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چکیده
طبیعت زیبا و متفاوت با وجود حیوانات و پرندگانی زیبا وجود دریاچه های مصنوعی زیبا  ،هوای پاکیزه و عااری از لواودگی زماین
پوشیده از گیاهان و درختان  ،مناظر چشم نواز و دیدنی  ،همچنین لسودگی و لرامش در منطقه ای در حاشیه شاهر کاه باه سامت
مدرن شدن پیش می رود و همچنین عدم جذب توریست و اوودگی های محیط زیستی ،اهتمام سازمانهای دووتی از جمله ایرانگردی
و جهانگردی و حفاظت از محیط زیست مطاوعه و ساماندهی این سایت  ،همه و همه ضرورت اجارای یاط طارن مناسا

در بخاش

اکوتوریسم و گردشگری را تائید می کند.در این راستا تبیین اصول طراحی مجموعه های گردشگری با رویکرد اکوتوریسم به ساوی
معماری دانش بنیان بعنوان موضوع این پروژه انتخاب و مطاوعات لن شامل بخش های زیر است .ابتدا به صنعت جاذبههای گردشگری
وگردشگری محیطی یا اکوتوریسم  ،اهمیت گردشگری و جاذبه های توریستی کشور و پرداخته شده است .در بخش بعد  ،سعی شده
است با بررسی مفهوم اکوتوریسم  ،گردشگری،پایداری  ،فاکتورهای مورد نیاز در بررسی تقاضای تفریحای و مجتما گردشاگری ،
عوامل موثر بر تقاضای تفریح  ،تفرج گاههای موجود که شامل تفرجگاههای طبیعی و تفریحگاه های ساخته دست انسان بررسی می
گردد .

کلمات کلیدی
مجموعه ی گردشگری  ،توسعه معماری دانش بنیان  ،اکوتوریسم ،ساختارمناسب ،دریاچه ولشت .

 -1مقدمه
یکی از زمینه های حرکت از اقتصاد متکی به نفت به اقتصاد غیر نفتی،
تغییر ساختار اقتصادی کشورر اسوت ب بورای چنوین تغییوری ،نگور
یکپارچه در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،حقرقی بمدیریتی ضربری به نظر
می رسد تا با شناخت عمیق امکانات ب تنگناهای (ظرفیتهای) کشرر از

یک سر ب شناخت تجربیات جهان در مررد شویره هوای تنور بششوی
اقتصادی ب ربابط بین الملل ب بازارهای جهوانی – منطقوه ای از سوری
دیگر ،بتراند به تصمیم گیوری هوای خردمندانوه در چهوارچرق قوانرن
اساسی کشرر ب با حفظ عزتمندی دسوت یابود ب در ایون میوان اطوع
رسانی به مرقع علمی ب فرهنگی از طریق انتشار تجربیوات جهوان موی
تران تسهیل کننده این مهم باشد تا با شکستن انحصار اطععات علمی،
فرهنگ تنر بششی در اقتصاد را ترسعه دهد .یکی از عرصه های تنور
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بششی اقتصاد کشرر با ترجه به گرنه گوی محیطوی ب مزیتهوای نسو ی
مرجرد ،گردشگری است .گردشگری امربز در اغلو کشوررهای جهوان
بریژه جهان اسعم ،کلید اقتصاد بشمار می ربد ،توا جوایی کوه در ایون
کشررها گردشگری بیش از سایر برنامه هوای ترسوعه در ابلریوت قورار
گرفته است.
تنر بششی به اقتصاد ،باال بردن شاخص های ترسعه انسوانی ،افوزایش
بهره بری ب کارآمدی نیربی انسانی ،اشوتغا زایوی تعامول فرهنگهوا ب
حفظ محیط زیست ب در مجمر ترسعه پایدار از دغدغوه هوای جهوان
امربز است که هر یک از کشررها در سطحی از ترسعه در تع هستند
که پاسخ الزم به آنرا بیابند .در این میان کشررهایی که به تنر بششی
اقتصاد ربی آبرده اند ب می خراهنود خورد را از اقتصواد توک پایوه ای
برهانند در جسوتجری شوناخت مزیتهوا هسوتند .یکوی از ایون مزیتهوا
گردشگری است که اغلو کشوررها بوریژه کشوررهایی کوه بوه لحوا
مرقعیت مکانی از این مزیت برخورردار هسوتند ،آن را در برناموه هوای
ترسعه ملی خرد گنجانده اند تا از این طریق بترانند فرآیند ترسعه ملی
خرد را تکامل بششند.ععبه بر مرارد فرق نیاز به ایجاد فضاهای ط یعی
برای مراجعه کننده ،شناخت بایجاد زیور سواخت هوای مناسو موررد
ترجه قرار میگیرد .در این میان کشرر ایران ب استان مازنودران نیوز بوه
لحا مرقعیت مکانی ب داشتن عناصر مهم جذق گرشگری چرن مناظر
ط یعی،آثار باستانی ،تمدن ریشه دار باید در تع باشد از اقتصاد توک
پایه به سمت اقتصواد متنور ب بوا ث وات حرکوت نمایود .بودبن شوک
دستیابی به چنین اهدافی مستلزم شناخت فرآینود گردشوگری (ط قوه
بندی ،ربیکردهاب آثار اجتماعی ،فرهنگی ب زیست محیطی ب اقتصوادی
ب  ).....می باشد تا با یک پشترانه علمی ب آگاهی از آثار مث وت ب منفوی
این پدیده در جهان ب ایران ،به انتشاق آگاهانه یک راه رد منطقی باقع
گرا ترام با برناموه ریوزی ب مودیریت صوحیح گردشوگری در چوارچرق
فرآیند ترسعه همه جان ه ب پایدار دست یابد.
امید است که با انتشاق این مرضور گوامی کرچوک در جهوت ترسوعه
صنعت گردشگری باکرترریسم ب اکر لرژی در ایون منطقوه ازسورزمین
ایران برداشته شرد.
-2تعریف طرح
 جاذبههاي گردشگريبه طرر کلی جاذبههای گردشگری را می تران به دب گوربه اصولی یکوی
جاذبههای ط یعی ب خدادادی ب دیگر جاذبوههوای دسوت سواز بشوری
تقسیم بندی نمرد .جاذبه های ط یعی شامل موراردی از ق یول چشوم
اندازها ،آق بهرا ،فضای س ز،جنگل ها بحیوات بحوش موی گوردد .در
عرض جاذبه های دست سازبشر یوا محصور تواریخ ب فرهنوگ بشوری

هستند ب یا جاذبه های مصونرعی از ق یول پوار هوای مرضورعی ،بوا
بحشها ب مجمرعههای تفریحی می باشند.
-3اهداف طرح
"اهداف تحقق شامل اهوداف طورک کوه بوه دب بشوشا اهوداف کلوی ب
اختصاص تأمین می گردد ،می باشد.
"هدف کلی ایجاد مجمرعه ترریستی ب تفریحی در منطقوه موررد نظور
است.
"اهداف کلی شاملا
 حفظ ب اعتعی طرک تأکید ب تأیید فرم ط یعی محیط"اهداف اختصاصی شاملا
 ایجاد مراکز مشتلف عملکردی به منظرر ارائه خدمات بهینه تفریحی تشدید نقش استراحتگاهی ب اقامتی محیط ایجاد کانرن ب قط هایی که جهت گذران ابقات فراغت مناس مویباشد.
 ایجاد بستر جهت جذق ترریست ب جهانگرد در منطقه -4اهمیت و ضرورت پژوهش
گستر صنعت گردشگری در مکان هایی کوه پتانسویل بوالقره جوذق
گردشگر رادارند میتراند به عنران ابزاری کارآمد در جهت رشد بترسعه
همه جان ه جرامع میزبان به کار گرفته شرد .بجرد جاذبوه یوک عنصور
الزم ب نه کوافی در جهوت رشدبترسوعه صونعت گردشوگری محسورق
می شرد ،زیرا ترسعه صنعت گردشگری درهر منطقه نیازمند شناسوایی
دقیووق محوودبده ،ارائووه خوودمات ب تسووهیعت مرردنیوواز گردشووگران ب
نیزمعرفووی درجهووت جووذق گردشووگران موویباشوود .رشوودب گسووتر
گردشگری منافع متعددی برای جرامع میزبان به همراه دارد که یکی از
آنه ا منافع اقتصادی است .گردشگری ازمهمترین فعالیوتهوای انسوانی
معاصر است که همراه با به بجورد آبردن تغییورات شوگرف درسویمای
زمین ،ابضا سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،منش ب رب زندگی انسوانها
را دگرگرن میسازد (محعتی 1380ا  .) 13صنعت گردشگری آنچنوان
درترسعه اقتصادی ،اجتماعی کشررها اهمیت داردکه اقتصاد دانان آن را
صووادرات نووامرئی نامیوودهانوود (رضوورانی 1374ا .)8مطالعووه سووازمان
جهانگردی گردشگری نشان موی دهود کوه یوک دالر درآمود مسوتقیم
گردشگری  4/3نس ت به صونعت ،افوزایش ارز پیودا خراهود کورد.
اشتغا افزایش یافته به بسیله گردشگری به افزایش  5فرصوت شوغلی
منجوور خراهوود شوود ( .) 84: 2008 ,Binبشووش بسوویار مهمووی از
فعالیت های جهانگردی دردنیا م تنی بر بهره مند شدن از ط یعت است
که امربزه گردشگری ط یعی نام گرفته است .در فعالیتهای مربرط به
گردشگری ط یعی افراد یا گربه های جهانگرد با هودف بهوره گیوری از

نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
 ،3اردیبهشت ماه ،1396 ،تهران ،ایران
زی اییهای ط یعی بجلره های حیرت انگیز خلقت ؛ به رشوته کرههوای
مرتفع ،کرهستانها ،کرهپایهها ،جنگلها ،صحراها بدریاهای عمیق سفر
میکنند .سفرمیلیرن ها گردشگر ط یعی که ممکن است به دن ا دیدار
از گیاهان ،جانرران بیا انجام بررسی های اکرلورژیکی ،مطالعوات زموین
شناسی ،معدن ب مشابه آن باشد ب یا با هودف دیودار ازربسوتاهای جوا
گرفته در دبر دست ترین مناطق ب تماس با مردمان ساکن در دهکدهها
ب شرکت درمراسم عرفی آنان صررت میگیرد ،آثار اقتصادی اجتماعی ب
فرهنگی فرابان از خرد به جای گذاشوته اسوت .ایجاداشوتغا بترسوعه
منطقه ای از آثارمهمی است که ترسعه گردشگری ط یعوی بوه هموراه
آبرده است (فرج زاده اصل1387 ،ا .) 36
غنای جاذبه های ایران باان رهی از یادمانهای تاریشی ب میراث فرهنگی
ب ط یعی بر جا مانده از دبره های مشتلف ،س شوده اسوت کوه ایون
سرزمین را جهانی در یک مرز بنامند .با این حا داشتههای گردشگری
ط یعووی ایووران مجمرعووه ای گسووترده ازمنووابع پراکنووده ،ث ووت نشووده
بدربسوویاری از موورارد رببووه نووابردی رادر بوور میگیوورد .بررسوویهووای
جغرافیایی ط یعی بنیز امکوان سونجی هور کودام از جاذبوههوای بورم
شناختی قابل سرمایه گذاری درایران بیانگر این است که در کشوررمان
گردشگری ط یعی یک من ع اقتصادی کم نظیر خاص ،بسیار متصورر ب
ال ته رها شده به حا خرد است (اک وری 1387ا  .) 135تاسیسوات ب
تجهیزات مررد نیاز گردشگران نیازمنود اسوتقرار در مکوانی اسوت کوه
بتراند به بهترین بجه خدمات مرردنیاز گردشوگران را فوراهم آبرد ب در
عین حا مکانی مناس از نظر معیارهای مکان یوابی محسورق شورد.
بنابراین در این پژبهش سعی شده است تا بهترین مکوان در محودبده
مرردمطالعه که برای ایجاددهکده گردشگری مناس اسوت ،شناسوایی
گردد.
 -5گردشگري محیطی یا اکوتوریسم:
اکرترریسم معاد ط یعت گردی است جاذبوههوایی کوه بوه نورعی بوا
ط یعت در ارت اط هستند مانندا کرهنرردی
 -1-5گردشگري سبز:
هر چند که دربرخی کشررها باژه گردشگری سو ز بوه گردشوگری در
ییعقات خر آق ب هرا اطعق میشرد اما اغل برای ترصیف انراعی از
گردشگری به کار می ربد که بیشتر باانگیزه دبستداری ازمحیط زیسوت
صررت میگیرد تاگردشگری ان ره ب به عنران یک شیره بازاریابی به کار
می ربد که دبستی با محویط زیسوت را پیشونهاد میکنود ب بوه صوررت
گسترده با گردشگری جوایگزین ب گردشوگری مسوربالنه بگردشوگری
جدید هم معنی است.
 -2-5گردشگري کشاورزي یا اگویتوریسم

گردشگران مدتی را برای گذرانودن تعطویعت در ربسوتا یوا مزرعوه بوا
خانراده کشابرزان سپری می کنندباز محصورالت کشوابرزی باز اقاموت
گاه های آنان استفاده می کننود (معابنوت گردشوگری سوازمان میوراث
فرهنگی ،صنایع دستی ب گردشگری 1385ا .) 19-20
 -8گردشگري مزرعه یا فارم توریسم
به بررسی ب معرفوی گردشوگری ربسوتایی بوه عنوران نهوادی بیوژه در
سازمانها میپردازند تا آن را به شورکتهوای کشوابرزی ارت واط دهود
(بقائی بدیگران 1384ا .) 2
 -9اهمیت گردشگري
صنعت گردشگری ععبه بر تقریت بنیه اقتصادی کشورر موی ترانود بور
ربند کاهش بی تعادلی های منطقه ای ب ارتقای ،شاخصهای ترسعه در
مناطق غیر برخرردار ،ترسعه اقتصادی در سطرک ملی ،منطقه ای ایجاد
تنر بدگرگرنی در ساختار اقتصادی مناطق در سطرک منطقه ای ببوه
بیژه محلی ب ث ات اقتصوادی در سوطح کوعن نقوش مورثر ایفوا کنود.
گردشگری در تنر ب غنا بششیدن به اقتصاد محلی حائز اهمیت اسوت.
برای ترلیدات محلی اعم از صونایع دسوتی ب یوا محصورالت کشوابرزی
جهت ارتزاق گرد شگری بازارهای جدید ایجاد می کندب ععبه بر آن در
به رد کیفیت فورابرده هوای کشوابرزی ب صونایع دسوتی نیزمورثر موی
باشدرشد ب گستر مشاغل کرچک ،افزایش قدرت خرید جامعه میزان
از دیگر ره آبردهای اقتصادی این فعالیت اسوت .پوگ گردشوگری بوه
عنران صنعت پریا ب کاره گربه موی ترانود نقوش ارزنوده ای در ترسوعه
پایدار کشرر داشته باشد.
 -3-5آثار مثبت بر گردشگري:
اثر گردشگری درارتقای فرهنگ ربحی -معنری مسافر










پند آمرختن از تاریخ منطقه
آمرختن دانش بمعرفت
تقریت آداق برسرم ب سنن ملی
تاثیر گردشگری درمنش برب

زندگی مردم

تاثیر گردشگری در ربنق صنایع دستی
گردشگری ابزاری برای ترسعه مناطق فقیر
گردشگری عامل زنده نگه داشتن سنتها ب آداق ب رسرم
گردشگری عامل حفظ آثار تاریشی ب اصالتهای قرمی

 -6توسعه پایدار گردشگري
در سا کنرنی ترسعه پایدار به عنوران ربشوی توازه مطورک اسوت کوه
جرامع میترانند بدان بسیله درباره سطح زنودگی ،عودالت اجتمواعی ب
حفظ منابع بیندیشند.
هدفها ببیژگیهای گردشگری پایدار ع ارت هستندازا
-1به رد کیفیت زندگی جامعه میزبان
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-2رعایت برابری یا مسابات بین دب نسل ب در دربن یک نسل
-3حفظ کیفیت محیط زیست از طریق حفظ سیستم زیست محیطی
-4حفظ یکپارچگی ب انسجام فرهنگی ب هم ستگی بین جرامع
-5ایجادتسوهیعت بامکانوات بوه گرنوه ای کوه دیدارکننودگان بتراننوود
تجربههای ارزشمندی کس کنند.
 -7مجتمع گردشگري
به مجمرعه ای از تاسیسوات اقوامتی ،پوذیرایی ،تفریحوی ،تفرجگواهی ب
برزشی گفته می شرد که دارای تاسیسات متنر برده بمهمانوان ضومن
اقامت در آنها می ترانند ازخدمات جان ی دیگری که در آنها بجورد دارد
استفاده کنند تاسیسات اقامتی در مجتمعهای گردشگری متنر اسوت
ب میترانند به صررت اتاق ،بیع ،آپارتمان ،کمپینگ ،محل پار کاربان
یا اتاقهای بسیار که بااترم یل ید کشیده می شرند ،باشد]2[ .
 -8اثرات گردشگري
گردشووگری درمحیطووی صووررت موویگیوورد کووه متشووکل از انسووان ب
بیژگی های ط یعی است محیط انسانی متشکل از عرامول بفراینودهای
اقتصادی ،اجتماعی ب فرهنگی است .محویط ط یعوی نیوز از گیاهوان،
جانرران ب زیست گاههایشان تشکیل میشرد بوااین حوا شوایان ذکور
است که در باقع محیط انسانی ب محیط ط یعوی درهوم آمیشتوهانود ب
فعالیت انسانی هم بر محیط ط یعی اثر میگذارد ب ازآن اثر میپذیرد.
گردشگری میتراند به عنران شکلی با اهمیوت از فعالیوتهوای انسوانی
اثرات قابل ترجهی داشته باشد این اثرات در منطقه ی مقصد جایی که
گردشگران بامحیط محلی ،اقتصاد ،فرهنگ ب جامعه تعامل دارند بسیار
مشهرد است .از این رب می تران به طورر مرسورم اثورات گردشوگری را
تحت عنابین اثرات اجتماعی ،فرهنگوی ب اقتصوادی بزیسوت محیطوی
مررد بررسوی قورار داد .در حقیقوت مسوائل گردشوگری عمرموا چنود
جان ه اند ب غال ا دارای مجمرعه ای از ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،زیسوت
محیطی هستند ببنابراین هنگام بررسی هر یک از انرا اثرات بایود بوه
خاطر داشت که این اثرات چند جان ه اند ب تقسیم بندی آنهوا آن طورر
که غال ا نشان داده شده آسان نیست به بیان دیگور نموی توران اثورات
گردشگری را به سادگی صرفا تحوت عنوران اثورات اجتمواعی ،زیسوت
محیطی یا اقتصادی ط قه بندی کرد بلکه این اثرات گرایش به داشوتن
ابعاد به هم پیرستهی بسیاری دارند []3
احتماال اثرات گردشگری در طر زمان ب با ترسوعه ی منواطق مقصود
تغییر میکنند (باتلر )1980ط ق نظر با  1997عرامل کلیدی سوهیم
در اثوورات ع ارتنوود از انوور فعالیووتهووای گردشووگری صووررت گرفتووه،
بیژگی های جامعه ی میزبان در منطقه ی مقصد ب ماهیت تعامول بوین
دیدار کنندگان ب ساکنین .دیریسورن  1996طیوف مشوابهی از اثورات
ارائه داده ب همچنین اهمیت زمان ب مکان را در اثرات گردشگری لحا

نمرده است .دیریسرن  1996با تاکید بر اهمیت کجا ب چه بقت مدعی
بردکه این مرارد اثرات گردشگری را از اثرات سایر بششهوای صونعتی
جدا می سازد .بی درارت اط با فضای گردشگری اظهار داشت که ترلید
ب مصرف گردشگری بر خعف بسیاری از فعالیتهای صونعتی دیگور در
یک مکان صررت می گیرداین بدان معناست کوه گردشوگر محصور را
درمقصد گردشگری به مصرف می رساند بنوابراین اثورات گردشوگری از
نظر فضایی عمدتا در مقصد گردشگری متمرکزند.
به نظر دیریسرن1996به دلیل فصولی بوردن فعالیوتهوای گردشوگری
اثرات گردشگری درزمان های خاصی ازشدت بیشتری برخرردار هستند
فصلی بردن به طرر عمده نتیجه ی دب عامل مهم استا اقلیم ب دبره ی
تعطوویعت (برتوورن 19920 ،ب دیریسوورن  .)1996از آن جووا کووه اقلوویم
برمنابع مهم گردشگری مانند ساعات تابش نرر خررشید یا میزان بار
برف در سا های خاصی از سا کنتر دارد عامل مهمی در گردشگری
محسوورق موویشوورد .ترانووایی گردشووگران در بازدیوود از مقصوودهووای
گردشگری در زمان های خاصی از سا مثل تعطیعت مودارس /سواالنه
نیز میتراند عامل فصلی شدن فعالیتهای گردشگری باشد]4[ .
گردشگری برخرد گردشگران نیز اثراتی دارد .این اثرات را میتوران در
رفتارآنها در مقاصد گردشگری معحظه نمرد .همچنوین ممکون اسوت
این اثرات زمانی که دیدار کننده از سوفر خورد مراجعوت نمورده اسوت
نمایان می شرد برای مثا امکان دارد تجربیات گردشگران بور تصومیم
آینده ی آنها در بازدید از مقصد اثر بگوذارد .درایون صوررت برخوی از
تجربیات درخرد مقصد کسو مویشورند اگرچوه تفکور در مرردآنهوا ب
اثراتشان درانتشاق های گردشگری آن می تراند در محل دیگری صررت
بگیرد (میسرن .) 2000
 -9اکوتوریسم
اکرترریسم از ترکی دب باژه ی اکرلرژی بترریسم تشکیل شوده اسوت
در سطح بین الملل اکرترریسم به عنران مفهرمی که ریشه در حفاظوت
منابع ط یعی بآرمانهای ترسعه ی پایدار دارد مطرک شده است انجمن
بین المللی اکرترریسم  TIESاکرترریسم را این گرنه تعریوف مویکنود
سفر مسئرالنه به عرصه های ط یعی که اهداف عمده ی آن حفاظوت از
منابع زیست محیطوی ب ارتقوای سوطح زنودگی جراموع محلوی اسوت
(سلطان زاده 1385ا ]6[ ) 1
اکرترریسم به عنران الگری فضایی گردشوگری در ط یعوت میترانودآثار
مث ت فرابانی در این مناطق بر جای گذارد این الگری گردشوگری کوه
هدف آن ترسعه صنعت گردشگری بدبن لطمه زدن به محویط زیسوت
است (منصرری 1381ا  ) 38در قرن بیسوت بیکوم از چنوان اهمیتوی
برخرردر می شرد که سازمان ملل متحد سا  2002را سا بین المللی
اکرترریسم ب قرن حاضر را قرن اکرترریسم معرفی میکند.
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اکرترریسم یا ط یعت گردی گرنه ای از جهانگردی است که رب به رشد
داردب افرادی را که اززندگی در شهرهای شلر بوه سوتره آمودهانود بوه
سری خرد جذق میکند (حافظ نیا برمضانی دارابی 1382ا .)48
گردشگری درط یعت یا اکرترریسم در برگیرنده ی تمام مسافرتهایی
است که به منظورر لوذت بوردن از ط یعوت انجوام میگیرنود بدر آنهوا
حفاظووت از محوویط زیسووت بپایووداری جاذبووههووای ط یعووی اهمیووت
بسیارداردهم چنین افزایش در آمود ب اشوتغا یوا بوه طوررکلی سوطح
رفاهی جامعه ی محلی نیز مد نظر اسوت (سوقایی ب ع وداللهی 1382ا
]7[ .) 34
اکرترریسم شکلی از ترسعه ی جهانگردی اسوت کوه فرصوتهوای بوی
نظیری را برای ادغام ترسعه با جهانگردی ،مودیریت منوابع ،بمودیریت
نراحی حفاظت شده در بسیاری از نقاط فوراهم مویسوازد .بوه ع وارت
مششص تر ،جهانگردی درنراحی ط یعی دست نشررده اسوت کوه هوم
برای جرامع ب فرهنگهای محلی سردمند است بهم تجربه ای مفیود ب
آمرزنده برای جهانگردان محسرق میشورد عموع شوکلی ازجهوانگردی
پایدار است اما به محیطهای ربستایی بابستگی دارد بوه هموین سو
زیر مجمرعه ی جهانگردی ربستایی به حساق میآید ال ته نموی توران
گفت که هرنر جهانگردی ربستایی جهانگردی برم زیستی است.
 -1-9اکوتوریسم پایدار
ترریسمی که از نظر اکرلرژیکی پایدار باشود یعنوی بوه نیازهوای فعلوی
اکرترریست ها پاسخ دهد به حفظ ب بسط فرصتهای اکرترریستی برای
آینده بپردازد ببه جای صدمه زدن بوه اکرلورژی درجهوت پایوداری آن
تع برزد اکرترریسم پایدار خرانده میشرد.
دراکرترریسم پایدار ،انگیوزه ی اصولی مسوافرت بوه ط یعوت دیودار از
جذابیت های ط یعی یک منطقه شامل بیژگی های فیزیکوی ب فرهنوگ
برمی است .اکرترریست پگ از مشاهده ی جذابیتهوا بودبن ایون کوه
خللی در آنها باردآبرد ب به تشری آنها بپردازد محل را تر میکند به
این ترتی ضمن شناختن فرهنگ سرابق تواریشی ب نمردهوا ط یعوی
منطقه شان ب جایگاه اکرترریسم را حفظ میکنود ببورای موردم محلوی
فرصت های اقتصادی بدرآمد زایی را به بجورد مویآبرد در اکرترریسوم
پایدار برای حفظ ب حمایت جدی از جذابیتهوا بزی واییهوای ط یعوی
منابع مالی ب اعت ارات مررد نیاز فراهم میشرد به این ترتی مویتوران
گفت که اکرترریسم پایدار آنتی تزی برای ترریسمی است که صرفا بوه
منابع کرتاه مدت میاندیشد.
در اکرترریسم پایدار استمرار منافع بلندمدت مطرک است بدر این رابطه
اکرترریست کسی است که درصد کسو تجربوه ی صوحیح بمعت ور از
طریق چالشهوای فکوری ب فیزیکوی اسوت ابآموادگی دارد سوشتیهوا
بناراحتیهای سفر را برای کس تجربه ب آگاهی تحمل کند]8[ .

در اکرترریسم پایدار ،استمرار منافع بلند مودت مطورک اسوت بدر ایون
رابطه اکرترریست کسی است که در صودد کسو تجربوه ی صوحیح ب
معت ر از طریق چالشهای فکری ب فیزیکی است.
به طرر کلی اکرترریسم بترریسم ربستایی میتراند ا
به حفظ تنر زیستی کمک کنددر تامین رفاه جرامع محلی مشارکت داشته باشدبیژگیهای خرده فرهنگها راتقریت کنداز طریق فعا کردن تشکلهای خردکه س جذق اکرترریسوتهوا بارائه ی خدمات به آنها میشرد اشتغا زایی راتقریت کند
س التزام افرادبه مصرف کمتر منابع تجدید ناپذیر شردتقریت مشارکتهای مردمی را س شرد -10معرفی زمین پروژه و محدوده طرح
سایت مررد نظر در جواده بلوده  -ربیوان در قسومت شورقی جواده در
نطقهای به نام آق پری باقع شده است ایون محودبده سوطحی شوامل
 500000متر مربع است ب درحا حاضر کاربری سایت زمین زراعوی ب
کشابرزی است.

تصریر 1-1ا زمین پربژه
 -11نتیجه گیري
معمرال ره آبردهای صنعت گردشگری بسیار پیچیده ببه یکدیگربابسته
اند ،بنابراین اغل  ،هر یک از یک ط قه یوا گوربه قورار مویگیورد .ایون
تغییرات می تران منفعت زا ،یا بگرنه ای زیان ار جلره کنود.همانطرر کوه
بررسی شد ،در خصرص پیامدها ب آثار پدیده گردشگری در عمل ب بعد
تئرری اختعف نظرهایی بجرد دارد .با ترجه به نتوای بدسوت آموده از
این تحقیق باید به مرارد زیر اشاره کرد.
 -1کلیه عاملهای اثرپذیر مششص شده از ایجاد مراکز گردشوگری کوه
ترسط جامعه کارشناسان بیان شده اند ،بصررت " کلی نگر" میباشند.
به این معنا که هر کدام از این فاکتررها قابل قسمت بوه زیور عاملهوای
جزئی تر بسیاری میباشد.
 -2کلیه ایون فاکتررهوا بجوز یوک موررد ،از اثرپوذیری مث وت بواالیی
برخرردارند .تشکیل کانرنها ب مراکز رشد ،بر اساس نظریه قط رشود ب
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همچنین ترسعه بتکامل تدریجی مناطق اطراف کانرنهای رشد ،محقوق []10

می باشد .بدیهی است کارشناسان بمتشصیصن ،تنها بوه ایجواد مراکوز
گردشگری به عنران کانرن رشد ترسعه منطقه ای ،فقوط در چوارچرق []11

اصر بضرابط صحیح برنامه ریزی باجرا نظر دارند .لذا مسلم است کوه
نظریه قط رشد در منظر تئرریک ،تحقیق پذیر میباشد .اما آنچوه در
اجرا ب باقعیت مششص است آنکه ،نظریهها ب راه ردهای ترسعه منطقه
[]13
ای ،آن قدر جامع بفراگیر بدر جهت آرموان اجتمواعی نیسوت کوه بوه
[]14
درستی پاسشگری هدفهای آرمانی ترسوعه منطقوه ای باشود .در عمول
تنها ،منافع بمزایای نظریه ها ب راه ردهای ترسعه منطقه ای برای ایجاد []15
کانرنهای رشد به سوطرحی معوین ،محودبد مویگوردد .در ایون راسوتا
پیشنهاد میگرددا
 -3کلیه اثرات بت عات اجرای طرک در خردترین سطح هم برای جامعه
بمحیط میزبان بهم بورای جامعوه ب محویط خوارج از منطقوه بررسوی
شرد.مطالعه اثرات در کرچکترین بجزئیترین سطرک مرج شفافیت در
کانالیزه شدن برنامه ریزی بهمچنوین افوزایش ضوری تحقوق اهوداف
طرکها می گردد ،زیرا مقصد معین است .اما بیان اثورات بصوررت کلوی
نگر ،برآبرده نشدن اهداف را ترجیه پذیر میکند.
 -4بجرد مشارکت ،نظارت ب مدیریت مستمر بورای جامعوه محلوی در
بششها ب رده هوای مشتلوف طورک ترسوعه بصوررت گربههوا تشوکلهای
گرناگرن در کلیه مراحل ضربری است .انتفا مستقیم ببودبن باسوطه
مردم منطقه میزبان از مزایای اینگرنه طرحها شرط بقای آن میباشد ب
مرج تحقق تاثیرپذیری باقعی عاملهای ترسعه میگردد.
[]12

مراج
[ ]1
[ ]2
[ ]3
[ ]4
[ ]5
[]6
[ ]7
[ ]8
[ ]9

رساله ی کارشناسی (مجموعه ی تفریحی – فرهنگی)  -مرریم صررا –
دانشگاه تهران 1380 -
مک دانالد – 1960
دومازیه – 1967
دکتر واعظ موسوی – 1383
رسرراله ی کارشناس ری (مجموعرره ی تفریحرری – توریسررت – اقررامتی در
گالبدره) – سودابه صبوری – دانشکده دکتر شریعتی – 1388
دفتر جنگل های خارج از شمال – سازمان جنگلهرا ،مراتر و آبخیردداری
کشور
راهنمای برنامره ریردی سرفر در اسرتان مازنردران  -اسرحاقی – سرازمان
ایرانگردی و جهانهگردی مازندران – شهریور 1380
رسرراله ی کارشناسری ارشررد (مجموعرره ی تفریحری توریسررتی برراس سرربد
الهیجان) – زواره محمدی – دانشگاه علم و صنعت ایران – 1381
رساله ی کارشناسی ارشد (مجموعه توریستی – تفریحی – اقرامتی فرر
آباد ساری) – علوی تبار

مجموعه مقاالت همایش بررسری موانر و مشرکالت توسرعه گردشرگری
اشتان آذربایجان شرقی – بهراس نکوئی صدری – 1385
رساله ی کارشناسی (مجموعه ی تفریحی دروازه ی ایران) – سید مهدی
مرتضوی  -دانشگاه آزاد قدوین 1385 -
رساله ی کارشناسی (مجموعه ی فرهنگی گردشگری رامسر) – مریم
السادات حسینی – دانشگاه آزاد قدوین – 1385
جدوه ی تنظیم شرایط محیطی دکتر آزاده شاهچراغی
معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی ،صرنای دسرتی و گردشرگری
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