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گردشگري روستایی در شهرستان بناب

*1مولف اول

)negabi.m@gmail.com(آدرس پست الکترونیکی، محبوبه نقابی، عضو هیات علمی دانشگاه بناب -1

چکیده
بحث توسعه پایدار که در زمینه هاي مختلف اجتماعی، اقتصادي و زیست محیطی مطرح است شامل توسعه پایدار 

گردشگري روستایی از جمله . یکی از عمده دالیل مهاجرت روستاییان بحث معیشت می باشد. شدروستایی نیز می با
عواملی است که جهت اشتغال زایی و افزایش درآمد خانوارهاي روستایی می تواند از مهاجرت روستاییان به شهرها 

ه بررسی جایگاه گردشگري در ب(S.W.O.T)در این مقاله با کمک مدل . جلوگیري کرده و باعث رونق روستاها شود
توسعه روستایی پرداخته شده و پتانسیلهاي شهرستان بناب در توسعه گردشگري مورد ارزیابی قرار گرفته است

)(S.W.O.Tگردشگري، توسعه روستایی، بناب،:کلیديهايواژه

مقدمه-1
نیازي روز و افول کشاورزي روستایی، تاییکاهش در آمد خانوارهاي روسبا گسترش روز افزون مهاجرت ها ي روستایی،

در نواحی روستایی احساس می شود تا در راستاي توسعه افزون به فعالیتی جایگزین و در عین حال مکمل براي کشاورزي،
رضایت مندي «و »کیفیت زندگی «فراهم شود که بهبود »یشت پایدارمع«پایدار روستایی، امکان بهره مندي روستاییان از 

. را به همراه دارد»تايروس
از سوي دیگر برنامه ریزي توسعه روستایی نیازمند فرایند ارزیابی و بازنگري در حوزه اندیشه انتقادي توسعه روستایی است 

.تا امکان بهترین راهکار هاي مداخله در نواحی روستایی ،براي کار آمدي نتایج حاصل از روند برنامه ریزي توسعه فراهم شود
ت به جایگاه صنعت توریسم در توسعه روستایی، از آن جهت مهم است که می توان با بهره گیري مناسب از منایع التفا

گامی در طبیعی و انسانی، عالوه بر امکان رشد اقتصادي به ترویج بخش کشاورزي و تولید صنایع دستی محلی پرداخت و
این امر .ی بومی و آداب و رسوم محلی در روستا ها ،برداشت مواریث فرهنگست محیطی و پاسداشت یراستاي بهبود شرایط ز

در روستاهایی که فعالیت هاي کشاورزي به دلیل شرایط اقلیمی و یا سایر شرایط از امکان برخورداري از کشاورزي بهینه و یا 
تواند موجبات بهبود میعالوه بر این توریسم روستایی . مانند داراي اهمیت بیشتري می شودمیزان درآمد مطلوب محروم می

فرایند توسعه روستایی را با ایجاد فعالیت مکمل بخش کشاورزي، اشتغال زایی و افزایش در آمد هاي خانوارهاي روستایی در 
بستر مشارکت سازي روستایی در فرایند توریسم پذیري ممکن کند که نیاز به پژوهشی در باره اثرات مثبت و تبعات منفی آن 

از سوي دیگر ایران نیز با برخورداري از شرایط متنوع .ایی دارد که رویکرد پژوهش حاضر را نیز تشکیل میدهددر زندگی روست
اب و هوایی و جاذبه هاي فرهنگی ،طبیعی و اقلیمی و گسترش آداب و رسوم محلی، این توانمندي را دارد تا با شناسایی و 

توسعه توریسم روستایی، از دل تهدید هاي موجود فرصت هایی را فراهم ارزیابی جایگاه توریسم و شناسایی نقاط قوت و ضعف 
کند که موجب توسعه روستایی پایدار و برخورداري نسل امروز و اینده از معیشت پایدار و پتانسیل هاي موجود در ساختار 

یابی و بازنگري اثرات مثبت و ارزدر این تحقیق نیز تالش شده است تا با بررسی،.اقلیمی و اجتماعی روستا گردداقتصادي،
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امکان تعمیم و به کار گیري نتایج این تبعات منفی گسترش توریسم در نواحی روستایی و با بیان روند توسعه روستایی پایدار،
.پژوهش براي فرایند برنامه ریزي و ارزیابی توریسم روستایی مورد مطالعه، فراهم شود 

:فرضیات تحقیق- 2
.داراي پتانسیل کافی براي توسعه صنعت گردشگري می باشدشهرستان بناب . 1
گسترش توریسم در نواحی روستایی منطقه مورد مطالعه، به لحاظ اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و محیطی منجر به ایجاد .2

. توسعه در محیط روستایی می شود 
.منطقه مورد مطالعه هموار نمایدگسترش توریسم می تواند راه را در جهت دستیابی به توسعه روستایی در..3

روش تحقیق- 3
و روش ) روش زمینه یابی هدف هاي توصیفی و اکتشافی(جهت دستیابی به فرضیه هاي تحقیق، از روش هاي پیمایش 

توصیفی از طریق تحلیل آثار و پیامد هاي، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی و محیطی در نواحی روستایی استفاده شده - تحلیلی
استراتژي هاي مناسب جهت توسعه توریسم در منطقه مورد مطالعه ارائه SWOTبرنامه ریزي استراتژیک به وسیله مدل .است
.استشده 

بررسی پژوهش هاي مربوط به موضوع تحقیق-4
جداول زیر در ستون اول. براي ارزیابی اثرات و تبعات طرح هاي گردشگري در توسعه نواحی روستایی مورد اشاره قرار می گیرد

.نوع نقاط قوت و در ستون دوم نقاط ضعف این امر آورده شده است
بر این اساس پیشنهاد میشود با رجوع به مجموعه اثرات و تبعات مورد اشاره در این تحقیق در هر نمونه مکان یابی یا در فرایند 

شیدگی انتقادي به رویه گردشگري روستایی بر برنامه ریزي توریسم روستایی به این موارد توجه شود که حاصل از حوزه اندی
.اساس تحلیل عوامل استراتژیک است

نقاط قوت و ضعف اقتصادي در توسعه گردشگري روستایی-رویکرد استراتژیک. 1جدول
مطالعات و تحقیقات (weakness)نقاط ضعف)Strength(نقاط قوت 

افزایش میزان در آمد خانوارهاي 
فروش محصوالت /روستایی
تولید و فروش صنایع /کشاورزي

دستی 

انسداد منافع اقتصادي بوسیله 
نخبگان محلی 

Caslake,1993_colvin1994_decidas,1995burlo,19
96_borman,1999_echtner,1999_honey,1999

stonza,1999_hatton,1999_zeppel,1998_
rodriquez,1999_chrit,1998_drumm,1998

_matzke,1996_schaller,1998_edington,1997
_nabane,1996_gunn,1988_woods,2000campanhola,

1999_fleischer,2002_kumar verma,2004
Blangy,2004

Oppermann,1996_dot,1995
Edgell,2006

ایجاد فرصت هاي اشتغال برابر 
براي ساکنان روستایی

قیمت مواد غذایی و /افزایش نرخ 
زمین

رمایه تشکیل و توزیع متعادل س
هاي عمومی در جوامع 

بهبود توسعه پروژه /روستایی
هاي روستایی

بهره برداري نیروهاي غیر روستایی 
از منافع اقتصادي در مناطق 

روستایی

ایجاد شکاف بین جوامع روستایی 
بر اثر توزیع درامد و سطح و توزیع 

توسعه توریسم
کوتاه مدتی و یا کم اهمیتی 
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ده بوسیله فرصتهاي شغلی ایجاد ش
توریسم روستایی

نقاط ضعف و قوت اجتماعی و فرهنگی در توسعه گردشگري روستایی_رویکرد استراتژیک.2جدول
مطالعات نقاط ضعفنقاط قوت 

برانگیزش دلبستگی و 
تقویت پایبندي 
و بروستاییان به آدا

سبک :رسوم محلی
شیوه زندگی / معماري

صنایع دستی و /سنتی
ك و پوشا/کشاورزي

آوازها و رقص /البسه
ها

MANSPERGWE,1995_Hitchock,19تغییر در الگوي سنتی تربیت کودکان 
97_Dot,1995_

Daniel,1998_echtner1999_opp
ermann,1996_DOT,1993

_swarbrooke,1996,

تاسیس و تقویت 
موسسات اداري و 

مدیریتی در روستا 

افزایش میزان کار براي زنان

اجرت جلوگیري ار مه
هاي روستایی

عدم /افزایش تکدي و درخواست کمک از گردشگران 
خویشتن باوري

افزایش فرصتها ي 
شغلی و احساس 
استقالل در زنان 

روستایی

از بین بردن شیوه زندگی روستایی تضعیف پایبندي 
روستاییان به آداب و رسوم محلی و بومی

افزایش توانایی هاي 
جوانان در اداره 

اي سکونتگاهه
روستایی

احساس نگرانی از وضعیت ظاهري البسه و رفتارهاي 
نادرست گردشگران 

تجدید حیات نقش 
بزرگان محلی براي 

انتقال فرهنگ سنتی 
به نسل هاي بعدي 

روستایی

تقلید جوانان روستایی از گردشگران و افزایش 
کاالهاي تجمالتی شهري

تقسیم افزایش تمایل 
جوانان روستایی براي 

غال در فعالیت اشت
هاي سنتی روستایی

تقسیم روستا بوسیله کارمندان غیر بومی 
شکست موسسات/ادارات
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تحلیل محدوده تحقیق- 5
شده در پیشینه آثار تاریخی کشف. شهر بناب استآنیکی از شهرهاي جنوبی استان آذربایجان شرقی و مرکزبشهرستان بنا

رسد و نشانگر رونق و آبادانی بناب در عصر هاي هشتم و نهم هجري میون به سدهقشهاي قرهارتفاعات جنوبی گورستان
.صفویان است

روستا می باشد که از این تعداد هفت روستا داراي جمعیت بیش از سه هزار نفر، ده روستا داراي 29این شهرستان داراي 
از میان روستاهاي شهرستان بناب، دو .فر می باشدجمعیت بیش از هزار نفر و دوازده روستا داراي جمعیت کمتر از هزار ن

روستاهاي توتاخانه و صور داراي بافت پلکانی . رستان بناب محسوب می شوندروستاي صور و توتا خانه جزو میراث فرهنگی شه
ي کنده می باشند، روستاي توتاخانه به علت اندودکاري با خاك محلی به رنگ سرخ می باشد و روستاي صور داراي زاغه ها

. شده در دل زمین می باشد که قبال جهت سکونت مردم استفاده می شده ولی اکنون تحت حفاظت میراث فرهنگی می باشند
عالوه بر ویژگی باستانی بودن این دو روستا داراي طبیعت زیبا و راههاي صعب العبور می باشند که همه ساله تورهاي کوه 

یک ویژگی اصلی که این منطقه را براي تور یکروزه مناسب می سازد مسیر این .پیمایی در این منطقه بر گزار می شوند
بناب شروع شده و از روستاهاي زاوشت، توتاخانه، صور، چوان گذشته و بعد از عبور از این مسیر از شهر . روستاها می باشد

مسیر می باشند هر دو داراي آثار تاریخی ر بناب و مراغه که در ابتدا و انتهاي اینشه. باغات انگور به شهر مراغه می رسد
این مسیر که در تصویر شماره یک مشخص شده براي تور یک یا دوروزه مناسب می باشد، . فراوان و طبیعت زیبا می باشند

نین همچ. روستاهاي توتاخانه و صور در وسط مسیر بوده و می توان از خانه هاي خالی روستاها به عنوان اقامتگاه استفاده نمود
.شهرهاي مراغه و بناب داراي هتلها و اقامتگاههاي مناسب براي گردشگران می باشند

مسیر گردشگري پیشنهادي که با رنگ قرمز رنگ مشخص شده است از شهر بناب شروع و بعد از گذر از روستاهاي . 1تصویر 
.تو تاخانه و صور به شهر مراغه ختم می شود
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بنابدر منطقه SWOTیکرد عوامل استراتژیک رو. 5جدول
تهدید هافرصت هاضعف هانقاط قوت

دي
صا

اقت

 مستعد بودن و آماده بودن منطقه جهت سرمایه
گذاري و برنامه ریزي توریسم در جهت استفاده از 
منابع طبیعی و انسانی و معرفی آن به عنوان قطب 

تبریزمهم گردشگري در اطراف 
براي بورزي و بازار مناسوجود محصوالت کشا

فروش آنها به گردشگران

 فقدان برنامه ریزي و سرمایه
گذاري دولتی در این ناحیه

 افزایش توجه دولت به
برنامه ریزي و سرمایه 

گذاري در بخش گردشگري
 افزایش انگیزه بخش

خصوصی به سرمایه گذاري 
در این منطقه 

و بورس بازي افزایش قیمت زمین
زمین و بالطبع افزایش بار مالی به 
منظور ایجاد تجهیزات و تسهیالت 

گردشگري و مقرون به صرفه 
نبودن انها

گی
رهن

ی،ف
ماع

جت
سطح باالي آگاهی و سواد در بین مردم روستا و ا

حس همکاري و مشارکت در بین روستاییان 
 دارا بودن آداب و رسوم و فرهنگ محلی و سنتی و

کان هاي تاریخی ودیدنینیز م

 نامناسب بودن و ناکافی بودن
تسهیالت و تجهیزات اقامتی و 

رفاهی 
 فقدان نیروهاي متخصص و

آموزش دیده 

 تعارض و تفاوت میان فرهنگ
گردشگران و مردم روستا

 افزایش انگیزه براي
مسافرت و تفریح در بین 

مردم شهري و مردم حومه 
 وجود قطب بزرگ جمعیتی

احیهدر نزدیکی این نکشور 
تبریز از جمله 

 تراکم بیش از حد جمعیتی و
شلوغ شدن این منطقه 

 ازدیاد تخلفات اجتماعی با ورود
گردشگران در این منطقه نسبت 

به قبل
 از بین رفتن فرهنگ سنتی و

هماند زبان آداب و رسوم (محلی 
محلی و نوع پوشاك معماري و 

با افزایش گردشگران...) مسکن و

کی
وژی

کول
وجود چشم انداز هاي زیبا و منحصر به فرد به ا

همراه فضاي سبز و باغ در نواحی روستایی
 مجاورت و نزدیکی به مراکز جمعیتی و مراکز

تبریزشهري از جمله 
 وجود ارتفاعات و قلل مرتفع جهت انجام ورزش ها

...و تفریحاتی از قبیل کوهنوردي  و
ردشگران دسترسی آسان و مناسب براي گ
 وجود رودخانه ها و چشمه ها و جاذبه هاي

گوناگون انها در این نواحی 
 داشتن محیط آرام و ي سر و صدا به خصوص

براي شهرنشینان براي استراحت و تفریح 

 نامناسب بودن زیر ساخت هاي
محیطی و کالبدي

 از بین رفتن درختان و پوشش
گیاهی و اثار تخریبی آن همانند 

یل،تخریب زمین افزایش مس
هاي کشاورزي و مزارع روستایی

 آلودگی منابع آب ،خاك،و اقلیم
این منطقه 

دي
اعتقاد مسئوالن به اشتغالزایی به وسیله گسترش نها

توریسم به عنوان یکی از مهمترین ساز و کار هاي 
مناسب در جهت توسعه روستاهاي این منطقه 

 عدم آشنایی و عدم آموزش آنها
ورد با گردشگران در نحوه برخ

 افزایش توجه و
حمایتمسئوالن کشور از 

توسعه  روستایی با رویکرد 
اشتغالزایی وکسب در امد

 وجود نهادها و سازمان هاي
مختلف دولتی و غیر دولتی 

حمایت و ارائه تبریز ودر 
تسهیالت و خدمات مختلف 

به روستاها

 عدم ارائه مجوز و تسهیالت از
سترش و سوي دولت به منظور گ

توسعه خدمات و تجهیزات و 
تاسیسات گردشگري در این 

نواحی 

نتیجه گیري
از انجا که توانمند سازي روستایی از طریق ایجاد فعالیت هاي مکمل کشاورزي می تواند با افزایش درآمد خانوار هاي روستایی، 

راهکاري براي بهبود رشد اقتصادي و اجتماعی در ایجاد اشتغال و تشویق تولید محصوالت کشاورزي و صنایع دستی، به عنوان 
در این میان التفات به اثرات مثبت و . می بایستی در فرایند برنامه ریزي توسعه روستایی مورد توجه قرار گیرد. روستا باشد

یرگزار منفی احتمالی گسترش گردشگري در نواحی روستایی باید در انتخاب نوع رویکرد به توسعه گردشگري روستایی تاث
.باشد
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برخورداري نواحی روستایی ایران از منابع و قابلیت هاي طبیعی و افول بخش کشاورزي در اقتصاد روستایی که افزایش 
مهاجرت هاي روستایی و کاهش کیفیت زندگی در روستا را به همراه دارد، می طلبد تا در قالب چشم اندازي جامع و در 

در رویکرد استراتژیک به گردشگري . فرایند توسعه گردشگري روستایی در ایران پرداخترویکردي استراتژیک به برنامه ریزي 
روستایی با شناسایی نقاط ضعف و قوت تالش می شود تا از دل تهدید هاي موجود، فرصت هایی را براي بهبود ساختار 

ن اساس ضروري به نظر می رسد تا در بر ای. اجتماعی و اقتصادي روستا فراهم شود که توسعه روستایی را نیز باعث می شود
قالب ارزیابی و مکان گزینی مناطق گردش پذیر، با شناسایی اثرات مثبت و تبعات منفی در قالب تحلیل عوامل استراتژیک، به 
بازبینی شرایط خاص مناطق روستایی در ایران پرداخت تا میزان بیشینه کارآمدي در نتایج توسعه گردشگري روستایی امکان 

عالوه بر این، ضروري به نظر میرسد تا در فرایند گردشگري روستایی حفاظت و نگهداشت محیط زیست، استفاده بهینه و . بدیا
متعادل از منابع طبیعی و دارایی هاي روستایی مورد توجه باشد تا در قالب توسعه پایدار روستایی، ضمن پاسداشت حقوق 

ه ریزي و طرح ریزي گردشگري روستایی، باید با افزایش آگاهی روستاییان مشارکت آیندگان از مواهب طبیعی روستا براي برنام
در . سازي روستایی و دخیل کردن روستاییان در فرایند گردشگري روستایی به عنوان ذینفعان اصلی پروژه مورد توجه باشد

چرا که عالوه بر . امري اساسی استضمن وجود حمایت ارگان هاي دولتی و تصویب بودجه هاي الزم براي گردشگري روستایی 
گسترش صنعت گردشگري روستایی خاصه در مناطقی که کشاورزي به دالیلی از رشد معکوس رنج میرد یا مناطقی که قابلیت 
هاي طبیعی براي بخش کشاورزي وجود ندارد بهبود زیر ساخت ها و تعادل در ارائه خدمات و تسهیالت رفاهی در نواحی 

بر این اساس پیش از انتخاب رویکرد توسعه گردشگري یا انتخاب نقاط . ح منطقه اي را به همراه داردروستایی، در سطو
گردشگري پذیر روستایی، بایستی در فرایند ارزیابی تمامی نکاتی که در جداول بخش قبل به آنها اشاره شد، مورد توجه و 

.وص منطقه مورد مطالعه بیان میگردددر این راستا پیشنهادات زیر در خص. بازنگري کیفی قرار گیرد
توسعه گردشگري طبیعی به دلیل وجود مزیت هاي نسبی براي توسعه این نوع ،به نتایج تحقیق و مشخصات محدودهبا توجه.1

.گردشگري در روستاي مورد مطالعه پیشنهاد میگردد
، اداره بهداشت و ا، بخشدار، نیروي انتظامین شوراهشامل نمایندگا» ستاد توسعه و گردشگري روستایی«تشکیل ستادي به نام .2

.شوراي اصناف جهت سازمان دادن و نظارت مستمر بر امور گردشگري در این منطقه
.، اقامتگاه ها و میهمان خانه هاي ارزان قیمت روستایی و خانه هاي اجاره  ایجاد گرددشنهاد میگردد جهت اقامت گردشگرانپی.3
و ایجاد و نصب عالئم، قوانین  و مقررات در این مکان و تدوین دفترچه هاي راهنما براي توسعه و تجهیز مسیرهاي گردشگري.4

.گردشگران
باغات روستایی جهت کسب در آمد و جلوگیري ،از مزارعتوسعه و گسترش گردشگري کشاورزي به منظور بهره برداري مناسب .5

.از تخریب آنها
سعه و تجهیز روستاها از نظر زیر ساخت ها، تسهیالت و تجهیزات زمینه سازي و تشویق مردم به مشارکت در جهت تو.6

.ز طریق حمایت ها و تسهیالت دولتیگردشگري ا
.نظارت مستمر توسط ستاد توسعه گردشگري بر رعایت نرخ مصوب و بهداشت کلیه اقامتگاه ها و مراکز گردشگري .7
تعاونی مردمی و همچنین ترویج و آموزش گردشگري به استفاده از نیروي متخصص و با تجربه به منظور ایجاد تشکل هاي .8

.مردم منطقه مورد مطالعه
بهره برداري از توان تشکالتی قوانین و مقررات ویژه جهت کاهش مخاطرات و آلودگی هاي زیست محیطی در مناطق و مکان .9

هاي گردشگري در منطقه مورد مطالعه 
ایی و سایر تولیدات روستایی،کشاورزي و همچنین غرفه هاي کاالهاي ایجاد بازارهاي روزانه و هفتگی صنایع دستی روست.10

.فرهنگی در فصول ورود گردشگران در محدوده مورد مطالعه
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