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  چكیده
یل های گردشگری موجود یکی از راه های برگرداندن روح و حس زندگی به بافت های شهری و توسعه آنها ، وجود پتانس

باشد. اکثر شهرهای ایران به دلیل معماری و بافت  منحصر به فرد شهری از جاذبه های گردشگری زیادی در منطقه می

آورند. این موضوع تا بدان جا مطرح برخوردار هستند و فرصتی مناسب برای توسعه شهر از طریق گردشگری را فراهم می

روستایی به عنوان یک پتانسیل تأثیر گذاشته و در حفاظت و توسعه شهر موثر باشد.  تواند بر گردشگریاست که می

تواند شناسایی پتانسیل های گردشگری در مناطق روستایی و استفاده از آن به عنوان عامل محرک در توسعه شهری می

و  "خاییز"نسیل های منطقه عالوه بر حفاظت به جلوگیری از نابودی آن کمک کند. با این پیش فرض به شناسایی پتا

 تأثیر آن بر توسعه شهر اهرم در استان بوشهر این پژوهش انجام پذیرفته است

 

 

 گردشگری، خاییز، توسعه شهری، شهرستان اهرم. كلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
 

 7/1 زمین سطح در ساله و هر رودمی شمار به معاصر جهان اقتصادی های فعالیت مهمترین از یکی گردشگری صنعت

 فردی هدف با سفر شامل که است اجتماعی فعالیتی ( گردشگری1331دارد. )هاشمی نسب و عطایی,  وجود جابجایی میلیارد

هر یک از این دسته از  اهداف .باشدگیرد و شامل طیف گسترده ایی از محصول و مقصد میمی صورت معین مدت در گروهی یا

است. این اهداف شامل: گردش در طبیعت، آشنایی با فرهنگ های بومی ، گردشگران ) توریست ها( خاص و مشخص 

باشد. بنابر این گردشگر با توجه به نیازها و هدف های مورد نظر خود منطقه مورد نظر را برای سفر و سرگرمی می "سیاحت"

 (1312ازند.)بهفر،کند. تا چند روزی را فارغ از همهمه ی شهری به آسایش و آرامش درونی خود بپردانتخاب می

روستاها مجموعه ای از ساخته ها، رفتارها و باورهای انسانی هستند و همه آن چه که آن را پدیده ای منحصر به فرد معرفی 

گیرد و هم چون بسیاری دیگر از پدیده ها، به کند، از شاخصه های بومی و جغرافیایی، سرزمینی مکان روستا سرچشمه میمی

( در بین ساخته های بومی، 1311یابد. )حناچی ع. ا., زه سنت مفهوم دارد، در حوزه میراث نیز مفهوم میهمان دلیل که در حو

 محسوب ما فرهنگی میراث از جزیی ما روستاها مهمترین این شکل از آثار میراثی هستند؛ و باعث شده است که روستاهای

که دارد، مورد  "سنت معماری ایرانی "فرهنگی و جانمایه  -یروستاهای با ارزش به دلیل پاس داشت مبادی هویت بوم .شوند
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دارند و  را گردشگری صنعت ی توسعه و حمایت برای جذب، هایی پتانسیل دارای روستاها این گیرند. چرا که اکثرتوجه قرار می

 ( 1331)برنارد,  دهند.ر قرار میبهترین الگوهای زیستی را برای دریافت های کارآمد از مفهوم پایداری در تمام وجوه را در اختیا

 

 ادبیات تحقیق -2

 هر شامل فرآیند این افتد،می اتفاق گردشگر یک مسافرت جریان در که شود می اطالق فعالیتی مجموعه به گردشگری

 را یهای فعالیت چنین هم. شود می نیز خاطرات یادآوری حتی و بازگشت مقصد، به مسافرت سفر، ریزی برنامه قبیل از فعالیتی

 بر در نیز را میهمان و میزبان میان تعامل و مختلف کاالهای خرید نظیر دهد می انجام سفر از بخشی عنوان به گردشگر یک که

 تلقی گردشگری افتد می اتفاق سیاحتگر یک سفر جریان در که را انفعالی و فعل و فعالیت هرگونه به کلی طور به. گیرد می

 (1313امیدوار،) شود می

های جدید اقتصادی و ی در روستاها به عنوان فعالیتی مناسب یک رویکرد جدید است، که باعث تولید انواع فعالیتگردشگر

شود. گردشگر فرهنگی، نماینده انسان مدرن و معاصر است، فارغ از تمامی قیود جغرافیایی و فرهنگی و با بهره ایجاد اشتغال می

-به تماشای زندگی انسانی که متعلق به زمانهای سپری شده، دوره سنت است، می گیری از حداکثر امکانات رفاهی دوره جدید

 (1311)حناچی ع. ا.,  تواند خود جزیی مهم از این اثر میراثی شناخته شود.نشیند. و انسان بومی از این نگاه می

شهرها  زدایی تمرکز در اهاروست نقش گردشگری در محیط های روستایی و  ی توسعه ایجاد در مفهوم گردشگری به توجه با

 همان در موجود های زمینه از توانمی روستاها در ماندن برای روستا نشین جمعیت در انگیزه ایجاد همچنین جمعیت از

در استان بوشهر توانسته با استفاده از زمینه های موجود  "روستای خاییز "نمود. برای نمونه مطقه گردشگری استفاده روستاها

 موجب تنها نه امر در استان بوشهر فراهم آورده است. این "اهرم"با کمترین امکانات، موجبات توسعه شهر  در بافت خود

 باز و ایجاد برای شده تجربه و مؤثر مناسب، روشی بلکه گردد،می های شهری بافت فرهنگی و اجتماعی های فعالیت افزایش

 شهرها در پایدار توسعه باعث که هری اعم از تاریخی، فرسوده استهای ش بافت رفته دست از هویت و عمومی های عرصه تولید

 .شود می

در راستای تحقق توسعه پایدار شهری می بایست شرایطی فراهم شود تا امکان بستر سازی توسعه پایدار انسانی و از طرفی 

معراج الدین، کریمی، جتماعی)بهبود رفاه اجتماعی شهروندی، فراهم گردد که در این بستر می توان به برقراری عدالت ا

اجتماعی همچون تعهد و  تقویت ساختارهای همبستگی ،طراحی اقلیمی هماهنگ با محیط زیست انسانی (1312دوالبی،

های اجتماعی و خانوادگی و احیای محیط زیست همگانی وایجاد انتظام ساختاری در فضای  مسئولیت پذیری، تقویت بنیان

و بهبود بهره گیری از فضاهای شهری و افزایش رضایت شهروندی و  ی و خوانایی شهریشهری برای ادراک زیباشناخت

 (1313)امیدوار، یکپارچگی بخشی به ساختار بصری محیط و منظر شهری اشاره کرد.

توسعه پایدار، یک ایده و اصطالح بسیار گسترده است که معانی  متفاوت و بسیاری دارد و در نتیجه فراوانی این معانی، 

واکنش های مختلف صاحب نظران را بر می انگیزاند. مفهوم توسعه پایدار، یک تالش برای ترکیب مفاهیم در حال رشد حوزه 

اقتصادی می باشد. مفهوم توسعه پایدار یک تغییر مهم در فهم رابطه انسان و  –ای از موضوعات محیطی با موضوعات اجتماعی 

این مساله با دیدگاه دو قرن گذشته انسان که بر پایه جدائی موضوعات محیطی و طبیعت و انسان ها با یکدیگر  می باشد. 

 (1312اجتماعی و اقتصادی شکل گرفته بود در تضاد است. )معراج الدین، کریمی، دوالبی، 

 ندید است بیشتر واقع آن منابع توریستی در که فضایی از بلکه کنند،نمی استفاده شهری هایبخش تمامی از گردشگران

 به توجه با اجتماعی از رفتارهای سری یک زمینه ساز که هستند شهری جدید هایپدیده جمله از شهری کنند. گردشگرانمی
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 خدمات و هاجاذبه عنوان به که است شهری فضای الگوهای تابعی از شهر در گردشگران رفتاری الگوی. اندشهری ویژگیهای

 به. شوندمی متقابل واردش اثر با آن تغییر یا استفاده برای افراد که است مکانی و اجتماعی متنی شهر، .شودمی تعریف شهری

 .است خاص خودش فضای کننده تولید تولید، هر شیوه و جامعه هر. "است اجتماعی محصول اجتماعی فضای " لفور، اعتقاد

 دیدن و شناخت انگیزه که آورندود میوج به را مهمی هایجاذبه متفاوت، رسوم و آداب و فرهنگ با اجتماعی مختلف اشکال

 و آداب و فرهنگ از و اصیل گرفته، شکل فضای اجتماعی هرچه. کشاندجدید می و بکر اجتماعی محیط های به را انسان آنها

 ( -آورد.) شکویی، موحد،می وجود گردشگران به برای را بیشتری جاذبه باشد، قدیمی برخوردار رسوم

تواند به واسطه توسعه در راستای توسعه شهرها، ایجاد فعالیت و پویایی در این مناطق است که می یکی از موثرترین راه ها

پذیرد. ایجاد فرصت های گردشگری می تواند به عنوان یکی از روشها و صنعت گردشگری؛ و با توجه به توانایی فیزیکی انجام 

تواند مورد استفاده قرار گیرد بر این و تقویت توریسم می راهکارهای احیای فضاهای شهری باشد که در جهت جذب گردشگر 

 تواند:اساس یک منطقه می

 با داشتن ارزش ها و ویژگی های معماری و اقلیمی، بافت پیرامونی خود را متحول کند.  (1

 با در نظر گرفتن پتانسیل اقتصادی، می توان نسبت به توسعه گردشگری اقدام نماید. (2

لی با ایجاد زیرساخت های مقاوم، گام مهمی در توسعه گردشگری و رونق اقتصادی استفاده از مزیت های مح (3

 شهر بردارد.

ارتقای کیفی فضاهای مربوطه و تجهیز مناسب آنها، نیاز ساکنان به فضاهای مطلوب شهری برای زندگی روزمره  (4

 را تأمین کرده و نیز زمینه ساز توسعه گردشگری گردد.

 گردشگری زمینه در موجود های دیدگاه

در زمینه گردشگری دیدگاه های فراوانی ارایه شده است از جمله دیدگاه های مطرح در این حوزه که در ارتباط با اقتصاد و 

 باشد بنا بر گفته رضاعلی محسنی به صورت زیر بیان شده است:توسعه شهری می

 

 (1311)محسنی، گردشگری زمینه در موجود های دیدگاه -1جدول

 گردشگری زمینه در موجود های دیدگاه

 حمایتی مثبتدیدگاه 
باشد و گردشگری و جهانگردی به مثابه یک صنعت مولد و یاری دهنده اقتصاد توسعه کشورها می

 شود.جنبه اقتصادی گردشگری بسیار با اهمیت تلقی می

 گسست منفیدیدگاه 
یابد و به صورت هنگ تنزل میگیرد و اشاره دارد در این دیدگاه فردر مقابل دیدگاه اول قرار می

 گیرد.کاالیی در اختیار پول و درآمد قرار می

 نظاراتیدیدگاه 
دولت بر این نوع توسعه نظارت دارد، چرا که به واسطه اقتصاد زود بازده به تخریب منابع طبیعی، 

 انسانی و فرهنگی نیانجامد.

 سازگاریدیدگاه 
دود ساختن گردشگری آن را با منافع کشور دولت با اتخاذ سیاست های مناسب به جای مح

 هماهنگ سازد.

 دانش مداردیدگاه 

رویکرد علمی را جایگزین دیدگاه های صرفاً سیاسی و اقتصادی کند، و توسعه گردشگری بر 

مبنای تحقیقات و پژوهش های علمی اتخاذ و خط مشی منطقی با توجه به ارزیابی علمی نتایج 

 توسع گردشگری طراحی شود.
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 بررسی منطقه گردشگری خاییز -3
 

، شهرستان است و دارای دو بخش مرکزی و دلوار است. مرکز این استان بوشهرشهرستان  1شهرستان تنگستان، یکی از 

 از دشتستان، به شهرستان مشرق و شمال از و است وسعت مربع کیلومتر 1121 دارای تنگستان شهرستان .است  "اَهرَم "شهر

 .است محدود فارس خلیج به غربی جنوب و غرب از و بوشهر شهرستان به غربی شمال زا دشتی، شهرستان به شرقی جنوب

 و دارد وجود العبور صعب هاییتَنْگ آن ساحلی قسمتهای در که است این تنگستان به شهرستان این نامگذاری پیشینه

 (1331و برنامه ریزی استان بوشهر،  )سازمان مدیریت .استشده واقع دریا و کوه میان تنگِ و کم فضای در آن اراضی همچنین

 

 موقعیت جغرافیایی استان بوشهر، شهرستان اهرم و منطقه خاییز -1شكل 

 دارد که به قرار سرخ کوه و بیرمی کوه دو بین تنگستان شهرستان مرکز اهرم شهر شرق جنوب در نیز "خاییز" روستای

 و هوا و آب خوش روستاهای از باشد، و یکیمی هکتار 127 و زاره 42وسعت این روستا  .است بخشیده زیبا نمایی روستا این

باشد؛ به دلیل قرار گیری در کنار راه های ارتباطی خورموج، برازجان و بوشهر و گذر به منطقه فراشبند می بوشهر استان در زیبا

 قدیم در این منطقه (1333غ نظر، واقع در پشتکوه استان فارس مرکز تردد و دسترسی به مناطق دیگر بوده است.)پژوهشکده با

  .است بوده خوزستان و خرمای بوشهر،فارس و مرکبات کننده تامین تریناصلی بعنوان

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%85_%28%D8%B4%D9%87%D8%B1%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%85_%28%D8%B4%D9%87%D8%B1%29
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 googlemap -های بیرمی و سرخموقعیت خاییز در بین كوهستان -2شكل

 

 نقشه بافت روستا، نگارندگان -3شكل

 طبعیت ها، رنگ تنوع دلیل به و است "زیبایی"معنای به تازی ایهواژ ، "خاییز"روستا،  سفیدان ریش و معتمدان تعبیر به

 تولیدات و مرکبات که بود سرسبز بسیار روستا این .است شده نهاده آن بر نام این روستا، ویژه جغرافیایی موقعیت و زیبا بسیار

 محسوب زمینه این در کشور هایقطب از یکی عنوان به و داشت خاصی شهرت کشور و منطقه در ترش، لیمو جمله از آن باغی

 تفاوت دلیل به که دارد ارتفاع متر 1151 و تا 151 بین خاص توپوگرافی و جغرافیایی موقعیت لحاظ از خاییز شود. روستایمی

 و بیرمی کوه دامنه ارتفاعات، گیاهی پوشش سه و هوایی و آب منطقه چند از روستاها، در معدنی آب هایچشمه و وجود ارتفاع

 که گردیده فرد به منحصر و متفاوت هوایی آب سه قسمت آمدن بوجود سبب منطقه این متغیر ارتفاع .است برخوردار دشت

 است گردیده ای ویژه و متفاوت فلور و فون آمدن پدید سبب تنوع این .باشد نداشته وجود تنوع این استان جای هیچ در شاید
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 منطقه شروع غربی شمال در شیرین رود فصلی رودخانه بستر رد متری 151 ارتفاع از  مناطق مناطق پست: این  -1

 با مناطق در این وهوا آب,کند می پیدا ادامه بیرمی هایتنگه به مشرف هایتپه در متری 511 ارتفاع تا و شودمی

 .چندانی ندارد استان تفاوت نقاط سایر

 تنگه ابتدای از متری 511 ارتفاع از که نددهمی تشکیل را وهوایی آب پوشش از دیگری نوع بیرمی کوه هایتنگه -2

 . کندپیدا می ادامه متری 111 ارتفاع تا و شودمی شروع بنیون

 کم کم و شودمی شروع گیاهی پوشش در تغییر با متر، 1111 ارتفاع از که است منطقه کوهستانی اقلیم سوم نوع -3

 بوشهر، استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان)دگیرنمی را برگ پهن درختان جای ریز برگ هایبوته و هادرختچه

1331) 

 

 نگارندگان -تنوع آب و هوایی منطقه خاییز -4شكل 

 در شیرین آب چشمه 12جانوری، وجود  هایگونه و دارویی گیاهان انواع وجود ها، سنگ تنوع و تعدد ها، کوه خاص شکل

  است کرده تبدیل زیبا اندازی چشم با رزبا اکوسیستمی به را تنگه این ساله چندین روستا و درختان

 

 نگارندگان -چشمه های موجود در منطقه خاییز -5شكل 

 در منطقه این شده سبب معتدل و دلپذیر هوای و دارد تفاوت استان نقاط سایر با محسوسی بطور منطقه این در هوا دمای

 . گردد برخوردار خاصی جایگاهی از گردان و گردشگران طبیعت میان
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 نگارندگان -شاخص های موثر در گردشگری منطقه خاییز -2دولج

 پتانسیل های گردشگری منطقه خاییز

قرار گیری در بین دو کوه بیرمی و سرخ، وجود چشمه سارهای متعدد، چشمه های آبگرم، آب  جاذبه های طبیعی 1

 (1331 بوشهر، استان ریزی برنامه و مدیریت ) سازمان گوگردی و ...

حضور پرتغالی ها، انگلیسی ها و فرانسویان در این منطقه ، ورود خلفای عباسی و صفاریان و  های تاریخیجاذبه  2

حضور دلیران تنگستان موجبات بوجود آمدن جاذبه های تاریخی در این منطقه شده است.)یا 

 (1331حسینی، 

ر دوران متعدد جاذبه های اجتماعی آداب و رسوم ، نحوه زندگی و معیشت در این منطقه د جاذبه های اجتماعی 3

 (1331 بوشهر، استان ریزی برنامه و مدیریت متعددی را به دنبال داشته است. ) سازمان

به دلیل حضور عشایر در این منطقه جاذبه های فرهنگی متعددی صورت گرفته است. عالوه بر  جاذبه های فرهنگی 4

 باشد. ) سازمانبرای گردشگر فرهنگی میآن گویش تنگستانی از بارز ترین این نوع جاذبه 

 (1331 بوشهر، استان ریزی برنامه و مدیریت

 صنایع دستی، باغات مرکبات و خرما در تجارت این منطقه موثر است. جاذبه های تجاری 5

به واسطه توپوگرافی و وجود آبهای شور، شیرین، گوگردی در این منطقه انواع گیاهان وحشی،  پوشش گیاهی 6

 رویی و... موجود است. دا

 

 روستا از نقطه نظرهایی است که خواه موجود از وضع کافی از معرفی منطقه گردشگری خاییز، شناخت و آگاهی هدف

شهرستان اهرم منجر شوند. از طرفی  و گسترش توسعه به توانندمی که کندو منفی و عواملی را بیان می مثبت ناخواه نکات

. دنبه عهده دار بخصوص شهرها ای در توسعه و پیشرفت مناطقهای اقتصاد، سهم عمدهز پایهردشگری به عنوان یکی اگ

بدون اثرات مخرب  صنعت گردشگری  مدت که خواهان رشد بلند باشدای می هگردشگری پایدار در دنیای امروز، رهیافت جامع

 (1311زیوری مشعوف، وثوقیان،) ی است.ستزی

 

 نتیجه گیری -4

باشد، با شهر اهرم نتیجه ترکیب پیچیده تاریخی و جغرافیایی میز این پژوهش نشان از این موضوع دارد که نتایج حاصل ا

توجه به مطالعات انجام شده پیرامون شهر اهرم و منطقه خاییز وجود شاخص های موثر در گردشگری منطقه خاییز هر ساله 

کند. این امر به واسطه عدم دخالت عت گرد را به خود جذب میجمعیت کثیری از گردشگران بومی، عیر بومی، فرهنگی و طبی

در طبیعت و بکر بودن منطقه است. از طرفی به دلیل عدم زیر ساختهای مناسب گردشگری در منطقه خاییز باعث شده که 

ر این داد و گردشگران جهت تأمین نیازهای اولیه خود به سطح شهر رفته و دادو ستد اقتصادی در شهر صورت گیرد. استمرا

ستد اقتصادی برای پاسخگویی به نیازهای گردشگران، موجبات پیشرفت و توسعه شهر شده زیرا از طرفی باید شهر به سطح 

 تواند به توسعه شهری پایا دست یابد.باالیی از نیازها پاسخگو باشد که عالوه بر رضایت ساکنین و توسعه  خدمات شهری می
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، )بوشهر شهر کوتی محله( توسعه حفاظت و رویکرد با بوشهر تاریخی بافت گردشگری محور در اقامتی فضای امیدوار، المیرا،  طراحی [1]  

 .1313، دانشگاه آراد اسالمی واحد بوشهر،پایان نامه کارشناسی ارشد

 1331. راهنمای مدیریت برای محوطه های میراث جهانی. )پ. حناچی, مترجم( تهران: دانشگاه تهرانبرنارد, ی. ی[ 2]

ایکان  ، طراحی هتل دهکده با خوانش جدیدی از توسعه گردشگری در محیط روستایی، نمونه موردی روستای ده نمکک، پ بهفر، فاطمه[ 3]

 1312، واحد علوم تحقیقات.نامه کارشناسی ارشد

 1332.اهرم خضرخان، زایر قلعه فراغتی تفریحی مجموعه ساماندهی طرح ،نظر باغ پژوهشکده [4]
 .1311،.51بررسی راهبردها و سیاست های مداخله در ساختار بافت با ارزش روستاها. فصلنامه معماری آبادی. شماره  .حناچی, ع. ا [5]

 .1311و توسعه در بافت های با ارزش روستایی. تهران: بنیاد مسکن انقالب اسالمی.حفاظت حناچی, ع. ا. [ 1] 
 نمونکه  AHP مراتبکی  سلسکله  تحلیکل  از اسکتفاده  با شهری پایدار توسعه در گردشگری ، نقشزیوری مشعوف، سیما، وثوقیان،نسترن، [7]

 .1311.قزوین( المیاس آزاد شهرسازی انسانگرا)دانشگاه و معماری ملی قزوین، همایش شهر موردی

 .1331اجتماعی شهرستان تنگستان. –سیمای اقتصادی  بوشهر، استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان[ 3] 

  ، دانگاه تربیت مدرسGIS از سیستم استفاده با اصفهان شهر توریستی فضای الگوی (،شناخت-) علی موحد، شکویی، حسین ،[ 1] 

(( دمکای معکادل   PETیل های اقلیم توریستی استان سکمنان بکا اسکتفاده از شکاخص ))    بررسی پتانس .هاشمی نسب و عطایی, د. ه[ 11] 

 . 1331 .33-23فیزیولوژی. جغرافیا و برنامه ریزس منطقه ایی, 

 .1331، تنگستان شناسی و تنگستان پژوهان،اهرم.یاحسینی، قاسم[ 11] 

 همکایش  کریستوفر الکساندر، دیدگاه از کهن بناهای در یکالبد هویت مشخصههای ،پویا دوالبی، باقر، کریمی، مریم، معراج الدین،[ 12] 

 . 1312.مشهد پایدار، توسعه و شهرسازی معماری ملی

، دانشگاه آزاد اسالمی واحد 23گردشگری پایدار در ایران کارکردها، راهکارها و چالشها، مجله جغرافیایی، شماره  ،محسنی، رضاعلی[ 13] 

 . 1333اهر.

 


