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  چكيده: 

گردشگري در دنيا، يكي از منابع درآمدي و عوامل موثر در تبادالت فرهنگي بين كشورها مي باشد. گردشگري مي 
تواند در توسعه اقتصادي ،ملي، محلي و ... نقش بسزايي ايفا كندو اثرات و پيامدهاي مختلفي از جنبه هاي اقتصادي 

يست محيطي و ... داشته باشد.همچنين توسعه گردشگري پايدار عبارت از گسترش اين ، اجتماعي ، فرهنگي ، ز
صنعت و جذب گردشگران با استفاده از منابع و ظرفيت هاي موجودمي باشد به گونه اي كه كيفيت گردشگري ، 

ن مي دهد كه حفظ و دوام آن و تعادل محلي در آن مورد تأكيد قرار مي گيرد. مطالعات حاضر در اين پژوهش نشا
ارسنجان با توجه به شرايط آب و هوايي مناسب ، جاذبه هاي طبيعي و اماكن تاريخي زيبا مي تواند به يكي  شهر

از قطب هاي گردشگري در استان فارس تبديل گردد. نقاط قوت و ضعف و همچنين فرصت ها و تهديهاي توان 
) در وضعيتهاي  اقتصادي و اكولوژيكي SWOTليلي ( گردشگري و اكوتوريستي در ارسنجان بر اساس تكنيك تح

مورد ارزيابي قرار گرفتند. پيشنهادات ارايه شده در اين تحقيق مي تواند به بهبود وضعيت موجود منطقه در امر 
  گردشگري كمك قابل توجهي نمايد.

  : گردشگري، مديريت شهري، توسعه پايدار، ارسنجانكليد واژه
  

  مقدمه-1
درصد از درآمد ناخالص  10بزرگترين محركه هاي اقتصادي قرن حاضر بشمار مي رود.تا آنجا كه بيش از  گردشگري يكي از

داخلي كشورها در سطح جهان را گردشگري تشكيل مي دهد.بنا به اظهار نظر برخي از كارشناسان صنعت توريسم، امروزه توريسم 
  ]1به رواست [ زين ترين صنعتي است كه جهان سوم با آن روبين المللي به عنوان اميد بخش ترين، پيچيده ترين و جايگ

كشو ها به گردشگري به عنوان يك ضرورت نگاه مي كنند و ازتمامي ظرفيت ها و امكانات خود استفاده مي كنند تابه كسب 
رفته است، فضا منافع و مزاياي مورد نظر خود دست يابند. امروزه يكي از فضاهاي گردشگري كه مورد توجه گردشگران قرار گ

هاي شهري است. گردشگري شهري داراي ماهيت دو گانه است؛ به اين معنا كه از يك سو شهر به معناي اصلي ترين مبدأ 
گردشگران به شمار مي آيد؛ و دوم اين كه شهر به  عنوان مقصد گردشگري مد نظر قرار مي گيرد. آنچه مربوط به گردشگري 

ن مقصد گردشگري مد نظر دارد و در واقع ،هدف از ورود گردشگربه فضاي شهري؛ يعني شهر شهري است ،عموما شهر را به عنوا
به عنوان مقصد گردشگري است و به قصد بازديد از ، جاذبه هاي گردشگري شهر وارد فضاي آن مي شود.به منظور تصميم گيري 

ا كه در تصميم گيري موثر هستند، دخالت داده، مناسب در برنامه ريزي جاذبه هاي گردشگري شهري ، بايد تمام فاكتورهايي ر
ازبين آنها بهترين گزينه را انتخاب كنيم.اكنون نكته مهم در برنامه ريزي براساس جاذبه ها،نحوه اولويت بندي در توسعه و 

-تماعيچگونگي توسعه آنهاست.براي سنجش و اولويت بندي جاذبه ها معموال معيارها ي مختلفي ؛ از قبيل :اقتصادي ، اج
محيطي ،نهادي، قانوني و جغرافيايي مورد توجه قرار مي گيرد تا بر اساس آنها بتوان نسبت به جاذبه -فرهنگي،زيرساختي، زيست

  ]2هاي گوناگون تصميم گيري نمود.[
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بايد شاخص ها و معيارهاي اثر بخش اقتصادي، مالحضات زيست محيطي و ارزشهاي  "شهري"براي توسعه پايدار گردشگري 
اجتماعي را به صورت جامع در نظر گرفت. بنابراين چنين شاخص هايي بيشتر ابزارهايي هستند كهدر سطح مديريت  -رهنگيف

واند مي ت "شهري"محلي كاربرد دارند. استفاده از چنين ابزارهايي به منظور تعيين راهبرد جديد در زمينه  توسعه گردشگري 
ته باشد و زمينه ساز ايجاد فرصت هايي جديد از جمله اشتغال ، كسب درآمد نقش مهمي در متنوع سازي اقتصاد شهري داش

براي ساكنين محلي، توسعه ساختارهاي زيربنايي ، مشاركت مردمي ،كاهش تفاوت هاي درآمدي، كم شدن مشكالت و مسائل 
 ]3شهري بشود. [

 جي و مطالعات داخلي عمدتا به بررسي تĤثيراتبررسي و مطالعه پيشينه تحقيق پيش رو نشان مي دهد كه در اكثر تحقيقات خار
  و پيامد هاي گردشگري در توسعه پايدار شهري پرداخته  شده و كمتر برشاخص هاي پايداري تĤكيد شده است .

) در پژوهش انجام شده به اين نتيجه رسيده اند كه توزيع زيرساخت هاي گردشگري 1386صدر موسوي و دخيلي كهنمويي (
باشناخت  swot)در تحقيقي با استفاده از مدل1389رحماني و شمس ( به طور مناسب انجام نشده است. در سطح منطقه ،

عوامل و زمينه هاي قدرت، ضعف، فرصت، تهديد موثر بر توسعه پايدار گردشگري شهر و تبيين الگويي مناسب براي توسعه پايدار 
اقتصادي شهر و تقويت ارتباطات فيزيكي بين شهر مالير و شهر  گردشگري شهري مالير، استفاده از منابع انساني ، طبيعي، و

هاي پيرامون و همچنين اطالع رساني بيشتر براي معرفي جاذبه هاي شهر،در نهايت،منظر سازي محيط را مهمترين راهبردهاي 
اك ساكنان شهر ميزبان )بابررسي اثرات گردشگري شهري نشان داد كه ادر1390توسعه پايدار شهر مالير نشان مي دهد.شهابيان(

از اثرات گردشگري ، نقش مهمي در سنجش پايداري توسعه شهر دارد و همچنين بر اساس تصوير عمومي اقتصادي ، اجتماعي، 
)با ارزيابي توسعه 1390مشكيني و حيدري( محيطي شهر، نمي توان ادراك ساكنان بخش هاي مختلف شهر راپيش بيني نمود.

يدند كه با توجه به توان ها و استعداد هاي بالقوه گردشگري موجود،منطقه زنجان رود مي توان به گردشگري به اين نتيجه رس
يك عامل توسعه درون زا تبديل شود كه خود نياز به برنامه ريزي جامع براي بازنمايي نقاط قوت ، تقويت فرصت ها ، مقابله با 

) نشان دادند كه بين مديريت يكپارچه شهري و همكاري 1390( تقوايي و صفرآبادي تهديدات و ضعف ها را ًرورت مي بخشد.
 هاي متقابل مديران شهري و مردم محلي با دستيابي به توسعه پايدار گردشگري شهري رابطه مستقيم و معنا داري وجود دارد.

وه گردشگري موجود در ) محققان اين تحقيق نشان دادند كه با توجه به توان ها و استعداهاي بالق1392مبهوت و قدمگاهاي (
شهر چناران،امكان توسعه پايدار تحت تأثير جاذبه هاي گردشگري شهري وجود دارد و چنانچه زير ساخت هاي الزم براي استفاده 

) كرچر اصول گردشگري 1993كرچر( از اين جاذبه ها فراهم آيد،امكان اشتغال و كسب درآمد براي ساكنين شهر فراهم مي شود.
فاده پايدار از منابع ، كاهش مصرف انرژي و جلوگيري از اتالف آن ، حفظ تنوع، صنعت گردشگري و برنامه ريزي، پايدار را است

حمايت از نظام اقتصادي محلي، مشاركت اجتماعات محلي، مشاوره با افرادذي نفع و عامه مردم،آموزش خدمه، بازاريابي صنعت 
 ]4گردشگري مي داند.[گردشگري و انجام تحقيقات مستمر پيرامون توسعه 

كشور ايران با اتكاء بر ميراثهاي غني فرهنگي و چشم اندازهاي  طبيعي خود ، جاذبه هاي بديعي براي ساير ملل دنيا فراهم آورده 
است. بر همين اساس ايران از گذشته هاي دور در كانون جهان گردان و سياحان بوده و سابقه مسافرت به اين كشور تاريخ طوالني 

درخشاني دارد. ايجاد محل هاي تفريحي با در نظر گرفتن انواع مختلف سياحان و نياز هاي آنان نه تنها مي تواند مسبب ايجاد و 
مشاغل مختلف و سود آور محلي گردد بلكه مطابق با سياست هاي دولتي مي تواند به عنوان عاملي جهت معرفي و شناسايي 

  ]1حاظ سياست هاي اقتصادي كشور هاي در حال توسعه بسيار حائز اهميت است.[توانايي هاي اقتصادي گردد كه خود از ل
ارسنجان به عنوان يكي از شهرستانهاي شمالي استان فارس و مورد مطالعه اين تحقيق، با برخورداري از منابع و جاذبه هاي  شهر

دد. با در نظر گرفتن جايگاه و اهميت صنعت طبيعي و تاريخي مي تواند به عنوان يكي از مراكز گردشگري استان محسوب گر
گردشگري ونقشي كه مي تواند در توسعه پايدار شهر ارسنجان داشته باشد، اين صنعت در شهر ارسنجان با چالش هاي فراواني 

  همچون اشكاالت زير بنايي و حمل و نقل ، اقامتي و مديريتي ، زيست محيطي و ...روبرو مي باشد. 
  

  گردشگري-2
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ي شهري از جمله پديده هاي جديد شهري است كه زمينه ساز يك رشته از رفتارهاي اجتماعي با توجه به ويژگي هاي گردشگر
شهري است.الگوي رفتاري گردشگران در شهر تابعي از الگوهاي فضاي شهري استكه به عنوان جاذبه ها، خدمات شهري و 

اردكه گردشگري فرهنگي ، تفريحي ،دريايي ، طبيعي ، تجاري ، گردشگري انواع متعددي د ارتباطات اجتماعي تعريف مي شود
  ]5قومي و ورزشي از جمله آنها مي باشد.[

شهرهابراي اين كه بتوانند در رقابت خود با ديگرشهرها موفق باشند، راهبرد هاي عام بازاريابي رابايد در نظر بگيرند كه شامل 
گذاران) ،جذب كردن حرفه از مكان هاي ديگر، نگهداري حرفه هاي  جذب كردن توريست و بازديد كنندگان تجاري(سرمايه

موجود و توسعه آنها ،توسعه و ارتقاء حرفه هاي كوچك و راه اندازي حرفه هاي جديد،توسعه صادرات و سرمايه گذاري هاي 
  ]6خارجي،گسترش و افزايش جمعيت و تغيير بافت جمعيتي مي شود.[

ايران و حاد شدن مشكالت زيست محيطي، اجتماعي و رواني شهروندان موضوع برنامه ريزي باتوجه به رشد سريع شهرنشيني در 
و طراحي براي گذراندن اوقات فراغت و توسعه فضاهاي تفريحي و گردشگري به يك ضرورت اجتماعي و مديريتي تبدبل شده 

وسعه گردشگري را بصورت خالصه شامل است.با در نظر گرفتن مفهوم وسيع گردشگري و اهداف اجتماعي آن مي توان داليل ت
نياز شديد جوامع ملي و محلي به امكانات گردشگري، ضرورت توسعه گردشگري داخلي به عنوان يكي از محورهاي توسعه رفاه 
و عدالت اجتماعي،لزوم توسعه گردشگري داخلي به عنوان پايه و بستري براي توسعه گردشگري خارجي،نقش گردشگري داخلي 

زير ساخت هاي الزم براي جلب مشاكت بخش خصوصي و مردمي،نقش گردشگري داخلي در ترويج وتقويت فرهنگ در ايجاد 
 ]1گردشگري ملي و نقش گردشگري داخلي در جلوگيري از خروج ارز از كشور دانست.[

  

  توسعه پايدار شهري-3
ر داصطالح توسعه به ارتقاي سطح و كيفيت زندگي افراد و بهبود رفاه جامعه معطوف است و پايداري آن به استمرار اين فرايند 

].مفهوم پايداري توسعه شامل چندين مفهوم شامل پايداري اكوسيستم محيط زيست ،پايداري 7طول نسل هاي بشر اشاره دارد[
و پايداري رفاه و توسعه انساني مي باشد.به عبارت ديگر توسعه پايدار يعني ايجاد فضاي  منابع طبيعي ،پايداري توسعه اقتصادي

ورت صاقتصادي ، فرهنگي ، اجتماعي و سياسي كه تضمين كننده كيفيت مطلوب زيستي باشد و بتواندمسائل ياد شده را به 
فداران محيط زيست درباره مسائل زيست محيطي نظريه توسعه پايدارشهري ، حاصل بحثهاي طر ].8پايدار و ماندگار حفظ كند[

براي حمايت از منابع محيطي ارائه شد.در اين نظريه »توسعه پايدار«بخصوص محيط زيست شهري است كه به دنبال نظريه 
ذير پموضوع نگهداري منابع براي حال و آينده از طريق استفاده بهينه از زمين و وارد كردن كمترين ضايعات به منابع تجديد نا

مطرح است.اين نظريه ، پايداري شكل شهر، الگوي پايدار سكونتگاهها، الگوي موثر حمل و نقل در زمينه مصرف سوخت و نيز 
ر مي داند.به عبارت ديگ  شهر را در سلسله مراتب ناحيه شهري بررسي مي كند ؛ زيرا ايجاد شهر را فقط براي لذت شهرنشينان

سعه و مديريتبه شيوه اي پايدار تمركز و تأكيد دارد كه در آن ،به تقويت و ارتقاي برخي از توسعه پايدار شهري بر راههاي تو
جنبه هاي توسعه پايدار از جمله عملكرد انرژي ، فضاي سبز و واحدهاي همسايگي اشاره شده است. در نهايت بايد اشاره كرد كه 

  اختهاي سياسي،اجتماعي،كالبدي و اقتصادي است.نظريه توسعه پايدار و توسعه پايدار شهري مستلزم تغيير زير س
امروزه از شهر به عنوان موتور متحركه توسعه كشور ها ياد مي كنند. عالوه بر آن شهر امروزي حافظ فرهنگ اجتماعي ، سياسي 

دمات و ،و اقتصادي و هويت تاريخي جامعه است و حتي فرهنگ ساز به شمار مي آيد. در داخل شهر ها، تقسيم امكانات و خ
اجتماعي و محالت مسكوني غير استاندارد و وجود زاغه ها و انواع آلودگي و... ازمشكالت عمده شهري است . توسعه -تضاد طبقاتي

پايدار شهري از چهار جنبه اقتصادي،اجتماعي،زيست محيطي و نهادي سعي در حل اين مشكل دارد. به طوري كه در بخش 
عدالت اجتماعي مورد توجه است و در بخش اقتصادي برطرف كردن نياز هاي اساسي اجتماعي ،حقوق افراد،دموكراسي و 

مردم،جلوگيري از فقر و برنامه ريزي در جهت مشاركت مردم در فعاليت هاي اقتصادي و فعاليت هاي انحصار گرايانه اقتصادي 
هري و فعاليت هاي انساني به حداقل مورد نظر مي باشد. به لحاظ زيست محيطي تالش مي گردد تا آثار مخرب عملكردهاي ش

ممكن كاهش يابد.در اين ميان نقش نهادهاي شهري و مديريت شهري در تصويب قوانين و اجراي آن ها بسيار مهم مي باشد. با 
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توجه به موارد ذكر شده ميتوان توسعه پايدار شهري را به صورت تغيير تراكم و كاربري اراضي شهري جهت رفع نياز هاي اساسي 
مردم در زمينه مسكن ، حمل و نقل ، فراغت و غيره در نظر گرفت به گونه اي كه شهر از نظر زيست محيطي قابل سكونت و 

  ].9زندگي بوده و از نظر اقتصادي قابل دوام و از نظر اجتماعي داراي برابري باشد [
 

شاخصه هايي را براي توسعه پايدار استخراج  ،مي تواناز ميان تعاريف ارائه شده، و سايرتعاريفي كه ذكر همه آنها ضروري ديده نشد
نمود كه از آن جمله مي توان به استفاده بهينه از منايع موجود،توجه به نسل هاي آينده، تغيير نگرش در استفاده از منابع،تعريف 

 از خطرات پيش روي نسل چارچوب منطقي در بهره برداري از طبيعت،استفاده از منابع تجديد شونده وهشيارر نمودن نسل فعلي
آينده پيرامون كمبود منابع اشاره كرد.همچنين معيارهاي شهري شامل پارامترهايي همچون تكنولوژي استفاده از انرژي تجديد 
شونده، مجاورت محل كار و مسكن، كاهش اتالف وقت و استفاده موثر از زمان، ايجاد يك سيستم ارگانيكي براي تبديل ضايعات 

اد ذخايري از اقالم اصلي غذايي از منابع محلي، حفظ انرژي و كارايي موثر آن، حفظ انرژي و كارايي موثر آن، ساخت به كود، ايج
  ]10ساختمان هاي مقاوم با دوام، ايجاد يك سيستم حمل و نقل مناسب .[

وجود فاده از منابع متوسعه پايدار گردشگري عبارت است از گسترش صنعت گردشگري و جذب گردشگران به يك ناحيه با است
به گونه اي كه ضمن پاسخ دادن به نياز هاي اقتصادي ،فرهنگي و قانوني جامعه و انتظارات گردشگران بتوان وحدت ، هويت 

  ]11فرهنگي ،سالمت محيط زيست، تعادل اقتصادي مقصد و مهمانان آنان را به طور متوازن در حد بهينه تامين كرد.[
و اريخي ت اقتصادي، سياسي، كه پايداري در گردشگري ،مستلزم توجه نظام مند به ابعاد فني، فرهنگي،در نهايت بايد اشاره كرد 

زيست محيطي در حركت به سوي استفاده از جاذبه هاي گردشگري مطابق با نيازامروز و حفظ و ماندگاري اين منابع براي آينده 
  ]12است.[

  اكوتوريسم پايدار-4
اكولوژيكي پايدار باشد يعني به  نيازهاي كنوني اكوتوريست هاپاسخ دهد و به حفظ و گسترش فرصتهاي توريسمي كه از نظر 

ي م اكوتوريستي براي آينده بپردازد وبه جاي صدمه زدن به اكولوژي در جهت پايداري آن تالش ورزد،اكوتوريسم پايدار خوانده
  شود.

،ديدار از جذابيتهاي طبيعي يك منطقه شامل ويژيگي هاي فيزيكي و  در اكوتوريسم پايدار انگيزه اصلي مسافرت به طبيعت
فرهنگ بومي است و اكوتوريست بعد از مشاهده جذابيتها بدون اينكه خللي در آنها وارد آوردو به تخريب آنها بپردازد محل را 

اه مدت مي كه صرفا به منابع كوت ترك مي كند.به اين ترتيب مي توان گفت كه اكوتوريسم پايدار آنتي تزي براي توريسمي است
اري اجتماعي و محيط زيستي با همك-انديشد. اكوتوريسم پايدار يك رويكردمديريتي است كه با توجه به هدفهاي ارزشي،اقتصادي

و همياري مسئوالن و مردم جامه از طريق وضع قوانين و مقررات مناسب و اعمال موثر آنها به طور مستقيم و غير مستقيم به 
  ]13ط طبيعت بيانجامد.[حف

ابعاد و شاخصه هاي توسعه پايدار ،نقش مهمي در تصميم گيري هاي آگاهانه در همه سطوح دارند.آن ها اطالعاتي را فراهم مي 
آورند كه ميزان توسعه و روند پيشرفت آن در هرجامعه را اندازه گيري مي كند.اين شاخص ها مي توانند تغييرات را كمي كرده 

براي اهداف فراهم آورند و سپس اقدامات را پايش كنند.گرچه صاحب نظران توسعه پايدار را پاسخگوي پنج ضرورت ،چارچوبي 
دانسته اند كه دربردارنده ي ،پيوند دادن حفاظت محيط با توسعه،تأمين نيازهاي اساسي انساني،دست يابي به برابري و عدالت 

نگي و نگهداري و حفظ يكپارچگي زيست مي باشد.اما آنچه بعنوان سه اصل اجتماعي،تأميين خودگرداني اجتماعي و تنوع فره
اساسي و ابعاد پايداري مي توان برشمرد عبارت از پايداري زيست محيطي ،پايداري عوامل فرهنگي و اجتماعي و پايداري اقتصادي 

 ]14مي باشد. [

گردشگري در كشور و نوع جهانگردان بالقوه و بالفعل ، از  توسعه گردشگري پايدار توسعه اي است كه بتواند با توجه به امكانات
بروز مشكالت بپرهيزد وحداكثر مزيت ها را كسب كند.به عبارت ديگر ،توسعه گردشگري پايدارعبارت است از:گسترش اين صنعت 

ي صادي،اجتماعي وفرهنگو جذب گردشگران به كشوربا استفاده از منابع موجود، به گونه اي كه ضمن پاسخ دادن به نياز هاي اقت
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و ضوابط قانوني جامع و همچنين انتظارات گردشگران، بتواند وحدت و يكپارچگي ،هويت فرهنگي و سالمت محيط زيست، رشد 
  ]15اقتصادي و رفاه مردم و ميهمانان آنان را به گونه اي متوازن و پيوسته تأمين كرد .[

  .در تعريف گردشگري پايدار سه عامل مورد تأكيد است
كيفيت گردشگري پايدار،كه مي توان تجربه اي با كيفيت باال به گردشگران ارائه دهد،همچنين باعث مي شودكه كيفيت  .1

 زندگي جامع ميزبان بهبود يابدو كيفيت محيط زيست نيز حفظ شود.

 كند.حفظ و دوام،گردشگري،گردشگري پايدار،دوام منابع طبيعي و دوام فرهنگ جامه ميزبان را تضمين مي  .2

تعادل محلي،گردشگري پايدار بين نياز هاي صنعت گردشگري،حمايت از محيط زيست و جامعه محلي، نوعي تعادل و  .3
 توازن برقرار مي كند. 

  :ارتباط نقش و اثرات مثبت و منفي گردشگري در توسعه پايدار شهري1جدول

  

  شناسي روش-5
كيلومتر مربع و در 1496فارس با وسعت منطقه مورد مطالعه در اين تحقيق شهر ارسنجان مي باشد كه در شمال شرقي استان 

دقيقه  55درجه و  29دقيقه و عرض جغرافيايي  18درجه و 53كيلومتري شمال شرقي شيراز در طول جغرافيايي  120فاصله 
از غرب به شهرستان پاسارگاد و مرودشت ، از شرق به شهرستان  ستانمتر از سطح دريا قرار گرفته است. اين شهر 1638و بلندي 

-اجتماعي
  فرهنگي

  حفاظت بهتر ار آثار فرهنگي و ابنيه تاريخي -
ح زندگي اجتماعي از طريق افزايش ارتقاي سط -

  برخوردها و ارتباطات
  ايجاد مخاطبان جديدبراي هنرهاي محلي -
بهبود امكانات بهداشتي ،آموزشي و باال رفتن  -

  كيفيت زندگي در اجتماعات محله اي

  آسيب ديدن ابنيه در اثر ازدياد مراجعه -
عدم تمايل مردم منطقه به تقسيم آثار دلپذيرمحليشان با  -

  گردشگران
 تخريب فرهنگ مردم منطقه به دليل تقليد نادرست از گردشگران -

-اجتماعي
  اقتصادي

  احياء هنرها و صنايع دستي محلي -
  ايجاد اشتغال و كسب درآمد ارزي  -
افزايش تعداد شاغالن در امور مربوط با  -

  گردشگري

توليد زياد صنايع دستي بدون كيفيت و تجاري شدن فرهنگ و  -
  صنايع دستي

  افزايش مشاغل كاذب و شغل دوم -
  فصلي بودن گردشگريو عدم ثبات درآمدي -
  افزايش قيمت ها در اثر افزايش هزينه هاي جهانگردي -
احتمال رخداد انحراف هاي اقتصادي به دليل تمركز در يك يا  -

  چند ناحيه از كشور و عدم توسعه متناظر در ساير نقاط
قه ي مصرف مردم منطتمايل به تشديد واردات به دليل تغيير الگو -

  و تقليد از گردشگران
  ايجاد تورم -

-زيست
  محيطي

اصالح كيفيت محيطي نواحي مختلف بدليل  -
عالقه جهانگردان به بتزديد از مناطق تميزو 

  بدون آلودگي
توسعه تشكيالت زير بنايي و درنتيجه بهبود  -

  شرايط محيطي و كاهش انواع آلودگي ها
  توسعه زير ساخت هاي شهري -

فاضالبها،پسابها،زباله هاو ...به دليل بهره برداري مضاعف افزايش  -
  از مناطق گردشگري

جنگل زدايي، از بين رفتن پوشش گياهي، برهم خوردن توازن  -
  اكولوژيكي

  افزايش قيمت استفاده اززير ساخت ها -
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ريز ، از شمال به شهرستان بوانات و پاسارگاد و از جنوب به شهرستان شيراز محدود  است . همچنين متوسط بارندگي ، درجه ني 
 1ميلي متر مي باشد. شكل  5/1040درجه سانتي گراد و  5/14ميلي متر ، 302حرارت و تبخير و تعرق ساالنه حوزه به ترتيب 

  هد.نقشه منطقه مورد مطالعه را نشان مي د

  
  موقعيت جغرافيايي شهر ارسنجان:1شكل

باتوجه به اينكه كليه ي وسايل و مراحل جمع آوري سيستماتيك اطالعات و نحوه ي تجزيه و تحليل منطقي آنها براي نيل به يك هدف 
تحليلي مي باشدوروش جمع آوري اطالعات به ترتيب –معين را روش علمي تحقيق گويند.روش انجام تحقيق در اين پژوهش از نوع توصيفي 

يكي از روش هاي اساسي جهت ايجاد نظم و مناسبات ويژه بين مسائل  swotاستفاده: كتابخانه اي و سپس ميداني مي باشد. ابزار تحليلي 
هاي گردشگري ارسنجان به صورت ادامه جاذبه در استراتژيك است و از بهترين تكنيك ها براي تحليل و هدايت محيط محسوب مي شود. 

  اجمالي معرفي مي گردد:
 :جنگل بناب 

كيلومتر از جاده ارتباطي 9كيلومتري غرب شهر ارسنجان شروع شده و  6هزار هكتار از 12000جنگل زيباي بناب با وسعت 
جالب، مهمترين جاذبه گردشگري ارسنجان به  ارسنجان به سعادت شهر از داخل اين جنگل ميگذرد. اين عارضه طبيعي

  حساب مي آيد.
درفصل بهار، وجود شكوفه هاي درختان هميشه سبز بادام كوهي، رويش انواع گل و گياه، روييدن برگ درختان بنه و روان 

 بنه، بادام شدن چشمه هاي فصلي، برجذابيت هاي اين جاذبه مي افزايد. از مهمترين گونه هاي درختان جنگلي آن مي توان
  كوهي (الوك)، و كيكم را نام برد. 

آنچه كه در طول سال، به اين نعمت خدادادي جان تازه اي بخشيده، وجود آب روان ناشي از قنات بناب است ، كه از ميانه 
  يي از جنگل بناب نشان داده شده است:تصوير زير نمادر  جنگل تا انتهاي آن، تفرجگاه هاي زيادي را بوجود آورده است.

  

  
  نمايي از جنگل بناب :1صويرت
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 :جنگل تنگ اشكن 

كيلومتري شهر ارسنجان  11ي ارسنجان به كره اي بوانات قرار گرفته است.اين جنگل از جنگل تنگ اشكن در مسير ارتباط
كيلومتر با پيچ و خم هاي فراوان در ميان تنگه اي به همين نام از آن مي گذرد  36شروع شده و جاده اي آسفالتي به طول 

بايي را بوجود آورده و مي توان مي توان گفت كه وجود كوه و صخره ها ، همراه با درختان جنگلي چشم انداز هاي طبيعي زي
هكتار كه وسيع ترين جنگل ارسنجان نيز محسوب مي شود، دومين جاذبه گردشگري شهرستان 18000اين مناظر با وسعت 

  است: نشان داده شدهدر تصوير زير نمايي از جنگل تنگ اشكن بعد از جنگل بناب به حساب مي آيد.
  

  
  نمايي از جنگل تنگ اشكن :2صويرت

 (گمبون)چشمه هاي گمبان: 

كيلومتر 3كيلومتري جنوب شرق شهر ارسنجان واقع شده اند.با گذر از روستاي شرق آباد و طي  22اين چشمه ها در فاصله 
كيلومتر در سمت راست مي توان به اين مكان رسيد. گمبان داراي  1جاده آسفالت و گذشتن از يك جاده ي خاكي به طول 

لي گمب بوده و اين چهار گمب كه به نام هاي گمب سياه ، گمب حوض يا به اصطالح مح 4چشمه مجزا و جوشان و  28
شور ،گمب شيرين و گمب سنگي هستند، با فاصله اندكي از يكديگر قرار گرفته اند. گمب سياه بزرگترين چشمه گمبان 

شك متر مربع مساحت بوده ، آب حاصل از آن بصورت يك رودخانه به درياچه ط 1500متر عمق  و 9محسوب شده داراي 
مي ريزد .اين چشمه با دبي يك متر مكعب بر ثانيه، زيست گاه پرندگان، ماهي ها و دوزيستان فراواني است. طول اين رودخانه 

گمب سياه و      كيلومتر بوده كه با نصب چند پمپ از آب آن براي تغذيه زمين هاي زراعي استفاده مي كنند.  3بيش از 
آب زالل و امالح مناسب يكي از مكان هاي جذاب در گذراندن اوقات فراغت در فصل گرم ابتداي رودخانه آن به دليل وجود 

  ن نشان داده شده است:ادر تصوير زير نمايي از چشمه گمبسال براي شنا وآبتني محسوب مي شود.
  

  
  نمايي از چشمه گمبان :3تصوير

  
 :سنگ و درخت 

يكي از پديده ها و شگفتي هاي عالم طبيعت كه مي توان گفت در كشور و حتي جهان كم نظير است وجود درختي است كه 
 3كل بزرگ سر بيرون آورده است. درخت روييده شده از نوع كلخنگ مي باشد كه داراي از ميانه يك تكه سنگ مكعبي ش

متر را داراست .اين  5/9متر است، كه مجموعا سنگ و درخت ، ارتفاعي در حدود  4، 5/4، 5/3شاخه اصلي به طول هاي 
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ار گرفته و براي رسيدن به آن كيلومتري شمال شهر ارسنجان و دامنه جنوبي كوه چنار قر 4جاذبه طبيعي گردشگري در 
ز تصوير زير نمايي ادر  بايداز باغ هاي زيباي ارسنجان و مظهر قنات عيشه گذشت و با گذراز بوته زار ها به اين مكان رسيد.

  سنگ و درخت نشان داده شده است:
 

  
 و درخت سنگ نمايي از :4تصوير

 :تل تيموريان 

 –كيلومتري شهر ارسنجان ، در روستاي كوشك  24از كهن ترين آثار ارسنجان، تپه باستاني تل تيموريان مي باشد كه در 
 29دقيقه شرقي و عرض  5377/15درجه و  53خرامه قرار دارد.اين اثر تاريخي در طول جغرافيايي  –در مسير ارتباطي 

سال  2500دقيقه شمالي واقع گرديده است.براساس گمانه هاي علمي در اين تپه معلوم گشته است كه  6974/44درجه و 
آن دفن نموده اند و نمونه هايي هم از ظروف سفالي خاكستري يا قرمز پيش از ميالد مسيح تا دوران اسالم ، مردگان را در 

با نقوش سياه رنگ و تزيينات مختلف مفرغي از قبيل انگشتر و گردنبند و سنجاق و همچنين مجسمه هاي كوچك سفالي 
  حيوانات در قرون پيش از تاريخ درآن به دست آورده اند.

 : ايوان قدمگاه 

مانده از زمان هخامنشيان و شايد قبل از آن است. برخي آن را چاشتخوار  نامند و گويند چاشتخوار  ايوان قدمگاه اثري به جاي
از شاهان هخامنشي بوده است.وجود دو روستا با نام هاي چاشتخوار و كوروش آباد ، در نزديكي آنجا ،شايد بتواند گواهي براين 

ه و سنگ يكپارچه و داراي سه ايوان است كه در سه طبقه يكي پس مدعا باشد. و آن جايگاهي است وسيع ، بريده شده از كو
از ديگري قرار دارد.در جلوي آن استخري است كه سرچشمه آن همانجاست و به ويژه در هنگام غروب منظره زيبايي دارد 

  در تصوير زير نمايي از ايوان قدمگاه نشان داده شده است:كه هماكنون اين چشمه خشك شده است.
 

  
  نمايي از ايوان قدمگاه :5تصوير

 :مسجد جامع عتيق 

ان صفويه است كه با دو ايوان در شرق و غرب بنا شده است.از مصالح مهم بكار مسجد جامع يكي از قديمي ترين ابنيه دور
رفته در آن آجر مي باشدو دو مناره برباالي ايوان شمالي جلب توجه مي كند . اين بنا در مركز شهر ارسنجان قرار گرفته 

  شده است:تصوير زير نمايي از مسجد جامع نشان داده در است. 
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  نمايي از مسجد جامع :6تصوير

 :مدرسه سعيديه 

مدرسه علميه سعيديه مدرسه اي است كه بناي آن در سال اين بنا در مركز شهر و با مسجد جامع فاصله اندكي دارد .
هجري قمري در زمان صفويان، توسط مردي خير و نيكو كار بنام حاج سعيداهللا ساخته شدتا طالب به تحصيل علوم 1085

شهر  ديني بپردازند.اين بنا بصورت چها ايواني است كه در كنار هر ايوان چهار حجره ساخته شده است.  از آن زمان فقط
ر در تصوير زيشيراز و ارسنجان داراي مدرسه علميه بوده اند و اين نشانگر ديرينگي اين اقليم هنر پرور و عالم پرور است.

  نمايي از مدرسه سعيديه نشان داده شده است:
]16[  

  
  نمايي از مدرسه سعيديه:7تصوير

  يل نتايجتحل-6
، فرصت ها و تهديدها و همچنين نقاط قوت و ضعف گردشگري  swotبا توجه به ضرورت انجام تحقيق تحقيق و چارچوب مدل 

  فرهنگي و زيست محيطي به صورت زير ارايه مي گردد. –در شهر ارسنجان در سه زمينه اقتصادي، اجتماعي 
  

  : تحليل فرصت ها و تهديدهاي گردشگري در شهر ارسنجان2جدول
  تهديدها  فرصت ها  

  
  اقتصادي

 گذاري در ارسنجانتشويق بخش خصوصي به سرمايه  -

 درآمد پايدار -

 ايجاد شغل هاي اكوتوريسمي براي مردم بومي ارسنجان -

 تقويت و تجهيز زيربناها براي مشاركت بيشتر بخش خصوصي -

  افزايش زمينه كارآفريني -

  بي ثباتي و بي عدالتي اقتصادي -

  اجتماعي 
  و     

  فرهنگي

 تفريحافزايش تمايل افراد ساكن شهر و حومه به مسافرت و  -

 افزايش امكانات و خدمات رفاهي در مناطق تفريحي -

افزايش انگيزه گردشگران به مسافرت به مناطق گردشگري  -
  نزديك

از بين رفتن فرهنگ سنتي و  -
محلي با افزايش گردشگران و 
رايج شدن فرهنگ آنها درميان 

  مردم بومي
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زيست 
  محيطي

ان و پوشش از بين رفتن درخت -  تقويت و بهسازي محيط چشمه و جنگل  -
گياهي و آثار تخريبي در اثر 
سيل ،آلودگي منابع آب و خاك 

 شهر

استفاده بيش از حد از منابع  -
  طبيعي

  
  :تحليل قوت ها و ضعف هاي گردشگري در شهر ارسنجان3جدول

  ضعف ها  قوت ها  
مناسب بودن منطقه جهت سرمايه گذاري  -  اقتصادي

 توريسم در مناطق طبيعي

محصوالت كشاورزي به رونق بازار فروش  -
 گردشگران

 افزايش اشتغال و درآمد خانوارها   -

  وجود راه هاي ارتباطي مناسب -

عدم تمايل مردم منطقه جهت سرمايه گذاري در  -
 بخش گردشگري با توجه به جديد بودن آن

 افزايش قيمت اجناس، موادغذايي، زمين و مسكن -

 امكانات نا مناسب اقامتي در شهر -

  

  اجتماعي 
  و    

  فرهنگي

 نامناسب بودن تسهيالت بهداشتي و اقامتي  -  وجود آداب و رسوم محلي و سنتي قديمي -

عدم وجود نيروهاي انساني آموزش ديده در اين  -
  شهر

  
زيست 
  محيطي

 وجود جاذبه هاي توريستي  -

 حفظ مناطق طبيعي  -

بهبود كيفيت محيط زيست و زيرساختهاي  -
 اكوتوريسمي

  

 از بين رفتن جنگل ها و محل زندگي حيوانات  -

افزايش زباله در مناطق گردشگري و آلودگي منابع  -
 آبي و خاكي

  سفرهاي نابهنگام گردشگران در ماه هاي مختلف  -

  
  نتيجه گيري-7
بديع طبيعي و آثار ارسنجان به علت دارا بودن شرايط ويژه جغرافيايي و برخوردداري از آب و هواي لطيف و معتدل، مناظر  شهر

تاريخي از جمله مناطق مهم گردشگري استان فارس محسوب مي گردد.شناخت نواحي با ارزش گردشگري در ارسنجان مي تواند 
  اساس برنامه ريزيهاي آينده در مبحث گردشگري و باعث بهبود وضعيت منطقه از جنبه هاي مختلف گردد.

ل هاي بناب ،تنگ اشكن، چشمههاي متفاوت از جمله گمبان ،سنگ و مهمترين جاذبه هاي گردشگري شهرستان مثل جنگ
درخت و آثار تاريخي همچون تل تيموريان،ايوان قدمگاه و ده ها جاذبه طبيعي و انساني ديگر از جمله مواردي هستند كه     مي 

 مي باشد و بايد با برنامه ريزي توانند پذيراي گردشگران باشند.آنچه كه واضح است گردشگري آميزه اي از فرصت ها و تهديدها
مناسب در پي افزايش فرصت ها و كاهش تهديدها بود.وجود ويژيگي هاي مناسب طبيعي و انساني در منطقه ارسنجان مي تواند 
مالك هاي مناسبي در جهت جذب گردشگري به حساب آيد.براساس تحليل فرصت ها و تهديدهاي گردشگري در شهر ارسنجان 

دي داراي فرصت هايي همچون اشتغال زايي و افزايش درآمدو تهديدهايي همچون بي ثباتي و   بي عدالتي ،از جنبه اقتصا
اقتصادي مي باشدو همچنين ازنظر اجتماعي و فرهنگي فرصت افزايش امكانات و خدمات رفاهي وافزايش انگيزه افراد به مسافرت 

رايج شدن فرهنگ هاي بيگانه مي باشد.درنهايت بايد اشاره كرد و همچنين تهديدهايي همچون ازبين رفتن فرهنگ هاي سنتي و
كه ازنظر زيست محيطي فرصت تقويت وبهسازي چشمه ها ومنابع طبيعي و تهديدهاي همچون ازبين رفتن پوشش هاي گياهي 

  وآثار تاريخي مي باشد.
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ايش اشتغال ودرآمد ازطريق فروش همچنين براساس تحليل نقاط قوت و ضعف گردشگري درشهرارسنجان،ازجنبه اقتصادي افز
محصوالت اقتصادي يك قوت محسوب مي شودو افزايش قيمت اجناس ،موادغذايي ،زمين يك ضعف به شمارمي رود.همچنين 
از نظر اجتماعي و فرهنگي وجود آداب و رسوم محلي يك قوت محسوب مي شود و همچنين عدم وجود نيروهاي انساني آموزش 

رود و درنهايت بايد متذكرشد كه ازنظر زيست محيطي وجود جاذبه هاي توريستي قدرت قدرت  ديده يك ضعف به شمارمي
  منطقه محسوب مي شود و افزايش زباله درمناطق گردشگري وآلودگي منابع آبي وخاكي يك ضعف محسوب مي شود.
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