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چکیده
گردشگری روستایی امروزه یکی از مردمیترین اشکال گردشگری محسوب میییش رش .دو ا  طی ط عیب ی فروم  ،و رصانع ،یکیژول      
اقلیمی همراه با ساختار اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی محیط روستا اشکال گوناگون و متنوعی از روستاها را به وجود میآورند که
تها ا از یک زیامتم رگید   
هر کدام به لحاظ فیزیکی ،تیپ معماری ،نوع مسکن ،الگوی سکونت ،نوع معیشت ،آداب و رس و مو سنت ت
میباشند .این وجه تمایز و وجوه مختلف روستاها خود خالق جاذبههای است که گردشگران روس یات ی یدزاب هب ار  د از ا قطانم نی      
عالقمند و آنها را هر از گاهی به مسافرت به این مناطق وا میدارد .هدف این مقال بررسی گردش تسور یرگ ا اونع هب یی ن یلدم       
برای توسعه روستایی؛ مطالعه موردی شهرستان گرمسار است .سؤال اصلی مقاله این اس  یرگشدرگ هک ت ر هچ ییاتسو

    تأثثیر بر

توسعه روستایی به طور کلی و روستاهای شهرستان گرمسار به طور خاص دارد؟ نتا اشن هلاقم نیا جی ن      م ممیده رگشدرگ هک د ییی یییی
روستایی یک روند دو سویه اقتصادی را در نواحی روستایی رقم میزند که دربر گیرنده یک رشد اقتصا یلاعف عونت و ید تتت تتتتها زا 
یک سو و همچنین ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای ساکنان روستایی از دیگر سو است .همچنین گردشگری روستایی مازاد نی یور
انسانی را در روستا جذب نموده و همراه با آن میتواند یکی از فرصتهای شکلگیری توسعه همه جانبه روستایی محسوب شود.

واژگان کلیدی :گردشگری روستایی ،سمنان ،گرمسار ،توسعه روستایی.

 -1اسماعیل ابراهیمی (نویسنده مسئول) ebrahimi634@yahoo.com
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 -1مقدمه
جمعیت روستایی جهان از معضل مهاجرت روستایی رنج میبرد .طبق برآورد سازمان ملل ،در س لا

 2014جمعیت

ایران رقمی معادل  78میلیون و  470هزار نفر بوده است که  72/1درصد از آن در روستاها ساکن بودهان مقر نیا .د    
که معادل  21میلیون و  103هزار نفر است ،نسبت به اوج جمعی رد ناریا ییاتسور ت

لاس     

24

 1370ب تیعمج ا   

میلیون و  613هزار نفر افت شدیدی داشته است .افتی که با توجه به رشد کلی جمعیت ،بسیار بیشتر از آنچه به نظر
میرسد ،بوده است .همچنین سازمان ملل متحد پیشبینی کرده است که  5میلیون و  60هزار نفر از جمعیت روستایی
ایران تا سال  2050کاهش مییابد که این معادل  23 /8درصد از جامعه روستایی کش تسا قوف ینامز هزاب رد رو     
(.)Ebrahimpur, 2005: 90
بررسیها نشان میدهد که جمعیت روستایی ایران در سال  ، 2014بیشتر از جمعی لک ت     041کش  ایند رو ا هلمج ز    
کشورهایی مانند رومانی ،شیلی ،بولیوی ،سوئد ،پاراگوئه  ،ناتسقازق ،دنالنف  ،ن رجین و دنلیزوین ،ژور دوب ه .تسا          
همچنین جالب توجه است که جمعیت روس سستایی ای ودح اهنت نار ددددددد  2میلی زا رتمک رفن نو روشک لک تیعمج

     

استرالیاست؛ بنابراین این آمارها ضرورت توجه به جمعیت روستا نشین کشور و توجه و برنامهریزی برای مش تالک
یدهد (.)Asayesh, 2001: 780
آنها را نشان م 
در جهان امروز ،گردشگری ،رویکرد گستردهای به طبیعتگردی یا همان اکوتوریسم دارد؛ زیرا که انسانهای خستههه از
ی دور از هی ها ووو و
ت وخ دد را در فض یاها ی ی
زندگی ماشینی ،همواره به دنبال گریزگاههایی هستند که بتوانند اوقات فراغت ت
یآی قحم .د قا نن ننن
یهای زندگی مدرن بگذرانند و برای این افراد ،طبیعت بهترین گذرگاه و پناهگاه به امش  رر ررر م مم 
روزمرگ 
پیشنهادهای زیر را مطرح کردهاند:
 معرفی جاذبههای گردشگری روستاها در محیط اینترنت و رسانههای عمومی داخلی و خارجی؛ اطالعرسانی و آموزش به ساکنان و گردشگران درباره اهمیت جاذبههای طبیعی در توسعه روستایی و لزوم توجه بهههحفظ آن؛
کهای راهنمایی گردشگران و در اختیار گذاشتن کیسههای زباله و  ...برای فرهنگ سازی با هدف عدممم
 ایجاد کیوس تخلی هی زبالهها در جوار جاذب هها و مسیرهای دسترسی به آنها؛
تهای شغلی و منابع درآمدی در منا قط روستایی ،به ویژه در بین جوانان به منظور کاهش فشار
 تنوع بخشی به فرص به منابع طبیعی پایه.

جهان معاصر با شتابی غیر قابل تصور به سمت فشردگی هرچه بیشتر فضا ـ زمان پ شی

یرود کههه زا ناشن دوخ   
م مم 

رویکرد سرمایهداری در سیطره همه جانبه بر فضاهای جغرافیایی دارد .فضامندی ام گرب ناهج زور ر زا هتف یرسکی

    

یدهند .فضای جریانننها با
لگیری فضای جریانها در درون فضای جغرافیایی فرصت م 
جریانهای است؛ که به شک 
تهای زمانی و مکانی ،بازتولید فضا را در خدمت سرمایهداری س نامزا
منطق شبکهای خود با گذار از پوسته محدودی 
نایافته قرار م 
ک گونه ایرج نیا زا  ننن ننننه یاهاضف نیبام نارگشدرگ ییاجباج ،ا      
یدهند ( .)Castells, 2001: 345یک ک
جغرافیایی است .فضای جریان گردشگری در برگیرنده تجارتی آزاد از ارزش قاب رد یرگشدرگ هلدابم ل
جغرافیایی مختلف به عنوان مقاصد گردشگری است .جریاننن گردش اب یگدینت مه رد یرگ

یاهاضف     

یامرس ه هههه ههههههداری س نامزا

گردشگری روستایی به عنوان مدلی209 ...

نایافته ،چرخه عظیمی را از اقتصاد سرمایهداری در تمامی فضاهای جغرافیایی ش تسا هداد لک  ... ..بناا بررر آم کناب را   
جهانی در سال  0002تعداد گردشگران در سرتاسر جهان بالغ بر  107میلیون نفر بوده و از این جریان گردش رد یرگ
فضاهای جغرافیایی مبلغی حدود  475میلیارد دالر وارد چرخه اقتصادی جهان شده است (.)Ismaili, 2003: 100
در این میان روند گذار از مدرنیته به وضعیتی پسامدرن در عرصههای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی سبب آن شد که
ساختارشکنی «خود ارجاعیهای مدرن» در تمامی ابعاد شکل گیرد و در پیرامون این ساختارشکنیها اش زات لاک هه هههای
شه رد نردماسپ یا   
از سبک مندی زندگی اجتماعی ـ اقتصادی را سبب شود .گردشگری نیز در این می لاچ رد نا شش شش
ساختارشکنی جنبههای کالسیک خود گرفتار آمد و زمینهه یا

لگی ک یرگشدرگ نایرج یر ی صتقا رد یتیف اد      
شکل ل

پساصنعتی و پیرامون آن مهیا شد .این روند زمینههای تعامل فرهنگی را همراه با کاهش اثرات س طیحم تسیز ءو ی    
ب شدرگ و نابزیم نی گر لحم و ی

یرگشدرگ فر د .دومن مها ر  نیا  م رگ نای د رگش ی ناونع هب زین یاتسور 

        

          

       

یک گردشگری کیفیتی به سبب عواملی چند همچون خس طیحم زا یگت    پ طالتر ممم شه و یر شهرنش ششینی هم اب هار   
ی س سسالم و امتن گنهرف زا عا   
یهای محیط زیست و شیوه زن گد ی ی
عالقهمندی به میراث فرهنگی ،نگران 

مصر فففگرایی

شک 
لگرفته و توسعهیافته است (.)Rukn al-Din eftekhari and gaderi, 2002: 23-40
گردشگری روستایی در پردازش فضایی پسامدرن حاصل پیگیری بازپیوستهای ساختارش رد هوبنا یرگشدرگ ینک   
الگوهای فضایی سهگانه است؛ که این فرصت را مهیا میکند روندی از نگرش پس عسوت یراتخا ه نایرج بلاق رد      
گردش دریگ لکش ییاتسور یحاون رد یرگ  . ..........ازای نن ن رو تبی صوصخب ییاتسور یرگشدرگ نی
پساگردشگری انبوه و رویکردی از توسعه چن راپ د ادااااایمی ض یرور

بوچراچ رد

        

اس  ت ( ( Rukn al-Din eftekhari and gaderi,

.)2002: 23-40
یش سا رب .دو اس نامزاس شرازگ       
گردشگری روستایی امروزه یکی از مردمیترین اشکال گردشگری محسوب می ی
همکاری و توسعه اقتصادی ( )OECDدر ایاالت متحده امریکا در سال  1992میالدی بیشتر از  70درصد جمعی زا ت
انواع تفریحات روستایی برخوردار گردیدهاند .این در ح د دنور کی ییاتسور یرگشدرگ هک تسا یلا وو ووووو وووووووو س هیو
اقتصادی را در نواحی روستایی رقم میزند که میتوان دربر گیرنده یک رشد اقتصادی و تنوع فعالیتها از یک سو و
همچنین ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای ساکنان روستایی از دیگررر سووو باش یورین دازام ییاتسور یرگشدرگ .د      
انسانی را در روستا جذب نموده و همراه با آن میتواند یکی از فرصتهای شکلگیری توسعه همه جانبه ییاتسور    
محسوب شود ( .)Saghaei,1382: 2گردشگری روستایی با قرارگرفته در دو سوی یک جریان گردشگری از یک سو
نشان دهنده گردشگری با ویژگیهایی همچ نو

انعطا فففپذذذیری ،ترکی ب یرگشدرگ تالوصحم شرافس و ب ر یا      

شه زا یشان تارثا و ا ا وگ نی ن یرگشدرگ ه       
نیازهای انفرادی مصرف کنند بوده و از دیگر سو ب زرا هب هجوت ا ششش ششش
یتوان رد د
یگ در د م هک  ییی ییی
رویکردی مطرح در کنار دیگر گزینههای توسعه همه جانبه فضاهای روستایی محسوب می ی
طزیست ایفای نقش
تهای کشاورزی و حفظ محی 
حمایت از سیاس 

کن  د ( (Zanganeh Yazdani et al., 2009: 101-

.)107
ته و ا گونههههاای
گردشگری روستایی را میتوان اینگونه تعریف کرد :گردشگری روستایی عبارت اس زا ت فعالیت ت
مختلف گردشگری در محی 
ی ب طیحم یار   
طهای مختلف روستایی و پیرامون آنها که در بردارنده آثاری مثبت  /منفی ی

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال نهم ،شماره اول ،زمستان 5931
 012فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

یتواند زمینههای مختلف
زیست روستا انسان /طبیعی است .بدیهی است این چنین برداشتی از گردشگری روستایی م 
فعالیتهای گردشگری چون سکونتگاهها ،رویدادها ،جشنوارهها ،ورزشها و تفریحات گوناگون را در برگیرد که رد 
محیط روستا شکل میگیرند .دراینبین شرایط طبیعی ،مورفولوژیکی ،عناص ارمه یمیلقا ر ه     ب تخاس ا ا ،یداصتقا ر    
اجتماعی و فرهنگی محیط روستا اشکال گوناگون و متنوعی از روستاها را به وجود میآورند که هر ک ظاحل هب ماد    
فیزیکی ،تیپ معماری ،نوع مسکن ،الگوی س و موسر و بادآ ،تشیعم عون ،تنوک   

سنتتتهاا از یک زیامتم رگید   

میباشند .این وجه تمایز و وجوه مختلف روستاها خود خالق جاذبههای است که گردشگران روستایی را به دیدزاب    
از این منا قط عالقمند و آنها را هر از گاهی به مس م نیا هب ترفا ن او قطا

   م مم 
یدارد ( Zanganeh Yazdani et al.,

ی
طهای ی
یتوان از دو منظر مختلف مورد توجه قرار داد از ی وس ک    مح ححی 
 .)2009: 101-107گردشگری روستایی را م 
روستایی و پیرامون آنها این فرصت را مهیا میکنند تا گردشگران فارغ از هی و یرهش یوها

رد یژولونکت هرطیس

  

یتواند
بطن سنتی روستا زمانی را به فراغت بگذرانند و از دیگر سو در کنار آن ،اقتصاد روستایی وابسته به زم م نی یی یی
راههای تنفس دیگری را تجربه کند .در این میان هرچند گردشگری راهحلی برای تمامی مشکالت ن ییاتسور یحاو   
یتوان هب د   
یتواند اثرات اقتصادی مهمی داشته باشد و به نوعی م 
محسوب نمیشود ولی یکی از شیوههای است که م 
کند شدن روند تخلیه سکونتگاهه و ییاتسور یا

 ترجاهم نایرج ج سور تیعم ت رگید زا .دنک کمک ییا راثآ           

یشود:
گردشگری روستایی مواردی است که در زیر بدان اشاره م 
تها برای کار مازاد
 -1ایجاد اشتغال برای نیروی مازاد کار و ایجاد فعالی 
شهای اقتصادی
 -2تنوع اقتصاد روستایی در کنار دیگر بخ 
 -3باال بردن سطوح درآمدی خانوارهای روستایی
 -4ایجاد تقاضا برای محصوالت کشاورزی و دیگر محصوالت حاص یروآرف زا ل   

کش  یزروا ( ( shadmani, 2003:

)20-24
کسو قابلیت اقتصاد سرمایهداری را در تصرف فضاهای جدی آ ماغدا و د نن نننه ار ا
بهطورکلی گردشگری روستایی از ی 
در چرخه مصرف باز مینماید که در آن راهبرد کاالیی شدن نواحی روستایی به عنوان بخشی از اقتصاد زیبا ش یتخان
یگردد .از دیگر سو گردشگری روستایی نتیجه یک مفهوم فراگیر از گریزهای شهری است که رد 
معاصر محسوب م 
سیطره سرمایهداری رهیافت پسافوردیسم را در عبور از نگرش تک محور در نواحی روستایی ،در قالب کنش پ یریذ
یگ دراذ
اقتصادی -اجتماعی که میتواند زمینه ساز درآمد و اشتغال باشد در تلفیق با صنعت زم ممینداری به م ارجا  ییی ییی
(.)Ismaili, 2003: 100
 -2رویکرد نظری
در مـورد تـوسعه گـردشگری روستایی دیدگاههای متفاوتی وج عب .دراد دو ضض ضضضی آن را بخش زاب زا ی ا یرگشدرگ ر    
میشناسند و معتقدند میتوان آن را با شکلهای دیـگر بازار گردشگری ،مانند گردشگری در آفت گشدرگ ،با رر ررری در
کنار دریا ،گردشگری در سواحل ماسهای مقایسه کـرد .از جـنبه دیـگر ،گردشگری روستایی به عنوان فلسفهای ب یار
توسعه روستایی مطرح گردیده است که این جـنبه دارای سـه دیدگاه مهم است.

گردشگری روستایی به عنوان مدلی112 ...

از یک نگرش گردشگری به عنوان راهبردی ب عسوت یار ه تسور  ااا اااایی اس ـک تـ ه نهد ساکعـنا  ده طیحم یگژیو 

     

روستایی است .در مواردی نیز گردشگری را به عنوان ابزار و سیاستی برای باز سـاخت اقـتصاد روستایی میشناس دن
بعضی نیز گردشگری را به عنوان سیاست و ابزاری برای توسعه روسـتایی پایـدار قـلمداد کردهاند.
 -1-2گردشگری روستایی به عنوان راهبردی برای توسعه روستایی
ت ،ام زا یکی ا   
گردشگری روستایی راه حل کلی برای هـمه دردهـا و م تسور یحاون تالکشم و لئاسـ اااا ااااایی نیست ت
شیوههایی است که ممکن است آثـار اقـتصادی مهمی داشته باشد و به نوعی میتوانددد به هیلخت دنور ندش دنک       
سکونتگاههای روستایی و کاهش مهاجرت جـمعیت روسـتایی کمک کند .رشد گردشگری به عنوان راهب یارب یدر   
توسعه روستایی نسبتًاًا تـفکر جـدیدی است که سیاستگزاران محلی در جوامع روستایی بـه اهـمیت ایـن راهب یپ در   
بردهاند ،اما تجربه کافی برای اجـرای آن نـدارند .تعدادی از نویسندگان ،نمونه تحقیق اد ماجنا ار یتا د هه هههان دروم رد د   
اینکه چگونه صنعت گردشگری از حرکت بـاز مـیماند یا ممکن است تأثیرات زیانآوری بـر ارزشهای فـرهنگی و
اجـتماعی داشـته باشد .همچنین یک دیدگاه دیگر بـا ایـن پیشزمینه فکری وج  یرگشدرگ هک دراد دو ر لح ها و   
عالج قطعی اقتصادی برای تـوسعه نـواحی روستایی است .از طرف دیگر یک دیـدگاه محتاطانهتر گردش هب ار یرگ   
عـنوان فـرایند برنامهریزی یکپارچه که فرصتهایی را بـرای بـه حداقل رساندن مضرات و به حداکثر رساندن من عفا
یکند .در یک نـگرش دیـگر ،گردشگری روستایی به عنوان مـوتور مـحرکه ت ییاتسور هعسوـ   
توسعه است معرفی م 
معرفی شـده و دالیـلی به شرح زیر نـیز بـرای آن ارائه دش  ه  تسا  ((( (((( Rukn al-Din eftekhari and gaderi, 2002:

.)23-40
الف) همانند هر فعالیت صادراتی که سازماندهی شده و توسعه یافته ،گردشگری نیز مـنبع شـغل و درامد به حس با
یآید.
م

ب) گردشگری روسـتایی بـرخالف سایر کـاالها ،ـخ دمات و فـراوردههای کشاورزی مانند ،غذا ،ت تیلاعف تادیلوـ   
ماهیگیری ،پوشاک و نساجی ،ساختمان سازی و کارهای عمومی ،حمل و نقل و بیمه و غیره همانن یارـب یدلوم د    
تـعداد زیادی از فعالیتهای اقتصادی عمل م 
یکند.
ی اقتص دوجو هب ار یتامدخ و یدا     
تهای ی
هـرگز نـباید فـراموش کـرد کـه گردشگری روستایی زنـجیرهای از فعالی 
م
یآورد و صرفًاًا مرحلهای ساده از فعالیتهای اقتصادی نیست.
چگونه دروم دنرادن یدانسا شزرا      
ج) گردشگری روستایی ،نواحی روستایی یـا پدی دـ ههه عیبـط یا ی  هک ار  هی چچچچ چچچچ
یدهد و بـا اسـتخراج مـنابع یا صنایعی مانند نفت و معدن برابررری م مم 
بـهرهبرداری قـرار مـ 
یکند((Ibid., 2002: 23-
.)40
د) گردشگری روستایی تقاضا برای صنایعدستی ،هنرهای سنتی و فعالیتهایی را که نیاز به نیروی کار بیشتری دارند
باال میبرد .این فعالیتها همان فعالیتهایی است که رظن دروم اتسور طیحم رد  .تسا زادنا نامه هب ههههه ه ههه ههههههههههای که
ی ب ور نننزا ،هزینه هب ار    
گردشگری روستایی ،گردشگرانی را خارج از فضای اقتصاد روستا جذب میکند ،جریانهای ی
ی توس هع
منطقه تزریق کرده و آثـار ضـریب تکاثری سنتی را نیز ترغیب میکند .از طرفی نظر به اینکه اکثر برنامههای ی
یدهند:
تهای زیر را مد نظر قرار م 
روستایی ،اولوی 
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 امنیت غذایی در برخی نقاط روستایی کاهش اشتغال ناقص در منا قط روسـتایی بـهبود بخشیدن به درامد و کیفیت عمومی زندگی در منا قط روستایی جلوگیری از روند تخریب منابع طبیعی منا قط روستایی افزایش میزان مشارکت جمعیت روستایی در تعیین سرنوشت ـخ وداز ایـن رو توسعه گردشگری و حیطه فعالیتی آن بـیش از پیـش مورد توجه قرار گرفته چرا که عسوت  ه یرگشدرگ     
فهای توسعه گردشگری روستایی به ش رام
روستایی ،کلیه زمینههای فوق را پوشش داده و موارد فوق نیز از اهم هد 
مـیآیند .ضـمن اینکه در گردشگری روستایی از مـنابع روسـتایی (مانند فرهنگ و سنن متخاس ،یعامتجا  ا ننن ننننهاای
تاریخی ،غارها ،شرایط آب و هوایی که برای سایر فعالیتهای اقتصادی قابلیت بهرهب دنرادن یرادر )) ))) اس دش هدافت ه   ،
یان د و د ررر ن ارق یناتسهوک یحاو رگر تف هه هههههان اب د   
گردشگری حتی در سکونتگاههای روستایی که فاقد زمینهههای زراعی ی
بهرهبرداری از منابع فرهنگی و طبیعی م 
یتواند به توسعه روستایی کمک نماید.
زمینههایی مانند ایجاد اشتغال پاره وقت و فصلی ،ایجاد زیربناهای گردشگری مانند شبکههای ارتباطی ،آب و ب و قر
یگردد و روستاییان منطقه
 ...که برای فعالیتهای گردشگری الزم است بـه تـوسعه سکونتگاههای روسـتایی منجر م 
نیز از این منابع بهرهبرداری خواهند کرد.
 -2-2گردشگری روستایی به عنوان سیاستی در بازسازی سکونتگاههای روستایی
باز ساخت اصطالحی است که شامل فرایندهای مختلف اجـتماعی-اقـتصادی مـیشود .باز س ،تخا

تغیی زا یفیک ر   

ی ی مدع ا   
یک وضع سازمانی به وضع سازمانی به وضع دیگررر اس رف .ت ااینددد ب تخاـس زا     ش مرس لماـ اا ااایهگ راذ ی ی
سرمایهگذاری نسبت بهپیش فرض بحرانها یا حـل بحرانهاست (.)Adltalab, 2010: 147
مـفهوم باز ساخت مثل هر نظام تفکر برانگیز ،منشأ روشنگری سیاس یعامتجا و ی    دارد .از اوا هد رخ ه   

 1960و در

لهای ژرف آن مربوط به دهه
اوایل  1970مـورد توجه متفکران جغرافیا و اقتصاد سیاسی قرار گرفت ،اما تحلی 

1980

یشود:
اسـت .به طور کلی در بـاز سـاخت جغرافیایی در مرحله اول بر دو عامل مهم تأکید م 
-1تقسیم مکانی -فضایی کار -2 ،سرمایهگذاری.

یشود .با توجه به مفهوم ب نوتم تخاس زا    
در مرحله دوم ،به تأثیرات باز ساخت در سطوح محلی و جهانی توجه م 
مـوجود در خصوص نقش گردشگری در باز ساخت سکونتگاههای روستایی نشان میدهد که گردش ییاتسور یرگ   
به عنوان راهبردی برای توسعه از دهه گذشته رشد کرده و هدف آن پاسخگویی به تغییر در سیاستهای کشاورزی و
روستایی و بخشی نیز بـا هـدف تغییر در تفکر و عمل صنعت گردشگری بود .در دهه   1980میالدی چندددین تغییررر
مهم در نگرش به گردشگری شکل گفت:
ی (توس نیرفآ راک هع ی دافتـسا نودب  ه زا       
او ًالًال به نظر میرسد گردشگری به عن اعف ناو لل لللیتی باا اعتب  را اای کیژولوئد ی ی
شهاای مختل تسا یداصتقا ف    
یـارانههای دولتی) ،دارای تواناییهایی برای حل مشکل نیروی کار اضافی در بخش ش
(.)Ibid., 2010: 147

گردشگری روستایی به عنوان مدلی312 ...

ی
تهای ی
ل درگی اعف ر لللیت ت
ثانیًاًا گردشگری به عنوان فعالیتی قانونی برای باز ساخت روستایی ،حتی در ن بق زا هک یحاو للل للل
گـردشگری نـبودند در نظر گرفته شده است .تغییرات در سیاستهای گردشگری از رشد واقعی نقش گردشگری در
باز ساخت روستا(و در واقع باز ساخت اقتصاد داخلی شهرها) نشأت گرفته است .بدین س تاحالصا هک تسا نا     
تهای عمومی کشاورزی  CAPدر  1992از ب گنزا ررری
ساختار مـالی اتـحادیه اروپا  EUدر   1988و اصـالحات سیاس 
در سیاستهای مـتفاوت بـرای اقتصاد روستایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ناش دش ی ه اب .تسا  حالصا ات      
ساختار مالی اروپا  EUدر سال   1988توسعه چند بخش و زاس و ی

س یاهراک یاست     

یکپارچههه س اـ زززی ت قیوشـ و

ی اجتم  اب یعا ا زا هدافتس   
تهای ی
سـرمایههای الزم برای کمک به توسعه زیر بناها تأمین شـد .در  1991بـرنامه حمایت ت
سازوکارهای اجتماعی و اقتصادی و بعضی برنامههای اجرایی شامل اعمال م ت و یرگشدرگ اب طبتر و یاهاذغ دیل      
ل زیررر به ناونع    
ـخ اص مـحلی و بـازاریابی مد نظر قرار گرفت .به طور کلی ،در دهه  1990گردشگگگری بـه د  الالال یل ل
بخش مهمی از برنامهریزی در سیاستگذارهای اروپا قرار گرفت:
الف) -بر اساس گزارش کمیسیون اروپا در سال  1992گردشگری  5/5درصـد درام هدـ اای ج دیلوت ار اپورا هعماـ    
کرده است و  7/5میلیون نفر کارگر تمام وقت و  10میلیون نفر بـه عـنوان شغل دوم در این بخش به فعالیت اش لاغت
داشتند.
ب) -ویژگی فراملیتی بعضی از مشاغل گردشگری ،موجب توسعه شبکه سیاست گزاری وسـیع اروپا شـده است.

ج) -در اروپا آثار فرهنگی گردشگری که به عنوان یک نگرانی مطرح شده ،بـه حـفظ یـکپارچگی فرهنگی اروپ هب ا   
مفهوم اروپایی آن کمک م 
یکند.
د) -ممکن است آلودگی در طول مرزهای ملی انتقال یـابد و سـرمایه بـه مکانهاایی که طیحم درادناتسا  ی ینییاپ      
دارند و هزینه در آنجا در سطح پایینی است منتقل شود .در واقـع زمـانی که نگرانی اصلی اتحادیه یحاون رد اپورا     
گردشگری شکل گرفت ،موضوع توسعه گردشگری پایدار بـه عـنوان یـک نیاز مطرح شد.

ه) -در نهایت ،نگرانی از ابعاد اجتماعی ،فقر و اشتغال بخصوص در نواحی که سوددهی نـدارند ،امـیدهایی را ب یار
کاربرد گردشگری به عنوان ابزاری برای تولید اشتغال و توسعه اقتصادی در سطوح م یحاـن فلتخـ هه هههای بـه دوجو    
آورد (Lidija Pavić-Rogošić,2011:p.1-8).

بدین ترتیب است که از برنامه لیدر 1به عنوان یکی از مهمترین راهبردهای مشخص اتحادیه اروپاایی ب رـ اای ت هعسوـ
روستایی میتوان نام برد که در سال  1991شروع شد .این طرح به عـنوان ب خـ شششی از ه هیداحتا یسایس یگتسبمـ    
اروپا ،برای راهنماییهای عمومی کشاورزی کمسیون اروپاست .مرحله اول آن در سال  1994پای و تفای نا
دوم آن سالهای  1999 -5 99 1را در بـر مـ 
یگیرد .لیدر بـه عنوان دیدگاه نهایی برای ح لئاسم ل

رد ییاتسور

هلحرم    
رظن     

حص ،یلحم تالو   
تهای جدیدی شامل گردشگری روستایی ،اف م یارب اضاقت شیاز ححح ححح
گرفته شد .در این ـط رح فرص 
تقاضا برای بهبود کیفیت زندگی ،بازنشستگی و رشـد جـمعیت روستایی در نظر گرفته شد .در این مه زونه حرط    
یش رـط رد .دو حح حح
ح
بخش دولتی و بخش عـمومی گـردشگری روستایی برای باز ساخت اقتصاد روستایی ت ـم غیلبـ یی یی
1
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مترین اجزای برنامه اجـرایی در سـطح توس یحان هع هههههای اس  ت ( ( Lidija
LEADERگردشگری روستایی یکی از مه 

Pavić-Rogošić,2011:p.1-8).

نتایج به دست آمده از مراحل اولیه اجرای این برنامه ،نـشان ده هک تسا نیا هدنـ

ـت زونه و دروارـف هعس هه ههههه ههههههههه یا

گردشگری روسـتایی بـه ـخ صوص در اروپای جنوبی بسیار کند است.

یش اریز ،دو   
گردشگری روسـتایی اغـلب به دلیل اقتصادی ،جایگزینی مناسب برای فعالیتهای کشاورزی تلق م ی یی یی
ایـن فعالیتها با کاهش سود روبهرو هستند و مـستلزم بهبود در بخشهای دوم و سوم اقـتصاد هـستند .دلیل اصللی
توسعه گردشگری در روسـتاها غـلبه بر پایین بودن سطوح درامد ،ارائه فرصتهای جدید ش  یلغ ووو ایج تالوحت دا   
اجتماعی در جامعه روسـتایی اسـت .با توجه به اینکه فعالیتهایی مـانند کـشاورزی ،جنگلداری و معدن داریـ بـه
ی فن هک ی   
تهای ی
طور سنتی در سکونتگاههای روسـتایی استقراریافتهاند و با کاهش این فعالیتها و با توجه به پیشرف 
یکنند
باعث کاهش تـقاضا بـرای نیروی کار انسانی میشود ،بعضی از مـسئوالن سکونتگاههای روستایی سـعععی مـی ی
تهای ص یتعن
تهای اعمال شده شرک 
کـه جامعه خود را به سـمت ارائه خدماتی مانند گردشگری سوق دهند .سیاس 
امریکایی ،مانند تمرکز زادایی صـنعتی و انـتقال صنایع به نواحی حاشیهای و کش ـم ،رگـید یاهرو ااا اااانند م کـ زززیک و
جـزایر اقـیانوسیه ،باعث شده کـه ادارهـکنندگان روستاها بنا بر ضرورت در پی بازس رد .دنشاب دوخ داصتقا تخا

  

امریکا گردشگری روستایی بهعنوان راهبردی برای باز سـاخت اقـتصاد روسـتایی و توسعه اقتص هدش باختنا یدا    
است (Lidija Pavić-Rogošić,2011:p.1-8).

 -3-2گردشگری روسـتایی ابـزاری بـرای تـوسعه پایـدار و حـفاظت از منابع طبیعی
در طول چندین سال گذشته ،مفهوم گردشگری پایدار تا حدی پیشرفت کرده و جا افتاده است که بتوان گخساپ د وو وووی
تهدیدات گردشگری نابسامان باشد .گردشگری پایدار ،گردشگری را در مـنظور کاالهای جه رگنا ددی مانن اگتماقا د ه   ،
جاذبهها ،صنایع دستی و کلیه کاالهای مورد نیاز گردشگران است.

در گذشته صنعت گردشگری در این رابطه مثلثوار حرف اول را میزد .گردشگری روستایی با هدف تعدیل فشار و
بحران موجود بین سه ضلع مثلث به وجود آمده اسـت تـا در طوالنی مدت موازنه را برقرار سازد .هدف ای شخب ن   
از گردشگری به حداقل رساندن آسیبهای فرهنگی و محیط ننکدیدزاب تیاضر نتخاس مهارف ،ی د اگ ن رد و 

زارد     

مدت فراهم کردن مـقدمات رشـد اقتصادی ناحیه است .این راه بـه دسـت آوردن تعادل و موازنه ب هن دشر نی ااا اااایی
گردشگری و نیازهای حفاظت و نگهداری منابع طبیعی است .گردشگری روستایی میتواند سهمی در متن یزاس عو   
اقتصادی و توسعه پایدار داشته باشد و بـا ایـجاد اشتغال و درامد موجب تـوسعه مـنا قط توسعه نیافته گردد .اگر چه
یکنن .د
مشاغل مربوط به این صنعت خیلی تخصصی و پ ب عفانم ،دنتسین دمارد ر سسسس س سسسسسسیاری را نص صصیب روس یات ی م نا یی یی
ی محلی
تهای ی
گردشگران برای اقامت ،خرید کاالهای محلی و خدمات پول پرداخت میکنند .این پوللله اعف رد ا لللیت ت
جریان مییابد و موجب تحرک روستاییان در بر آوردن نیازهای بازدیدکنندگان میشود .گردشگری روستایی با ایجاد
یهای اجتماعی و ایجادد روابط
اشتغال ،افزایش سطوح درامد ،متنوع سازی فعالیتهای اقتصادی ،افزایش سطح آگاه 
اجتماعی گـسترده بـین جامعه مـیزبان و میهمان به حفاظت از میراث فرهنگی و محیط زیست طبیعی کمک ک و هدر
با جلوگیری از مهاجرت بیرویه و بهینهسازی بـهرهبرداری از زمین به توسعه روستایی پایدار کمک میکن عسوت .د ه   

گردشگری روستایی به عنوان مدلی512 ...

پایدار ابعاد مـختلفی دارد .یـکی از آنها به اقتصاد مربوط میشود که در آن توسعه از چرخه محلی به سمت چرخه
بین المللی حرکت میکند .گردشگری روسـتایی پایـدار به فرصتهای درآمدی خوبی برای اجتماعات محلی منجر
یشود که روش آن حرکت از تخریب به س  .تسا تظافح یو ت هعسو     
میشود .دومین بعد به اکـولوژی مـربوط مـ 
پایدار به معنای محدود کردن مصرف مـنابع فرهنگی و طبیعی و به حداقل رساندن آسیب به آنها و در صورت لزوم
سود حاصل از تـوسعه ترجیحًاًا صرف بهبود مـحیط زیـست و منابع فرسوده شود .بعد سوم به ارزشهای فرهنگ و ی
یشود که به حفظ یا تغییر وضع موجود منجر م 
اجتماعی مربوط م 
یشود (.)Shademani, 2010: 20-24
 -3موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
شهرستان گرمسار تا سال  1337یکی از بخشهاای ته و دوب نار

نمهـب مراهـچ رد     

 1337بـه لقتسم ناتسرهش     

گرمسار تبدیل گردید .این شهرستان در  85کیلومتری تهران و در جنوب شرقی آن واقع شده است .در زم ـق نا دد دددیم
آن را «خوار» مینامیدند و دوران باستان به آن «خورشید درخشان» میگفتند .این شهرستان دارای آبوه و مرگ یاو
خشک در تابستان و آبوهوای سرد در زمستان است .در حـال حـاضر این شهرستان یکی از شهرهای استان س نانم
است که از نظر کشاورزی در مقام دوم استان مزبور بعد از شاهرود قرار دارد و از لحاظ کشاورزی در سطح اس زا نات
اهمیت خاص برخوردار است (.)A visit to the city Garmsar: Garmsar: Plant and its problems, 1993: 56

نقشه شماره  -1تقسیمات سیاسی استان سمنان
Source: Ministry of Interior

حدود اراضی مزروعی در گرمسار  45هزار هکتار است و در ح دودـ

 1863هکت را رد غاب را ا نآ یض

.دراد دوجو     

مهمترین محصول صیفی این شهرستان خربزه است که این میوه تنها در کشور خودمان و بین مردم شهرهای مختلف
طرفداران زیادی دارد ،بلکه در بسیاری از کشورهای جهان نیز ،برای خود جای ـخ اص ب .تسا هدرک زاـ     جمعی ییت
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شهرستان بالغ بر  00 0 75نفر است که از این تعداد حدود  00003نفر در مرکز شهر و بقیه در بخشه هاتسور و ا ای   
تابعه پراکنده شدهاند(.)A visit to the city Garmsar: Garmsar: Plant and its problems, 1993: 56
از نظر شاخصهای توسعه شهرستان سمنان با فاصله زیـادی نـسبت بـه شهرستانهای دیگر در رتبه لوا   ،،شهرس نات
شاهرود رتبه دوم ،شهرستان گرمسار رتبه سوم و شهرستان دامغان نیز با فاصله نسبتًاًا زیـادی در رتـبه چه یاج مرا   
گرفتند .بررسی شاخصهای بخشی شهرستان سمنان نشان میدهد ،این شهرستان در شاخصهاای عم ـش نار ه ،یر
ش جمعی  مود هبتر لاغتشا و ت و رد 
بهداشت و درمـان ،حمل و نقل و ارتـباطات ،صنعت و معدن رتبه ،لوا  بخش ش

  
  

شها ،رتبه رد ار لوا 
بخش آموزش ،فرهنگ و هنر ،عمران روستایی و کشاورزی رتبه سوم را دارد و در مـجموع بخ 
خود اختصاص داده است که از جمله عوامل مهم این موضوع میتوان به وجـود بیش از  045واحد ص عن تتی ف ،لاعـ
برخورداری از  9مـرکز آموزش عالی با بیش از  11هزار دانش ،وج وجود د ش دناب ود هار هکب ه ،ناتسرهش ریسم رد      
برخورداری از شبکه پست انتقال برق  004کیلو ولت ،امکان دسترسی مناسب و سررریع به ،روشک یداصتقا زکارم      
برخورداری همه شهرهای شهرستان از شبکههای گاز طبیعی و تـنوع مواد معدنی با بیش از   17نوع م رد یندعم هدا   
سطح شهرستان اشاره کرد (.)Azkia, 2002: 40

نقشه شماره  -2موقعیت شهرستان گرمسار در استان سمنان Source: Statistics Agency

ت آورده ،مب نآ نی
بررسی شاخصهای شهرستان گرمسار که رتبه سوم را در مـقایسه بـا شهرستانهای دیگر به دست ت
است که شهرستان گرمسار در بخش آموزش حائز رتـبه اول ،در بـخش فرهنگ و هنر ،بهداشت و درمان ،کشاورزی
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و صنعت و معدن حائز رتبه دوم ،در بخش عمران شهری رتبه سوم و در بخش جمعیت و اشـتغال ،عمران روسـتایی
و حمل و نقل و ارتباطات رتبه چهارم را دارد.
مهمترین عوامل پیشرفت شهرستان را میتوان برخورداری از شبکه حمل و نقل راهآهن دو هدناب ود هداج و هطـخ    
تهران مشهد ،برخورداری از سه شهرک صنعتی فعال و رو به گسترش ،موقعیت جغرافیایی ممتاز بـرای دسـترسی بـه
ته و مکارتم یا
مرکز سیاسی ،تجاری و اقتصادی کش ،رو وجودد تنه خدور ا ا تسا یمئاد هن ا ،نآ رد ن     تولی یید کشت ت
گلخانهای خارج از فـصل ،وجود اراضـی بدون معارض برای تأسیس امکانات زیربن یا ی گ  ووون ،نوگا وجودد مع ندا
منحصر به فرد مانند سـولفات سـدیم ،سلستین و...دانـست .البته تنگناها و مش زا یتالک قبی ییل کیفی ییت نامناس بآ ب
شرب و کشاورزی ،عدم برخورداری از فضاهای بهداشتی و درمانی مجهز ،پیشروی کویر و حرکت شـنننه ناور یا
گسترش سازندهای تبخیری گچ و نمک در محدوده شاخصهای عم و یرهش نار

ناکما ا اک ،یهافر ت ففففف ففففففی نب ندو

طرحهای آبـخیزداری بـرای اصـالح خاکهای شور و قلیایی ،عدم توسعه شاخصهای مناس دحاو ب ه وارف یا ری    
یهاای متعدد وت عنام  ،سس س سسسسعه مناس ناتسرهش ب   
کسال 
مواد معدنی و سیر صعودی روند تخریب مـراتع بـه دلیل خش 
گرمسار شده است (.)Amin Beidokht, 2006: 23
جدول شماره  -1فهرست روستاهای گرمسار
نام دهستان

نام بخش

120

حومه

مرکزی

کد روستا

ردیف

نام روستا

1

رشمه

حومه

مرکزی

حومه

مرکزی

2

ریکان

121

3

کردوان

122

حومه

مرکزی

حومه

مرکزی

4

محمد آباد

123

5

ملیجان باال

124

مرکزی
مرکزی

6

شه سفید

521

حومه

7

فن د

126

حومه

8

کوشک خالصه باال

127

لجران

مرکزی

9

لجران

128

لجران

مرکزی

10

نوده خالصه/قیاس آباد

129

لجران

مرکزی

11

فرور

130

لجران

مرکزی

12

حاجی اباداتشگاه

131

لجران

مرکزی

13

فروان

132

کهن آباد

آرادان

14

کهن آباد

133

کهن آباد

آرادان

51

کندقلیخان

134

کهن آباد

آرادان

16

دولت آباد

531

یات ری

آرادان

17

ده سلطان

136

یات ری

آرادان

18

حسین آباد کرده

137

یات ری

آرادان

19

امامزاده ذوالفقار

138

یات ری

آرادان

20

امامزاده عبداله

139

یات ری

آرادان

21

رستم آباد

041

یات ری

آرادان

22

داور آباد

141

یات ری

آرادان

23

هشت آباد

241

یات ری

آرادان

24

یاتری باال

341

یات ری

آرادان

25

چند آب  /گندا

118

ایوانکی

ایوانکی

26

چشمه نادی

119

ایوانکی

ایوانکی

Source: Bureau of Statistics
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َگَگرمسار یکی از هشت شهرستان استان سمنان است و در غرب این استان قرار دارد .شهرستان گرمساررر از ش ام للل بههه
شهرستان فیروزکوه و شهرستان دماوند ،از سوی شرق به شهرستان سمنان ،از غرب به شهرستان ورامین و اس ات ننن قممم
و از جنوب به شهرستان کاشان محدود است .فاصله شهر گرمسار تا مرکز استان  ۱۱۰کیلومتر و تا تهران  ۹۵کیل تمو ررر
ی بیننن م اد ررر ۳۴
ظ موقعیتتت جغرافی یا ی ی
است .مساحت شهرستان گرمسار  ۱۰۶۸۶کیلومتر مربع است .گرمساررر از لحاظ ظ
ی از
درجه و  ۲۸دقیقه و  ۳۰دقیقه عرض شمالی و بین  ۵۱درجه و  ۵۲دقیقه تا  ۵۲درجه و  ۵۵دقیقههه وط للل از ش قر ی ی
ی ایننن شهرس ات ننن
نصف النهار گرینویچ قرار دارد .گرمسار بر روی مخروط افکنه حبلهرود یکی از رودخانههای دائمی ی
قرار داشته و از سه جهت توسط رشتهکوههایی احاطه شده و فقط سمت جنوبی آن به علت وجود کویر باز است .که
ن
به کوههای سیاه کوه ختم میشود .ارتفاع متوسط گرمسار از سطح دریا  ۸۵۶متر است .شهر گرمسار پیوندگاه راهآهن ن
سرتاسری شمال (گرگان) و مشهد است و جاده اصلی تهران  -مشهد در کنار آن قرار دارد .وط للل دشتتت گرمساررر از
شرق به غرب  ۴۸کیلومتر و از شمال به جنوب معادل  ۲۷کیلومتر است .گرمسار دارای چهار اصل بزرگ به نامممهاای
زندی-الیکایی-اصانلو و پازوکی است (.)http://garmsar.ostan-sm.ir

نقشه شماره  -3پراکندگی روستاهای شهرستان گرمسار
Source: Google Earth

 19درصد جمعیت شهرستان گرمسار در روستاها ساکن هستند و بنیاد مسکن تا پایان برنامه پنجم موظف به و هیهت 
اجرای طرح هادی است که تا کنون  ۷۱درصد انجام ش ونکا .تسا هد ن نن نننن جمعی اتسور یخرب رد ت ه ناتسرهش یا     
گرمسار به اندازهای است که خدمات در آنها به امکانات شهری نیازمند اس مدخ شیازفا نیاربانب ت ا قا ت تصا ،ید      
بهداشتی ،رفاهی و فرهنگی نیاز مردم منطقه به نظر میرسد حال آنکه و تاناکما 
شهرستان ،جوابگو نیازهای روستا نشینان نیست.

ر دوجوم طیارش و  یاهاتس ا نی
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از سوی دیگر هستند روستاهایی که به دلیل عدم وجود امکانات ،ساخت کارخانههاای ص یشاح رد یتعن ه رهش  ه و ا
بیکاری در روستاها ،عوامل فرهنگی و فقر عطای ماندن در روستا را به لقایش بخشیده و راهی شهرها شدهانددد ل نکی
در مجموع میتوان گفت رفع مشکالت روستاهای شهرس راسمرگ نات    م ممیتوان شقن اهاتسور ددجم یایحا رد د     
عمدهای ایفا کند.

نقشه شماره  -4تقسیمات شهرستان گرمسار Source: www.semnanweather.ir

به طور کلی چالشهای عمده زندگی روستایی در گرمسار را میتوان در پنـج عـامل چالشهای اقتص م ،یدا دد دددیریتی
و برنامهریزی ،محیطی ،اجتماعی و فیزیکی-کالبدی ـخ الصه کـرد .در کشور ما از عمده عواملی که شرایط زیستتت و
تشکیل جامعه روستایی را فراهم نموده است ،وجود امکانات طبیعی مانند آب و زمین مستعد برای انجام فعالیتهای
کشاورزی از جمله زراعت ،دامداری و غیره بوده است تا به وسیله آن هم مواد غذایی وخ دد را ت یمأ ننن نماینددد و هممم
امکان دادوستد را برای تأمین سایر مایحتاج خود فراهم نمایند .لذا در تم نایلاس لوط م بلاغ تیهام نونکات یدا

     

ی
فضای کالبدی روستاهای کشور را؛ علیرغم سیاس اعف نامه ؛یزرواشک اب سناجتمان یزاس یتعنص ت للللللل للللللللیتتتهای ی
بافت دا گگگی ی یارب ار دشر ا    
ت عقب ب
یدهند .در هر صورت با یک نگرش سیستمی ،آنچه موجبات ت
کشاورزی تشکیل م 
منا قط روستایی فراهم آورد به مراتب بخش کشاورزی را تحت تأثیر ق  دهاوخ رار داد و 

 سکعلاب

((( (((( Razavizadeh,

.)2005: 11-144
 -4گردشگری روستایی به عنوان مدلی برای توسعه روستایی
ته یا ی رد ار 
آرتور بورمن در سال  0931گردشگری روستایی را چنین تعریف کـرد :گ رفاسم هعومجم یرگشدرـ تتت تتت
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نکه به رد تکرش روظنم 
تهای شغلی و یا ای 
برمیگیرد که منظور استراحت ،تفریح و تجارت یا دیگر فعالی 

مر مسا     

یگیرد و غیبت دائمـ گـردشگر از محل سکونت دائم خود طی ایـن مـسافرت ،موقتی و گذرا باشد
خاص انجام م 
ی ت بالقنا ا   
گردشگری روستایی در نیمه قرن هیجدهم دران و اروپا ظاهر شد .تا اوایل نیمه دوم قرن هیجدهم ،یعنی ی
صنعتی ،افراد نسبتًاًا کمی مـیل یـا تصمیم به سفر و گـردشگری داشـتند؛ مسافرت بسیار کند و سخت و غال با کاری
نگونه از گردشگری به منظ رو
یرفت .اندیشه پایهگذاری ای 
خطرناک بود و مسافرت به روستا عملی دشوار به شمار م 
بازدید از منا قط روستایی که شامل اهداف تفریحی مـیشد ،ابـتدا در اثر صنعتی شدن حمل و نقل اف و دمارد شیاز
شتری از حومه شهرها دیدن کنند اساس ًاًا لوحت    
داشتن اوقات فراغت پدید آمد و این امکان را ایجاد کرد که تعداد بی 
تدریجی جامعه از شکل روستایی بـه سـبکی که عمدتًاًا شهری بود ،عامل اصلی توسعه گردشگری روستایی است.
از آنجا که اصطالح گردشگری روستایی حوزههایی مانند گردشگری ح گشدرگ ،هموـ رر ررری کش یرگشدرگ و یزروا   
ته گشدرـگ ،ا رر ررری س ای و تعیبط یرگشدرـگ و زبـ    
فرهنگی را نیز در برمیگیردد ،ب افم ا ه می ی وب دننام  مممم مممممزیست ت
اکوگردشگری نیز ارتباط معنایی نزدیکی پیدا میکند .با توجه با اینک ککه ن راد ییاتسور یحاو ا مناوت ی ن و هوقلاب ید   
ظرفیتهای ـط بیعی مـتعددی بـرای توسعه گردشگری هستند ،میتوان انواعی از گردشگری روستایی را برشمرد که
یگیرن رب .د   
با توجه به اهداف گردشگری و بر اساس شرایط فرهنگی ،اقلیمی و اقتصادی نواحی روستایی ش م لک یی یی
اساس انگیزه گردشگران از سفر بـه روستا ،شمار زیادی از گـونههای مـتفاوت گردشگری روستایی نیز وجود دارد.
توسعه روستایی از دیدگاههای گوناگون مورد ارزیابی و بازبینی قرارگرفته اس و ،تـ لل لللی هن ماج رظن عامجا زو عععع عععععی
یت مناوت دنیارف ناو ن و یزاسد
درباره معنا و حوزه قلمرو خاص آن دیده نمیشود .درهرحال ،توسعه روستایی را می ی
تقویت قابلیت زندگی در بستر کیفیت زندگی و محیط زیست ،کارایی و خودبسندگی اقتصادی و نگهداشت و بهب دو
نکه توس هب فوطعم اهنت ییاتسور هع
زیـست بـوم در نواحی روستایی دانست .با توجه به ای 

یزرواشک هعسوت        

شت ظن رد ییاتسور هعسوت دنیارف ر ر یم نیا رد .تفرگ ا ،ن
نمیشود ،میتوان فرصتهای را برای کارآمدددی بیش ش

      

اکوتوریسم را بـاید رویـکردی در راستای توانمندسازی روستایی برای برخورداری از معیشت پایدار و بهبود کیفیتتت
زندگی در بستر نگاهی ویژه به توسعه کشاورزی به عنوان یکی از فعالیتهای حیاتی بشری دانست .بر ایننن اس ،سا
اکوتوریسم عالوه بر بـهبود و رشـد اقتصادی روستا ،امکان حفاظت از محیط روستایی را همراه با حمایت از فرهنگ
یآ ور د .
بومی و تقویت آداب و رسوم اجتماعی محلی فراهم م 
یو
اکوتوریسم روسـتایی از دو جـهت دارای اهـمیت است :یکی از دیدگاه حضور در یک فعالی ناهـج هدرتسگ ت ییی ییی
شداوریه و ا
دیـگری تأکید بر توسعه سیاستهای محلی و منطقهای .در ش نافسأتم ،ناریا یلعف طیار ه رب  خخخخخخخخخخخ ی پیش ش
نگرشها درباره مفهوم واقعی گردش مانرـب یگنوگچ و یرگ ههه ههههری  تعنـص رد یز ت رد ،مسیروـ هذا ا ب ن سسسس س سسسسسسیاری از
مسئوالن و برنامهریزان نقش بسته که به سردرگمی در شـناخت ماهیت مسائل گردش عسوت و یرگ ه هدش رجنم نآ      
است.
گردشگررری روس یات ی گشدرـگ لاکـشا زا یکی  ر ـک تـسا ی ه رد نآ رب دیکأـت و هجوـت نازیم رب زور رـه             

  

برنامهریزیهای روستایی و منطقهای افزوده میشود .گردشگری روستایی گسترهای فراگیر از فعالیتتته و تامدخ ،ا
تسهیالت را شامل میشود کـه بـه وسـیله روستاییان برای تفریح ،اس و بذج ،تحارت

گشدرـگ تشادهگن ر رد نا

  

گردشگری روستایی به عنوان مدلی122 ...

نـواحی روسـتای صـورت مـیگیرد و مـیتوان گشدرگ ،یزرواشک یرگشدرگ د رررر ررررری مزرعه گشدرگ  ،رر ررری طبیع ،ی
گردشگری فرهنگی ،گردشگری جنگل و اکوگردشگری را نیز دربرداشته باشد؛ بنابراین ،بخش توریسم به عنوان منبع
ن ص رد تعن
یکنن  .د ااین ن
اصلی درامد ،اشتغالزایی ،رشد بخش خصوصی و ت تخاس هعسوـ ا م هاگن ییانبریز یاهر ییییی ییییی
دهههای اخیر به سرعت در حال رشد بوده است و انواع متفاوت آن ،از جمله توریسم روستایی ،اکوتوریسم و صنایع
دستی که بیشتر نمونههای مربوط به محیط طبیعی و روسـتا هـستند نیز ،از اقبال و توجه بسیاری برخوردار شدهاند د
د.
گردشگری و اکوتوریسم روستایی با ظرفیتهای خاص خود ،در توسعه فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصاددی و اکول یکیژو
روستاها نقش تعیینکنندهای دارند .به گونهای که بخش جداییناپذیر گردشگری ایـجاد م خاسریز و لغاشـ تت تتته یا
مربوط به آن است .افزایش مشاغل با خود تنوع مشاغل و همچنین تنوع س مآرد عبانم و هتشاد لابند هب ار دو دد دددد دددددددی
یآورن اب و د   
روستاییان را افزایش میدهد .در این مـیان ،گـردشگران نیز تجربه یک زندگی روسـتایی را بـه دست م 
ی اجتم عا ی ی
تهای ی
یگیرند .از آنجا که گردش اعف و یعیبط طیحم اب یرگ لللل لللللیت ت
طبیعت بودن و لزوم حفظ آن را یاد م 
ی -
اقتصادی رابطه متقابل دارد ،میتواند آثار مثبت و مـنفی بـرجای گ راذ د د .توس هباثم هـب ،ییاتـسور یرگشدرگ هع      
  

بخشی ارزشمند و روبه پیشرفت در زمینه رهیافت اقتصادی مطرح است و در زمینه سرمایهگ ب هجوت اب ،یراذ ه رد
حهای گردش تارطـخ ،یرگ   
دسترس بودن منابع ،پایین بودن قیمتها و کوچک بودن طرحها در مقایسه با دیگر طر 
و هـزینههای کمتری دارد .گردشگری روستایی موجب رشد اقتصادی ،ایجاد تنوع و ثبات در اشتغال پوی تراجت یا   
ته جیا ،هناگدنچ یا ااا ااااد بازاره یارب دیدج یا    
و صنایع ،گسترش فرصتها برای رشد درآم یلاعف تروص هب د تتتت تتتت
یشود.
محصوالت کشاورزی و گسترش مـبنای یـک اقتصاد مـنطقهای م 
 -نتیجهگیری و راهبرد علمی  -پژوهشی

مطالعه شهرها در سطوح مختلف جمعیتی در سرشماریهای نفوس کشور ،نشان میدهد روند تبدیل روستا به شهر
ک بههه
ی کوچک ک
به رغم داشتن جمعیتی کمتر از آستانه تعریف شده برای شهر شدن ادامه داشته است .تبدیل روس اهات ی ی
ی کشووور
شهر ،در همه دورهها ،در نظام شهری ایران وجود داشته است ،بیشترین افزایش تعداد شهرها در نظام شهری ی
از سال  ۱۳۵۷به بعد به وقوع پیوسته است .به طوری که در مدت  ۳۰س زا لا

۲۶

 ۱۳۶۰تا  ۱۳۹۰س ودح رد هنالا د   

شهر به مجموعه شهری افزوده شده است.
در طی نیم قرن اخیر ،رشد فزاینده تعداد شهرها از طریق تب هب ییاتسور زکارم لید شه هلمج زا ،کچوک یاهر

     

تأثیرات فرایند شهرگرایی شتابان بر ساختار فضایی و جمعیتی کشور بوده ،به طوری که تعداد شهرهای کشور از ۲۰۱
شهر در سال  ۱۳۳۵به  ۱ ۰۱۲شهر در سال  ۱۳۸۵و  ۱۱۳۹شهر در سال  ۱۳۹۰رس  تسا هدی

(( ((( Statistical Center of

)Iran, 2012؛ به عبارت دیگر ،از سال  ۱۳۳۵تا سال  ۱۳۹۰تعداد  ۹۳۸شهر به شهرهای ایران اف دش هدوز ه زا .تسا    
این تعداد ،بهجز  ۲۶شهر جدید که برای جذب سرریز جمعیتی شهرهای بزرگ احداث شدند ،بقیه  -یعنی  ۹۱۲شهر
دیگر -روستاهایی بودند که به شهر ارتقا یافتهاند .در کشور ما مالک و معی زا رهش زیامت را نیلوا نامز زا اتسور       
سرشمار 
یهای عمومی نفوس و مسکن تا به امروز و حتی پیش از آن ،چندین بار تغییر کرده اس  ت ( ( ImaniJajarmi
.)and Abdollahi, 2009: 221-224
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یرود دارای اقل و کشخ می
ایران با آن که در جوار منطقه پرفشار حاره قرار دارد و انتظار م مم 

مشچ و کشخ همین

    

ی دورانهاای اول ،دوم و س مو
یهای ی
اندازهای زیستی ناشی از ای دیدپ ن ه  اما ،دشاب  م عومج هههه هههههههای از چ چچین گدروخ ی ی
زمینشناسی موجب شده است تا یکی از بلندترین فالتهای دنیا باشد .دو رشته کوه مرتفع و وسیع البرز و زاگ سر
با دارا بودن بیش از  30قله مرتفعتر از بلندترین قلههای اروپا و آمریکا در دل یک منطقه خشک و بیابانی مجموعهای
از چشماندازهای کوهستانی و جنگلی با شرایط اقلیمی معتدل و حتی همراه با یخچالهای دائمی ایجاد کردهاند .این
تنوع جغرافیایی عالوه بر فراهم کردن شرایط مناسب برای زیست گونههای متفاوت گیاهی و جانوری موج عونت ب   
فرهنگی و قومی ،آداب و سنن ،زبان ،موسیقی ،پوشاک و نحوه زیست در بین مردمان این دیار نیز شده است.

ایران یکی از پنج کشور بهرهمند از تنوع زیستی کامل (داشتن چهارفصل و زیستگونههای اصلی گیاهی و ج )یرونا
گترررین دریاچه طخ ،روشک لامش رد ناهج 
و جاذبههای طبیعت گردی به شمار میآید .افزون بر این وجود بزر 

   

ساحلی  1200کیلومتری با خلیج فارس ،وجود  50دریاچه در داخل کشور که آ نایم زا  نن نننها  18دریاچه رامش رد    
دریاچههای کنوانسیون بین المللی رامسر قرار دارند و نیز دریاچه ارومیه به عنوان یکی از  59ذخایر زیستی کره زمین
شناخته شده است.

وجود بازماندههای جنگلهای هیرکانی در شمال غرب مازندران که مربوط به  00001سال پ  ،تسا شی

بب بببیابانننهها و

گترررین شهر
کویرهای ایران با مناظر بدیع ،وهمانگیز و بیهمتا مانند کلوتها در حاشیه غربی بیابان لوت که به رزب  گگ گگ
کلوخی جهان مشهور است ،تاالبهای بینالمللی (مانند شبهجزیره میانکاله و خلیج گرگان ،دریاچه پریشان در فارس
و …) غارها ،آبشارها ،چشمههای آبمعدنی ،روستاهایی با جاذبههای طبیعتگردی ویژه مانن لوسام ،ناودنک د ه و 
گهای رعش صاخ   
روستای سرآقا سید (در چهارمحال بختیاری) و با خال ره مردمشناسی ایران ،اقوام گوناگون با فرهن 
ینظیررر
ی ب بب 
تهای ی
ی همههه و همههه از جاذبهههه رظ و ا ففیت ت
ع ایلی ی
چ نش انی ننن و جوامع ع
و موسیقی ،آداب و سنن و  … کوچ چ
د.
طبیعتگردی (اکوتوریسم) ایران و برخی از آنها از قطبهای بینالمللی اکوتوریسم در جهان ،به  رامش  مم م ممممیروند د

کهاای مل ،ی
عالوه بر موارد یاد شده که خود نیاز به شرحی کامل در جزئی راپ ،هدش تظافح قطانم ،دنراد تا کککککک کککککک
پناهگاههای حیات وحش و آثار ملی طبیعی کشور جزء جاذبههای اکوتوریستی هستند.
جدول شماره  -2تأثیر گردشگری روسـتایی بر توسعه روستایی شهرستان گرمسار
ردیف
1

نوع شاخص
ا ج تم ا ع ی

تأثیر
اشتغالزایی برای اهالی روستا -بهبود درآمد اهالی روستا – افزایش قیمت کاالها و اجناس – افزایش قیم و نیمز ت

رد نکسم

تسور اااا ااااا -تغییر

الگوی کشت روستا -ایجاد مشاعل جدید در روستا -گسترش سوداگری زمین در روستا -افزایش ساخت و ساز در روستا -تغییر ترکیب دامهای
عدستی روستایی
روستا – بهبود کمی و کیفی صنای 

2

اقتصادی

3

کالبد یییییییی ی-

تغییر نوع لباس در روستا -تغییر نوع مراسم (عزاداری -عروسی و  -)...تغییر الگوی مصرف غذا -بهبود وسایل منزل -گسترش فرهنگ شهری و
ت-
فاصله گرفتن از فرهنگ روستایی -بهبود وضعیت آموزش در روستا -بهبود وضعیت بهداشت عمومی و فردی -عرضه الوصحم یتشادهب  تتت تتت
ت -تعام اب نایئاتسور ل    
روابط بیرونی روستا با نقاط همجوار -کاهش مهاجرت از روستا -بازگشت مهاجران به روستاا -اف ینما نازیم شیاز تتت تتت
گردشگران -رضایت مردم از گردشگران -رسیدگی به گردشگران -درگیری و نزاع بین روستائیان و گردشگران -افزایش تعلقخاطر به تسور  اا ااا-
گسترش ناهنجاری (اعتیاد – انجام منکرات) در روستا

ت م حی طی
زیس 

طزیست روستا و افزایش آلودگی -گسترش فضای سبز روستا – دفع بهداشتی زباله و
حفظ بیشتر محیطزیست از طرف روستائیان -لطمه به محی 
جلوگیری از آلودگی از آلودگی در اثر ورود گردشگر -بهبود وضعیت معابر داخلی و راههای ارتباطی -گسترش خدمات زیربنایی (آب – برق و

مخابرات) در روستا -تغییر الگوی مسکن -مقوم تر شدن مصالح خانههای روستا -اهمیت دادن به تمیزی کوچهها و معابر -تغیر کاربری اراضی
کشاورزی به مسکونی و تجاری -از بین رفتن گونههای گیاهی و جانوری توسط گردشگران
Source: research findings
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گردشگری روستایی گسترهای فراگیر از فعالیتها ،خدمات و تسهیالت را شامل میشود کـه بـه وس ـــ یله روس یات ی نا
یتواند
یگی ـم و در یی یی
برای تفریح ،استراحت ،جذب و نگهداش تـسور یحاوـن رد نارگشدرـگ ت اااا ااااای ص ـم تروـ یی یی
گردشگری کشاورزی ،گردشگری مزرعه ،گردشگری طبیعی ،گردشگری فرهنگی ،گردشگری جنگل و اکوگردشگری
را نیز دربرداشته باشد؛ بنابراین ،بخش توریسم به عنوان منبع اصلی درام اغتشا ،د لل لللزای وصخ شخب دشر ،ی صصصص صصصصصی و
تـوسعه ساختارهای زیربنایی نگاه میکنند .این صنعت در دهههای اخیر به سرعت در حال رشد بوده اس عاونا و ت   
متفاوت آن ،از جمله توریسم روستایی ،اکوتوریسم و صنایع دستی که بیشتر نمونههای مربوط به  طیحم  ط عیب ی و 
ی
روسـتا هـستند نیز ،از اقبال و توجه بسیاری برخوردار شدهاند .گردشگری و اکوتوریس رظ اب ییاتسور م ففف ففففیتتتهای ی
نکنندهای دارند .به گونهههای که
خاص خود ،در توسعه فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و اکولوژیکی روستاها نقش تعیی 
بخش جداییناپذیر گردشگری ایـجاد مـشاغل و زیرساختهای مربوط به آن است .افزایش مش عونت دوخ اب لغا     
مشاغل و همچنین تنوع سود را به دنب تشاد لا ه و 

مآرد عبانم دددد دددددی روس یات ی م شیازفا ار نا

یده ،نایـم نیا رد .د    
ییی ییی

یآورن  ندوب تعیبط اب و د و زل  و ار نآ ظفح م
گـردشگران نیز تجربه یک زندگی روسـتایی را بـه دس م ت یی یی

دای        

یگیرند .از آنجا که گردشگری با محیط طبیعی و فعالی 
م
یتوان راثآ د   
تهای اجتماعی -اقتصادی رابطه متقابل دارد ،م مم 
مثبت و مـنفی بـرجای گذارد .توسعه گردشگری روسـتایی ،بـه مثابه بخش و دنمشزرا ی

 هبور پپپ پپپپیش فر تتت در زمینههه

ته و ا
رهیافت اقتصادی مطرح است و در زمینه سرمایهگذاری ،با توجه به در دسترس بودن منابع ،پایین ب میق ندو تت تت
کوچک بودن طرحها در مقایسه با دیگر طرحهای گردش و تارطـخ ،یرگ

ی کمتررری دارد .گردشگررری
ـه ززز ززززینههای ی

روستایی موجب رشد اقتصادی ،ایجاد تنوع و ثبات در اشتغال پویای تجارت و صنایع ،گسترش فرصتها برای رشد
درآمد به صورت فعالیتهای چندگانه ،ایجاد بازارهای جدید برای محصوالت کش روا زززی و گس نبـم شرت اا ااای ی کـ
یشود
اقتصاد مـنطقهای م 
گردشگری روستایی با هدف تعدیل فشار و بحران موجود بین سه ضلع مثلث به وجود آمده اس ینالوط رد اـت تـ    
مدت موازنه را برقرار سازد .هدف این بخش از گردشگری به حداقل رساندن آسیبهای فرهنگی و محیط مهارف ،ی   
ساختن رضایت بازدیدکنندگان و در دراز مدت فراهم کردن مـقدمات رشـد اقتصادی ناحیه است .این راه بـه دسـت
ت .گردش یرگ
آوردن تعادل و موازنه بین رشد نهایی گردشگری و نیازهای حفاظت و نگه عیبط عبانم یراد ی سا  تتتت تتتت
روستایی میتواند سهمی در متنوع سازی اقتصادی و توسعه پایدار داشته باشد و بـا ایـجاد اش بجوم دمارد و لاغت    
تـوسعه مـنا قط توسعه نیافته گردد .اگر چه مشاغل مربوط به این صنعت خیلی تخصصی و پر درام دنتسین د  ،،، ،،من عفا
یکنن .د
بسیاری را نصیب روستاییان میکنند .گردشگران برای اقامت ،خرید کاالهای محلی و خدمات پول پرداخت م 
این پولها در فعالیتهای محلی جریان مییابد و موجب تح هزاین ندروآ رب رد ناییاتسور کر ا ب ی ا ننکدیدز د اگ ن      
ی اقتص شیازفا ،یدا   
تهای ی
میشود .گردشگری روستایی با ایجاد اشتغال ،افزایش سطوح درامد ،متن اعف یزاس عو لل لللیت ت
سطح آگاهیهای اجتماعی و ایجاد روابط اجتماعی گـسترده بـین جامعه م ثاریم زا تظافح هب نامهیم و نابزیـ      
یرویه و بهینهسازی بـهرهبرداری از زمین به
فرهنگی و محیط زیست طبیعی کمک کرده و با جلوگیری از مهاجرت ب 
توسعه روستایی پایدار کمک میکند .توسعه پایدار ابعاد مـختلفی دارد .یـکی از آنها به اقتصاد مربوط میشود که در
ی پایـدار به صرف 
یکند .گردشگری روسـتای 
آن توسعه از چرخه محلی به سمت چرخه بین المللی حرکت م 

ته یا
تت تت
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    یشود که تکرح نآ شور
  دومین بعد به اکـولوژی مـربوط مـ.یشود
 درآمدی خوبی برای اجتماعات محلی منجر م
 توسعه پایدار به معنای محدود کردن مصرف مـنابع فرهنگی و طبیعی و به حداقل.از تخریب به سوی حفاظت است
      عبانم و تسـیز طیحـم دوبهب

رساندن آسیب به آنها و در صورت لزوم سود حاصل از تـوسعه ترجیح ًاًاًاًا ص فر

      یشود که به حفظ ی یغت ا ی رجنم دوجوم عضو ر
 شهای فرهنگی و اجتماعی مربوط م
  بعد سوم به ارز.فرسوده شود
م
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