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 چکیده

تواند نقش بسزایی در توسعه مناطق شهری ایفاا ننادب باا ایال حاا        ای برای گذران اوقات فراغت مردم جوامع امروزی می گردشگری شهری به عنوان شیوه      

نه تنها دستیابی به اهداف پیش بینی شده را به تعویق می اندازد؛ بلکه با عبور میزان تقاضاای گردشاگری    استقبا  گسترده از نقاط هدف معدود و محدود در شهرها 

های گردشگری نقاط هدف خاص ایفا نندب بادیل ححااا ایجااد و توساعه فیااهای گردشاگری        از حد بردباری ایل نقاط، ممکل است نقش منفی نیز در حفظ قابلیت

احی پیرامون آنها می تواند نقش قابل توجهی در توزیع تقاضای گردشگری داشته باشد و از اثرات منفی ترانم تقاضای گردشگری بار  جدید در شهرها و به خصوص نو

ه باه عناوان نمونا   « پاار  ناااوان  »تحلیلی، پس از مرور ادبیات موضوع باه مااحعاه ماوردی     -از روش توصیفی استفادهایل مقاحه با نقاط هدف ویژه پیشگیری نمایدب 

نشاورزی در جنوب غربی شهر اصفهان پرداخته و نقش آن را در تنوع بخشی به فیاهای گردشگری و باحابع تعااد  تقاضاای    -فیاهای گردشگری با هویت روستایی

تواناد   سعه ایل مناطق مای نشاورزی در نواحی حاشیه شهرها عالوه بر تو –دهد احیای گردشگری روستایی  گردشگری ایل شهر تحلیل می نندب ایل مااحعه نشان می

وری از قابلیات هاای گردشاگری نقااط شاناخته       نقش ارزشمندی در پاسخگویی به تقاضای روزافزون گردشگری روستایی و نشاورزی ایفا نرده و حفظ و تداوم بهاره 

 شده شهرهای تاریخی در آینده را تیمیل نمایدب

 

 شاورزی،گردشگری شهری، پار  نااوان اصفهانریزی تفرجی،گردشگری روستایی، ن برنامه :كلیدی واژه های

 

  مقدمه -9

برنامه ریزی تفرجی یکی از جنبه های مهام در اااراوب مادیریت        

نالن و مناقه ای هر نشور محساوب مای شاودب انباشات رو باه تزایاد       

جمعیت شهرها، تغییر احگوی سکونت، وجود طیف وسایعی از مشاکالت   

م نسابتا  قابال توجاه اوقاات     زیست محیای و اجتماعی در شهرها و سه

فراغت در زندگی روزمره مردم از مواردی است نه امر توجه باه تفارو و   

طرح ریزی و برنامه ریزی آن را در محیط شهری و فراشاهری باه طاور    

( در 1011،131د و ساحر رضاایی،  وجدی مارح می سازدب) نهرحای، داو 

حلی و یاا از  بیل انواع فعاحیت های تفرجی پدیدة مسافرت از محلی به م

نشوری به نشور دیگر بدون قصد مهاجرت یا اقامت دائم یا اشاتغا  باا   

شناخته می شودب گردشگری در گذشاته بیشاتر باه     1عنوان گردشگری

منظور نشف نقاط ناشناخته جهان و با سختی فراوان انجام می شد وحی 

امروزه پیشرفت تکنوحوای، گسترش صنعت حمل و نقل، ناهش ساعات 

فزایش اوقات فراغت سبب شده تا صانعت گردشاگری در ساا     نار و ا

جهانی توسعة فراوانی یافته و به عناوان یکای از ارناان مهام اقتصاادی      

( وااة گردشگری به 1031نشورهای جهان قلمداد شودب)سینایی، وحید، 

                                                                 

1 -Tourism 

ححاا فرهنگی مفهاومی از جهاانگردی، سایر آفااد ناردن و بازدیاد از       

ت خاود را در ههال متباادر مای ساازدب      نشوری غیر از نشور محل اقام

جهاانگردی را باه    1991نیز در ساا    2حتی سازمان جهانی جهانگردی

بازدیدنننادگان نساانی هساتند ناه باه      »گونة زیر معرفی نرده است: 

نشور دیگری غیر از نشور محل اقامت خود وارد می شاوند و مقصادی   

دب ایال گاروه   غیر از آنچه در نشور خود داشته اند را پیگیری مای نننا  

نسانی هستند نه حداقل یك شب یا بیش از یك شبانه روز را در نشور 

مقصد می گذرانناد و هدفشاان سارگرمی و تفاری ، ساالمتی و نساب       

)عساکرپور، محماد   « آرامش، مااحعه، زیارت یا ورزش و امثااحهم اساتب  

با وجود تأنید تعریف فود بر بازدیاد از نشاوری غیار از     (1011حسیل،

باه عناوان    0اقامت خود، نمی توان وجود گردشگران داخلی نشور محل

افراد ساننی نه به عنوان دیدارنننده در درون یك حوزه مساافرت مای   

ننند را نادیده گرفتب از طرفی در بیل انواع فعاحیات هاای گردشاگری،    

  به عنوان یکای از اناواع گردشاگری شاامل     1امروزه گردشگری روستایی

                                                                 

2 -World Tourism Organization (W.T.O) 

3 -Domestic tourism 

4 -Roural tourism 
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ری در محیط روستایی با توجه به فرهنا  و  نلیة فعاحیت های گردشگ»

بافت سنتی روستایی، هنر و صنایع روستایی، آداب و رسوم سنتی نه در 

ای،  بر گیرندة گردشگری نشاورزی، گردشگری سبز، گردشگری مزرعاه 

( باه ديیال   1010)قاادری، زاهاد،   «ب گردشگری غذایی و شکارمی باشد

و حزوم برنامه ریزی تفرجی  مختلفی با استقبا  زیادی همراه شده استب

را در ااراوب مدیریت نالن و مناقه ای نشور بیش از پیش تانید می 

 نندب 

 

 در عصر حاضر دالیل استقبال از گردشگری روستایی - 2
تا اواخر قرن هجدهم انتخاب روستاها برای فعاحیت های گردشاگری باه   

ارناا   دحیل فقدان ارتباطات گسترده، سخت بودن مسافرت و اغلاب خ 

بودن آن محدود بود، به خصوص در نواحی جنگلای، حیواناات وحشای،    

راهزنان و سایر عوامل خارنا  تصویر ناخوشایندی از ایل اماانل ارائاه   

 می دادندب

مایالدی، و باه دنباا  آن     1113بعدها با اختراع ماشیل بخاار در ساا    

اختراع وسائط نقلیاة پیشارفته مانناد هواپیماهاای جات در نشاورهای       

توسعه یافته، دسترسی به روستاها و مناطق دور افتاده آسان شد و عالقة 

مردم ایل نشورها به نشف سارزمیل هاای جدیاد و اساتفاده از مناابع      

حیاتی و جذابیت های آن افزایش یافتب نخستیل تور بزرگ اروپایی هاا  

توسط برخی از طبقات مرفه انگلیس برگزار شاد و بارای نخساتیل باار     

طبقات مرفه بودند ناه باه گردشاگری باه صاورت دساته        شاهزادگان و

مایالدی عالقاة زیاادی باه      11تاا   11جمعی پرداختندب در اواسط قرن 

محیط روستا ایجاد شد و در قرن نوزدهم تعداد زیادی از طبقات متوسط 

شهری به روستاها مسافرت نردند و روستاهای خوش آب و هوا را بارای  

 برگزیدندب گردشگری و گذران اوقات فراغت 

گروهی دیگر از متخصصاان، توساعة گردشاگری روساتایی را  ناشای از      

هاای   فشارهای زندگی صنعتی، عالقة مردم به آداب و رساوم و فرهنا   

محلی هنر مای نننادب اماا مجماوع ماوارد زیار در توساعة گردشاگری         

 روستایی مؤثر بوده است:

 یی؛توسعة مناطق ایجاد شده برای فعاحیت های گردشگری روستا -
افزایش آگاهی های زیست محیای و عالقه در ایجاد روابط دوساتانه   -

 بیل انسان ها و محیط زیست؛
گسااترش حماال و نقاال و ارتباطااات، برداشااتل ساادهای سیاساای و  -

 اقتصادی برای مسافرت به مناطق روستایی؛
حرنت به سوی تعایالت نوتاه مدت و تغییر زمان اوقاات فراغات از    -

 ححاا عملکردی؛
 تعداد مسافران مستقل و مسافرت در مقاصد طوينی؛افزایش  -

افزایش تعداد گردشگران داخلای و میال و رغبات آناان باه منااطق        -

 روستایی و ییالقی؛
هاای  افزایش تقاضای ایجاد شده توسط رسانه ها و عالقاه باه شایوه    -

 زندگی سنتی؛
توسعة فعاحیت های گردشاگری در منااطق روساتایی مانناد سافرهای      

فعاحیت های ورزشی و فعاحیت های مربوط به تناسب اندام،  ماجراجویانه،

 (1010)قادری، زاهد،تنوع فعاحیت های فرهنگی و غیرهب 

 

 مزایای توسعة گردشگری روستایی -3
مهمتریل هدف توسعة گردشگری داخلی و خارجی، توسعة اقتصاادی و  

اجتماعی مناطق گردشای اساتب بسایاری از نشاورها نام و بایش باه        

وجه دارند زیرا مهمتریل تأثیر گردشگری در اقتصاد جهانی، گردشگری ت

ایجاد درآمد و اشاتغا  زایای اساتب نارشناساان تخمایل زده اناد ناه        

تریلیاون دير ارزش   1/0گردشگری به عنوان بزرگتریل صانعت جهاان   

درصد محصويت ناخاحص جهانی است  1/13دارد و ایل میزان جوابگوی 

)دبلیاو تای   نندبایی در جهان را تأمیل میدرصد هزینه اشتغا  ز 1/13و 

مساالما  بخااش نااواکی از گردشااگری را گردشااگری ( 1991، 5تای ساای 

روستایی تشکیل می دهد نه احبته ساهم مهمای را در اقتصااد منااطق     

روستایی داردب بنابرایل فواید حاصل از گردشگری در سه گروه هیل قابل 

 ارائه می باشندب 
 

 زایای اقتصادیم 1-3-

گری روستایی منباع مهام و جدیاد ایجااد درآماد بارای جواماع        گردش

 روستایی است، بنابرایل:

در نارهایی نه با گردشگری مرتبط هستند مثل آمااده ناردن اتااد     -

برای گردشگران، تهیة غاذا، خارده فروشای، حمال و نقال و ایجااد       

 سرگرمی، شغل های جدیدی به وجود می آیند؛
سیستم حمال و نقال، مراقبات    از فعاحیت های خدماتی موجود مثل  -

 شود؛ های دارویی، صنایع و حرفه های سنتی روستایی حمایت می
تنوع اقتصاد محلی بیشتر و اقتصاد جوامع محلای گساترده و اساتوار     -

 می شود؛
فرصت هایی برای فعاحیت های اندگانه به وجاود مای آیاد و بادیل      -

ت مای  وسیله از رنود اقتصادی موقتی جلوگیری و از درآمدها حمایا 

 شود؛
 از حرفه ها و خدمات موجود حمایت می شود؛ -

                                                                 

5 -WTTC 
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شغل های جدید و متنوع در مناطق مختلف ایجااد مای شاوند و باه      -

وسیلة نم نردن نمك هزینه های نشاورزی، اقتصاد محلی را تقویت 

 می نندب
 

 مزایای اجتماعی - 2-3

توسعة گردشگری روستایی سبب فوایاد اجتمااعی مختلفای در جواماع     

 می شود، از قبیل:روستایی 

تقویت و حمایت خدمات محلی مانند حمل و نقل عمومی و مراقبات   -

 های بهداشتی؛

ایجاد امکانات وجاهبه هاای جدیاد مثال امکاناات فرهنگای، مراناز        -

 تفریحی یا ورزشی؛

افزایش روابط اجتماعی در جوامع دور افتاده روستایی و ایجاد فرصت -

 هایی برای مبادحه فرهنگی؛

ی بیشتر در زمینه اصاالح فرهن  های محلی، حرفه ها و ایجاد آگاه -

 هویت فرهنگی؛

دوباره پر جمعیت نردن مناطق روستایی زیرا ایل امر با سیاست های  -

ناهش جمعیت و افزایش تعداد نهنساين جوامع روستایی مقابله می 

 نند؛

 افزایش نقش زنان در جوامعی نه سنتی تر و دور افتاده تر هستند؛ -

 

 ایای زیست محیطیمز -3-3

انگیزة بسایاری از گردشاگران از دیادار روساتا، بهاره گیاری از فیاای        

زیسات   روستایی استب موفقیت گسترش گردشگری روستایی به محایط 

 جذاب بستگی دارد بنابرایل گردشگری:

درآمد ایجاد می نند و هم انگیزة حفظ ، حمایت و آبادانی محیط هم  -

 ند؛زیست طبیعی روستا را ایجاد می ن

ازحفظ وآبادانی فیاهای تاریخی مثل خانه های روستایی، باا  هاا و    -

گردشگاه ها، حمایت می نندب)همچنیل گردشگری سابب بازساازی   

ساختمان های قدیمی و مترو  روستا می شودب باورمثا  انبارها یا 

آسیاب های قدیمی را می توان به مرانز صنعتی و یاا اصاابل هاای    

 ساختمانی تبدیل نرد(؛ قدیمی را به دستگاه های

با انجام فعاحیت هایی از قبیل دفاع زباحاه، تنظایم آیایل ناماه هاای        -

زیسات در  ترافیك و اصالح سااختمان هاا، منجار باه بهباود محایط      

 دهکده ها و روستاها می شودب

 

 معایب توسعة گردشگری روستایی -4
 روستا منبعی است نه برای مقاصد مختلفی از آن بهره برداری می شود

و مسلما  در ننار فوایدی نه دارد آثار منفی نیز باه دنباا  داردب مسالما     

توسعة گردشگری روستایی تحقق نمی یابد مگر آنکاه بارای آن هزیناه    

هایی صرف شود و با به مخاطره انداختل محیط زیسات روساتا، بار آن    

تأثیرمنفی می گذاردب عالوه بر ایل موارد همة اقسام گردشگری، از جمله 

فرهنگای  _شگری روستایی، تا حدی بر طبیعت و محایط اجتمااعی  گرد

توجّاه باه    1933مناطق توریستی تأثیرمنفی می گذارند بنابرایل از دهه 

گسترش مالوب انواع مفید گردشگری، افزایش یافته اسات، وحای بایاد    

توجّه داشت هماناور نه فوایادی از گردشاگری روساتایی حاصال مای      

ز    زیان ها و آثار منفی به دنباا  داردب باا   شود، توسعه نا مناسب آن نی

ایل حا  سا  ایل تأثیرات متناسب با عوامال مختلفای ااون اهمیات     

صاانعت گردشااگری محلظاای، گرفیاات گردشااگران و فعاحیّاات هایشااان،  

استحکام محیط زیست محلظی واقتدار فرهن  هاا سانل محلظای، تغییار     

 بنند می

 

 معایب اقتصادی -4-9
ی درآمدزاست و در ایجاد فرصت های شغلی نقش همچنان نه گردشگر 

دارد،ایل نارنردها باید زیان های اقتصادی را به حاحت تعااد  درآورناد   

 زیرا گردشگری روستایی:

هزینه خدمات عماومی مثال جماع آوری زباحاه، خادمات دارویای و        -

 تأمیل مخارو پلیس هارا افزایش می دهد؛

ی، امکانات و به طور نلی در هزینه های توسعه ای مثل ایجاد توریست -

 اصالحات زیربنایی دخاحت دارد؛

مشاغل تمام وقت وفصلی را ایجاد می نندب)عالوه برایل ممکل اسات   -

مردم محلظی عالقه مندی یا مهارت يزم برای پذیرش شغل پیشانهاد  

شده از جانب گردشگری را نداشته باشند، زیارا بسایاری از مشااغل    

 شوند(ب غیر روستایی اداره می مربوط به گردشگری توسط افراد

غاحبا   منجر به افزایش قیمت زمیل، نايو خدمات می شاود باه ویاژه     -

ماحکیت خانه های ییالقی در مناطق روستایی به ایال معناسات ناه    

مردم محلظی بیش از حد به ایل صنعت وابستهاند و در نتیجه نظاارت  

طاوينی   شاود ) بااور مثاا     جوامع محلظی بر مناطق توریتی نم می

شدن اوضاع نامساعد آب و هوایی یا رقابت سایر مناطق، با توجاه باه   

طوينی مدت بودن سیاست های اقتصادی عملی گردشگری، از تعداد 

 بازدیدننندگان می ناهد(ب 

 

 معایب اجتماعی -4-2
هجوم تعداد زیاد گردشگران می تواند تأثیرهای نوتاه مدت و بلند مدت 

فرهنگی جوامع روساتایی داشاته باشادب مادت     بر استحکام اجتماعی و 

زمان طوينی گمان می شد نه گردشگری در روند آشانایی باا فرهنا     

و ایل بیشتر در ماورد   های جدیدو گوناگون محلی، تحوّ  ایجاد می نند
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جوامع دور افتاده سنتی و نواك روستایی ناه بارای تاأثیر پاذیری از     

د در نظر داشت نه توساعه  محیط خارو آماده بودن، صادد استبوحی بای

گردشگری موجب تأثیر های منفی بر جوامع محلظی و فرهن  آنهاا مای   

 شود، باور مثا  : 

 جرم و جنایت و سایر رفتارهای ضداجتماعی را افزایش می دهد؛ -

 ترانم و افزایش جمعیت، به حریم ساننان روستا تجاوز می نند؛  -

ن ها را جایگزیل خدمات محلی راناهش می دهد، باور مثا  رستورا -

 فروشگاهای نواك محلی می نند؛

روستاییان را با عقاید جدید، مد حباس و شیوه های نادرست رفتااری   -

 ننند؛ فرهنگی مقابله می-آشنا می نند نه با ارزش های سنتی

به خانه سازی تأنید می نند و روستاییان را در مورد داشتل درآمد  -

 ندبن موقت یا اقامت دائمی داار تردید می

 

 معایب زیست محیطی -4-3
 بگردشگری انعااف پذیر و قابل توساعه اسات   محیط زیست روستا برای

باور نلی حیور تعداد زیااد بازدیاد نننادگان و فاراهم آوری امکاناات      

تفریحی برای برآورده نردن نیازهای آنان، اگار بااور صاحی  ننتار  و     

باه منااطق   اداره نشود، ویژگی های زیست محیاای ناه گردشاگران را    

باه ویاژه   ب روستایی می نشاند، ناهش می دهد یا حتی نابود مای نناد  

 گردشگری:

باعااو ویراناای هااایی در محاایط زیساات ساااخته دساات بشاار ماای   -

)فعاحیت هایی مانند اسکی، هاانی، صاخره ناوردی و اتوموبیال     بشود

رانی، در محیط زیست تأثیرگذار هستند و خانه های روستایی، با  ها 

اثر استفاده بیش از حد گردشگران دااار آسایب مای    و پار  ها در 

 بشوند (

آحودگی را در مناطق روستایی افزایش می دهدب)ممکل است آحودگی  -

گاهری باشد مثال وجاود آشاغا  و زباحاه ناه ناشای از تاردد زیااد         

مسافران است، آحودگی صوتی یا تصویری باشد نه مای تواناد در اثار    

یا توسعه نابجاا یاا دخاحات در    فشردگی ترافیك در جاده های روستا 

  بوضع گاهری روستا ایجاد شود(

 

 گردشگری روستایی پایدار -5
گردشگری پایدار شیوه ای مثبت برای ناهش هیجاناات و تانش هاایی    

است نه به وسیلة تأثیرگذاری های متقابل میاان صانعت گردشاگری و    

بازدیدننناادگان، محاایط زیساات و جوامااع میزبااان بااه وجااود آمااده    

همچناایل روشاای اساات نااه باارای توسااعة   (1990برامااو  و ينب)اسااتب

گردشگری به نار می رود، به ویاژه در منااطق روساتایی ناه وابساتگی      

گردشگری و محیط زیست در آنها بسیار مشهود استب بنابرایل باه رغام   

توجهی نه به گردشگری پایدار و پذیرش اصو  آن می شود، هنوز بحو 

و حتی معنی توسعة گردشگری پایادار   های زیادی در مورد عملی بودن

 (1993-1995)باتلر و دیگرانبوجود داردب

رای اقسام دیگر توسعة گردشاگری  گردشگری پایدار از پیشنهاداتی نه ب

شد، نشأت گرفته اساتب ایال پیشانهادات     1913در اروپا در اوایل دهة 

برجلوگیری از بروز مشکالت و تأثیرات منفی و گستردة گردشگری اشاره 

 1نمیسیون جهانی محایط زیسات و توساعه    1913می نردندب در سا  
د و در آن توسعة انتشار دا« آیندة مشکالت ما»گزارشی را تحت عنوان 1

توسعه ای نه نیازهای حاضر را برطرف می »پایدار را اینگونه تعریف نرد:

 «نند، بدون اینکه برآورده شدن نیاز آیندگان را باه مخااطره بینادازدب   
(WCED.1987)   به عبارت دیگر، توسعة پایدار توجه دراز مدتی به تاأثیر

نظاارت، حسال    توسعه بر محیط زیست و هخایر جهاانی دارد و نیاز باه   

 (1995)بیوحیبتدبیر و انصاف توجه می نندب 

اساس توسعة پایدار گردشگری در نظر داشاتل رابااه ای اسات ناه         

میان سه جزء سازندة محیط زیست گردشگری برقرار استب ایل سه جزء 

 عبارتند از: گردشگران، مقصد و جامعة میزبانب

 

 

 محیط زیست گردشگری ( اجزای9شکل)
 (1013،123)مأخذ: شارپلی، ریچارد، 

 

ایل راباه می تواند پیچیده و پویا و سازنده یا مخرب باشدب از یك طرف 

گردشگری می تواند با مشارنت در اشتغا  زایی و ایجاد درآماد اقتصااد   

جوامع محلی را احیا نند و نیز می تواند در تقویت فرهن  محلی سهیم 

فظ محیط زیسات یاا بازساازی محایط زیسات طبیعای و       باشد و در ح

                                                                 

WCED -  6  
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ساخته دست بشر تغییر ایجاد نندب از طرف دیگر گردشگری قادر اسات  

اقتصاد محلی را از جلوه بیاندازد و نیفیت زندگی و محیط زیست جوامع 

محلی را پاییل بیاوردب بنابرایل هدف گردشگری پایدار ایل اسات ناه باا    

ت بایل ساه جازء گردشاگری اعتاداحی      حفظ منابع طبیعی در دراز ماد 

 (1013)شارپلی، ریچارد، موزون برقرار نندب 

 

 اصول گردشگری روستایی پایدار -0
به نظر می رسد نه ایجاد اعتدا  موزون بیل سه جزء گردشگری یعنای  

گردشگران، مقصد و جامعاة میزباان از طریاق دنباا  ناردن اصاوحی از       

 مکان پذیر می باشد:گردشگری پایدار نه در زیر آورده شده ا

ارزش حقیقی و هاتی محیط زیست بسیار بیشاتر از ارزش توریساتی آن   

استب پس نباید با بهره نشی نوتاه مدت، باه بهاره منادی نسال هاای      

 آینده از محیط زیست و عمر طوينی مدت آن حامه زدب

گردشگری باید به عنوان یك فعاحیت مثبت و سازنده ماورد توجاه قارار    

نانکه برای گردشگران مفید است، باید برای جوامع محلای  بگیرد و همچ

 و مکان های گردشی نیز سودمند باشدب
باید راباه میان گردشگری و محیط زیست سازماندهی شاود تاا اینکاه    

محیط زیست در دراز مدت تداوم یابدب نباید به گردشگری ایل امکاان را  

آن در آینده صادمه   داد نه منابع طبیعی را نابود نند و به اشتغا  زایی

 وارد نند یا حامات جبران ناپذیری وارد نمایدب
فعاحیت ها و توسعة گردشگری باید به مقیاس، طبیعت و ویژگای هاایی   

نه گردشگری در آنجا واقع شده احترام بگذارد و آنها را مورد توجه قرار 

 دهدب
تحت هر شرایط باید توازن میان نیااز گردشاگران، مکاان گردشاگری و     

 عة میزبان برقرار باشدبجام
در یك جامعة پویا، برخی تحويت غیر قابل اجتناب هستند، زیرا معموي  

تغییرات سودمند هستندب احبته تابیق یافتل با تغییرات نباید باه بهاای   

 زیر پاگذاشتل هیچ یك از ایل اصو  باشدب
صنعت گردشگری، مسووين محلی و سازمان های زیست محیای هماه  

د به اصوحی نه در باي هنار شاد احتارام بگذارناد و بارای      موگف هستن

)شاارپلی، ریچاارد،   تحقق اهداف عملی شان با یکادیگر همکااری نننادب    

 (ب1013
طرح های طبیعت گاردی بار   » ( نیز معتقد است: 1010مسعود منوری)

 مبنای اصو  زیر شکل می گیرند:

محیاای  نباید منابع را تخریب ننند و باید بر اساس احگاوی زیسات    -

 توسعه یابندب

منافع بلند مدت برای جوامع محلی داشته و منابع را از جنباه هاای    -

 حفاگت، علمی، اجتماعی، فرهنگی یا اقتصادی تأمیل ننندب

 بر اساس عملکردهای مشارنتی باشندب -

نارنردهای آموزشی در تمام ساوح شاامل جواماع محلای، دوحتای،      -

ا در مراحال قبال، در   سازمان های غیر دوحتی، صنعت و گردشگری ر

 ضمل و بعد از مسافرت به همراه داشته باشندب

 باعو ارتقاء ارزش ها شوندب -

 مدیریت مصرف را مورد نظر و اجرا قرار دهندب -

سبب افزایش در  همکاری ها در نلیة ساوح و در مراحل مختلاف   -

 شوندب

مسئوحیت اخالقی و رفتاری نسبت به محیط طبیعی و فرهنگی بارای   -

در ایل مناطق باید »وی در ادامه می نویسد: « د ایجاد ننندبنلیة افرا

نلیة امکانات و عوامل ویژة محلای باه عناوان عوامال اصالی جاذب       

گردشگران به گونه ای در تلفیق با یکدیگر قرار گیرند ناه باا حفاظ    

نیفیت پار ، فرصت های يزم برای اساتفاده گردشاگران و بازدیاد    

 « ننندگان فراهم شودب

 

شگری روستایی به عنوان یک فرصت برای مدیریت گرد -7

 ملی و منطقه ای
ستقبا  ننونی جامعه شهری از مظاهر گوناگون گردشگری روستایی ا

فرصت مغتنمی را در اختیار مدیران ملی و مناقه ای قرار می دهد تا با 

طرح ریزی و برنامه ریزی گردشگری روستایی به ویژه در مناطق حومه 

ناشی از انبوه تقاضای گردشگری بر نقاط گردشگری شهرها، فشارهای 

محدود شهرها را ناهش داده و بهره برداری از نقاط هدف گردشگری 

شهرها را در حد گرفیت برد و بر اساس استانداردها و معیارهای معیل 

انجام دهندب ایل مزیت زمانی از ارزش بايتری برخوردار می باشد نه 

دت تحت تاثیر تقاضای روز افزون نقاط هدف گردشگری شهری به ش

گردشگری بوده و حفظ قابلیت های گردشگری آنها برای مدیریت 

گردشگری شهرها دشوار باشدب از نمونه شهرهایی نه مواجه با انیل 

مشکالتی است می توان به شهر اصفهان اشاره نرد نه بررسی سیمای 

 گردشگری آن به خوبی مؤید ایل نکته می باشدب

 

 اصفهان گردشگریسیمای  -8
اصفهان یکی از بزرگ تریل شهرهای ایران و حتی جهان در زمیناه دارا  

بودن امانل تاریخی استب تقریبا  باحغ بر هازار اثار تااریخی در اصافهان     

ایل تعداد آثار باستانی و گردشگری  اصفهان با داشتل جای گرفته استب 

 هاا داراساتب  نسبت به سایر استان در جذب گردشگر سزایی را ه سهم ب

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان  معاون گردشگری  مصلحی 

باه منظاور سایر و    اصافهان  درصد از گردشگران  19اصفهان می گوید: 

درصد برای تحقیق و  11درصد برای اشتغا  و مأموریت و  23سیاحت، 

 (1011)محمدی، روشنك،بررسی به ایل استان می آیندب
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بررسای و تحلیال احگاوی    "هشای باا عناوان    ژوپ ( در1011علی موحد )

 253نه آن را بر روی جامعة آماری متشاکل از  "فیایی توریسم شهری

انجاام  شهر اصافهان   بازدید نننده ازگردشگران داخلی و خارجی  نفر از

شتریل میزان عالقه مندی گردشاگران بارای   یب» : ، می نویسداست داده

و بیشتریل بازدید گردشگران جاهبه های تاریخی  بازدید از شهر اصفهان،

ه های معماری و هنری استب جاهبه های معمار گونه و بایل شهر از جاه

مسیرهای حرنتی  بتاریخی بیشتریل زمان گردش و مؤثرتریل در انتخا

از ساوی   باست و در احگوی رفتاری گردشگران بیشتریل نقش را داراست

هباه هاا باا رفتاار و     دیگر عالقه و انگیزه گردشاگران بارای بازدیاد از جا   

بر اساس یافتاه هاای   « عملکرد آنها در بازدید از جاهبه ها متفاوت استب

معمارگوناه   ، بیشاتریل توجاه گردشاگران باه جاهباه هاای      ژوهشایل پ

 12، 1/31ا باصفهان به ترتیب شامل عاحی قاپو ، اهلستون و منارجنبان 

  است: ان نامه آمدهیدر ادامه ایل پا درصد فراوانی استب 1/03،

بیشتریل جاهبه در بخش مرنزی شاهر و در بافات تااریخی متمرناز     » 

 توزیع فیایی جاهبه های شهر عامل مهمی در پراننش جریانزیرا  است

هاا و بخاش    سایر عناصار توریساتی ااون هتال     های گردشگری استب

خدمات از ایل قائده مساتثنی نیساتند، باه طاوری ناه عناصار ثانویاه        

هاای   اقامتی در فشردگی و پراننادگی جریاان   سیساتأتوریسم مانند ت

سیساات  أی تیهار ااه توزیاع فیاا     توریستی در فیای شهر موثر استب

ترده سا اقامتی در فیای نمتری از شهر باشند و فیای گردشاگری را گ 

تر نسازند، رفتار گردشگران محدوده فیاایی ناواکتری را ترسایم مای     

د از جاهباه هاای   گردشاگران، بعا   رفتااری  -نند، ارا نه محور حرنتی

 « بر اساس محل اقامتشان استب ،شهری

همسویی یافته های موحد با سایر پژوهش ها به عالوه مشاهدات نگارنده 

حکایت از حزوم گسترش توزیع فیایی جاهبه های ایل شهر برای 

پاسخگویی به سالیق مختلف گردشگران بومی و غیر بومی آن داردب ایل 

های جدیدی از جاهبه  همچون معرفی جلوه امر عالوه بر مزایای مختلفی

های فرهنگی، تاریخی، اقلیمی و غیرة ایل شهر می تواند در تعدیل 

بارتقاضای گردشگری وارده بر جاهبه های موجود و معروف ایل شهر به 

ویژه زاینده رود ناسته و امکان خدمات رسانی بهینه به گردشگران را با 

 افزایش عرضه، ممکل سازدب
شاهر   سازمان پار  ها و فیای سابز طبق آمار ارائه شده دیگر از سوی 

متار مرباع    1311300دارای  1019ایل شاهر در پایاان ساا     اصفهان 

)شاهرداری اصافهان،   فیای سابز باه عناوان پاار  شاهری باوده اساتب        

با ایل حا  پار  های شهری به واساه محدودیت وساعت و   (1093،05

میزان تقاضای بسیار زیادی ، به نیفیت آنها نسبت به جمعیت شهری از 

ویژه در ایام تعایل، برخوردارندب به طوری نه ایل تقاضا غاحبا  از گرفیت 

برد روانی آنها فراتر بوده و در نتیجه نمی توانند موقعیت تفرجی و تجربه 

) نهرحی، داود تفرجی خوبی را برای بیشتر مراجعه ننندگان فراهم آورندب 

 (1011،131و سحر رضایی،
تااریخی  از اصافهان، تعاداد بازدیاد ننناده      آمارنامه شهرطبق به عالوه 

)شامل عاحی قاپو، مسجد امام، مسجد شای  حااف    شهر اصفهانشاخص 

نفار باوده    925139باحغ بر  1019 در سا  اببب و مسجد جامع اصفهان( 

بدیهی است با توجاه باه اساتقبا     (ب 1093،009)شهرداری اصفهان،  استب

شگران نوروزی از جاهبه های شهر اسفهان، بخش عمده ای میلیونی گرد

از بازدیدها در ایاام ناوروز صاورت گرفتاه اسات حاذا افازایش تقاضاای         

گردشگری در شهر اصفهان از یك سو، نقاط هدف گردشگری محدود از 

زی و یر سوی دیگر و نمبود سرانة فیای سبز در ایل شهر، اهمیت برنامه

ان یا خی را نمایل شهر تارینقاط مختلف اطراحی فیاهای تفرجگاهی در 

 سازدب می
 

 گردشگری روستایی در پارک طبیعی ناژوان -1
اصافهان  غربای  هاای   شه ها و با یب ی ازانبوه مجموعةنااوان گردشگاه 

و ام مصون و محفوا مانده یا است نه تا حدودی از تحو  دوران و تصور

ر  طبیعای ماورد   به عنوان پا 1013با همت شهرداری اصفهان از سا  

 توجه ویژه قرار گرفته استب

به عناوان   1013هدف از تاسیس طرح ساماندهی نااوان و صفه در سا  

مدیریت مستقل حفظ و نگهداری وضعیت موجود و استفاده از امکاناات  

فعلی و برنامه ریزی جهت ارتقاء سا  نمی و نیفی در عرصه استثنایی 

ت توسعه متوازن و پایدار بوده نه و منحصر به فرد نااوان و صفه به صور

در سایه آن بتوان ارتباط مناقی بیل فیای پر هیاهوی شهری و حاشیه 

مرتبط با آن را به صورت ننتر  شده برقرار و باا حاداقل تبعاات منفای     

آماده سازی ایل عرصه طبیعی و خدادادی را برای استفاده شاهروندان و  

  (1011،512ب)شهرداری اصفهان،گردشگران فراهم نمود
ای فیاای سابز متمرناز    یا هکتار تنها بقا 1233نااوان ننونی با وسعت 

ست یدگاه زیه شهر اصفهان از دیاست نه به مثابه ر ه شهر اصفهانیحاش

نده رود باا عباور از د    یرودخانه زاب افته استیژه ای یت ویای اهمیمح

ر بادان  یا نظ ع نشااورزی جلاوه ای نام   یشه ها و مزارع وسا یها و ب با 

های اصفهان متفاوت ساخته و به  گر پار یط را از دیل محیده و ایبخش

   بحی شهر اصفهان مبد  ساخته استیمرانز تفر کی ازی
قرابت مکان های تفریحی احداث شده در ایل مناقاه باا فعاحیات هاای     

نشاورزی نه همچنان در جای جای ایل مناقه توسط نشاورزان باومی  

تصاویری از گردشاگری روساتایی را در    در حا  انجام است بی اختیاار  

ههل متبادر می سازدب ایل تصویر زمانی وضوح بیشتر مای یاباد ناه در    

گوشه و ننار ایل گردشگاه شاهد توقف اتومبیل شهروندانی مای شاویم   

نااه در مجاااور ماازارع و باغااات ایاال ناحیااه توقااف ناارده و محصااويت 

ده و حتای باا   نشاورزی را به طور مستقیم از نشااورزان خریاداری نار   



 

 چشم انداز نطنز در الگوی معماری و شهرسازی اسالميملي  همايش اولين
  9312ماه  اسفند 60 -واحد نطنزدانشگاه آزاد اسالمی 

 

 
 

اشتیاد تمام شخصا  برای ایادن محصاويت و خریاد آن از نشااورزان     

 اقدام می ننندب 

 

 نتیجه گیری -96   
امروزه پاسخگویی به نیازهای فراغتی جواماع باه یکای از دغدغاه     

های دوحت ها و به ویژه مدیریت شهری آنها تبدیل شاده اساتب از   

شینی و بیزاری روز سوی دیگر مواجهة شهروندان با معیالت شهرن

افزون آنها از مظاهر زندگی ماشاینی؛ آنهاا را باه انتخااب ناواحی      

پیرامون شهر، مناطق روساتایی، منااگر طبیعای و شابه طبیعای      

 دست نم برای گردشگری در زمان فراغت خود هدایت می نندب

گهور انیل گرایشاتی در بیل شهروندان نالن شهرهایی همچاون  

گردشگری شاهری ایال قبیال شاهرها در      اصفهان و ناتوانی منابع

پاسخگویی مالوب به همة تقاضای گردشگری آنهاا باه عناوان دو    

عامل مؤثر فراروی مدیریت نشور قارار دارد تاا باا برناماه ریازی،      

طراحاای و ماادیریت منااابع گردشااگری روسااتایی و سااایر منااابع  

گردشگری پیرامون شهری نسبت به تاأمیل نیازهاای گردشاگری    

و ضامل تمرناز زدایای از    گردشگران اهتمام ورزنادب  شهروندان و 

فعاحیت های گردشگری در هستة مرنزی شهر اصفهان، جلوگیری 

از تخریب فیاهای سبز و احیاء و ابقای شرایط زیست محیای ایل 

فرآیناد برناماه ریازی و طراحای     نقاط می نوشد تا باا اساتفاده از   

یعت گردی نسبت به معرفی نمونه ای از مجموعه های طب محیای

در اراضی نشاورزی روستایی حاشیة ایل شهر اقدام ننادب و بادیل   

ترتیب قابلیت ایل قبیال منااطق را در پاساخگویی باه بخشای از      

نیازهای فراغتی شهروندان و گردشگرانی ناه ایال شاهر و ناواحی     

پیرامونی آن را برای گردشگری برگزیده اند، مورد تآنید قرار دهدب 

طبیعت گاردی، فیاای بااز مبتنای بار       یك مجموعهبدیهی است 

جاهبه های باحنسبه طبیعی است نه مردم بخشی از اوقات فراغات  

 ای ندب حذا در طراحی انیل مجموعاه نن خود را در آنجا سپری می

شناسای فراغات، باا هادف شاناختل       مااحعات مرباوط باه جامعاه   

هاای فراغتای در    تیا ات اوقات فراغات و فعاح یا و خصوصه گیژیو

ریزی مناسب بارای اوقاات فراغات در عصار فارا         برنامهننار اصو

 برخوردار استب صنعت، از اهمیت فراوانی 

 

 مراجع  -99

 -. مجلة اطالعات سياسيتوسعة پايدار و گردشگري ؛سينايي، وحيد  [1]

 )1731. )69-69اقتصادي، شمارة

. ترجمة رحمت اله منشي زاده گردشگري روستايی ؛شارپلي، ريچارد  [2]

 )1731ي. تهران: انتشارات منشي. )و فاطمه نصير

. اصفهان: روابط (9831آمارنامه شهر اصفهان) ؛شهرداري اصفهان  [7]

 )1761عمومي شهرداري اصفهان. چاپ اول. )

حدیث خدمت)گزارش عملکرد چهارسالة  ؛شهرداری اصفهان [1]

ب اصفهان:انتشارات هنرهای زیباب شهرداری اصفهان( 85-82

 )1011) ااپ او 

تخمين توابع عرضه و تقاضاي توريسم  ؛د حسين عسكر پور، محم [9]

ارشد علوم اقتصادي، دانشكدة  كارشناسي  . پايان نامةخارجی در ايران

 )1731تحصيالت تكميلي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان. )

. تهران: اصول برنامه ريزي پايدار گردشگري روستايی ؛قادري، زاهد [9]

 )1737هاي كشور.  ) داريانتشارات سازمان شهرداري ها و ده

ظرفيت باالي اصفهان براي افزايش درآمدهاي  ؛محمدي،روشنك [3]

  .21/6/1739. روزنامة ايران مورخگردشگري

هاي  راهنماي ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح ؛ مسعود منوري، [3]

 چاپ اول. گردي. تهران: انتشارات كتاب فرزانه. طبيعت گردشگري و

(1737) 

و تحليل الگوي فضايی توريسم بررسی  ؛ موحد، علي [6]

.  رساله    دكتري تخصصي (مطالعه موردي شهر اصفهان)شهري

 )1731) جغرافيا و برنامه ريزي شهري. دانشگاه تربيت مدرس. تهران.

بررسی و معرفی ظرفيت برد  ؛نهرلي، داود و سحر رضايي   [91]

)1731) .26. مجلة محيط شناسي، شمارةتفرجگاهی

 

 


