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 و توسعه پایدارروستایی  گردشگری

 نمونه موردی روستا اخلمد

 

 گرگانی امیررضا رضایی

 amirreza_rezayee@yahoo.comدانشجو کارشناسی مهندسی شهرسازی،

 چکیده

اقتصاد گردشگری در حال حاضر، در حال تبديل شدن به يكی گردشگری و  

بسیاری از برنامه  ايـناست، افزون بـر  از ارکـان اصـلی اقتـصاد تجاری جهان

ريزان و سیاست گذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی 

کنند و اقتصاد دانان آن را صادرات نامرئی نیز توسعه پايدار و اقتصاد ياد می

صنعت گردشگری به دانند. در اين راستا گردشگران روستايی نیز جزئی از می

رنامه ريزی اصولی و مناسب و همچنین شناسايی با ب که میتواند آيندمیحساب 

مزيت ها و محدوديت های گردشگری روستايی نقش موثری در در توسعه 

مناطق روستايی، توسعه ملی و تنوع بخشی به اقتصاد ملی برعهده داشته باشد. 

مهم ترين منابع درآمد، اشتغال زايی، توسعه زير ساخت ها اين صنعت پويا از 

همچنین گردشگری روستايی  رودی دولت ها به شمار میو رشد بخش خصوص

ايجاد ارتباط بین مردم و کاهش منازعات، فاصله  تواند کمک شايانی بهمی

ين منظور مقاله حاضر با به ا اجتماعی کند.-طبقاتی و تعارض های سیاسی

روش جمع آوری داده با استفاده از داده های استفاده از مطالعات میدانی و 

 swotه ای  و  شناسايی نقاط قوت و ضعف با استفاده از روش تحلیل کتابخان

به ارائه استراتژی و راهبرد در جهت توسعه گردشگری روستا اخلمد پرداخته 

 است. 

 

  swot روش، ، توسعه پايدارصادرات نامرئی، توريسم روستايی کلید واژه:

 

 مقدمه

روستايی با مسائل و چالش های متعددی مواجه است؛ زيرا که راهبرد های گذشته در شرايطی که امروزه وجود دارد هنوز توسعه  

در زمینه توسعه روستايی موفقیت آمیز تبوده است و نتوانسته مسائلی نظیر: فقر، اشتغال، بهداشت، امنیت و پايداری محیط 

ه روستايی مورد توجه قرار گرفته و نظريه زيست را تامین کند. اين مساله باعث شده است که در سال های اخیر بار ديگر توسع

پردازان، برنامه ريزان و مجريان حكومتی در صدد برايند تا با ارائه راهكارها و استراتژی های جديد، از معضالتی که در اين نواحی 

رنامه ت گذاران و بباشد. سیاسوجود دارد بكاهند. يكی از اين راهكارها و استراتژی ها؛ توسعه و گسترش گردشگری روستايی می

وريسم ت نگرند.ريزان به گردشگری به چشم صنعتی که ثبات اقتصادی و جمعیتی را برای جوامع روستايی به دنبال دارد می
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تواند در جوامع مختلف به رود شناخت و بررسی توريسم و نقشی که میروستايی يكی از انواع مختلف توريسم به شمار می

تواند نقش های مختلفی را ايفا کند مانند: افزايش درآمد در خصوص روستا داشته باشد، حائز اهمیت است. توريسم در روستا می

روستايیان، جلوگیری از مهاجرت روستايیان و... لذا در اين مقاله به اهمیت اين موضوع روستا، تبادل فرهنگ، افزايش اطالعات 

دن تواند باعث يک فرايند توسعه يافته برای رسیشود. اگر گردشگری روستايی به نحوی مناسب برنامه ريزی شود، میپرداخته می

دی، اجتماعی، فرهنگی باشد. گردشگری روستايی دارای به پايداری توسعه در جوامع روستايی در تمامی زير شاخه های، اقتصا

بايست در فرايند برنامه ريزی آن مورد توجه قرار گیرد تا بتوان از عوامل منفی آن باشد که میآثار و پیامدهای مختلفی می

روستايی  عه در مناطقبه منظور بهبود عملكرد توسبا توجه به مطالب فوق، جلوگیری شود و تاثیرات مثبت آن افزايش پیدا کند. 

الن کفضايی از ديرباز برای گذران اوقات فراغـت  لحاظ ساختاری، اکولوژيكی و بهبه ويژه منطقه مورد مطالعه)روستا اخلمد( که 

لـزوم بهـره گیـری از راهبردهـا و جاذبـه هـا و ويژگیهـای زيـست محیطـی و توسعه گردشگری  شهر مشهد، قرار داشته است.

در اين شود. طبیعی به طور فزاينده ای احساس میويژگی های زيست محیطی و جاذبه های  ا توجه به شـرايط وروستايی ب

تواند درک اين مطلب که شناخت و پتانسیل ها و محدوديت های توريستی روستا اخلمد میمقاله با در نظر گرفتن مـوارد فـوق و 

 .آنها داشته باشـدری در اين روستا و رفه مشكالت و مسائل مناسب گردشگريـزی  بـر برنامـهتاثیر سازنده ای 
 

 مبانی نظری

 

 گردشگری و توسعه پایدار

 دقتصاا زیسازبا به دوم جهانی جنگ تمشكالبعد از پايان جنگ جهانی دوم کشورهای اروپايی و ژاپن برای رهايی از مصايب و  

 پیشرفت از بااليی سطح به سترسید ایبر ل،ستقالا پی در يافته قاللستا زهتارهای وـکش مسیر ينا در ختد.داپر دخو جامعه و

 ر چندـه ،عهـتوس یاـيبز واژه اـمند. امدآبر نشا جامعه يطاشر تغییر در سعی  " توسعه " واژه دادن ارقرمالک  با دی،قتصاا

 هايی انبحر یگیر شكل موجبآن  راـکن در اـما ،دـش هاروـکش یـبعض در االيیـب ریاـبس دـشر یاـه خنر به نسیدر موجب

 ديدــتش ،یــطبیع ابعــمن فالــتا ،تــيسز یطــمح بــتخرينظیر  مشكالتی ،نظرردمو توسعه نیزونامو لیلد به. شد نیز عظیم

 یاـفض نشد بسته ،بومی فرهنگی یها سنت و ها ارزش به توجهیبی ،بیگانگیدخوتماعی، ازجا یاــه نشــت و اــه برابریاــن

به توسعه در گرفت، ستیابی د قطر و اف،هدهای نوينی درباره معانی، ابحث  که دبودر همین راستا  .مدآ دجوو به... و ،یـسیاس

؛ شريف زاده و 431::41:مباحث آکادمیک شد)سینايی، وارد اردـپاي عهـتوس انوـعن هـب یدـجدي تاـبیاد آن هـنتیج که در

 یتژاترـسا " ويندـت یـپ در و 841:ـال س در راـب تینـنخس ارپايد توسعه اصالح (.:44::43؛ منصوری،:44::11مراد نژاد،

متداول شد و بر اساس سه عامل عمده پايداری بوم شناختی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بسط و گسترش  "ت جهانحفاظ

پايداری منابع  ( همچنان که مدل عوامل اصلی در توسعه گردشگری، اهداف و فرصت های آنها برای431::41:يافت)سینايی،

شود و دستیابی به پايداری هدف اصلی برای هر سه دهد، پايداری در سه اصل دنبال میطبیعی، اقتصادی و اجتماعی نشان می

 تعیین شده است.

 

 توسعه پایدار و توریسم روستایی

کمیسیون جهانی توسعه و محیط تحت عنوان توسعه ای که ضمن براورد نیاز های حال  843:مفهوم توسعه پايدار در گزارش 

حاضر بشر، توانايی نسل های آينده را در جهت براورد نیاز های خويش محدود نسازد، تبیین شده است. در حال حاضر توريسم 
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میلیون جهانگرد از کشور های مختلف  6/3، 883:سر جهان می باشد. در سال يكی از عمده فعالیت های در حال رشد در سرا

 ,WTTCاست.) میلیون دالر آمريكايی بالغ شده 114بازديد کرده اند و عايدات حاضر در صنعت توريسم در اين سال به 

در حال حاضر نیازمند  (. حجم کاری برشمرده شده و بازده مناسب توريسم نشان دهنده اين حقیقت است که اين صنعت1996

باشد. در اين زمینه نگرش جامع برای توسعه کل خلق و توسعه کارکردها و پیامدهای مثبت در عرصه توسعه پايدار توريسم می

ساختار صنعت توريسم و مديريت کارکردهای مربوطه به شكلی که با بافت طبیعی و محیط فرهنگی اجتماعی عرصه کارکرد 

تواند نقش عمده ای را در کاهش اشد، ضروری مینمايد و در اين صورت است که صنعت توريسم میصنعت توريسم سازگار ب

 (. FNNP ,1993پیامدهای منفی ناشی از فشار بر منابع طبیعی در جهت پايدار سازی اقتصاد جوامع مختلف ايفا نمايد.)

 

 در جهان تاریخچه گردشگری روستایی

گردد. شهروندان اين مناطق با سفر به مناطق خارجی، اروپا، يونان باستان و رومیان برمیريشه های گردشگری و توريسم به 

. در خالل قرون وسطی هدف عمده سفر مردم پرداخته اندتلف به تفريح میخاورمیانه، مديترانه و...به مشاهده فرهنگ های مخ

به سفرهای گروهی نداشتند ولی انقالب صنعتی باعث داد. تاقبل از رنسانس دوم مردم عالقه ای را مسائل مذهبی تشكیل می

با  .(oneil.2002شد تا تحوالت زيادی در اين عرصه ايجاد شود و مردم به فعالیت های گردشگری عالقه مندی نشان دهند)

در  4:تحوالت فوق، شدت بیشتری يافت و توريسم روستايی که در اواسط قرن  411:روی کار آمدن قطار و راه آهن در سال 

اجتماعی آغاز شده بود، نیز در جنبه های مختلف توسعه پیدا کرد که خود ناشی از توسعه -انگلیش به عنوان يک فعالیت تفريحی

با روی کارآمدن هواپیما تقاضا برای  11(. در قرن 441:؛قادری،441:فناوری، افزايش اوقات فراغت و افزايش درآمد بود)مهدوی،

روند صعودی  831:ريسم روستايی افزايش يافت و اين روند با ورود هواپیماهای سريع السیر در سال سفر و گردشگری و نهايتا تو

 (.441:به خود گرفت)بهرامی،

 

 اریخچه گردشگری روستایی در ایرانت

ا ر توان آنمیالدی مورد توجه گردشگران به عنوان يک کشور توريستی مورد توجه قرار گرفت که می 3:ايران به ويژه در قرن

باشد. چراکه ديپلمات ها، بازرگانان، قرنی متفاوت در تاريخ توريسم ايران می 8:سرآغاز توجه توريسم در ايران به شمار آورد. قرن

اداره امور جهانگردی  4:1:(. برای اولین بار در ايران در سال 441:باستان شناسان و محققان به ايران سفر کردند)مهدوی

سازمان جذب سیاحان از آن به  411:اين اداره به شوراعالی جهانگردی تغییر نام داد و در سال  411:تاسیس شد و در سال 

(. بعد از 441:به وزارت اطالعات واگذار گرديد)محالتی 414:(. و در سال 431:وجود آمد و فعالیت خود را آغاز کرد)رضوانی

ت وزارت اطالعات و ايرانگردی اداره شد. پس از پیروزی انقالب آن نیز اداره ايران گردی به وسیله چهار شرکت سهامی و با نظار

 (.441:سازمان ايرانگردی و جهانگردی تشكیل و شروع به کارکرد)مهدوی 414:در سال

 

 گردشگری روستاییانواع 

 : انواع گردشگری روستایی1جدول

 به طور عمده در تعامل با جاذبه های اکولوژيكی قرار دارد گردشگری طبیعی

 تاريخ، میراث فرهنگی مردم روستاستمرتبط با فرهنگ،  گردشگری فرهنگی
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 عالوه بر تعامل با جاذبه طبیعی با زندگی و هنجارهای اجتماعی مردم نیز در ارتباط است گردشگری بومی

گردشگران در خوانوارهای دهكده زندگی کرده و در فعالیت اقتصادی و اجتماعی روستا شرکت  گردشگری دهكده ای

 کنندمی

 کنندباشند و مشارکت میگردشگران در فعالیت های سنتی کشاورزی در تعامل می گردشگری کشاورزی

 

 اهداف توریسم روستایی

زش باشد، به اين ترتیب که يكسری آمومسائل آموزشی میروستايی، افزايش درآمد روستايیان و يكی از مهم ترين اهداف توريسم 

وجه که البته با ت تدارک ببیند )روستايیان، پرسنل ادارات، موسسات و سازمان ها(های حرفه ای برای افراد درگیر در اين صنعت

(. از ديگر اهداف توريسم روستايی unwin.1996به اصول توسعه پايدار، پايه ريزی و افراد را برای کارهای مديريتی آماده کند)

در زمینه هايی از قبیل فراهم کردن امكانات توان افزايش میزان مشارکت روستايیان در سیاست گذاری و سیاست سازی می

تفريحی و ورزشی، معرفی سیما جغرافیايی و طبیعی محل نام برد. همچنین قرار دادن اطالعاتی از قبیل مشاغل، نهاد ها و 

مار موسسات درگیر در صنعت توريسم به صورت مستقیم با غیر مستقیم، در اختیار مردم از اهداف ديگر توريسم روستايی به ش

 (. Fleisher&Felsentein.2004رود)می

 

 هدف کلی صنعت توریسم روستایی 4

 آموزش افراد برای خدمت در توريسم روستايی بر اساس اصول توسعه پايدار .:

 آماده کردن افراد برای تاسیس و مديريت صنايع کوچک روستايی .1

 توريسم روستايیآماده کردن افراد برای مشارکت در تصمیم گیری در زمینه توسعه صنعت  .4

 آموزش افراد در توسعه فرصت ها، فعالیت ها و تفريحات برای توريست ها بر اساس اصول توسعه پايدار .1

 

 وستایی فرصتی برای توسعه اقتصادیتوریسم ر

 مسلم است توريسم پديده پیچیده ای است و مجموعه مسائل بوجود آمده در اين زمینه نیاز به مديريت جديد توريسم هآنچه ک

را می طلبد. در سال های گذشته بر تعداد گردشگران از مناطق روستايی افزوده شده است و از قرار معلوم فرض خواهد شد که 

وستايی خواهد شد تا در زيانهای جبران ناپذيری که هم اکنون به اين محیط ها چه از ردر آينده توجه بیشتری نیز به توريسم 

اجتماعی وارد می شود ممانعت شود.توريسم می تواند قسمت عمده ای از اقتصاد روستا را  -نظر فیزيكی و چه از نظر اقتصادی

متحول کند و اين فرايند منفعتی برای مناطق دور افتاده است. ولی مسئله اصلی نگه داری و حفظ و پايدار مناطق طبیعی و 

توسعه  881:ن در ريودوژانیرو در سال (کنفرانس زمیWTO,1996ساختار اجتماعی، اقتصاد و سیستم فرهنگی روستاست)

پايدار درتوريسم را به عنوان يک مسئله مهم درآورده است. بر طبق نظر اکثريت، توسعه پايدار می تواند به وسیله کنترل اجتماعی 

 و اجتماعی را در نظر داشته باشد. ارائه پبشنهاد ها به اين زمینه برسد که توريسم بايد محیط فیزيكی

 

 فی توریسم روستاییثرات منا
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آنچه به نظر می رسد توريسم روستا با توجه به اثر گذاری در اقتصاد روستا و ابعاد مثبت بسیار، دارای نقاط ضعف و اثرات 

 نامطلوبی برای جامعه روستايی نیز می باشد که در زير بیان می گردد.

 ون و صنعتی شدنیيش درآمد دولت و مدرنیزاساز قبیل ايجاد استغال، افزا یاثرات اقتصادی: اگر چه توريسم منافع .:

کشاورزی را به ارمغان می آورد، از سويی ديگر به بسیاری از جوامع بومی آسیب می رساند. منافع اقتصادی آن عمدتا 

نصیب کارآفرينان و جوامع شهری شده و میزان برگشت سرمايه به جوامع روستايی، بسیار اندک است. مثال تسهیالتی 

قامتگاهها، هتل ها و شرکت های گردشگری عمدتا متعلق به سرمايه گذاران شهری است و بیشترين سود را از قبیل ا

دنی و ساير اقالم ضروری نیز به طور محلی تولید نمیشوند و معموال از خارج روستا یآنان به دست می آورند. غذا و نوش

جذب جوامع روستايی نمیشود،بلكه به دولت مرکزی ز عوارض و مالیاتها مستقیما اوارد میشوند. درآمد های حاصل 

میپردازند.مشاغل و پست های سطح پايین به نیروی کار محلی واگذار میشود و به همین دلیل، فرصتهای اشتغال برای 

 .مردم محلی بسیار محدود است

خلیه مواد زايد و زباله ت تاثیرات زيست محیطی: برخی فعالیت های توريستی مانند پیاده روی و چادر زدن که با ريختن .1

فاضالب در مناطق آبی همراه است موجب آلودگی محیط میشود.بدون داشتن قوانین محكم و مدون در مورد نوع 

کاربرد زمین و ساخت و ساز ها،مانند هتل های مرتفع که محل اقامت جهانگردان است.تراکم زياد به از بین رفتن 

 چشم انداز های طبیعی می انجامد.

 کشاورزی     فرهنگی: از آنجايی که درامد حاصل از توريسم بیشتر از درامد روستائیان از طريق -تاثیرات اجتماعی.   4

است، اين صنعت به زغم تاثیرات منفی اش در بسیاری از مناطق روستايی، با استقبال روبرو شده است.ضعف برنامه 

روستا مورد هجوم بازديدکنندگان قرار میگیرد که دارای  ريزی در صنعت توريسم میتواند به اين معنی باشد که

ارزشهای متفاوت فرهنگی هستند و همین امر میتواند موجب از هم گسیختگی فرهنگ روستا و کاهش مشارکت 

روستائیان در عرصه سنت ها و آداب و رسوم محلی شود.به همین موازات تخريب فرهنگ محلی، ساختمان های 

ی محلی را می گیرد و کشاورزی که زمانی اساس زندگی سنتی را تشكیل میداد، اولويت مدرن جای ساختمان ها

 .خود را از دست میدهد و جای خود را به توريسم می دهد

 

 روش تحقیق

استفاده شده است که در اين مرحله با توجه به اطالعات ی تحلیل-توصیفیجهت دستیابی به اهداف تحقیق، در اين مقاله از روش 

ثانوی موجود به بررسی جاذبه ها و وضعیت گردشگری و آثار آن در توسعه گردشگری روستا اخلمد پرداخته شده است سپس 

قوت، استفاده شده است که در اين روش به بررسی و شناسايی نقاط  swotدر مراحل بعدی مقاله از روش تجزيه و تحلیل 

ف، فرصت و تهديد پرداخته شده است و در نهايت جهت برطرف کردن نقاط ضعف و تهديد و همچنین بهبود نقاط قوت در ضع

 ارتباط با گسترش گردشگری در نواحی روستايی، استراتژی مناسبی ارائه شده است.

 

 سؤال و فرضیه تحقیق

  شود؟می روستا پايدار دراقتصادی و توسعه توسعه جذب توريسم در مناطق روستايی موجب سؤال: آيا 

 گردد.روستاها می درو توسعه اقتصادی توسعه پايدار توسعه گردشگری موجب فرضیه: 
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 معرفی جامعه و فضا پژوهشی

-اين روستا در جاده خیاران باشد.می واقع در استان خراسان رضوی، شهرستان چنارانروستا اخلمد، محدوده مورد مطالعه 

وضع طبیعی  کیلومتری مشهد مقدس واقع است. 31کیلومتری جنوب غربی چناران و در  11اين روستا در قوچان قرار دارد. 

باشد با آب و هوا معتدل و کوهستانی با زمستان هايی سرد و تابستان هايی معتدل؛ زبان اين روستا کوهستانی يا تپه ای می

از جاذبه های ( 441:نفر )سرشماری 111باشد. اين روستا با جمعیت تا نیز فارسی با گويش خراسانی میگويش مردم روس

 رود.توريستی استان خراسان رضوی به شمار می

 

 اخلمد جاذبه های گردشگری

 آبشار اخلمد

 4کیلومتری روستای قديمی اخلمد قرار دارد. مسیر رودخانه، دره و آبشارهای آن با کوهپايه هايی سبک حدود  1اين آبشار در 

متر و آخرين آبشار که افراد غیرحرفه ای می توانند  111:ساعت زمان الزم دارد و ارتفاع روستای خلمد  1/:کیلومتر و 

کیلومتر فاصله است که اين مسیر را  4د. از روستای اخلمد تا آبشار حدود متر قرار دار 611:کوهپیمايی داشته باشند در ارتفاع 

و انواع میوه های گیالس و  هوای پاکیزه و يیالقی، بايد پیاده طی نمود. آبشار اخلمد ديواره های عمودی و بلند کوه های آن،

مان بايسنغر میرزای تیموری فرزند شاهرخ بندی است که به همت و يا در ز ،سیب درختی آن مشهور است. در مدخل دره اخلمد

 متر 111  مصالح آن سنگ و مالت آهک بوده است. طول سد آخلمد .نیمه اول سده نهم ساخته شده است و حاکم توس در

  است. متر 11 میانی بخش در و متر 1: به دره باريک هایبخش در ديوارهايش پهنای و است

 

 دره اخلمد

ارتفاع و مسطح بودن و زيبايی فوق العاده هر سال سنگ نوردان، کوه نوردان و مسافران زيادی را به  کوه های اخلمد هم به دلیل

است. اين های ژرف مدور در زير اين آبشار شدههای اخلمد باعث پیدايش حفرهآهكی بودن جنس کوه.سوی خود جلب می کند

ترين مناطق برای ورزش مفرح سنگنوردی باشد که يكی از بزرگیمتر م 411-111ای با ارتفاع حدود های صخرهدره دارای ديواره

 ارآبش چندين دارای دره اين برد نام(…و عقاب– اکبر اهلل –توان به )ديواره سفید های معروف ان میباشد از ديوارهدر ايران می

 دره دستان و پیش باغ اشاره کرد. توان به. از اين دره ها میمی و چندين آبشار فصلی داردئآنها دا عدد از 1 که باشدمی

 غار

و از ديگر غار های موجود در اين منطقه می توان به غار  متر4:شار اخلمد واقع شده است به طول غار اخلمد در نزديكی آب

 د.روشود از جاذبه های گردشگری بشمار میخوکدون اشاره کرد، اين غار نیز با آثار کنده کاری که در همه جای غار ديده می

 

 تجزیه و تحلیل
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 swot: 2جدول

 تهدید فرصت ضعف قوت 

 

 

 اقتصادی

.مستعد بودن روستا :

 جهت سرمايه گذاری 

.وجود محصوالت 1

 و باغیکشاورزی 

.عدم تمايل مردم :

روستا جهت سرمايه 

گذاری در بخش 

 گردشگری

.محدوديت فرهنگی 1

 جهت سرمايه گذاری

.بازگشت ضعیف 4

 سرمايه

.عدم بازاريابی 1

 مناسب

.امكان افزايش برنامه :

ريزی و سرمايه 

گذاری در بخش 

 گردشگری

.امكان افزايش بخش 1

خصوصی به سرمايه 

 گذاری در اين روستا

.امكان استفاده از 4

 محصوالت کشاورزی

.افزايش قیمت :

تجهیزات و تاسیسات 

 گردشگری

واحدهای  کمبود.1

 اقامتی

 

 

 

 

 اجتماعی و فرهنگی

.وجود مكان های :

 تاريخی و ديدنی 

.نزديكی به کالن 1

 شهر مشهد

و  .نامناسب بودن :

تجهیزات کمبود 

 اقامتی و رفاهی

.عدم وجود نیرو 1

متخصص و آموزش 

 ديده

.وجود محدوديت 4

 فصلی در روستا

.تفاوت فرهنگی بین 1

گردشگران و اهالی 

 روستا  

.امكان افزايش :

گردشگر جهت سفر به 

 اين روستا

.امكان استفاده از 1

 جاذبه های تاريخی 

 

.تراکم جمعیتی و :

شلوغی بیش از 

ظرفیت اين منطقه با 

توجه به نزديكی به 

 مشهد

.افزايش تخلفات 1

 اجتماعی

.کاهش فرهنگ 4

 سنتی و محلی

 

 

 اکولوژیکی

.وجود چشم انداز :

 زيبا و فضاسبز

وجود ارتفاعات .1

جهت انجام ورزش 

های تفريحی مانند: 

 کوهنوردی

.وجود آبشار و 4

 رودخانه

.نامناسب بودن زير :

ساخت های محیطی 

 مانند:جاده

.نامناسب بودن 1

تاسیسات و تجهیزات 

 تفريحی

 .محدوديت فصلی4

.امكان استفاده از :

 جاذبه های طبیعی

.امكان استفاده از 1

منطقه جهت ارتفاعات 

 ورزش و تفريح

.از بین رفتن پوشش :

 گیاهی روستا 

آب و خاک .آلودگی 1

 روستا
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.وجود غارهای 1

 تفريحی

.نبود برنامه ريزی 1

  جهت کنترل فضاسبز

 

 برد و استراتژیارائه راه

 راهبرد تهاجمی: 3جدول

 فرصت(-)قوتراهبرد تهاجمی شماره

 تاکید بر توريسم طبیعی 1
 توسعه جاذبه ها و امكانات جهت جذب گردشگر 2
 آموزش ديدهاستفاده از نیرو متخصص و  3
 تاکید بر سرمايه گذاری بخش خصوصی درگردشگری 4
 و تاريخیاستفاده گردشگران از جاذبه های طبیعی  5
 استفاده ورزشكاران به خصوص کوهنوردان از ارتفاعات روستا 6
 سرمايه گذاری در بخش کشاورزی و محصوالت باغی 7

 

 راهبرد اقتضایی: 4جدول

 تهدید(-اقتضایی)قوتراهبرد  شماره

 ظرفیت پذيری و تعیین حدمطلوب تراکم جمعیتی 1
 تنوع بخشی به فعالیت ها و خدمات توريستی جهت جلب رضايت گردشگران 2
 گسترش توريست کشاورزی جهت استفاده از محصوالت باغی 3
 توسعه بخش خصوصی در گسترش تاسیسات، تجهیزات گردشگری و واحدهای اقامتی 4
 استفاده از جاذبه تاريخی و فرهنگی در گسترش فرهنگ سنتی روستا 5

 

 انطباقیراهبرد : 5جدول

 فرصت(-راهبرد انطباقی)ضعف شماره

 برنامه ريزی مجدد و حمايت دولت از توريست روستايی 1
 مشارکت مردم جهت توسعه و تجهیز روستا 2
 توزيع مناسب تسهیالت و خدمات گردشگری در روستا 3
 بهره برداری از زمین های موجود و زيرساخت ها جهت افزايش خدمات گردشگری 4
 برنامه ريزی جهت افزايش سطح فرهنگ روستايیان 5
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 برنامه ريزی جهت سرمايه گزاری مناسب و بازگشت سرمايه به روستا 6
 بهبود و ساخت تجهیزات اقامتی و رفاهی 7
 برنامه ريزی جهت استفاده گردشگران از تمامی فصول  8
 آموزش نیرو متخصص در راستا جذب گردشگر 9
 افزايش زيرساخت های محیطی مانند: جاده و کمربندی جهت گسترش حمل و نقل مسافران 11

 راهبرد تدافعی: 6جدول

 تهدید(-راهبرد تدافعی)ضعف شماره

 بخش گردشگریسرمايه گذاری در  بهمردم  تشويق 1
 استفاده از افراد متخصص  در جذب گردشگر 2
 حفظ فرهنگ سنتی مردم روستا 3
 مشارکت مردم در ساخت واحدهای اقامتی و تجهیزات تفريحی 4
 افزايش واحدهای اقامتی و تفريحی متناسب با ورود گردشگران 5
 کنترل فضاسبز و پوشش گیاهی موجود 6

 

 استراتژی برتر

ضعف هايی که وجود دارد و همچنین فرصت های موجود، در اين زمینه راهبرد انطباقی جهت کاستن از ضعف ها باتوجه به 

 درراستا رسیدن به فرصت ها، به عنوان استراتژی برتر انتخاب شده است.

 : استراتژی برتر، راهبرد انطباقی7جدول

 فرصت(-راهبرد انطباقی)ضعف شماره

 دولت از توريست روستايی برنامه ريزی مجدد و حمايت 1
 مشارکت مردم جهت توسعه و تجهیز روستا 2
 توزيع مناسب تسهیالت و خدمات گردشگری در روستا 3
 بهره برداری از زمین های موجود و زيرساخت ها جهت افزايش خدمات گردشگری 4
 برنامه ريزی جهت افزايش سطح فرهنگ روستايیان 5
 گزاری مناسب و بازگشت سرمايه به روستابرنامه ريزی جهت سرمايه  6
 بهبود و ساخت تجهیزات اقامتی و رفاهی 7
 برنامه ريزی جهت استفاده گردشگران از تمامی فصول  8
 آموزش نیرو متخصص در راستا جذب گردشگر 9
 افزايش زيرساخت های محیطی مانند: جاده و کمربندی جهت گسترش حمل و نقل مسافران 11

 

 گیری و جمع بندینتیجه 
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امروزه صنعت توريسم به طور اعم و توريسم روستايی به طور اخص يكی از شاخه های عمده اقتصاد ملی و بین المللی به حساب 

می آيد. بنابراين گسترش اين صنعت از جمله اولويت های ساختی کارکردی برنامه های توسعه در بسیاری از کشور های جهان 

همانا کمک به جوامع محلی برای پیشبرد فعالیت ها و اهداف توسعه می باشد و اولويت را به نیازمندی ها می باشد و هدف آن 

و ظرفیت های مردم محلی می دهد. صنعت توريسم با گسترش تعامالت اقتصادی با ساير زيربخش های اقتصادی در سطح 

ق دور افتاده و روستايی، کاهش مهاجرت از مناطق کشور با ايجاد فرصت های شغلی جديد، تشويق سرمايه گذاری در مناط

پیرامون به کالن شهر ها، افزايش درآمد خانوار های روستايی و ارتقا استاندارد های زندگی از طريق تامین خدمات اجتماعی می 

ی ناطق روستايتواند به عنوان راهبردی اثر بخش در جهت پر کردن شكاف اقتصادی رشد يابنده مناطق شهری و اقتصاد راکد م

 عمل نمايد. عمده کارکرد های توريسم روستايی در جهت برآورد دو هدف ذيل می باشد:

افزايش ظرفیت اقتصاد مناطق روستايی برای نوآوری و توسعه منابع انسانی از طريق جذب سرمايه گذاری در اين مناطق و -:

 متنوع کردن ساخت و کارکرد های اقتصادی جوامع روستايی

مناطق روستايی و پیرامون از حالت انزوای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی موجود و اتصال اقتصاد مناطق روستايی کشور خروج -1

 به اقتصاد منطقه ای، ملی و جهانی با توجه به فرآيند های رو به رشد جهانی

کم نیستند، علی الخصوص که  در کشور های جهان سوم مانند ايران، روستا هايی که از جنبه های مختلف حايز اهمیت باشند

بسیاری از اين روستا ها دارای جاذبه های طبیعی و فرهنگی فراوانی نیز می باشند. اين روستا ها می توانند در جذب توريسم 

نقش اساسی و مهمی ايفا کنند، ولی متاسفانه در اين کشور ها)و کشور ما(توجهی به آنها نشده و همواره در محدوديت به سر 

د. که دلیل آن مديريت ضعیف و برنامه ريزی نادرست  مسووالن اين ممالک می باشد. لذا پیشنهاد می شود دولتمردانی می برن

که با کشاورزی و روستا سر و کار دارند به بررسی جنبه های مختلف اين مورد پرداخته و اقدامات سازنده، مانند تاسیس و راه 

ورسیت ها انجام دهند تا آنها مشتاق شوند مرتبا جهت گردش به روستا های مختلف اندازی امكانات رفاهی و آسايشی، برای ت

کنند در روستا اخلمد نیز با توجه به جاذبه های طبیعی که وجود، همه ساله گردشگران زيادی به اين روستا سفر می  سفر کنند.

م بود واحدهای اقامتی، نبود مراکز تفريحی و... باعث ولی به داليلی مانند: تفاوت فرهنگی زياد بین گردشگران و اهالی روستا، ک

به وجود آمدن دافعه هايی برای سفر به اين روستا شده است و به دلیل نبود مديريت کافی و برنامه ريزی مناسب میزان دافعه 

 را تشديد کرده است.

 

 swotنتیجه گیری جداول 

ئه راهبردها و استراتژی های توسعه گردشگری اانجام شده، به منظور ارباتوجه به اطالعات موجود در تحقیق و مطالعات میدانی 

ظرفیت ها و محدوديت های توريستی در منطقه مورد مطالعه مشخص شده و  ،swotتحلیل -روستايی و به وسیله تجزيه

 شد. بدين منظور نتايج زير ارائه شده است:  انجامراهكارهايی 

 طور عمده محدود است.به .برتری و مزيت های مناطق روستايی به دلیل تفاوت های فرهنگی بین روستايیان و گردشگران :

در بین نقاط قوت، عوامل محیطی مانند: چشم انداز های طبیعی، آبشار، رودخانه و فضاسبز مهم ترين مزيت اين روستا در .1

 بايست با تكیه بر اين عوامل بر توسعه گردشگری طبیعی افزود.آيد که میجذب و توسعه گردشگری به حساب می

 .در بین نقاط ضعف، تسهیالت و تجهیزات اقامتی، رفاهی و تفريحی در اولويت بوده است.4
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توان از اين فرصت جهت افزايش گردشگران و در نتیجه توسعه گردشگری .با توجه به نزديكی شهر مشهد به روستا اخلمد می1

 استفاده کرد.در اخلمد 

.دربین نقاط تهديد، تخريب زمین های کشاورزی، مزارع روستايی و محیط زيست روستا توسط گردشگران از مهم ترين تهديدات 1

 باشد.می
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 .11-64، خرداد و تیر، ص:11-111شماره

[2] WTTC (1996): The 1996/7 WTTC travel and tourism، Report، WTTC  ، London 

[3] Federation of nature and national parks (1993). Loving them to death: Su stainable tourism in 

Europe. FNNP report 

[4] Oneil.A.C. (2002). what globalization means for ecotourism: managing globalization impact on 

ecotourism. Available on the: www.upjournals.org 
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