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 نقش گردشگری در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری

 
 *2لیال معصومی، 1دکتر حسن اسماعیل زاده

، استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری و عضو هیات علمی گروه جغرافیای انسانی دانشگاه شهیدبهشتی  -1

(Esmaeilzadeh2000@gmail.com) 

 (l.masumi67@yahoo.com، )ه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنام -2

 

 

 

 

  چكیده
توسعه پایدار فرآیندی است که سیاست های طبیعی، اجتماعی، کالبدی، اقتصادی، مالی، تجاری، انرژی،               

ز نظر اقتصادی، سیاست های دیگر در آن طراحی شده باشد که موجب توسعه ای شود که ا یکشاورزی، صنعتی و همه 

گردشگری، در قالب مفاهیم توسعه پایدار اقتصاد  خشاجتماعی و بوم شناسی پایدار باشد.  مفاهیم توسعه ی پایدار درب

کالن، قابل تبیین است. گردشگری پایدار بر ضرورت استفاده و توسعه ی منابع گردشگری در مسیرهای سالم تاکید 

شدن  یشهرها با جهان نیو انطباق ا یشهر یها انیدر جر یاز نظر فرهنگ  ینقش مهم یشهر یمیكند . امروزه گردشگر

و  یاجتماع ،یفرصت بزرگ فرهنگ دار،یتوسعه پا عیصنا نیاز مهمتر یكیبه عنوان  یشدن شهرها دارد. گردشگر زو به رو

 یِصنعت در ساختارها نیآورد.ا یبوجود م رانیا یاز جمله کالنشهرها یجهان یکالنشهرها و مادر شهرها یبرا یاقتصاد

است؛ بر اساس  تیبا اهم اریبس رانیا یجامعه حال حاضر شهر رعصر پسامدرن د یو اقتصاد یاجتماع ،یفرهنگ ،ییفضا

 زانیاز اهداف مهم برنامه ر یكیمدرن  یحیو تفر یمراکز فراغت جادیو ا یباز جمع یامروزه گسترش فضاها ،یژگیو نیچن

با  یفیو ک یابعاد کم یبا ارتقا یشهر یاست. توسعه گردشگر یشهر یحوزه  گردشگرجامعه در  یکالنشهرها تیریمد

باشد. از عوامل اساسی در  یشهرها در عصر حاضر م ییاجرا تیریعمده مد یها تیفعال نیاز مهتر یكیحداکثر بازده 

نطقه ای به توسعه ی ایجاد تحول و دگرگونی در بخش گردشگری، مطالعه ی همه جانبه ی آثار مثبت،منفی و نگاه م

اثرات مثبت و کاهش اثرات منفی در جهت  تیتقو یبرا ارآمدک تیریو مد یزیگردشگری است. در این راستا،برنامه ر

در جامعه مدنظر است توسعه ی گردشگری در فضاهای جغرافیایی عالوه بر  یایجاد نگرشی مثبت به اثرات گردشگر

ست محیطی نیز به دنبال دارد. این آثار در صورت عدم پیگیری راهبردها، آثاراقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آثار زی

و ارزیابی های مشخص و روشن در زمینه توسعه گردشگری، دارای جنبه های تخریبی بسیاری در ابعاد  ستانداردهاا

دشگری بر محیط انسانی و طبیعی است.   برنامه ریزی گردشگری مستلزم تدوین اصولی است که توسعه ی پایدار گر

مبنای آن ها بنا نهاده شوند.  خالقیت الزم برای توسعه پایدار در زمینه گردشگری نیازمند استفاده از تخصص و تجارب 

 هرافراد در زمینه های تخصصی مختلف است؛  اصل تجربه قبلی، اصل حاکم بر توسعه پایدارگردشگری است؛  برتر بودن 

با  یشهر یگردشگر داریسعه ی پایدار گردشگری است. رقابت در جهت توسعه پاچیز در حال طبیعی، از اصول مهم در تو

 نی، همچن ازهاین نیو شهروندان در رفع ا یخصوص یمشارکت بخش ها تیجهانگردان، در کنار تقو یازهایتوجه به ارائه ن

قرار  یشهر یگردشگر ییاجرا تیریمد یزیو برنامه ر تیمورد اهم دیحوزه با نیمختلف در  ا یشیآما یبسترها جادیا

ایجاد بسترهای آمایشی مختلف در جهت توسعه پایدار گردشگری نظیر اساس راهكارها و برنامه هایی  نی. بر اردیگ

یجاد فعالیت های تفریحی و فراغتی، مهییج، پویا، ،اشهری، با توجه به حمایت های همه جانبه مدیریت گردشگری شهری

ایجاد تغییر نگرش های ،ن و مكانیكی از سوی مدیریت شهری برای جذب گردشگرشهریانعطافی، با برنامه ریزی های مدر

می توان را برای توسعه پایدار و... مسئوالن و شهروندان نسبت به گردشگران شهری، برای جذب پایدار توریسم شهری

ه با توسعه پایدار،گردشگری، و مفاهیم و دیدگاهها در رابطبا استفاده از روش توصیفی تحلیلی،در این مقاله  رائه داد.ا

ودر نهایت به برنامه و راهكارهای پیشنهادی در اهمیت گردشگری شهری و گردشگری پایدار شهری بیان شده است 
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به صورت اسنادی و کتابخانه ای نیز روش گردآوری داده ها  راستای گردشگری پایدار شهری پرداخته شده است.

 .می باشد

 

 

 پایدار،گردشگری،گردشگری شهری،گردشگری پایدار شهری توسعه کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
 ابزاری جهان، رشد به رو صنایع سریعترین از یكی به شدن تبدیل حال در گردشگری اقتصاد و گردشگری حاضر، عصر در

 از]1[.میشود قلمداد یدارپا توسعه ارکان و اشكال مفاهیم، از نیز و جهان اقتصادی ارکان ترین اصلی از ملی، درآمد ایجاد برای

 صنعت به توجه که است شده سبب اخیر های دهه در فراغت اوقات به جغرافیای رویكرد و شهرنشینی فزاینده رشد سویی،

توجه  مورد پایدار توسعه فرایند در حصول قابل هدفی عنوان به نیز و صنعت متنوعترین و عنوان بزرگترین به گردشگری

 بخش رشد ایجاد اشتغال، درآمد، اصلی منبع عنوان به را پویا صنعت این کشورها از بسیاری .گیرد قرار کشورها از بسیاری

 و مسأله صورت به شهری گردشگری اینرو امروزه از .میدانند زیربنایی ساختار توسعه و انسانی -فرهنگی تبادالت و خصوصی

 شده باعث شهرها ویژگی دیگر سوی از .است شده بزرگ در شهرهای گسترده فضایی تغییرات سبب که است مهم فعالیتی

 از پیچیدهای ترکیب شهری گردشگری که باشند چرا گردشگری گروههای سایر متفاوتتر از شهری گردشگران که است

و  کنندگان بازدید جذب در شهر کشش و توانمندی میزان و محیطی ویژگیهای پیوستن هم به از که مختلف است فعالیتهای

سان در ان مكانی و فضایی های فعالیت ترین پیچیده و مهمترین از یكی شهری، گردشگری ]2[آید می بوجود خدمات ارائه

جامعه شهری است، به نظر صاحبنظران، جهانگردی شهری یک فرصت بزرگ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای کالنشهرها و 

ری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان در ابعاد مختلف می مادر شهرهای جهانی بوجود می آورد، که این فرصت نقش بسیار موث

تواند ایفاء کند. گسترش این نوع جهانگردی مدرن در سطح توسعه محلی پایدار و در نهایت توسعه ملی عالوه بر تأمین اهداف 

همراه می آورد، اقتصادی، زیست محیطی، تعادل بخشی در گذران اوقات فراغت، تأمین سالمت جسمی و روانی که با خود به 

نقش بارزی در جذب توریسم خارجی و داخلی برای یک سیستم مدیریت شهری با برنامه ریزی پیچیده و چند وجهی را به 

 گردشگری توسعه ی جمله از توسعه، نوع هر برای بنیادین، رویكردی عنوان به ای گسترده نحو به پایداری امروزه.همراه دارد

 توسعه مخرب آثار با مقابله برای نو، مفهومی عنوان به پایدار گردشگری ومحیطی، سیسیا مباحث در و شده پذیرفته

 این در صحیحی ریزی اگربرنامه شد، قائل گردشگری برای میتوان که فراوانی مزایای وجود با ]3[ است شده مطرح گردشگری

 در و آورد خواهد وجود به را اقتصادی و یفرهنگی،اجتماع محیطی، -زیست منفی تأثیرات گردشگری توسعۀ نشود، انجام زمینه

 در این وجود با .شد خواهد مطرح نامطلوب و زیان آور فعالیت به عنوان منفعت،بلكه و سود پر فعالیتی عنوان به نه صورت، این

 ایبر راهبردهایی ارائه نیز و شود پرداخته شهری پایدار توسعه در گردشگری نقش بررسی به خواهدشد سعی حاضر پژوهش

 محیطی زیست و اجتماعی،فرهنگی اقتصادی، سود و منفعت افزایش ضمن تا گیرد؛ قرار نظر مد پایدار گردشگری توسعه

 .داد کاهش حداقل به را آن از حاصل منفی تأثیرات بتوان گردشگری، توسعه

 طرح مسئله و ضرورت تحقیق
 به کار گردشگری توسعۀ در که اساسی و روش است،امروزه مفهوم توسعه پایدار در تمام ابعاد برای ما امری ملموس  

 دولتها طریق از که است عمومی رویكرد یک امروزه پایدار گردشگری سیاست توسعۀ .است پایدار توسعۀ به شدن نایل میرود،

نظر  از و خودکفا مالی، لحاظ از و قبول قابل مدت، طوالنی در شناسی بوم لحاظ از گردشگری تا گرفته است قرار توجه مورد

توسعه گردشگری شهری با ارتقای ابعاد کمی و ]4[باشد بخش نوید و مفید محلی جوامع برای اخالقی، و اجتماعی دیدگاههای

کیفی در هر شهری از جمله کالنشهرهای ایران می تواند همراه باشد، تا از این طریق حداکثر بازده را تولید نماید، وجود 

تا زمان خروجشان، همكاری و مشارکت عرضه کنندگان خدمات شهری، تامین نیازهای  تسهیالت از زمان ورود گردشگران



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 3 

فراغتی و... همگی بیانگر ارتقاء کیفی و کمی این نوع جهانگردی در سطح توسعه پایدار محلی می باشد. بنابراین در این مقاله 

صورت پایدار چه می باشد؟، را مورد بررسی ترین راهكارهای توسعه گردشگری شهری بمبه دنبال پاسخ به این هستیم که مه

تنوع  ارز، خروج از جلوگیری ارزآوری، و درآمد ایجاد اقتصادی، توسعه جهت در دارد ضرورت ازاین رو .وارزیابی قرار دهیم

 تک اقتصاد از دایره رفت برون و نفتی درآمدهای به ایران کشور اقتصاد حد از بیش اتكاء از جلوگیری و اقتصاد به بخشی

 و تنگناها و ها فرصت شناخت با باید توأم توجه این که است بدیهی .گردد مبذول ویژه توجه گردشگری صنعت به محصولی،

 جلب جهت در سازی ظرفیت و سازی فرصت نیز و گردشگری کشور توانهای از بردادری بهره راستای در صحیح ریزی برنامه

 :میباشند ذیل شرح به میكند دنبال حاضر پژوهش که اهدافی تریناین وجود مهم با .باشد همراه گردشگران جذب و

  شهری پایدار توسعه در گردشگری نقش بررسی و مطالعه-

 پایدار شهری گردشگری توسعۀ جهت راهبردهایی و راهكارها ارائه-

 شناخت رابطه های بین توسعه پایدار،گردشگری،گردشگری شهری،گردشگری پایدار شهری-

 

 تحقیق روش

توسعه پایدار  گردشگری، تحلیلی است. ابتدا براساس روش توصیفی، به بررسی -روش تحقیق مبتنی بر روش توصیفی      

شده است. سپس به کمک روش تحلیلی، به ارائه راهكارهایی در جهت تاکید بر گردشگری پایدار شهری و گردشگری شهری 

به صورت اسنادی و کتابخانه نیز ه است و روش گردآوری داده ها برای مدیریت در جهت توسعه پایدار گردشگری اقدام گردید

 ای می باشد.
 

 مبانی نظری تحقیق

 توسعه پایدار
 

تحت   (IUCN)1طبیعی منابع از حفاظت المللی بین انجمن گزارش در 1891 سال در بار نخستین پایدار توسعه واژه

 برانتلند گزارش که« 2آینده مشترک ما»به  موسوم گزارش طریق از و شد استفاده« طبیعی منابع از حفاظت استراتژی »عنوان 

 آثار و یافت اشاعه ای گسترده طور به شده، تهیه 3 سازمان ملل توسعه و زیست محیط کمیسیون توسط و شود می نامیده نیز

 عمومی الساج نشست دومین و چهل در 1891 سال در .گذاشت جای یافته بر توسعه کشورهای در خصوصا وسیعی سیاستی

 اچ .جی خانم ریاست به و ملل سازمان نظارت تحت توسعه، و زیست محیط زمینه در کمیسیون جهانی متحد ملل سازمان

 این .معرفی میكرد را "تداوم و حفظ قابل توسعه " نوین مفهوم که نمود تسلیم " مشترک آینده " عنوان با برانتلند گزارشی

 کمیسیون توسط پایداری مفهوم اینرو از ] 5[ بود ای توسعه فعالیتهای در طبیعی و انیانس محیط شرایط برگیرنده در مفهوم

نسلهای  توانایی اینكه بدون میكند، تأمین را فعلی نسل نیازهای که توسعهای :است شده تعریف توسعه اینگونه و محیط جهانی

 .]6 [بیاندازد مخاطره به نیازهایشان تأمین در را آتی

 گردشگری
میالدی در مجله ورزشی انگلیسی اسپورت ماگزین آمده و در آن زمان این  1911نخستین بار در سال  4توریسم  واژه       

لغت  .]1[رفتلغت به معنای مسافرت به منظور تماشای آثار تاریخی و بازدید از مناظر طبیعی برای کسب لذت به کار می

شت بین مبدا و مقصد و چرخش که از یونانی به اسپانیا، فرانسه و نهایتا به توریسم از کلمه تور به معنای دور زدن، رفت و برگ

                                                 
1 International Union for Conservation of Nature 
2 Our Common future 
3 United Nation Commission on Environment and Development 

4 -  Tourism 
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کند و واژه گردنده و آن که در اقطار عالم بسیار سفر میای است فارسی به مفهوم جهاناما گردشگر واژه]9[ .انگلیس راه یافت 

گردشگر را چنین  WTOزمان جهانگردی گردشگری، معادل سیاحت در زبان عربی و توریسم در زبان فرانسه می باشد. سا

تعریف می کند:گردشگر عبارت است از مجموعه کارهایی که یک فرد در سفر و در مكانی غیر از محیط عادی خود انجام می 

دهد، این سفر بیش از یک سال طول نمی کشد و هدف سرگرمی و تفریح، استراحت، و فعالیت هایی از این قبیل است 

ی است با آثار اقتصادی بی شمار که تبعات زیست محیطی و اجتماعی فراوانی به همراه دارد و توجه کامل گردشگری فعالیت]8[

گردشگری یكی از مهمترین بخش های اقتصادی در سراسر جهان است.این ]11[به هرکدام از  اجزاء این پدیده حیاتی است 

شور های در حال توسعه و نیز کشورهای عقب مانده نیز کند بلكه برای کتمرکز نه فقط در مورد کشورهای صنعتی صدق می

. گردشگری یكی از جریانهای جهانی است که به خوبی بیانگر ترکیب امور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است ]11[صادق است

یرنده گردشگری در یک کلیت در برگ ]12[و می تواند به کشور های در حال توسعه در حل مشكالت بیكاری و فقر کمک کند

جریانی از سرمایه انسان، فرهنگ و کنش متقابل میان آنهاست که در فضاهای جغرافیایی آثار مختلفی بر جای می نهد. ایجاد 

 .]13[ت درآمد و اشتغال برای ساکنان محلی در عرضه فضا برای استفاده گردشگران یكی از این آثار اس

 توسعه پایدار شهری
 و سرزمین طرح جامع کالبدی، طرح ریزی سرزمین، آمایش زیست، محیط مه ریزیبرنا نظری چارچوب پایدار توسعه

 و ملی سطح در سرزمین از ساماندهی استفاده و هماهنگی یكپارچگی، ایجاد آنها همگی اهداف .است منطقه ای برنامه ریزی

 لذت برای تنها را شهر ایجاد ، ریشه پایدار توسعه این وجود با ]14[است. شده یاد پارامتر چهار اهداف حول در منطقه ای،

 فضا ساماندهی و ای منطقه و شهری ریزی برنامه به توجه در پایدار توسعه به رسیدن این رو، راه از .داند می شهرنشینان

 ضایعات حجم تقلیل منابع طبیعی، نگهداری آلودگی، تقلیل شامل منطقه، و شهر در پایداری سویی از]15[ .گردد می عنوان

 و جنگلی جامعه وسیله به روستا و شهر در جانداران مفید حد از بیش افزایش مصرفی، انرژی کاهش بازیافتها، افزایش شهری،

 حومه در متوسط تراکم افزایش پراکندگی، کاهش و شهری تمرکز عدم سبز، سو، مناطق دیگرو از ]16[است. شهری درختان

توسعه  اشتغال، مراکز در مساکن متنوع توسعه محلی، اشتغال ادایج ارتباطی، فواصل کاهش شهرهای کوچک، و شهری های

 کاهش و نقل عمومی و حمل متعادل، جدید اجتماع ساختمان بزرگ، شهرهای به اتكاء کاهش راستای در کوچک شهرهای

 پایدار غیر سعهتو که است، چرا پایدار گردشگری پیش نیاز پایدار بنابراین توسعۀ ]11[  .برشمرد میتوان را ای جاده ترافیک

 است پایدار گردشگری دیگر بعبارتی .دهد الشعاع قرار تحت را آن به مربوط خدمات و گردشگری محصوالت کیفیت میتواند

 وحدت گردشگران، انتظارات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، نیازهای گوناگون به پاسخ ضمن میتواند امكانات، به توجه با که

 و فقر کاهش اقتصادی، رشد به و کرده حفظ را میزبان جامعه فرهنگی تمامیت و و هویت یمحیط زیست سالمت اکولوژیكی،

 .]19[دست یابد نیز رفاه

 توسعه پایدار با استفاده از صنعت گردشگری
 بخش در پایدار ی توسعه مفاهیم بنابراین، کرد، بحث پایدار توسعه مفهوم از جدا نمیتوان را پایدار گردشگری        

 ی توسعه و ضرورت استفاده بر پایدار گردشگری .است تبیین قابل کالن، اقتصاد پایدار توسعه مفاهیم قالب در ی،گردشگر

 در و گردشگری صنعت ریزی برنامه در اکنون هم زیربنایی که . رویكرد]18[میكند. تاکید سالم مسیرهای در گردشگری منابع

 طبیعی، منابع باید پایدار، ی توسعه روش براساس .است پایدار ی توسعهبه  رسیدن رویكرد رود، می کار به توسعه انواع سایر

 مفید و سودمند کنونی جامعه برای حال، عین در و شود، حفظ آینده در مداوم برای استفاده گردشگری منابع سایر و فرهنگی

 و گردشگران تعداد سریع افزایش الدنب به گردشگری توسعه مطالعات هها در دیدگا و مفاهیم این گسترش و سطب .]21[ باشد.

 در تا شد منجر که بود جهان مختلف نقاط در ها انسان و محیط بر آن مخرب تأثیرات و انبوه گردشگری فرآیندصنعت گسترش

 گردشگری بخش در پایداری عوامل به توجه ضروت و اهمیت مختلف کشورهای صاحبنظران و کارشناسان ، 1881 دهه طول

 ناپایداری عوامل بردن بین از برای رو این از. دهند هشدار بخش این ناپایداری عوامل تعدیل یا رفع درخصوص و شوند متذکر را

 طریق از پایداری اندازه گیری و پایدار توسعه روشهای المللی، بین های موافقتنامه چارچوب در زیست محیط حفظ نیز و
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 توسعه سهم بیشترین که چرا کرد، پیدا زیادی اهمیت گردشگری تأثیرات ارزیابی و ریزی برنامه فرایند در معیارها و ها شاخص

 ی گردشگر مناطق فرهنگی الگوهای و تاریخی میراث طبیعی، محیط به که است هایی فعالیت و ها جاذبه بر متكی گردشگری

 بالطبع و جلب کنند را ن گراگردش نمیتوانند گردشگری مناطق شوند، نابود یا ضایع منابع این اگر بنابراین، .میشوند مربوط

 ]21[  .شد نخواهد موفق گردشگری صنعت

بیشتر کشورهای در حال توسعه برای توسعه متكی به الگوهایی هستند که ممكن است برای موقعیت ویژه آنها الزاما        

 بهترین رویكرد نباشد. چهار عنصر اساسی در توسعه گردشگری عبارتند از:

 رقابت اقتصادی

 زیربنایی کافی عوامل

 دسترسی کافی

 بازاریابی جهانی

به هر صورت ممكن است عناصر فوق وجود داشته باشند اما باید فراموش کرد که توسعه موفقیت آمیز صنعت گردشگری  

و توریسم واقعا به سرشت منابع توریستی وابسته است و به طور واقعی باید چیزی دیدنی،جالب و مهیج آوری وجود داشته 

 . ]22[،به همین دلیل باید جاذبه های طبیعی که بازدیدکنندگان در جستجوی آن هستند مورد ارزیابی قرار گیرند.باشد

 ]23[کند می بیان را زیر موارد شهر در گردشگری محیطی مثبت اثرات درباره هارسل

 ها زیرساخت توسعه-

محیط  دوستدار افكار ترویج و طبیعت انحامی افزایش و فرهنگی و طبیعی محیط به نسبت ساکنین آگاهی افزایش-

 .شود می محیط زوال و آلودگی مانع نهایت در که زیست

 منظورکسب به طبیعی محیط اهمیت به عمومی و دولتی مسئوالن کردن متقاعد محورِ بر حفاظتی اقدامات تشویق-

 .شده حفاظت نواحی ثرمؤ مدیریت و زیربنائی امور در گذاری سرمایه برانگیختن و گردشگری محل از درآمد

 گردشگری شهری
 اجتماعی، اقتصادی، مختلف درزمینه های و است گردشگری نوع پردرآمدترین پیشرفته، کشورهای در شهری گردشگری

 برای و میشود انجام شهری فضاهای محدوده در ازگردشگری نوع این .دارد انكارناپذیری تأثیرات غیره و اکولوژیكی فرهنگی،

 ی توسعه به دستیابی]24[ .است نیازمند تحلیلی مسنجم روشهای و تئوریها،تكنیكها به مقایسه، قابل مطالعات انجام

 جذب و گردشگری مقررات و انسانی،قوانین نیروی آموزش و ریزی برنامه سازمانی، مناسب ساختار نظیر عواملی به گردشگری

 بین هماهنگی و منسجم و توانا مدیریت یک گردشگری،وجود صنعت مناسب و پایدار توسعه ایجاد برای .است وابسته سرمایه،

 ارتقای :از عبارتند شهری پایدار گردشگری سیاستهای ترین مهم ]25[خصوصی،بسیار حائز اهمیت است. و دولتی های بخش

 اهنگیهم گردشگری؛ مقاصد تصویر و محلی فرهنگی، ویژگیهای ترویا میزبان؛ جوامع زندگی اصالح کیفیت و محلی ی توسعه

هم  و میزبان جامعه هم که زیست محیط کیفیت حفظ ساکنان؛ زندگی کیفیت و گردشگری تجارب نیازهای کیفیت بین

 در گرفتن ثبات نظر در شهری، پایدار ی توسعه به شهری برنامه ریزان و مدیران نگرشهای جلب وابسته اند؛ آن به گردشگران

 پیدا ضرورت وگردشگران میزبان جوامع اشتغال و وری بهره امنیت، برابری، اجتماعی، عدالت تمرکززدایی گذاریها؛ سیاست

 ]26[میكند.

بازار صنعت گردشگری شهری ) داخلی و خارجی( در دو دهه اخیر برای توسعه گردشگری پایدار جامعه ما بسیار با    

ن شهری متفاوت تر از سایر گروه های در واقع ویژگی های منحصر به فرد شهرها باعث این شده که گردشگرا اهمیت می باشد.

 جهانی با شهرها این انطباق و شهری های جریان در فرهنگی نظر از  گردشگری باشند. امروزه گردشگری شهری نقش مهمی

کند که  کمک شهری گردشگری شناخت در را ما تواند می گردشگری بنیادی عناصر شناخت. دارد شهرها شدن روز به و شدن

عناصر اولیه گردشگری شامل: ) اول: فعالیت هایی مانند تئاتر، سینما، برپایی نمالیشگاه ها و... دوم: مكان ها  -1» عبارتند از 

عناصر ثانویه شامل مهمان سراها،  -2قابل بازدید مانند: بوستان ها مكان های تاریخی، گنجینه ها) موزه ها(، آبشار و غیره( 
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عوامل دیگری چون اطالعات، خدمات موجود در بوستان ها، نقشه های راهنما و  -3ت. بازارها و فروشگاه ها و غذا سراها اس

گردشگری شهری یک عامل تغییر  ]2 [« اداره اطالعات برای راهنمایی گردشگران از دیگر موارد عناصر بنیادی گردشگری است.

می گردد.در واقع توریسم شهری به  دهنده فضا در مكان ها و زمان های شناخته شده برای هر شهر و کالنشهری محسوب

عنوان استفاده کننده از فضای شهری یا وزن دهی و تمرکز بر بخشی از فضای شهری می تواند به عنوان عامل مهم قابل توجه 

گردشگران از این فضا و امكانات، خدمات،تسهیالت و جاذبه های شهری بیشتر باشد،فضا و  و بررسی باشد.هر میزان که استفاده

ساختار فضای شهری به سمت گردشگری بیشتر تمایل دارد. به عبارتی ساختار فضای شهر استوار بر ساختار توریسم شهری 

جهانی می باشد، که زمینه ساز یک گردشگری شهری یكی از پدیده های جدید شهر ومتروپولیس های »بر این اساس است.

رشته از رفتارهای اجتماعی با توجه به ویژگی های شهری است. الگوی رفتاری گردشگران در شهر تابعی از الگوها ی فضای 

شهری است که به عنوان جذابیت ها، خدمات شهری و ارتباطات اجتماعی تعریف می شود. رفتار گردشگران شهری در فضای 

شود و اگربپذیریم که فضای شهری در پی تصمیمات فردی و جمعی انسان ها به طور آگاهانه یا غیر آگاهانه  شهری متجلی می

تغییر می کند، گردشگران نیز در روند فضای شهری یا تغییر آن با توجه به اهمیت و نقش آن در صنعت گردشگری نقش دارند 

شاید بیشترین تأثیر گردشگران را در فضای تاریخی شهر ببینیم؛ به و از این نقش در برنامه ریزی شهری نمی توان غافل شد. 

طوری که یكی از جاذبه های مورد توجه گردشگران فضاهای تاریخی در شهرهاست؛ فضاهایی که با توجه به بافت آن به عنوان 

بازسازی و احیاء و یا یک چالش بزرگ در جهت توسعه شهری از آن نام برده می شود و اغلب برنامه ریزان شهری در حفظ، 

 ]21[« توسعه آن با مشكل مواجه بوده اند.

 توسعه پایدار گردشگری شهری
–اقتصادی تغییر یک پایدار توسعه. است آنها از عاقالنه استفاده و منابع نگهداری سنتی معنی به پایدار توسعه عبارت       

 آن موفق کاربرد .نمی برد بین از مربوطه جوامع و اتاجتماع در را اکولوژیكی و اجتماعی سیستمهای که است اجتماعی

 مردم جانبه همه حمایت به آن بستگی سیاسی توانایی .است یكپارچه اجتماعی آموزش فرآیند و ریزی برنامه سیاست، نیازمند

 در جهانی کمیسیون . ]29[شود. می آنها اعمال خصوصی های فعالیت و اجتماعی مجامع و ها دولت طریق از و دارد

 را آتی نسلهای توانایی اینكه بدون نماید برآورده را نسل حاضر نیازهای که داند می پایدار را ای توسعه میالدی،1891سال

 و گذاری سرمایه منابع، از برداری بهره ی نحوه در تغییرات بنیادی به دیگر عبارت به اندازد. مخاطره به خود نیازهای رفع برای

 را آینده و حال موجود منابع پتانسیل که طوری به بوده صورت هماهنگ به تغییرات این که گردد می اطالق آوری فن توسعه

 ]28 [دهد. می قرار توجه مورد انسانها نیاز تأمین برای

بیشتر جنبه های اقتصادی )رشد اقتصادی( را شامل می شد و کمتر به سایر جنبه ها  1861توسعه تا قبل از دهه         

حیطی( توجه می شد. لیكن از این دهه به بعد به دنبال وضعیت خطرناک محیط طبیعی و مسائل زیست محیطی، )انسانی و م

جامعه جهانی تالش هایی را در جهت بحث و بررسی و ارائه راهكار شروع کرد که کنفرانس های منطقه ای و جهانی زیر نظر 

(، کنفرانس جنبه های 1869نفرانس بیوسفر یونسكو)پاریس،سازمان ملل از آن جمله است که مهمترین آنها عبارتند از ک

(، کنفرانس محیط 1812(، کنفرانس محیط انسانی )استكهلم،1811(، اجالس فونكس)1869اکولوژیكی توسعه )واشنگتن،

وسعه ، اتحادیه حفاظت جهانی و برنامه محیطی سازمان ملل، اصالح توسعه زیست بوم را به کار برد،اما ت1811زیست در سال 

 است فرآیندی پایدار توسعه ]31[وارد نسبت داده می شود،مطرح شد.به خانم باربارا 1811پایدار برای اولین بار در اواسط دهه 

 دیگر های سیاست ی همهو   صنعتی کشاورزی، انرژی، تجاری، مالی، اقتصادی، کالبدی، اجتماعی، طبیعی، های سیاست که

 دیگر عبارت به .باشد شناسی پایدار بوم و اجتماعی اقتصادی، نظر از که شود ای سعهتو موجب که باشد شده طراحی آن در

 که ترتیبی به است و نهادی اقتصادی تحوالت به دادن جهت و طبیعی منابع حفاظت و مدیریت معنای به پایدار توسعه

 ]31[.گردد تأمین پایدار و مستمر صورت به آینده و حال نیازهای

دار دارای مفاهیم مختلفی است.بنیاد حیات وحش،گردشگری پایدار را به عنوان گردشگری تبیین نموده گردشگری پای      

که متناسب با ظرفیت های طبیعی موجود به منظور باز تولید و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی،شناخت مشارکت محلی و 
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ند و دیدگاه اصلی این گردشگری نقش عادالنه منافع حاصل از توجه به آداب و رسوم و شیوه زندگی آنها طراحی و اجرا می شو

کارکردهای گردشگری و در بین مردم است.با توجه به مفهوم توسعه پایدار و ویژگی های کارکردی میتوان پنج عنصر زیر را 

 برای پایدار سازی گردشگری ذکر کرد.

 ل کنونی و آیندهگسترش و حفاظت از منابع طبیعی پایه برای برآوردن نیازهای نس-

 نگهداری و گسترش توان حاصلخیزی قدرت تولید منابع پایه-

 حفظ تنوع زیست محیطی از تغییرات نامطلوب محیطی اعم از فرهنگی،طبیعی،انسانی و اقتصادی-

 پیگیری برابری بین نسلی و درون نسلی و اولویت بخشی به توسعه منابع انسانی-

 ]31[منابع طبیعی ملی یا منطقه ای نگهداری از میراث فرهنگی،تاریخ و-

گردشگری و نقش آن در توسعه پایدار به صورت متداول موضوعی است که بیشترین اهمیت را دارد.تعدادی از        

مطالعات و کنفرانس هایی که موضوع آنها، گردشگری و توسعه پایدار بوده است،مفهوم و هدف نهایی در این زمینه را رهیافت 

دانسته اند.محیط پایه و اساس گردشگری است.گردشگری محیط را متاثر و شكل می دهد،زیرا اغلب فعالیت  گردشگری سبز

های گردشگری به جاذبه ها و فعالیت های مربوط به محیط طبیعی،میراث فرهنگی و تاریخ بر می گردد.گردشگرها اغلب به 

باشد و یا عالقه مند به استفاده از اماکنی هستند که  دنبال مناطقی هستند که از کیفیت زیست محیطی باالیی برخوردار

 جذاب،پاکیزه و به دور از آلودگی و شلوغی باشند.

توسعه گردشگری پایه عبارت است از:گسترش این صنعت و جذب گردشگران به کشورها با استفاده از منابع موجود         

ی و فرهنگی، ضوابط قانونی جامعه و همچنین انتظارات به گونه ای که ضمن پاسخ دادن به نیازهای اقتصادی،اجتماع

گردشگران،بتوان وحدت و یكپارچگی، هویت فرهنگی و سالمت محیط زیست،رشد اقتصادی و رفاه مردم و میهمانان آن را به 

 ]32[گونه ای متوازن و پیوسته تامین کرد.

به صورت پایدار توسعه یابد،آنگاه می تواند حفظ  یكی از منافع مهم توریست آن است که اگر به نحو شایسته ای و      

منابع طبیعی و فرهنگی منطقه را توجیه و جبران نماید. از این رو توریسم می تواند ابزار محلی برای حفظ برخی مناطق قلمداد 

 برخوردارند.شود.مناطقی که در صورت نبود این ابزار،از توان محدودی برای تحقق اهداف به حفظ و نگهداری محیط زیست 

رعایت  زیست، محیط آثار از کلیدی اطالعاتی که است مادی غیر و مادی اقدامات بیانگر محیطی زیست پایداری       

اقدامهای  وری بهره و اثربخشی از تعاریفی ی دهنده نشان و آورد می فراهم سازمانی سیستمهای و ذینفعان روابط مقررات،

 شیوه و دهد می قرار تأکید مورد را برمحیط طرح منفی و مثبت آثار ارزیابی، نوع ینا]33[است  زیست محیط در گرفته صورت

 عوامل شناخت طریق از تا برند می کار به محیطی های فعالیت عمده آثار تحلیل و توصیف برای متخصصان که است ای

 ، جامعه برای ای منطقه نگهداشت ظرفیت هزمین این در کید تأ مورد موضوع .برسانند حداقل به را آثار منفی محیطی، اثرگذار

 برنامه منطقه، یک در مشخص طور به پسماندی ی تصفیه   و خروج و منابع مصرف میزان حداکثر صورت به که است انسانی

 می پایدار زیستی، وری بهره و اکولوژیكی وحدت بریكپارچگی، تصاعدی رساندن آسیب زدن، لطمه بدون معین ریزی

 با زیست محیط در پروژه از مستقیم تاثیرات ارزیابی شامل زیست محیطی پایداری (. ارزیابی18:1392مكار،:ه و ماند.)بدری

 سه گرو در گردشگری پایدار ی توسعه تحقق ]34[ است. محیطی زیانبار زیست آثار کاهش برای تالش و جایگزینها به توجه

 که است پایدار هنگامی توسعه که است باور این بر اول نگرش .است مساوات گرا و نگر آینده گرا، کل و نگر جانبه همه رویكرد

 و میزبان ی جامعه گردشگران، کنونی احتیاجات برآورد دوم، رویكرد در مالحظه گردد. اکولوژیک و اقتصادی سیاسی، بستر در

 درون مساوات سوم، كردروی در .است مطرح آیندگان برای برابر های فرصت حفظ و زیست محیط از  محافظت آن موازات به

 ریزی برنامه در اکنون هم زیربنایی که رویكرد ]19[.نظراست مورد منابع و داده ها امكانات، از استفاده در نسلی فرا و نسلی

 ی توسعه روش براساس .است پایدار ی به توسعه رسیدن رویكرد رود، می کار به توسعه انواع سایر در و گردشگری صنعت

 برای حال، عین در و شود، حفظ آینده در مداوم برای استفاده گردشگری منابع سایر و فرهنگی طبیعی، ابعمن باید پایدار،

 گردشگری پایدار ی توسعه که است اصولی تدوین مستلزم گردشگری ریزی برنامه. ] 21[باشد. مفید و سودمند کنونی جامعه
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 از و اقتصادی است های فعالیت سایر بر آثاری دارای که است اقتصادی بخش یک گردشگری  شوند. نهاده بنا ها آن مبنای بر

 در افراد تجارب و از تخصص استفاده نیازمند گردشگری زمینه در پایدار توسعه برای الزم خالقیت  پذیرد؛ می تأثیر نیز ها آن

 حال در چیز هر بودن ربرت  است؛ پایدارگردشگری توسعه بر حاکم اصل قبلی، تجربه اصل  است؛ مختلف تخصصی های زمینه

 بر عالوه جغرافیایی فضاهای در گردشگری ی توسعه .]35[ است. گردشگری پایدار ی توسعه در مهم اصول از طبیعی،

 استانداردها پیگیری راهبردها، عدم صورت در آثار این دارد. دنبال به نیز محیطی زیست آثار فرهنگی، و اجتماعی آثاراقتصادی،

 و انسانی محیط ابعاد در تخریبی بسیاری های جنبه دارای گردشگری، توسعه زمینه در روشن و مشخص های ارزیابی و

 پدیده این مطلوب نا های جنبه به پرداختن مانع از نباید گردشگری فواید به توجه محیطی زیست دیدگاه از .است طبیعی

 که این وجود با که دارد آن از نشان وسعه،ت حال در بر کشورهای گردشگری تأثیر مورد در ملل سازمان گردد.مطالعات

 بخشیده قوت مختلف کشورهای بین را فرهنگی مبادالت و گردیده کشورهای میزبان اقتصادی شكوفایی موجب گردشگری

 گردشگری توسعه ی به . دستیابی]36[است . شده نیز محیطی زیست و اجتماعی های موجب خلل دیگر، طرف از ولی است؛

 سرمایه، جذب و گردشگری مقررات و ،قوانین انسانی نیروی آموزش و ریزی برنامه سازمانی، مناسب ساختار نظیر عواملی به

 بخش بین هماهنگی و منسجم و توانا مدیریت یک ،وجود گردشگری صنعت مناسب و ار پاید توسعه ایجاد برای .است وابسته

 .]25 [است. اهمیت حائز بسیار خصوصی، و دولتی های

 شكل را گردشگری ی توسعه ها، آن بین تعامل و مدیریت و دارند نقش ی گردشگری توسعه در شماری بی ؤثرم عواملی

 این1 شكل مقصد، های ویژگی و منطقه مردم گردشگران، :از عبارتند گردشگری صنعت ی در توسعه اصلی عامل سه دهد می

 .]31[دهد.  می را نشان عوامل

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 گردشگری توسعه در اصلی لعوام-1شكل

 

 
 

 بحث و نتیجه گیری
 و حفاظت نگهداری و حال زمان در میزبان نواحی و گردشگران کنونی نیازهای بازبینی گردشگری پایدار توسعه      

 شود حفاظت زیست محیط هم یعنی یابد، توسعه پایدار ای شیوه به تا است آن دنبال به اکوتوریسم .است آینده برای فرصتها

  .گیرد صورت منطقه در اقتصادی و توسعه اجتماعی هم

 منطقه نگاه و مثبت،منفی آثار ی جانبه همه ی مطالعه گردشگری، بخش در دگرگونی و تحول ایجاد در اساسی عوامل از

 در منفی اثرات کاهش و مثبت راستا،برنامه ریزی و مدیریت کارآمد برای تقویت اثرات این در .است گردشگری ی توسعه به ای

 در گردشگری، های فعالیت چشمگیر آثار دلیل به امروزه اثرات گردشگری در جامعه مدنظر است. به مثبت نگرشی ایجاد جهت

 اقتصادی اجزای بر گردشگری توسعه .است شده معطوف ها فعالیت از این بخش به ای ویژه توجه گردشگران، پذیرنده مناطق

 دستیابی برای .هستند توجه مورد تر بیش گردشگری، های توان دارای مناطقی و است جامعه اثرگذار فرهنگی و اجتماعی –

 مردم منطقه

 میزبانان

 ویژگی های

 مقصد
   

 گردشگران

 مهمانان
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 برنامه بدون گردشگری توسعه است الزامی سطوح تمام در برنامه ریزی گردشگری، ی توسعه و درمدیریت موفقیت به

 جامعه میزبان برای حیطیم و اقتصادی، اجتماعی، مشكالت و مسائل باعث این و داشت، نخواهد بر در را ریزی،موفقیتی

 منافع از که زمینه،سازمانهایی این در ریزی برنامه و پایدارشهری گردشگری مدیریت ی توسعه برای گردد می پیشنهاد .میشود

 ارائه و رفاه برای را خود ازگردشگری حاصل درآمدهای از بخشی و داشته مشارکت تر بیش می شوند بهره مند گردشگری

 ها، سازمان تمامی مشارکت نیازمند امر این .ایفا نمایند پایدار توسعه در مؤثری نقش تا دهند اختصاص گردشگران به خدمات

 .است زمینه این در گردشگری ریزان وبرنامه مدیران و دولتی غیر یا و دولتی نهادهای و ادارات

 راهكارها و پیشنهادات
شهر و حومه شهر با مشارکت بخش خصوصی و حكومتی تأسیس و بازسازی مجموعه های گردشگری، تفریحی در حوزه  -

 .یا دولتی

 .ارائه نیازمندی های متنوع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، خدماتی به گردشگران در قالب شیوه های متنوع اطالع رسانی-

یریت ایجاد بسترهای آمایشی مختلف در جهت توسعه پایدار گردشگری شهری، با توجه به حمایت های همه جانبه مد-

 .گردشگری شهری

ایجاد فعالیت های تفریحی و فراغتی، مهییج، پویا، انعطافی، با برنامه ریزی های مدرن و مكانیكی از سوی مدیریت شهری -

 .برای جذب گردشگرشهری

 .ایجاد تغییر نگرش های مسئوالن و شهروندان نسبت به گردشگران شهری، برای جذب پایدار توریسم شهری-

فعالیتهای فرهنگی  -انجمن ها و سازمان های مردم نهاد در قالب ارائه دستاوردها -کت بخش خصوصیحمایت از مشار

 محلی به گردشگر شهری

 تهیه و اجرای طرح های جامع برای توسعه گردشگری شهری.-

 بررسی و تحلیل ظرفیت تحمل گردشگری شهری در برنامه ریزی های گردشگری-

لتی،بخش عمومی و خصوصی در رابطه با ظرفیت های گردشگری شهری برای حفاظت ایجاد آگاهی در بین مسئولین دو-

 از میراث فرهنگی و تاریخی
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