 

های اقتصادی است. در این چارچوب ها در عرصه رقابتدرآمدی روستاییان است. نتیجه این تحوالت تغییر قواعد بازی مکان

 Janssonروستایی نیز پیچیده، آشفته، چند بعدی، چندزمانی و چند مرکزی شده است )شدن، ساختار اقتصاد همانند جهانی

and Muller, 2005 که این به ویژه در روستاهای پیرامون کالنشهرها به جهت تأثیرپذیری از ساختارهای اقتصادی و )

 (.Hall and Williams, 2002اجتماعی شهرها و پیوندهای فضایی نزدیک با شهرها بیشتر نمایان است )

ها، ای گردشگر منجر به استفاده گردشگران از برخی خدمات مانند حمل و نقل، هتلهای منطقهدر واقع جریان

شود. بنابراین پیوند فضایی بین مبدأ و مقصد منجر به ایجاد فضای اقتصادی ها میهاو مغازههای تفریحی، رستورانجاذبه

گیرد. این فضاهای اقتصادی به دلیل بکر بودن و نبود ستی در مناطق روستایی شکل میهای توریشود که تحت تأثیر جریانمی

های اقتصادی بزرگ زمینه مناسبی برای شروع فعالیت کارآفرینانه افراد روستایی و کارآفرینان کوچک است. لذا در توسعه رقیب

غرافیایی روستاهای با قابلیت اکوتوریستی از بازارهای اکوتوریسم کارآفرینانه روستایی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار فاصله ج

های جمعیتی متقاضی در نقش های اکوتوریستی و همچنین فاصله از کانونعمده به دلیل توزیع فضایی روستاها و جاذبه

 (.Hall and Boyd, 2005مشتریان گردشگری است )

 

 اکوتوریسم و اقتصاد روستایی

دارای منابع طبیعی، چشم اندازهای بکر و زیبا، میراث طبیعی و فرهنگی، راهی برای  اکوتوریسم برای مناطق روستاهای

محصولی است. زیرا تجربیات جهانی در کشورهای مختلف در زمینه رهایی از وابستگی به درآمدهای کشاورزی و اقتصاد تک

ی کارآفرینانه متعددی به لحاظ رشد و هادهد اکوتوریسم عامل ایجاد فرصتتوسعه اکوتوریسم در مناطق روستایی نشان می

ریزی و مدیریت توسعه اقتصادی، اجتماعی و همچنین زیست محیطی است. به همین دلیل بسیاری از محققان در زمینه برنامه

اند که روستاییان برای بهبود وضعیت اقتصادی جوامع روستایی خود باید ای به این حقیقت پی بردهروستایی به صورت فزاینده

(. اگرچه باید توجه داشت که قابلیت و فرصت 4991های جدید باشند )لطفی، ابتکار عمل به خرج دهند و درصدد یافتن راه

های جذب گردشگر کارآفرینانه موجود حاصل از توسعه اکوتوریسم در مناطق روستایی براساس شرایط اکوتوریستی و قابلیت

(، صنعت اکوتوریسم روستایی تأثیر مهمی در افزایش اشتغال، Oveh()2115متفاوت است. براین اساس، از دیدگاه اُوِه )

درآمدهای مرتبط با مکان اقامتی، تماشای چشم اندازهای طبیعی دارد. از این رو با رویکرد کارآفرینانه به اکوتوریسم روستایی، 

گذارد ت اقتصادی روستاها تأثیر میتوسعه اکوتوریسم روستایی به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم در رشد و توسعه وضعی

 (.2)شکل 



 

 
 

 . پیوند اکوتوریسم و اقتصاد روستایی2شکل 

 

هایی مانند بیکاری، نبود تنوع توسعه اکوتوریسم روستایی با رویکرد کارآفرینانه در مناطق روستایی مواجه با چالش

ی روستاهای ایران به شدت به درآمدهای حاصل از محصولی بودن( و غیره، بسیار مهم است؛ زیرا اقتصاد کنوناقتصادی )تک

کشاورزی و دامداری متکی است و به دلیل تبعیت از الگوی رایج اقتصادی یا به عبارتی اقتصاد روستایی رایج، شکنندگی و 

همچنین پذیری باالیی دارد. از این رو، به منظور تنوع بخشی به منابع رشد اقتصادی و درآمدی در مناطق روستایی و آسیب

های جدید شغلی، توسعه صنعت اکوتوریسم اهمیت فراوانی دارد. چراکه نواحی روستایی به دلیل واقع شدن در ایجاد فرصت

های تنفسی و استراحتی برای شهرهای اندازهای بکر و طبیعی آرام به ویژه در اطراف کالنشهرها از کانونبستر طبیعی با چشم

کننده بخشی از درآمدهای شهری به مناطق روستایی است. البته رود؛ و از سوی دیگر جذببزرگ و ساکنان آنها به شمار می

ریزی راهبردی اصولی نیاز است تا اکوتوریسم پایدار در مناطق روستایی تداوم یابد و باید توجه داست که در این زمینه به برنامه

ور داشت که موفقیت اکوتوریسم روستایی مرهون محیط (. زیرا نباید از نظر د4994در طول زمان تخریب نشود )رحیمی، 

 زیست سالم و جالب توجه روستاهاست.

 

 جمع بندی

از آنها با درنظر داشتن شعار توسعه پایدار نکته بسیار اساسی است که در تداوم  گیریهای گردشگری و بهرهحفظ جاذبه

های وابسته به آن در ارتباط را عمده گردشگری و فعالیتای برای گردشگری بسیار مفید و مؤثر است. زیانداز توسعهچشم

مستقیم یا غیر مستقیم با منابع محیطی و محیط زیست است. این هم پیوندی میان گردشگری و محیط زیست سبب مطرح 

 اندازهای طبیعی و انسانشدن نظریه توسعه پایدار در قالب توسعه گردشگری برای فراهم ساختن شرایط امن برای چشم

های وابسته های اصلی در مسیر دستیابی به توسعه پایدار گردشگری، فعالیتساخت است. با وجود این امروزه یکی از دغدغه



 

کارهای مرتبط با توسعه ومستقیم و غیر مستقیم به آن است که باید در مسیر پایداری هدایت شوند؛ زیرا صاحبان کسب

های های ناشی از گردشگری در قلمروهای جغرافیایی و در مقیاسو نوآوری از فرصتتوانند با استفاده از خالقیت گردشگری می

های های کارآفرینانه در حوزهمتفاوت استفاده کنند بدون آنکه آسیبی به منابع محیطی وارد شود. بر این اساس انجام فعالیت

های ای دقیق از ابعاد و زوایای فعالیتو نظریهیابد که برای گسترش و ترویج آن نیاز به شناخت مفهومی گردشگری اهمیت می

 های مختلف گردشگری به ویژه گردشگری پایدار است.کارآفرینانه در حوزه
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