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  1 رضا فرمانی اردهایی 
 

  

  چکیده

از  و باشدمی جهان کشورهاي از بسیاري در ،توسعه هايبرنامه کارکردي و ساختاري ةعمد هايشاخص از یکی ،گردشگري روستایی
گردشگري  ،یاست. گردشگري روستای پایدار به توسعه ي پایدار ها براي نیلو ایجاد زیرساخت هاي اقتصاديهاي مهم در فعالیتبخش

با  دتوانمیتأکید دارد و و بافت سنتی روستا، هنر و صنایع روستایی و آداب و رسوم سنتی  بر فرهنگ کهاست  در محیط روستایی
 مناطق روستایی .دمناطق روستایی، نقش مؤثري ایفا کن در توسعۀهاي آنها و محدودیتریزي اصولی و مناسب، شناسایی مزیتبرنامه
از آداب و  یهاي اقلیمی بسیار زیاد و همچنین ترکیبو جنگلی و تفاوتساحلی، کوهستانی ایران مناظر طبیعی زیبا، روستاهاي کشور

نتایج  بخش و جذاب را براي گردشگران فراهم آورد.تواند محیطی راحت، فرحمیهستند که گرفته از تنوع فرهنگی  نشات سنن محلی
هاي مناسبی براي پتانسیل ،مناسب و منابع غنی آبپشتوانه برخورداري از مواهب طبیعی، اقلیم روستاي اردها به کهدهدتحقیق نشان می

اي تواند جایگاه ویژههایی میها و پتانسیلروستا با داشتن چنین جاذبهبنابراین این. باشدهاي گردشگري روستایی را دارا میفعالیت ۀتوسع
و در سطح اردها گردشگري هدفاجتماعی در روستاي  و باعث تحول اقتصادي آن ۀداشته باشد و توسع کشور ایران گردشگري زةدرحو

  المللی و جهانی شود.ح بینوکشور ایران در سطو صنعت گردشگري تمدن  ،تواند منجربه پیشرفت، گسترش و اشاعۀ فرهنگکالن می

  

  .روستاي اردها روستایی، ایران، گردشگري واژگان کلیدي: 

                                                                                                                                                                                                         
    yahoo.com72rezafarmani@                            پردیس حکیم فردوسی البرز،  جغرافیا، دانشگاه فرهنگیاندبیري ۀرشت ۀآموختدانش.  1

  

  نقش و عملکرد  روستاها و گردشگري روستایی در توسعه گردشگري ایران

  مطالعۀ موردي: روستاي هدف گردشگري اردها

  

mailto:rezafarmani72@yahoo.com
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 مقدمه. 1
فرهنگ و بافت سنتی روستا، هنر و صنایع هاي گردشگري در محیط روستایی، با توجه بهفعالیتگردشگري روستایی، عبارت است از همۀ 

هاي آن در توسعۀ مناطق ها و محدودیتریزي اصولی و مناسب، شناسایی مزیتتوان با برنامهروستایی و آداب و رسوم سنتی است که می
تواند جزو میکه بسیاري است  هايپتانسیلردشگري روستایی داراي صنعت گ )130:1393روستایی نقش مؤثري ایفا کرد.(افراخته،

این موضوع نیازي  ؛زایی و ایجاد تغییرات مثبت در درآمد روستایی در نظر گرفته شودهاي مناسب براي کسب درآمد، اشتغالگزینه
هاي امروزین کشاورزي در نواحی روش بر گسترش گردشگري، باعث ورودمحسوس براي توسعه و احیاي اقتصاد روستایی است که عالوه

به  روستاییآید، گردشگريشمار میریزي توسعۀ روستاها بهروستایی شود. صنعت گردشگري و توسعۀ آن ابزاري ضروري براي برنامه
  ). Augustin ؛1998 کند.(تولیدات محلی و ایجاد ارزش افزوده بسیار کمک می ۀشکوفایی اقتصاد روستایی و ایجاد راهی براي عرض

باشد و در برخورد با آن باید ریزي دقیق و هدفمند میصنعت گردشگري روستایی، فعالیتی پیچیده و حساس است و نیازمند برنامه
توجهی شود؛ زیرا نتایج و دستاوردهاي قابلترین صنایع جهان محسوب میهوشمندانه عمل نمود. صنعت گردشگري، امروزه در ردیف موفق

صورت مستقیم و غیرمستقیم و نمایش ثبات و امنیت در هفرهنگی، ایجاد اشتغال ب -درآمد سرشار ارزي، توسعۀ روابط علمی مانند: کسب
اقتصادي  ۀترین پشتوانترین صنعت درآمدزا و اصلیرا عمدهتوان آنمی ،رشد اقتصادي این صنعت باالستدنبال دارد؛ از آنجا کهکشور را به

هاي مختلف افت روستایی خاص در مناطق و استانلحاظ برخورداري از بکشور ایران به .)183:1392کرد (یعقوبی، بینیجهان آینده پیش
 ۀدار براي توسعاکولوژیکی و ... یکی از کشورهاي مستعد و پتانسیل -اجتماعی، اقتصادي، طبیعی -هاي مختلف فرهنگیو وجود جاذبه

روستاي هدف گردشگري  464ایران  کشور باشد. دربهبود کیفیت زندگی روستاییان میمنظور گردشگري روستایی و کسب درآمد به
روستاهاي  هايۀ اطالعات از ویژگیو سازمان میراث فرهنگی و گردشگري مسئول تدوین و تهی (www.sazesafar.com) تعیین شده

هاي روستایی، پایین بودن سطح مهاجرت: قبیلایران با مسائل و مشکالتی از کشور هاي روستایی سکونتگاه هدف گردشگري است.
که این درحالی است ؛وري در بخش کشاورزي، فقدان یا کمبود زیربناهاي رفاهی و خدماتی مواجه استاشتغال، پایین بودن سطح بهره

مناظر طبیعی، آثار باستانی، لحاظ موقعیت مکانی و داشتن عناصر مهم جذب گردشگر، مانند ها بهگونه سکونتگاهتعداد قابل توجهی از این
این تحقیق ضمن آشنایی  در رو،این از. هاي گردشگري دارندفعالیت هاي مناسبی براي توسعۀلیمی، آداب و سنن اجتماعی، زمینهتنوع اق

عملکرد نقش و بررسی به ،ایران کشورو تأثیر آن در توسعۀ مناطق روستایی و صنعت گردشگري  روستایی هاي گردشگريبا پتانسیل
   ت.خواهیم پرداخایران  در کشور پویا در توسعۀ این صنعتو گردشگري روستایی روستاها 

  . روش تحقیق2
تحلیلی است و  از نظر هدف کاربردي است. در این تحقیق با استفاده از کتاب ها و مقاالت معتبر  -این تحقیق به لحاظ روش توصیفی

  داخلی و خارجی  و با  استفاده از  نقشه ها ي جغرافیایی به دنبال بررسی نقش و عملکرد روستا ها در توسعه گردشگري ایران هستیم. 

 گردشگري روستایی در ایران و انواع آن پیشینۀگردشگري،. 3
رود. در زمینۀ شمار میتمدن بشري در جهان بهگیري کانون شکلکشور ایران با داشتن منابع سرشار و زیباي طبیعی جزء یکی از ده

ان و گردشگران قرار عنوان کشور توریستی مورد توجه جهانگردویژه از قرن هفدهم میالدي است که ایران بهصنعت گردشگري، ظاهراً به
گردشگري ایران برشمرد؛ اما قرن نوزدهم قرنی متفاوت در تاریخ گردشگري ایران توان نقطۀ عطف توجه بهگرفته است. این زمان را می
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کردند. کشور ایران سفر شناسان، محققان و افراد کنجکاو دیگر بهها، سپاهان، بازرگانان، باستانکه در طول این سده دیپلماتاست چرا
خود وزارت کشور بود، شکل رسمی بهشمسی با تأسیس اداره امور جهانگردي که وابسته به1314صنعت گردشگري ایران از سال

  )128:1393گرفت(افراخته،

توجهی دارند، داراي اهمیت جمعیت روستایی قابل کهعنوان جزئی از مجموعۀ صنعت گردشگري در کشورهاییگردشگري روستایی به
هاي گردشگري منجربه ریزي اصولی و مناسب و شناسایی موانع و محدودیتتواند با برنامهباشد؛ این نوع گردشگري میالعاده میفوق 

بخش طبیعی از بافت اقتصادي و اجتماعی در عنوان یکروستایی شود. در بسیاري از مناطق روستایی، گردشگري بهپایدار نواحیتوسعۀ
عنوان یک فعالیت گستردة جهانی ) به1طورکلی گردشگري روستایی از دو دیدگاه حائز اهمیت است: ده است. بهکنار کشاورزي پذیرفته ش

اي و محلی. بنابر تعریف کمیسیون جامعۀ اروپا، گردشگري روستایی تنها شامل گردشگري هاي منطقه) تأکید بر توسعۀ سیاست2
 بهگیرد. از دالیل اصلی توجهي گردشگران در مناطق روستایی وجود دارند، دربر میرا که براهاییشود؛ بلکه همۀ جاذبهکشاورزي نمی

روز کردن اطالعات روستاییان هاي روستایی به شهر، بهدر افزایش درآمد روستاییان، میزان مهاجرتتوان نقش آنگردشگري روستایی می
  ).184:1392از طریق تماس با گردشگرها و ... نام برد( یعقوبی،

هاي اقلیمی بسیار زیاد و همچنین مناطق روستایی ایران با دارا بودن مناظر طبیعی زیبا، روستاهاي ساحلی، کوهستانی و جنگلی و تفاوت
بخش و جذاب را براي گردشگران تواند محیطی راحت، فرحنشئت گرفته از تنوع فرهنگی است، میترکیبی از آداب و سنن محلی که

تواند بخشی به اقتصاد محلی و از طرف دیگر با تحرك رشد اقتصاد محلی میشگري روستایی از یک طرف با تنوعفراهم آورد. صنعت گرد
اي در توسعۀ مناطق روستایی و در نهایت توسعۀ ملّی ایفا نماید. در توسعۀ گردشگري روستایی باید چهار بعد؛ پایداري نقش ارزنده

هاي انسانی و فرهنگی)؛ پایداري بیولوژیکی)؛ پایداري فرهنگی(حفظ و بهبود ارزش محیطی واکولوژیکی(حفظ و بهبود تنوع زیست
ها) هاي مردم محلی وتوانمندسازي آنخواستههاي آتی) و پایداري محلی(توجه بهاقتصادي(کارآمدي اقتصادي و حمایت از منابع نسل

   ).27-30:1385مورد توجه ویژه قرار گیرد(ضیایی شروان و براتی،

 نواحی در رفاهی و خدمات تسهیالت از برخورداري با گردشگري انواع شامل را روستایی گردشگري روستایی، گردشگري جهانی کنفرانس
 در کار مثال براي( روستایی زندگی در مشارکت با همراه را طبیعت هاي و جاذبه طبیعی منابع از مندي بهره امکان که داندمی روستایی

 هايفعالیت طریق از که است شده اطالق هاییفعالیت مجموعه به روستایی گردشگري ).27:1387آورد (رضوانی، می فراهم) مزرعه
 روستایی سکونتگاههاي آن ساکنان براي را درآمدهایی و مزرعه روستا درباره آموزش یادگیري و و غذا گاه،اقامت تأمین مانند گردشگري،

و  مردم کشاورزان، وسیلهبه که شودمی گفته هاییفعالیت تمامیبه روستایی گردشگري ).27:1381وقادري،کند (افتخاري می ایجاد
 به 32:1374(رضوانی،  زاده شودمی ارائه روستایی نواحی به گردشگران جذب و همچنین گردشگران و استراحت تفریح براي هادولت

 و روستایی مختلف هايمحیط در گردشگري مختلف هايگونه و هافعالیت: از است عبارت روستایی یعقوب زاده ). گردشگري از نقل
  (Soteriades, 2002: 617).است) انسانی و طبیعی( روستا زیستبراي محیط متفاوتی آثار و هاارزش دربردارنده که آنها پیرامون

 روي،پیاده گردي،طبیعت مزرعه، در تعطیالت گذران مثل هاییفعالیت که است پیچیده و وجهی چند فعالیتی روستایی گردشگري
 تاریخی میراث هنر، و فرهنگ پژوهشی، و آموزشی سفرهاي ماهیگیري، و شکار سالمت، و بهداشت ماجراجویی، سوارکاري، کوهنوردي،

 یکسري شامل روستایی گردشگري). OECD, 1994:15گیرد (می دربر را نژادي و قومی جوامع از گردشگر بازدید نواحی از ايپاره در و
و  فعاالنه گردشگري سوارکاري، طبیعی، گردشگري گردي،طبیعت ،)مزرعه(کشاورزي گردشگري مثل گردشگري مختلف هايفعالیت
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 متنوع فعالیت نوع یک روستایی گردشگري). (Lane,2009 است و نوشیدنی غذا و گردشگري و میراث فرهنگی گردشگري ماجراجویانه،
 ,Sharpleyشود (می روبرو خود سکونت محل از خارج به فردمنحصر  اندازي چشم با طبیعی محیط یک در گردشگر که است

Richard.1997:39..(  

دست، مجزا تقسیم نمود که عبارتند  8توان گردشگري روستایی را به هاي جامعۀ محلی و اهداف گردشگران میظرفیتبنابراین، باتوجه به
  از: 

هاي محیطی و طبیعی تأکید ها و جاذبهدر این نوع از گردشگري عمدتاً بر جنبه :)Natural Tourism(گردشگري طبیعی. 3‚1
  دامن طبیعت زیباست.شده است و هدف پناه بردن به

در این شکل از گردشگري بر تاریخ، میراث فرهنگی و باستانی مردم روستایی : )Cultural Tourism(گردشگري فرهنگی .3‚2

  هاست.و هدف آشنایی و شناخت آنشود تأکید می

هاي طبیعی، گردشگر با زندگی و هنجارهاي اجتماعی مردم محلی، بر جاذبهدر این نوع عالوه ):Eco Tourismاکو گردشگري( .3‚3
  هاي طبیعی است، ارتباط دارد.که خود در تعامل با جاذبه

هاي کند و در فعالیتهاي روستایی زندگی میدر این شکل، گردشگر با خانوار ):Village Tourismگردشگري دهکده(  .3‚4

  اقتصادي و اجتماعی روستا مشارکت دارد.

در این شکل، گردشگران بدون برجاي گذاشتن تأثیرات منفی بر روي اکوسیستم مناطق ): Agro Tourismأگرو گردشگري( .3‚5

  اند و مشارکت دارند.ها  در تعاملهاي سنتی کشاورزان با آنمیزبان یا فعالیت

- ها مینهاد ویژه در سازمانعنوان یکبررسی گردشگري روستایی بهدر این شکل، به:)Farm Tourismگردشگري مزرعه(. 3‚6

  هاي کشاورزي مزرعه است.مشارکت درفعالیتوهاي کشاورزي ارتباط دهند وشامل اقامتشرکترا بهپردازند تا آن

اي، گشت و شکار در این نوع، شامل اردو زدن، اقامت در منازل اجاره ):Rural Tourismروستایی( -گردشگري محلی  .3‚7

هاي تاریخی و در واقع هاي ماجراجویانه، بازدید از مکانهاي فرهنگی و موسیقی، ورزشوحش، بازاریابی صنایع دستی، جشنوارهحیات
  )Holland; Burian and Dixey; 2003; 7روستایی است.( هرگونه فعالیت تفریحی ممکن در نواحی

زیست است و بهترین روش براي توسعۀ این نوع گردشگري، بیشتر طرفدار محیط ):Green Tourismگردشگري سبز( . 8‚3

  ).132-133:1393زیست طبیعی و اجتماعی است.( افراخته،ارتباط همزیستی بین محیط

  گردشگري روستایی . 4
 و باشد می جهان کشورهاي از بسیاري در توسعه هايبرنامه کارکردي و ساختاري عمده هايشاخص از یکی روستایی گردشگري ،امروزه
 مردم هايظرفیت و هانیازمنديبه را اولویت و باشدمی توسعه اهداف و هافعالیت پیشبرد براي محلی جوامع به کمک همانا آن هدف
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 بررسی مورد متعددي هايدیدگاه از روستایی توسعۀ. است روستایی گردشگري توسعۀ پیامدهاي از یکی روستایی ۀتوسع. دهدمی محلی
 براین برخی کهجایی تا است؛ داده قرار مطالعه و بررسی مورد را روستایی ۀتوسع خود، نظري چهارچوب بنابر دیدگاه هر و گرفته قرار

 اقتصادي و اجتماعی متعادل ۀتوسع بلکه نیست، اقتصادي نظر از روستاها شرایط و وضعیت تحول صرفاً روستایی، ۀتوسع هدف باورندکه
. است مطرح توسعه از ناشی منافع ترگسترده و عادالنه توزیع و محلی منابع از برداريبهره حداکثربه خاص توجه با همراه مشخص مناطق

 زمینۀ در. است روستایی گردشگري ۀتوسع است، شده توجه آنبه کمتر روستایی ۀتوسعدر کهاقتصادي هايبخش از یکی میان،این در
 ۀتوسع براي راهبردي عنوانبه را گردشگري اول، دیدگاه: است مطرح دیدگاه 3 روستایی، ۀتوسع و روستایی گردشگري بین ارتباط

 آنها انسانی و طبیعی منابع از هم بتوان تا کند ایجاد شرایطی کهاست آنپی در هاییبرنامه ارائه با دیدگاه،این ؛گیردمی کاربه روستایی
 عنوانبه گردشگري دوم،دردیدگاه. باشد داشته همراهبه را روستایی نواحی ساکنان رفاه افزایش و درآمد ایجاد هم و کرده برداريبهره

 براي ابزاري عنوانبه روستایی گردشگري سوم،دیدگاه در و گیردمی قرار توجه مورد روستایی هايسکونتگاه بازساخت براي سیاستی
 هايبومزیست بر مخرب اثرات بدون گردشگري بلندمدت رشد خواهان دیدگاه این. است مطرح طبیعی منابع از حفاظت و پایدار توسعۀ
  ). 23: 1381 قادري، و افتخاري الدین رکن( باشدمی طبیعی

 توانمی لحاظ اینبه و کرده ایجاد روستاها در را مختلف مشاغل و اقتصادي هايفعالیت بسیارموثر، عاملیک عنوانبه روستایی گردشگري
 هايفعالیتبه مردم آوردن روي باعث روستایی گردشگري گسترش واقع، در. است داشته ثیرتأ روستاییان فقر سطح و درآمد برمیزان ،گفت

 مطرحبه باتوجه و داده افزایش را فقر با مواجهه هايریشه پیرامون حساسیت موضوع، این و شده فقر کاهش و اقتصادي رونق سازنده،
 در گردشگري توسعۀ. است داشته درپی را مناطق اینبه بیشتر توجه فقر، هايکانون ترینمهم از یکی عنوانبه روستایی مناطق بودن

 روستایی پایدار توسعۀ ساززمینه و بستر و داشته روستایی جوامع اقتصادي سازيمتنوع در مهمی نقش تواندمی سو، یک از روستایی نواحی
 توانمی بنابراین). 53: 1381 مرادنژادي، و زادهشریف( آید حساببه ملی اقتصادي رشد تحریک براي ايوسیله دیگر، طرف از و باشد

 ازیکی. باشد ثرمؤ فقر کاهش و اقتصادي ۀتوسع به رسیدن راستاي در تواندمی کهاست بزرگ ازصنایعیکی روستاییگردشگري گفت،
 بومی و محلی افراد را هاآن اغلبکه است گردشگري در شاغل افراد براي درآمد ایجاد روستایی، نواحی در گردشگري منافع بزرگترین

گردشگري  کارکردهاياین. است بومی ساکنان عمومی یا و فردي درآمد افزایش گردشگري، اقتصادي ثیرأت اولین بنابراین. دهندمی تشکیل
 نجامدابی نشینىحاشیه گسترش کنترل و شهرهاکالن به روستایى جمعیت مهاجرت نرخ کاهش بیکارى، معضل حلبه تواندمى روستایی

 برخود تأکید با جدید شغلى اىهفرصت و خدماتى هاىبخش سمتبه کشاورزى بخش از آشکار و پنهان بیکار نیروى آرام انتقالبه و
   .کند بزرگى کمک اشتغالى

  یافته هاي تحقیق. 5
شرقی، ، روستاي اردها است. این روستا، از توابع بخش مرکزي شهرستان سراب در استان آذربایجانپژوهشاین ۀمطالع ردمو ةمحدود 1-5

شرقی این شهرستان و در بخش شمالی ارتفاعات بزقوش با مختصات کیلومتري جنوب10اردبیل و در فاصلۀ  -در مسیر جاده سراب
 ).Https://fa.m.wikipedia.org/wiki/. September 28, 2016(شمالی واقع شده است.  37درجه شرقی و  47جغرافیایی 

 شده تبدیل سراب شهرستان مناطق سرسبزترین از یکیبه آب، غنی منابع از و برخورداري کوه دردامنۀ روستا این قرارگرفتن دلیلبه
 انتخابهمچنین  است شده منطقه این در گردشگري نوپاي صنعت گیريشکل موجب آن درمانیآبگرم ازجمله طبیعی هايجاذبهو است

   .است گفته مؤید این و گردشگري دستی فرهنگی، صنایع میراث سازمان از سوي گردشگري هدف روستاي عنوان به اردها روستاي
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  ) بافت روستاي اردها (همان)2شکل (                              )1395) محدوده مورد مطالعه (نگارنده، 1شکل (               

   :کرد تقسیم فرهنگی-تاریخیهايجاذبه و طبیعیهايجاذبه کلی دودستۀبه توانمی را اردها روستاي گردشگريهايجاذبه

 هم" اردها" روستاي .است گردشگري صنعت و توسعۀ در ایجاد، رونق وکلیدي مهم ازعوامل یکی دوستیطبیعی: طبیعت هايجاذبه
و در  سراب شهرستان درسطح مهم گردشگري از نقاط یکیبه شدن تبدیل خود، درحالخاص و طبیعی جغرافیایی موقعیتبه باتوجه

 سرسبز منطقه دریک و اردها روستاي کیلومتري سه در چشمه این: درمانی)آباست؛ (چشمۀ شرقیآذربایجان استان در سطح بلندمدت
 توجه با. دارد ناچیزي ویژة مواد و قرارگرفته سدیکسولفات هايآب ردیف در آبگرمچشمۀ است؛ این گرفته قرار مطبوعهواي و آب با
 و بهداشتیسرویس بوفه، نمازخانه، آالچیق، تعدادي مسافران، توجهقابل استقبال و درحوزة گردشگري اردها منطقۀ چشمگیر استعدادبه
 گردیده احداث منطقه دراین گردشگري و دستیصنایع فرهنگی،میراث کلاداره توسط منطقه، سرسبز باغات میان از آسفالته دسترسی راه

 و زردآلو جلوه گالبی آلبالو، سیب، گردو، درختان باغات ویژهبه اردها منطقۀ در موجود باغات و طبیعت: ها و مناظرطبیعی)(باغ. است
. است شده رويپیاده براي بخش آرامش فضاي وجودآمدنبه باعث و باصفا متنوع هايباغوجود کوچه. است بخشیده منطقهبه خاصی
   کشاند.خود می سويبه مختلف را از مناطق زیادي گردشگران مرغوب، کیفیت خاطر داشتنبه منطقه این گردوي

وجود دارد ″پیرباغی″نام به مذهبی مکانیک ″قاالداش″روستا درمنطقۀ شرقیدر جنوب: پیر اردها)فرهنگی: (امامزاده -تاریخی هايجاذبه
 دوتا قبر درآن باشدکهمی گلیخانه صورتبه مکان این. کنندمی احسان روند و نذريآنجا میبه مختلف هايدر مناسبت و مردم اهالی

 طبیعی وجوه نکته، اولین )1:نمایدمی جلب مهم نکتۀ سهرا به توجهات اردها، روستاي قرارگرفتن در محورگردشگري وجود دارد. بنابراین،
 را در مقیاس زیادي خود، جمعیتخاص طبیعی هايباویژگی اردها روستاست؛ روستاي این طبیعی ماهیت عبارتیو به اردها روستاي
 طبیعی سیماي از حفاظت براي باید اردها مردم )2است. زیادي گردشگران میزبان هرساله و است داده جاي درخود روستایی، اقامتگاه

 از مشخصه و اردهاییان اردها خواهدشد مجموعۀ موجبکه بود خواهد المنفعهعام و تفکر مشارکت همین درنتیجه، )3.کنند تالش روستا
صورت زیر قابل بررسی و روستاي هدف گردشگري  اردها به SWOTمدل، بدین ترتیب .گردند برخودار و منتفع منطقه این گردشگري
  باشد:مطالعه می

S) (- هاي بکر طبیعی و منابع غنی آب(درمانی)برخورداري از جاذبه  
  لحاظ ساختار طبیعی و موقعیت جغرافیاییبه نسبیمزیتداشتن -     
برخورداري از آب و هواي مطبوع، مؤلفۀ مؤثر در توسعۀ گردشگري                 -     

(W) - عدم وجود امکانات رفاهی و تسهیالت گردشگري  
  هاي توسعۀ گردشگري عدم مشارکت جامعۀ محلی در برنامه -       
 مناسب نبودن راه دسترسی به روستا و لزوم بهسازي آن -      

O) (– هاظرفیتقطب گردشگري روستایی با توجه بهتبدیل شدن به  
  رونق کسب وکار منجربه افزایش درآمد ساکنان محلی و بومی -     
  ها و ارتقاي سطح رفاه جامعۀ محلیبهبود امکانات، زیرساخت -     

(T) – درمانی توزیع فضایی نامناسب گردشگران و تأکید بر جاذبۀ آب  
  آرامش ساکنان محلیوسطح آسایشکاهششگران باعثترددگرد -        
 محیطی و تخریب منابع طبیعیآلودگی زیستووجود تورم محلی -        



 -------) مطالعۀ موردي: روستاي هدف گردشگري اردها( نقش و عملکرد  روستاها و گردشگري روستایی در توسعه گردشگري ایران

 

45 
 
 دومسال •
 6شماره •
 1396 بهار•

  )1395روستاي هدف گردشگري اردها (نگارنده:  SWOT مدل  1-1جدول

  گیرينتیجه .6

هاي مناسب تواند جزو گزینهکه میبسیاري است هايگردشگري روستایی داراي پتانسیلصنعتتوان گفت، براساس نتایج تحقیق، می
این موضوع نیازي محسوس براي  بنابراین زایی و ایجاد تغییرات مثبت در درآمد روستایی درنظر گرفته شود؛براي کسب درآمد، اشتغال

در نواحی روستایی شود.  هاي امروزین کشاورزيبر گسترش گردشگري، باعث ورود روشو احیاي اقتصاد روستایی است که عالوه ۀتوسع
گردشگري به صنعت آید، شمار میریزي توسعۀ روستاها بهصنعت گردشگري و توسعۀ آن ابزاري ضروري براي برنامهپس دراین میان، 

. )Augustin؛ (1998 کندتولیدات محلی و ایجاد ارزش افزوده بسیار کمک می ۀشکوفایی اقتصاد روستایی و ایجاد راهی براي عرض
اي تواند نقش ارزندهدیگر با تحرك رشد اقتصاد محلی میاقتصاد محلی و از طرفبخشی بهطرف با تنوعگردشگري روستایی از یک صنعت

در توسعۀ مناطق روستایی و در نهایت توسعۀ ملّی ایفا نماید. در توسعۀ گردشگري روستایی باید چهار بعد؛ پایداري اکولوژیکی(حفظ و 
هاي انسانی و فرهنگی)؛ پایداري اقتصادي(کارآمدي طی و بیولوژیکی)؛ پایداري فرهنگی(حفظ و بهبود ارزشمحیبهبود تنوع زیست

ها) موردتوجه محلی و توانمندسازي آنهاي مردمخواستههاي آتی) و پایداري محلی(توجه بهاقتصادي و حمایت از منابع نسل
   .)27-30:1385 شروان و براتی،قرارگیرد(ضیایی

 را هاآن اغلبکه است گردشگري در شاغل افراد براي درآمد ایجاد روستایی، نواحی در گردشگري منافع بزرگترین از یکیل حاضر، در حا
. است بومی ساکنان عمومی یا و فردي درآمد افزایش گردشگري، اقتصادي تأثیر اولین بنابراین. دهندمی تشکیل بومی و محلی افراد
 گسترش کنترل و شهرهاکالنبه روستایى جمعیت مهاجرت نرخ کاهش بیکارى، معضل حلبه تواندمى روستاییگردشگري  کارکردهاياین

 شغلى هاىفرصت و خدماتى هاىبخش سمتبه کشاورزى بخش از آشکار و پنهان بیکار نیروى آرام انتقالبه و بیانجامد نشینىحاشیه
   .کند بزرگى کمک برخوداشتغالى تأکید با جدید

 اجتماعی، -فرهنگی مختلف هايجاذبه وجود و مختلف هاياستان و مناطق در خاص روستایی بافت از برخورداري لحاظبه ایران کشور
 بهبود منظوربه درآمد کسب و روستایی گردشگري ۀتوسع براي دارپتانسیل و مستعد کشورهاي از یکی...  و اکولوژیکی -طبیعی اقتصادي،

پشتوانه برخورداري از مواهب طبیعی، اردها به هدف گردشگري که روستايدهدنتایج تحقیق نشان می. باشدمی روستاییان زندگی کیفیت
این روستا با  ،بنابراین. باشدهاي گردشگري روستایی را دارا میفعالیت ۀهاي مناسبی براي توسعاقلیم مناسب و منابع غنی آب پتانسیل

صنعت باعث تحول اقتصادي، این ۀاي در حوزة گردشگري داشته باشد و توسعتواند جایگاه ویژههایی مینسیلها و پتاداشتن چنین جاذبه
تواند منجربه پیشرفت، گسترش و اشاعۀ و درسطح کالن می شد اردها خواهد هدف گردشگري روستاي اجتماعی و افزایش اشتغال در

  المللی و جهانی شود.بینفرهنگ، تمدن و صنعت گردشگري کشور ایران در سطح 

  :شودمی پیشنهاد اردها روستاي در گردشگري ۀتوسع براي زیر اساس، راهکارهاي راینب

 در سطح استانی و ملیعمومی  هايهاي گردشگري روستایی در رسانهتبلیغ جاذبه -
 کشور ایران روستایی در ایجاد و تنظیم برنامۀ جامع براي توسعۀ صنعت گردشگري -
 نوردي و...)گردي، صخرهطبیعتروي، پیادهنوردي، روستا(کوهو طبیعی  هاي محیطیاستفاده از توان -
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  فضاهاي محیطی و گردشگري روستا ها و امکاناتگذاري در بخش زیرساختسرمایه -
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  منابع. 7 

  تهران)،جغرافیاي روستایی ایران، انتشارات سمت، 1393افراخته، حسن( -

)، نقش گردشگري روستایی در توسعۀ روستایی، نشریه مدرس علوم انسانی، 1381الدین افتخاري، عبدالرضا و قادري اسماعیل(رکن -
  .23-41، ص 2، شماره 6دوره

  توسعه گردشگري روستایی (با رویکرد گردشگري پایدار)، تهران: دانشگاه تهران."). 1387رضوانی، محمدرضا (-

  52-63، ص250و251جهاد، شمارهروستایی، مجله)، توسعۀ پایداروگردشگري1381ابوالقاسم؛ مرادنژادي، همایون( زاده،شریف -
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