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يشهر داریپا يدر توسعه گردشگر سمیاکوتور ریتأث

)نیشهر قزو يالعه موردمط(

1انیهاشم نیصفا الد دیس

  ، ایراننیقزو ،ینیعالمه قزو یمؤسسه آموزش عال سم،یاکوتور رشته ارشد یکارشناسآموخته  دانش

  2بابائی همتیروشن 

  یی، عضو هیأت علمی دانشگاه گیالن، ایرانریزي روستا و برنامه ایجغراف يدکتر

:دهیچک

فرهنگ،  تیتوسعه و تقو يها تمامی حوزه به یدهندگ شتاب یژگیبا و يصنعت گردشگر ،يامروز يایدر دن

فراهم  رو  است؛ ازاین دهیتوسعه در جوامع مختلف گرد ران شیترین پ به بزرگ لیتبد ستیز طیهنر و حفظ مح

، رشد يجاد بستر مناسب برایا ازمندیو توسعه ن شرفتینوع از پ نیبه ا یابی دست يمناسب برا نهیکردن زم

و توسعه  یتعال بستر نیتر عنوان مهم به» شهرگردشگر« نیب نیدرا. باشد یصنعت م نیا ییو شکوفا ارتقاء

فرد  منحصربهی و عیطب يها یژگیاز و نیشهر قزو.دینما ینقش م يفایدر مناطق مختلف ا يگردشگر يها تیظرف

ها  داده يآور ازنظر جمعو کاربردي  قاتیبرحسب هدف از نوع تحقاین تحقیق برخوردار است،  ياریبس

است، با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته  شده انجامبا روش کیفی  ازآنجاکهو  تحلیلی است-توصیفی

نفر صورت  18درمجموع با مشارکت  قیمرحله از تحق نیبه ا دنیرسي و براي آور جمعي تحقیق ها داده

بودند  ینمونه موردبررس يرده اول و کارشناسان بخش گردشگر رانیاز مد یخبرگان همگ نیدرواقع ا. رفتیپذ

ترین عوامل  ها، براي تعیین مهم فرایند تحلیل نتایج مصاحبه .اشراف داشتند یردبررسو کامًال به موضوع مو

در این فرایند کدهاي اولیه مشخص . ي استفاده شدشهر داریپا يدر توسعه گردشگر سمیتأثیر اکوتورمؤثر بر 

زیر مفهوم شناسایی شد و بعد از انجام  65گردید و با بازبینی متعدد و ترکیب کدها در چند مرحله درنهایت 

شده در ادبیات نظري پژوهش شش مفهوم اصلی و  هاي مفهومی بیان فرایند چارچوبی و با توجه به مدل تحلیل

 نیقزو يگردشگر یعیطب يها که جاذبه دهد ینشان م ها افتهی. مفهوم فرعی شناسایی و مشخص شد 65

با  تواند یمد شهري ي موجوها تیظرفبا توجه به امکانات و داشته و  ستیرا ازلحاظ جذب اکوتور یمناسبتیوضع

موجود کمک  یعیمنابع طب تیفیباشد به بهبود ک علمی نیمواز ي هیکه بر پا یو اساس یاصول يها يزیر برنامه

تا  میرو بر آن شد نیاز هم. اثرگذار باشد یشهروندانو اجتماع ياقتصاد ي بر توسعهبا رویکرد پایداري نموده و 

توسعه و رونق  ییبرايراهگشا تاپرداخته  نیقزو يشهر داریپا يتوسعه گردشگر درسمیاکوتور ریتأث یبه بررس

.میباشاکوتوریسم شهري 

:يدیکل واژگان

  داریپا يگردشگر ؛سمیاکوتور ي؛شهر سمیاکوتور ي؛شهر يگردشگر ي؛گردشگر

                                                            
1Safahashemian@gmail.com
2R.babaee@guilan.ac.ir
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:مقدمه

عنوان  منطقه به سمیو اکوتور سمیسبب شده است که توجه به صنعت تور ریاخ يها در دهه ینیشهرنش ندهیفزا رشد

از  ياریبس. ردیموردتوجه قرار گ دار،یتوسعه پا ندیقابل حصول در فرا یعنوان هدف به زیصنعت و ن نیتر ترین و متنوع بزرگ

و توسعه  یو انسان یتبادالت فرهنگ ،یاشتغال، رشد بخش خصوص جادیدرآمد، ا یرا منبع اصل ایصنعت پو نیکشورها ا

شهري یکی از عوامل مهم  يامروزه گردشگر گر،ید عبارت به). 1390مؤمن زاده و همکاران، ( دانند یم ییربنایساختار ز

 يو شهر يسبب، مسئوالن امور گردشگر نیبه هم. شود یقلمداد م نانیشهر و شهرنش یو رفاه یاجتماع- يتوسعه اقتصاد

). 1390موحد و دولت شاه، ( باشند یشهرها م ،يگردشگر يها مکان نیتر اند؛ و از پرجاذبه ارتقاء و گسترش آن برآمده یدر پ

از  یعنوان شکل اغلب به سمیاکوتور. محور است گردشگري طبیعت ،يانواع گردشگر نیتر از مهم یکیگر،ید ياز سو

که  یطیدر شرا. شده است در نظر گرفته ،يگردشگر يبرا یمناسب و مهم نیگزیو منبع جا عتیبر طب یمبتن يگردشگر

 یستیکه با یحال نیدرع يگردشگر يها جاذبه جادیا يبرا ازیاند، ن آورده يرو ینیبه شهرنش يا ندهیطور فزا هان بهج تیجمع

 ،يلوح موسو( ابدی یم شیافزاسرعت  مساعد، مطبوع باشد به خطر، یب ستیز طیمح يبمانند، برا یفرد و بکر باق منحصربه

هاست که در  آن انیو کنش متقابل م ی، فرهنگیانسان ،هاي هیسرما زا یانیجر رندهیدربرگ تیکل کیدر  يگردشگر). 1384

آثار  نیاز ا یکیدر عرصه فضا  یساکنان محل يدرآمد و اشتغال برا جادیا. نهد یم يبرجا یآثار مختلف ییایجغراف يفضاها

درصد رشد  نیاست و باالتر سمیاکوتور ي دوره ،يدر صـنعت گردشگر ـندهیقرن آ). 46: 1389و همکاران،  يفرهود(است 

 يدهنده گردشگر نشان داریپا يگـردشگر). 1381ازمند،ین(خواهد داد  يرو سمیصنعت در بخش اکوتور نیا ي و توسعه

ها را  آتی حمایت و آن يگردشگر يها و از فرصت کند یرا برطرف م زبانیو مناطق م یگردشگران کنون يازهایاست که ن

خوان (اسـت  داریپا ياسـتفاده از اصـول تـوسعه گـردشگر يبرا یالزام دار،یپا يگردشگر ،گرید ياز سو. دهد یارتـقا م

کرده  یدر هزاره سوم معرف یاساس ازیرا ن يگردشگر ،3لیمان هیانیدر ب يجهانگرد یسازمان جهان ).2009ن، کانل و همکارا

نفر گردشگرند  ها ونیلیم يرایکه هرساله پذ ندیآ یجهان به شمار م يمقاصد گردشگر نیتر نندهیاز پرب یکیشهرها . است

عنوان  به نیقزو يشهر داریپا يدر توسعه گردشگر سمیاکوتور ریتأث یپژوهش حاضر به دنبال بررس. )10: 1382کازس، (

گردشگري چون  یمیمفاه یکه در پ سمیمدرن دوران پست ياز گردشگر يا و گونه یجهان دیاز نظم جد یاساس یبخش

در  يو عملکرد مجموعه مدیریت یکپارچهشهر یابیتا ارز. است افتهیتوسعه مدارانه تولد  يها یژگیبا و ایپو یو صنعت داریپا

بهبود وضع موجود و  ریدر مس یعمل يو راهکارهاداده  قرار ي را موردبررسیشهر داریپا يو گردشگر سمیحوزه اکوتور

راستاي را در  متولی امر گردشگري قزوین تواند مدیران هش حاضر میپژو يها افتهی. نمایدارائه را توسعه شهر  جهیدرنت

و  یحلم تیرضا شیو افزا يشهر داریپا يباال بردن سطح گردشگرهاي اکوتوریسم شهري و  ازپیش به جاذبه توجه بیش

.رساند ياری،یطیمح بیآس نیگردشگران با کمتر تیرضا نیهمچن

  بیان مسئله

در  يبوده که با واژگان گردشگر عتیبر طب یاز نوع مبتن يگردشگر ا،یدر دن يگردشگر يها از سرمشق یکی

نمود که در  یتلق عتیبر طب یمبتن ياز گردشگر ینوع توان یرا م يگرد عتیطب. شود یارائه م زین يگرد عتیطبیعت یا طب

و  اهانیگ وحش، اتیو لذت بردن از مناظر، ح فیتعر وهش،پژ کردیبکر و خاص با رو باًیتقر یعیبه نقاط طب يسفر انگریب

در طبیعت یا  يهمان گردشگر ،يگرد عتیهمسنگ طب حال نیباا. و معاصر هست یمیقد یفرهنگ يانواع اثرها

                                                            
3Manila Declaration on World Tourism
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بر اصول و  یمبتن داریپا يتوسعه گردشگر). 21:1393 ،يو مسعود ییسقا. (دارد ییمطابقت باال عتیبر طب یمبتنیگردشگر

 عینظر به روند سر. دارد دید یطیمح هیو محافظت از سرما یانسان اتیح تیفیک یبه تعال ت،یاآماجی است که درنه

و توسعه  يشهر داریحصول توسعه پا یدر شهر، چگونگ یستیز طیو مح یو بحران مسائل اجتماع ینیشهرنش ي توسعه

و  ایدنیسع. (مبدل گشته است يشهر تیریو مد يزیر برنامه ،یدر حوزه طراح ییدغدغه بسزا کیبه  دار،یپا يگردشگر

و داشتن نقاط بالقوه و  یعیطب يگردشگر نعتص ي نهیدرزم نیوافر شهر قزو يها لیپتانس هینظر). 37: 1391زاده،  يمهد

 ستیز طیحفاظت از مح ،یجوامع محل يازهایمرتفع نمودن ن ي نهیدرزم داریپا سمیاکوتور رینظ ییمعناها ،یکیبالفعل اکولوژ

در شهر  سمیاکوتور لیبد یب يها شاخص تیهو همه نیباا. شود یقبول مطرح م قابل يکار همچون راه يو گسترش اقتصاد

 رساختیز ،ییاجرا يها دهیا يبند میو تقس یو بوم یمحل يها لیقبول از پتانس موفق نشده است به شکل قابل نیقزو

 تیدر صورت تقو. دینما جادیو استمرار حضور آن ا يماندگار ست،یهدف عمده جذب تور 3به  دنیرا در جهت رس یمناسب

 یلاصو يها شاخص ي نهیشاهد حصول اتفاقات مثبت درزم شود یم ،يشهر یدر نواح يگرد عتیطب يها تیو توسعه ظرف

و سود اشتغال  جادیاز منظر ا انیبوم شتیو بهبود مع ستیز طیمسئوالنه، محافظت از مح يعنوان سفر به سمیاکوتور فیتعر

کشور  سمیاکوتور يها از قطب یکیعنوان  شهر را به نیا تواند یم نیقزو یستیاکوتور يها تیظرف نهیگنج. حاصل از آن بود

طور  آن ستیو جذب اکوتور سمیاکوتور داریتوسعه پا ي نهیشهر درزم نیا ها، لیتانسپ نیکند؛ اما با توجه به وجود ا لیتبد

. امکان ضرورت دارد نیا تیتقو يبرا نهیزم نیدر ا يکاربرد قاتیلزوم وجود تحق نینکرده است؛ بنابرا موفق عمل دیکه با

منظور  به يشهر داریپا يگردشگر توسعهآن بر  ریتأث یبرخوردار است، لذا بررس ياریبس یعیطب يها یژگیاز و نیشهر قزو

  .هست تیحائض اهم اریشهر بس یعیطب يها اندازها و جاذبه از چشم تیحفظ و حما

  :مبانی نظري تحقیق

يشهر داریتوسعه پا

است  ییتنها به یطیمح ستیز ای،یاجتماع ،ياقتصاد يها ستمیرسیاز ز کیهر  داریتوسعه پا ي، نه به معنايشهر داریپا توسعه

حفاظت  ،یکیاکولوژ يبازساز ،يکه رشد اقتصاد کند یدر عوض، تالش م. است ها ستمیرسیز نیا يداریپا شیافزا يو نه به معنا

در سرتاسر جهان  قاتینقطه متمرکز عمده تحق کیچالش را به  نیا يسازد و دشوار تعادلرا م یاجتماع شرفتیو پ یطیمح ستیز

  ).2001 ،یلیو را 2002باتن، (نموده است  لیتبد

  اکوتوریسم

از  تیبه پروژه حما که یهنگام 1983است که در سال  يفرد نینخست نیالسکور وسیهکتور سبال سمیبا اکوتور ي در رابطه

 ن،ینخورده باهدف خاص مطالعه، تحس سفر به مناطق بکر و نسبتاً دست يرا برا سمیواژه اکوتور پرداخته یم کیدر کشور مکز عتیطب

 یالملل نیب انجمن ).63: 1999فنل، (کاربرده است  به یفرهنگ يها و هرگونه جاذبه وحش اتیح ،یعیطب ياندازها لذت از چشم

و باال  یطیمح ستیز يها رهیبا اهداف عمده محافظت از ذخ یعیطب يها مسئوالنه به عرصه يرا سفر سمیاکوتور) TIES(4سمیاکوتور

 زین) IUCN( 5عتیبحفاظت از ط یالملل نیب هیاتحاد ).51:1393 ،يو مسعود ییسقا. (داند یم یمردم محل یزندگ تیفیبردن ک

و در  عتینخورده، باهدف لذت بردن و احترام به طب دست یعیمناطق طب دیسفر مسئوالنه در بازد: کند یم فیتعر نیرا چن سمیاکوتور

موجب  که يطور شود به جرمن دکنندگانیبازد يکم از سو یاز گذشته تا به امروز که به حفاظت و اثر منف ینظر داشتن موارد فرهنگ

مخفف کلمه  سمیاکوتور ).7-2: 1390 د،یفالح فر(سفر شود  نیدر ا میسه یجامعه بوم ياقتصاد-یاجتماع وضعیت ارتقاي

)Ecological Tourism (محسوب  يتازه در صنعت جهانگرد يا دهینو و پد یشیگرفته و گرا نام يبوم گرد یاست که در زبان فارس
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 ینوع سمیاکوتور. استوار است یعیطب يها یژگیدرك و استفاده از و زهیعموماً به برجسته نمودن انگ سمیاکوتور هیاول فیتعار. شود یم

. شوند یجذب م یبه مکان یعیطب- یخیتار يها یژگیاز و يشمار ایکیآن گردشگران به خاطر  یاست که ط گرا عتیطب يشگرگرد

 درواقع ).174، 1381زاده و همکاران،  یول(بخش باشد  لذت انجیو کسب ه یتفرج ،یآموزش تواند ینوع مسافرت م نیا يها زهیانگ

کشورها کند؛  یمتوجه مردم بوم میطور مستق را به يشمار یب يمنافع اقتصاد ،یشغل يها فرصت جادیبا ا تواند یم سمیتوسعه اکوتور

بر  ها ستیمتقابل تور ي رابطه .2. باشند محور عتیها طب جاذبه. 1: ردیمدنظر قرار گ دیمهم با اریمع 3 سمیدر مقوله اکوتور نیبنابرا

 ،یکیاکولوژ يداریرا دنبال کند که با پا یاصول و اقدامات ستیبا یم ییها طیمح نیچن تیریمد. 3. و آموزش متمرکز باشد يریادگی

را  محور عتیطب يگردشگر ایسمیاکوتور ).1170: 2007و الوتون،  وریو(داشته باشد  یهمخوان يو اقتصاد یفرهنگ ،یاجتماع

  ).8: 1374 ،یرضوان( اند دهینام یاقتصاددانان، صادرات نامرئ

  اکوتوریسم شهري

گروه  نیمطرح شد و ا 1996، در سال "GTA" 6سبز تورنتو يانجمن گردشگر ياز سو ،يشهر سمیبار واژه اکوتور نیاول

 سمیاز کاربست مفهوم اکوتور یو اجتماع يمنافع اقتصاد انیارائه ب ها آنتورنتو به کاربردند، هدف  »را در محدوده شهر سمیاکوتور«دهیا

 يگردشگر یتوسط سازمان جهان »سبز«سبز، اصطالح  يازنظر انجمن گردشگر. در شهر بود عتیبر طب یمبتن يبه گردشگر لین يبرا

 یفرهنگ تیحساس ،یمحل يق اقتصادرون ست،یز طیمح تیمسئول: که شامل کند یداللت م داریو پا یاصل ستونکه بر چهار شده فیتعر

تطابق به  نیا. است سمیانگاره منطبق با انگاره اکوتور نیا شود یمشاهده م 2در شکل طور که  همان).2006اوزاکا، (است یتجرب يو غنا

 ي انگاره خود برگرفته از حوزه نیا. اصالت است يدارا) يشهر سمیاکوتور( نیو نو یسنت يدر معنا سمیمعناست که موضوع اکوتور نیا

است  شده انیطور که در شکل ب همان. را دارد یو تجرب ينظر ي هگسترده شدن در همان حوز لیپتانس یاست و از طرف یو تجرب ينظر

 ،یاقتصاد بوم دگاهید. است یآموزش يو سفرها یستیشهر، حفظ تنوع ز یاقتصاد محل يارتقا دگاهیبر سه نگرش و د یانگاره مبتن نیا

و کم  یکیاکولوژ یابیو ارز یستیز وعآن بر محور حفظ تن یطیمح دگاهید. شود یبه همان جامعه را منجر م يبازگشت منفعت اقتصاد

است که سفر کردن وجه  نیاست، نکته در ا يبر موضوع گردشگر یسوم هم مبتن دگاهید. است یمبتن طیوآمد در مح کردن اثر رفت

مطرح  يداریپا يها انگاره ریدر سا يو اقتصاد یطیمح يها دگاهید رایاست، ز يداریمباحث پا ریبا سا سمیع اکوتورموضو نیب ي زهیمم

  ).1393 ،یو صباغ انیبیطب(است

  

  

  

  

  

  

  

  ).1393 طبیبیانو صباغی،(اکوتوریسمشهري ی انگاره: 1شکل 
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:يشهر سمیچهار هدف عمده اکوتور

؛یبوم يها و فرهنگ یستیتنوع ز ،یعیازجمله مناظر طب یعیو طب یفرهنگ راثیو حفاظت از م يبازساز.1

گردشگران؛ ییشدن و راهنما زبانیبودن و م گذار هیکار بودن، سرما به صاحب انیبوم بیو ترغ یسود محل شیافزا.2

.يداریو پا یراثیمنابع م ط،یمح يبه رخدادها دکنندگانیو بازد یآموزش ساکنان محل.3

 يجوامع، انرژ ،یستیارتباطات و اطالعات، تنوع ز نهیدر شش زم هیانیب نیا یط رو نیازا ست؛یز طیدر مح یکاهش آثار منف.4

پالنته، (اند  مطرح استیدر سطح س شنهادهایپ نیکه البته ا کنند یارائه م ییاجرا يشنهادهایپ زیونقل ن حمل ،یمال نیتأم

).2004 ،يشهر سمیاکوتور هیانیب

يگردشگر

 نیدر آن زمان ا. مطرح شدنیمگز نگیبه نام اسپورت یسیانگل ي در مجله يالدیم 1811بار در سال  نینخست7يگردشگر واژه

 ).31- 30: 1394 ،يچقاجرد( رفت یکسب لذت، به کار م يبرا یعیطب دیو بازد یخیآثار تار يمنظور تماشا مسافرت به يلغت به معنا

که اشاره به  ي، پسوند»9سمیا«و  احتیسفر، گشت، مسافرت، س يبه معنا »8تور«: است ترکیب یافتهاز دو بخش  »سمیتور«نیالت واژه

و  احتیآن س يفکر هیکه پا یمکتب یعنی»سمیتور«ن،یدارد؛ بنابرا رهیو غ یادب ،یاحتیس ،یمذهب ،یفلسف يا شهیاند ایمکتب 

سپس به فرانسه و ازآنجا به  ا،یبه اسپان یونانیاست که از  »10نستیتور«واژه،  نیا یونانیشهیر). 12، 1380 ،یکاظم(است  يگردشگر

 یباهدف و منظور شخص شد که میگفته  یدرگذشته به کسان احیکلمه س یدر زبان فارس). 2، 1381،یمحالت(واردشده است  سیانگل

تا  رفت یفوق به کار م يدر معنا ستمیاول قرن ب مهیتا ن یواژه در زبان فارس نیا. يمانند ناصرخسرو و سعد زدند یدست به سفر م

 يکه برا يافراد يها تیعبارت است از فعال يگردشگر ).15، ص 1374 ،یرضوان(آن را گرفت  يجا يکه واژه جهانگرد و جهانگرد آن

کنند  یدر آنجا اقامت م یسال متوال کییبراسفرکرده و حداکثر  شیسکونت معمول خو طیبه خارج از مح لیدال گریحت، کار و داسترا

  ).10 – 1: 1996 ،يگردشگر یسازمان جهان(

داریپا سمیاکوتور

و  عتیطور عمده بر دو فاکتور کسب تجربه در طب است که به یعیبر منابع طب یمبتن يگردشگر داریشکل پا سمیاکوتور

است که با در نظر گرفتن اصول  یشکل ياز هرگونه گردشگر نهیشکل به). 72: 1383فنل، ( دینما یم دیتأک عتیدر مورد طب يریادگی

نوع از  نیدر توسعه ا یعامل اساس یک پایداريو توجه کردن به اصول  ستیقاعده مستثنا ن نیااز  زین سمیاکوتور افته،ی توسعه يداریپا

 داریپا یکیاست که ازنظر اکولوژ يآن نو از گردشگر 11داریپا سمیگفت که اکوتور توان یهال م فیطبق تعر ن،یاست؛ بنابرا يگردشگر

 نکهیا يجا بپردازد و به ندهیآ يبرا یستیاکوتور يها و بسط فرصت حفظپاسخ بدهد و به  ها ستیاکوتور یفعل يازهایبه ن ،یعنیباشد؛ 

  ).203: 1999هال، (وغم خود را بگذارد  هم يداریآن به پا دنیرس يبرا دیوارد نما بیآس يبه اکولوژ

داریپا يگردشگر

 گونه نیلند ا گزارش برات يارهایرا طبق مع داریپا ياصطالح گردشگر 1988بار در سال  نیاول يبرا يجهانگرد یجهان سازمان

برآورده  ندگانیآ يها را با محافظت و ارتقاء فرصت زبانیگردشگران حاضر و جوامع م يازهاین دار،یپا يگردشگر«: نمود فیتعر

 نیهدف ا. نمود دنظریتجد داریپا يگردشگر فیدر تعر 2004در مارس  لندیدر تا یدر نشست يرگردشگ داریتوسعه پا تهیکم. »کند یم

 جادیبر ا دیجد یمفهوم فیتعر. ژوهانسبورگ است داریکنفرانس توسعه پا جیتوجه به نتا با يدر گردشگر يداریانعکاس بهتر پا ینیبازب

و یگردشگر يها در همه بخش يداریشدن اصول پا ییبه اجرا ازین ،يگردشگر ياقتصاد ،یاجتماع ،یطیمح ستیز يها جنبه نیتعادل ب
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 يگردشگر ،يگردشگر یسازمان جهان). 2008جورج، (دارد  دیتأک) مانند زدودن فقر( يگردشگر یاهداف جهان قرار دادنمورد هدف 

و  زبانیمناطق م يازهاین نده،یآ يبرا ها صتفر شیزمان با حفظ و افزا است که هم داریپا يگردشگر«: کند یم فیتعر گونه نیرا ا داریپا

 یباشناختیو ز یاجتماع ،ياقتصاد يازهایکه ن شود یانجام م یمنابع با چنان دقت یتمام تیریمد. کند یم نیگردشگران حاضر را تأم

 يبقا يها ستمیو س یستیتنوع ز ،یطیمح ستیز يضرور يندهایفرآ ،یفرهنگ تیشود که تمام نیتأم يا گونه به يتوسعه گردشگر

در  طیمح کیکرده است که بتواند در  فیتعر یسمیرا تور داریپا سمیتور 1993باتلر در سال ). 29: 1389ضرغام، ( »حفظ شود ات،یح

و  ها تیفعال ریصدمه نزند و تا بدان حد فعال باشد که به توسعه سا ستیز طیبه مح یکیزیو ف یو ازنظر انسان ابدیزمان نامحدود ادامه 

).1996باتلر، (کند  لیرا تسه داریاست که توسعه پا سمیآن نوع از تور داریپا سمیلذا تور. اوردیوارد ن يا لطمه یاجتماع يندهایفرا

 يها و سبب بهبود فرصت دهد یموردتوجه قرار م زیرا ن ینسل آت يازهاینسل امروز ن يازهایاست که ضمن پاسخ به ن داریپا يگردشگر

را پوشش داده و سبب  زبانیو م همانیجامعه م يازهایباشد که تمام ن یبه صورت دیبا تیریمد. گردد یم يبعد يها نسل يموجود برا

 ینوععنوان  به تواند یم داریپا يگردشگر باشد، داریکه پا دینما جادیشغل ا تواند یم یدر صورت يرگردشگ. باشد نیمنفعت طرف

 دیحل نما شانیازهایدر برطرف کردن ن ندهینسل آ یینسل موجود را بدون به مخاطره انداختن توانا يازهایشود که ن یتلق يگردشگر

  ).1997لند،  برات(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

).1381پناهنده، (اکوتوریسم و ارتباط آن با پایداري : 2شکل 

يشهر يگردشگر

 يشهر التیگوناگون، امکانات و تسه يها جاذبه هیمـختلف بر پا يها زهیعبارت است از مسافرت به شهر با انگیشهر يگردشگر

خود را در شهر  التیاز تعط یمردم عالقه دارند برخ. جاذب است نیهمه سن يشهر برا. دینما یم زهیو انگ تیجذاب جادیکه در شخص ا

 يگسترده در شهرها ییفضا راتییمهم درآمدهاست که سبب تغ یتیصورت مسئله و فعال به يشهر يامـروزه گـردشگر. به سر برند

مراد از آن گردش و . دیهم نام يشهرگرد يریبه تعب توان یرا م يشهر يگردشگر). 33-34، ص 1386موحد، . (شده است بزرگ

  ).17: 1389، ییرهنما( دهند یاست که گردشگران در حوزه شهرها انجام م ییوگذارها گشت

  قلمرو موردپژوهش

در  رانیاز فالت ا یشهر در بخش نیا. باشد یشهر در استان م ترین بزرگت،یمرکز استان و ازلحاظ وسعت و جمع نیشهر قزو

 ياز فالت مرکز یدر بخش نیشهر قزو. شده است تهران به رشت، زنجان و همدان واقع ریسلسله جبال البرز و در مس یدامنه جنوب

و  راتییمختلف، دستخوش تغ یخیتار يها در طول دوره زیشهر ن نیا .قرار دارد یسنت يها ناز باغستا يا و در بطن مجموعه رانیا

هاي طبیعی ظت عرصهحفا

محیطی آموزش زیست درآمد زداییمشارکت محلی

اکوتوریسم

  توسعه اقتصادي

رشد تأسیسات زیربنایی

  حفاظت تنوع زیستی

و منابع طبیعی

نظارتکنترل محلی

پایداري
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شده؛ به لحاظ نقش  واقع تختیپا يلومتریک 150در  ییایجغراف تیدر حال حاضر ازنظر موقع نیقزو. بوده است ياریتحوالت بس

در  یگاه نقش گره يخود دارا يریقرارگ تیموقع یلیبوده و به دل يو گردشگر یصنعت ،یخدمات يکارکردها يشهر دارا نیا ياقتصاد

  ).1389مشاور شهر و برنامه،  نیمهندس( باشد یم زیونقل ن و حمل يتبادالت اقتصاد

نیشهر قزو اسیسبز در مق يفضاها

 14.5 نیسبز شهر قزو يو سرانه پارك و فضا یعیطب ،یستیشهر و حفاظت از تنوع ز يداریو پا ستیز طیموجود مح تیوضع

خصوص در  و محالت به ینواح یدر برخ ها، هیدر حاش عیسال و وس سبز در سطح شهر باوجود باغات کهن يفضاها. مترمربع است

در  ها آننیها، بوستان، بلوارها بوده که در ب موجود شامل پارك یسبز عموم يفضاها. روبروست یبا کمبود محسوس دیجد يها توسعه

پارکشهدا  .3 یپارکبهشت .2پارك ملت  .1:اند از هستند عبارت يمناسب ازنظر بصر ییکارا يو مهم که دارا یاصل يها سطح شهر، پارك

  ).1398 ن،یقزو يسبز شهردار يها و فضا سازمان پارك( الیپارکمالخل .4

قیتحق یشناس روش

آشکارکننده  یفیبا روش ک قیانجام تحق. است رفتهیانجام پذ یفیک کردیها با رو داده تیحاضر بر اساس ماه يکاربرد پژوهش

ها در  داده يگردآور). 6: 2002پوپ، (هستند  رگذاریموضوع موردمطالعه تأث انیاست که در جر یو عوامل نهان ها یژگیاز و ياریبس

پژوهش انتخاب  ياجرا يکه برا يش و راهبردو پژوهشگر با توجه به مسئله پژوه ردیگ یانجام م یونگوناگ يها وهیبه شیفیپژوهش ک

استفاده  ازیموردن يها داده يگردآور يبرا ها، نهیشیاسناد و پ یمانند مصاحبه، مشاهده، بررس یگوناگون يها کرده است، از روش

به پرسش پژوهش و  ییحاصل از آن در پاسخگو يها است که داده يکردیور در موردپژوهشها  داده يگردآور کردیرو نیبهتر. کند یم

).1385 ،يریحر(کارکرد را داشته باشد  نیتحقق اهداف مطالعه بهتر

روش تحقیق نوع

منظور  تحلیلی است که به-ها توصیفی داده يآور ازنظر جمع. کاربردي است قاتیحاضر برحسب هدف از نوع تحق پژوهش

کیفی انجام شده است، با با روش این تحقیق از آنجا که .گردد می  براي سؤاالت موردبحث استفاده  کار راه  ها و ارائه جواب به پرسش

جامعه  تیو محدود قیبودن موضوع تحق عیتوجه به بد با.اند شده يآور جمعي تحقیق ها دادهساختاریافتهاستفاده از مصاحبه نیمه 

شده است که با استفاده از روش  استفاده يریگ در نمونه) پنل نخبگان(یحوزه، از روش گلوله برف نیاظهارنظر در ا يمدنظر برا يآمار

 يکاربرد دارد که واحدها یمواقع يبرا واست  یاحتمال ریروش غ کییریگ نوع نمونه نیا. خبره انتخاب شدند 18یگلوله برف يریگ نمونه

در روش ).2011 گران،یر و دربا( شود یدانسته م ینفر خبره کاف 20تا  10نباشند و معموالً تعداد  ییشناسا قابل یراحت موردمطالعه به

طور بالقوه  به توانند یکه م يگریمحقق را به افراد د یشبکه اجتماع کیکنندگان در  دهندگان و مشارکت پاسخ یگلوله برف يریگ نمونه

در  کیتعداد خبره با اشباع تئور نیبا ا نیپژوهش محقق نیدر ا).6: 2002پوپ، ( کنند یم ییکمک کنند، راهنما قیتحق وضوعبه م

 کند یطبقه کمک م کیاتیخصوص فیکه به تعر يا داده گریکه د دهد یرخ م یکزمانیچراکه اشباع تئور افتند،یدست  یحوزه موردبررس

 يها تا محقق به پاسخکند  این روش کمک می).2010شارما، (موردنظر اتفاق افتاده باشد  يها سهیبه پژوهش وارد نشود و تمام مقا

در  يریگ نمونه انیمرحله پا نی؛ و ا)8: 2009الدر، ( رسد یم يبه اشباع نظر گرید یانیبه ب ایاست،  دهیها شنکه بارها و بار يتکرار

تر شدن و اضافه شدن به  بزرگ ل،یکه موجب توسعه، تعد يشتریب يها که داده دهد یم يرو یحالت زمان نیاست، ا یفیک يها پژوهش

شده  در چهار گروه اعالم قیمرحله از تحق نیبه ا دنیرس). 245: 1391رنجبر و همکاران، (موجود گردد به پژوهش وارد نشود  يتئور

نمونه  يرده اول و کارشناسان بخش گردشگر رانیاز مد یخبرگان همگ نیدرواقع ا.رفتینفر صورت پذ 18درمجموع با مشارکت 

پژوهش را متخصصان آشنا به مباحث  نیو خبرگان ا يآمار جامعه.اشراف داشتند یردبررسبودند و کامًال به موضوع مو یموردبررس

 رانیمد. 2 ،يگردشگر یدستگاه متول. 1: که چهار گروه آگاهان دهند یم لیتشک یدر چند گروه علم نیقزو يو گردشگر سمیاکوتور

  .مصاحبه صورت گرفت ها آنانتخاب و با  يعنوان جامعه آمار به يصاحبان خدمات مرتبط با گردشگر. 4و  یدانشگاه دیاسات. 3 ،يشهر

):اي وغیره میدانی، کتابخانه(روش گردآوري اطالعات 
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جلسه مصاحبه  کینظران قرار داده و در  صاحب اریها را در اخت ، سؤالها آنیمحتوا یمصاحبه و بررس يها سؤال هیپس از ته

.شدآن اقدام  يساز ادهیها نسبت به پ داده  و پس از ثبت گردیدضبط  یافتیدر يها دوساعته پاسخ

  

گردآوري اطالعات ابزار

 افتهیساختارنیمه  و به شکل يبا استفاده از روش مصاحبه حضور يریگ جهیو نت لیمنظور تحل به ازیموردن اطالعات

.در آن لحاظ شده است زین یشناخت تیآمده و اطالعات جمع دست به

  

اطالعات لیوتحل هیتجز روش

استفاده  8.4.15نسخه  "ATLAS.TI"افزار  نرم هاي نیمه ساختاریافتهبا استفاده از مصاحبهواسطه  به شده يآور جمع اطالعات

  .افزار وارد گردید سازي شد و کدهاي استخراجی توسط محقق در نرم افزار پیاده ابتدا مصاحبه در نرم .شود می

  

  ها یافته

ها اشاره  متغیر به دست آمد که در زیر به آن 6کد در  65آمده درمجموع  دست در این مرحله از تحقیق با استفاده از کدهاي به

ي شهر داریپا يدر توسعه گردشگر سمیاکوتور تأثیربر  مؤثرعوامل  ترین مهم، براي تعیین ها مصاحبهفرایند تحلیل نتایج : شود می

زیر مفهوم  65 درنهایتبا بازبینی متعدد و ترکیب کدها در چند مرحله . د کدهاي اولیه مشخص گردیددر این فراین. استفاده شد

بعد از انجام تحلیل فرایند چارچوبی . دهد میرا نشان  چارچوبیدر فرایند تحلیل  شده استخراججدول زیر لیست کدهاي . شناسایی شد

  .مفهوم فرعی شناسایی و مشخص شد 65نظري پژوهش شش مفهوم اصلی و ت یادر ادب شده بیانمفهومی  هاي مدلو با توجه به 

  شده در فرایند تحلیل لیست کدهاي استخراج: 1جدول 

مق

وله
مفاهیم

فراوا

نی
فراوانیمفاهیممقوله

ی
اع

تم
اج

3تعامل گردشگران و جامعه میزبان

دار
پای

ه 
سع

تو

10ارتباط گردشگري پایدار و اکوتوریسم

10تحقق گردشگري پایدار با اکوتوریسم10گردشگران به اکوتوریسممندي  عالقه

13تأثیر اکوتوریسم در صنعت گردشگري3احساس مسئولیت در قبال اکوتوریسم

6نقش باغستان در تحقق گردشگري پایدار شهري5نقش شهروندان در بقاي اکوتوریسم

5گردشگري پایدار شهريتأثیر اکوتوریسم در 6رعایت کدهاي اخالقی

5تطابق باغستان و شهر11خاطر در شهروندان ایجاد تعلق

مه
رنا

ب
 

ي
یز

ر

8تطابق اکوتوریسم و شهر7جامع گردشگري  تدوین برنامه

6عدم تطابق اکوتوریسم و شهر2افزایش ماندگاري گردشگران

6اکوتوریسمیهاي  حفظ جاذبه5توجه مدیریت شهري به اکوتوریسم

5ارتباط تنگاتنگ اکوتوریسم و شهر3ابتکار عمل در جذب گردشگر

3عدم دستیابی توسعه بدون اکوتوریسم5معرفی قزوین به گردشگران

4عدم تخریب و تغییر کاربري اکوتوریسم8هاي گردشگري نقش سایر جنبه

3اکوتوریسمدر دسترس بودن 7عدم وجود دانش گردشگري
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6توسعه هدفمند و پایدار محیطی3توجه و رسیدگی به اکوتوریسم

6هاي اکوتوریسمی توسعه جاذبه7ریزي گردشگري پایدار مطالعه و برنامه

6تداوم حیات شهر با اکوتوریسم2ضرورت تفکیک حوزه اکوتوریسم

5اکوتوریسمتوجه بیشتر به 4ریزي گردشگري مدیریت و برنامه

5حفظ و نگهداري اکوتوریسم شهري2عدم تدوین برنامه جامع گردشگري و اکوتوریسم

6مندي از دانش نوین اکوتوریسم بهره

ی
نگ

ره
ف

4تغییر ساختار فرهنگی و اجتماعی

2تقویت فرهنگ بومی4مدیریت و برگزاري رویدادهاي اکوتوریسم

3آموزش شهروندان و گردشگران4مطالعه و پایش اکوتوریسم

6تبلیغات اکوتوریسم شهري و برند سازي5برگزاري رویدادهاي اکوتوریسمی

ط
حی

م
 

ت
س

زی

8پذیرش سودمندي اکوتوریسم  5ارتباط اکوتوریسم و گردشگري شهري

5افزایش نشاط اجتماعی و شادابی5کاهش آثار مخرب اکوتوریسم

4مندي مسئوالنه از اکوتوریسم بهره2اکوتوریسم واسطه تغییر زیستگاه به

9وابستگی حیات اکوتوریسم و شهر

ي
اد

ص
قت

ه ا
سع

تو

10توسعه اقتصادي شهر

5ترین نوع گردشگري اکوتوریسم پربازده7نقش حفاظتی اکوتوریسم از شهر

6بازاریابی اکوتوریسم6تخریب اکوتوریسم از سوي مدیران شهري

12هاي اکوتوریسم تأمین زیرساخت4زیست محیطحفظ 

4تأمین منابع مالی4عدم تناسب فضاي سبز شهري

12هاي فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي توسعه زیرساخت3محیطی آموزش زیست

5زیبایی منظر و هواي پاك اکوتوریسم

3حفظ جایگاه طبیعی شهري قزوین

7اکوتوریسمسطح باالي کیفیت تأثیر 

. شده است صورت جداگانه توضیح داده هاي کیفی هرکدام از مفاهیم اصلی و زیر مفاهیممرتبط به منظور تشریح بهتر یافته به

هایی  ي و نمونهشهر داریپا يدر توسعه گردشگر سمیتأثیر اکوتورترین عوامل مؤثر بر  دهنده مهم مفهوم اصلی تشکیل 6ابتدا 

در  سمیتأثیر اکوتورترین عوامل مؤثر بر  ازآنجاکه یکی از اهداف مهم این پژوهش مهم.آورده شده استقول خبرگان  از نقل

ي بر اساس نظرات خبرگان بود در این بخش بعد از فرایند تحلیل چارچوب نظري و نظرات شهر داریپا يتوسعه گردشگر

 يدر توسعه گردشگر سمیتأثیر اکوتوروامل مؤثر بر ترین ع عنوان ابعاد مهم مفهوم فرعی به 65مفهوم اصلی و  6خبرگان، 

قول جامع  در هر موضوع سعی شد تا با ارائه جداول مفاهیم فرعی مرتبط با آن، چند نمونه نقل. ي شناسایی شدشهر داریپا

ا، تمرکز ه ها به هر یک از شاخص بدیهی است که تا حد امکان سعی شد با ارائه نظرات خبرگان، میزان توجه آن. آورده شود

ها که جامعیت  قول در اینجا براي اختصار با انتخاب بعضی نقل. خواننده را بر اهمیت موضوعات اصلی و فرعی معطوف گرداند

  .شده است در بیان نظرات خبرگان را دارا هستند در جداول زیر گردآوري

  

  :اجتماعی

اعیشونده در مقوله اجتم قول خبرگان مصاحبه اي از نقل نمونه: 2جدول 
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  مفاهیم

فرعی

  تکرار

مفهوم
شونده قول خبرگان مصاحبه اي از نقل نمونه

تعامل گردشگران و 

جامعه میزبان
3

زمان حضور گردشگران در مناطق تفریحی و برقراري تعاملی سازنده میان  فراهم کردن شرایطی مناسب براي افزایش مدت

گردشگران و جامعه میزبان

مندي گردشگران  عالقه

اکوتوریسمبه 
10

که مردم تمایل به سفر  طوري به. زمانی است که نوع و مدل سفرهاي شهروندان و گردشگران تغییر کرده است مدت

اي براي گردشگري و گذران اوقات فراغت خود بوده و به دنبال مسیرهاي بکر،  تکراري ندارند و به دنبال مسیر تازه

مردم تمایل دارند که در خارج از محل سکونت . هاي جدید هستند بهنهایت کسب تجرانگیز و در نخورده، شگفت دست

.هاي طبیعی شهري داشته باشند خود، یک تجربه مفرح گذران اوقات فراغت را در محیط

احساس مسئولیت در 

قبال اکوتوریسم
3

سوي شهروندان و گردشگران هاي طبیعی قزوین الزم است ابتدا این منابع ارزشمند بیشتر از  براي تأثیرگذاري بهتر جاذبه

.گردد هاي اکوتوریسمی می نهایت موجب حفظ جاذبه شناخته بشوند این شناخت در

نقش شهروندان در بقاي 

اکوتوریسم
5

تواند بخشی از بازار گردشگري قزوین را نجات دهد و براي تحقق آن باید به این نتیجه برسیم که  اکوتوریسم می

واقع در مقام عمل اقدام کنیم؛و در این راه مسئولین امر، بخش  ش داشته باشیم و بهخواهیم در مسیر توسعه نق می

.خصوصی، شهروندان تأثیرگذار هستند

6رعایت کدهاي اخالقی

عنوان  واقع اکنون بسیاري از اماکن اکوتوریسمی شهر قزوین به هاي اخیر به هاي صورت گرفته در سال با توجه به تالش

توان گفت که با رعایت اصول و کدهاي  هایآن می وند و در صورت توجه بیشتر و توسعه زیرساختش جاذبه شناخته می

.تواند در این راه موفق عمل کند و منجر به توسعه گردشگري پایدار شهري بشود اخالقی اکوتوریسم می

خاطر در  ایجاد تعلق

شهروندان
11

وسیله اکوتوریسم در درجه اول شهروندان و در گام بعدي  بهبراي دستیابی به اهداف توسعه گردشگري پایدار شهري 

.سازي در ابعاد گوناگون آن دارد مسئولین باید این موضوع را بپذیرند و این امر نیاز مبرم به فرهنگ

  :ریزي برنامه

ریزي شونده در مقوله برنامه قول خبرگان مصاحبه اي از نقل نمونه: 3جدول 

مفاهیم فرعی
تکرار 

مفهوم
شونده قول خبرگان مصاحبه اي از نقل نمونه

  تدوین برنامه

جامع 

گردشگري

7

نهاد باید در آن  هاي مردم بخش خصوصی، جامعه محلی، سازمان. در این مسیر دولت تمامی ذینفعان باید در این راه دخیل باشند

هومی که باید فرآیندي باشد، سیستم بازخورد براي اصالح برنامه به آن مف.زي باید از پائین به باال باشدری نقش داشته باشند و برنامه

ریزي بکنیم، مطمئناً گردشگري پایدار  اي تدوین کنیم که از ابتدا برنامه پذیر باشد و اگر بتوانیم چنین برنامه داشته باشد و انعطاف

.شود که یکی از آن اکوتوریسم است شهري محقق می

افزایش 

ماندگاري 

گردشگران

زمان اقامت گردشگراندر مناطق اکوتوریسمی شهر قزوین کردن شرایطی مناسب براي افزایش مدتفراهم 2

توجه مدیریت 

شهري به 

اکوتوریسم

5

ابتدا الزم است شهروندان و مسئولین امر شهر قزوین معناي اکوتوریسم را به مفهوم واقعی بدانند و حداقل در امر حفاظت از آن 

مراتب بیشتر  رسانند به هاي گردشگري می ایم که آسیبی که شهروندان و ساکنان محلی یک جامعه به جاذبه دیدهبارها . کوشش کنند

باید در  نیز مسئولین.از حضور گردشگران است؛و براي حل این اتفاق باید بر روي مقوله آموزش تأکید بیشتري بشود

.شهر قزوین حفاظت کنند و تالش کنند که پایدار و ماندگار بماندهاي طبیعی  گذاري از وجود جاذبه بندي و سیاست مبحثبودجه

ابتکار عمل در 

جذب گردشگر
3

چنان سودي براي شهر ندارد،  گردشگر داخلی آن. شود عنوان صادرات نامرئی شناخته می حضور گردشگر خارجی ارزآوري دارد و به

گردشگر خارجی به خاطر تفاوت فرهنگی و تفاوت . کند مشاغل جاذب سفر استفاده نمییک از  کند و از هیچ چراکه خودکفا سفر می

دیران امر باید در زمینه جذب م. کند کند و هزینه می یران، سفر میتر نگاه فرهنگی به ا ارزي و درآمد باالیی که دارد و از همه مهم

.ریزي کنند گردشگران خارجی برنامه

العاده زیادي  هاي طبیعی فوق با توجه به اینکه شهر قزوین قدمت باالیی دارد و زمانی پایتخت صفویان در ایران بوده است و جاذبه5معرفی قزوین 
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گردشگري . اند راهی بوده است، اقامت داشته هاي خارجی بسیاري در قزوین به دلیل اینکه شهر بین هاي اخیر توریست دارد؛ و در سالبه گردشگران

.هاي شهرداري قزوین و اداره کل میراث فرهنگی موفق عمل کرده است ها و تالش ه حضور توریستواسط شهري قزوین به

نقش سایر 

هاي  جنبه

گردشگري

8
گردشگري مزرعه و گردشگري باغستان که امري نوین در عرصه اکوتوریسم شهري هستند در .اگر بتوانیم از گردشگري سبز شهري

.در مسیر ارتقا گردشگري پایدار شهري موفق عمل نماییمتوانیم  شهر قزوین بهره ببریم، می

عدم وجود 

دانش 

گردشگري

7
شود و چرایی آن  میلی از سوي متولی گردشگري و مدیران شهري قزوین براي حرکت به سمت گردشگري در شهر قزوین دیده نمی

.د دغدغه ایجاد نکرده استطور که بای گردد که متأسفانه این سواد فعالً آن به سواد دانشگاهی آنان برمی

توجه و 

رسیدگی به 

اکوتوریسم

3

چراکه شهر قزوین . دهد حفظ کنیم واسطه اینکه بعد خاصی به شهر می هاي اکوتوریسمی شهري قزوین را به ما باید تمامی مجموعه

شهري و فضاي شهري قرار بگیرد و هاي  ها براي ما ارزشمند هستند و الزم است در کنار سایر جاذبه یک باغ شهر است و این جاذبه

.یابیم هاي اکوتوریسمی مبادرت کنیم تا بتوانیم براي مدرن کردن و توسعه شهر دست ما نباید به تخریب جاذبه.نه در مقابل آن

مطالعه و 

ریزي  برنامه

گردشگري 

پایدار

7
شهري تأثیر داردو براي این امر الزم است هاي اکوتوریسمی شهر قزوین در مسیر دستیابی به توسعه گردشگري پایدار  جاذبه

.ریزي الزم از سوي مدیران متولی گردشگري شهر قزوین صورت پذیرد برنامه

ضرورت تفکیک 

حوزه 

اکوتوریسم

2

وسیله اکوتوریسم ببینیم، باید موضوع را در دل شهرستان، بخش مرکزي  خواهیم تحقق گردشگري پایدار شهري را به طبعاً وقتی می

ریزي کنیم و آن را در دل یک برنامه آمایشی منطقه  توانیم براي اکوتوریسم قزوین برنامه نمی ما .درنهایت منطقه قزوین ببینیمو 

تر باید جایگاه قزوین را در دل منطقه و جایگاه گردشگري پایدار آن را  نبینیم، زیرا که نتیجه مطلوب نخواهیم گرفت و به زبان ساده

.هاي کالن گردشگري ملی ببینیم ستتان و استان قزوین ببینیم؛ و درنهایت در قالب سیادر دل منطقه، شهرس

مدیریت و 

ریزي  برنامه

گردشگري

4

هاي دقیق توسط متخصصان امر صورت پذیرد، متأسفانه متخصص رشته گردشگري در قزوین کم داریم و این امر  ریزي باید برنامه

ها باید در راستاي پیشرفت سایر  ریزي این برنامه.ریزي صورت نگیرد ردشگري برنامههاي گ تک ظرفیت سبب شده که براي تک

شود و ارزآوري ریالی  تواند اکوتوریسم باشدو درنتیجه با ورود گردشگر اشتغال ایجاد می ها می هاي گردشگري باید که یکی از آن حوزه

.شود شهر قزوین و گردشگري شهري قزوین می واسطه توسعه برند سازي اسمی براي شودو درنهایت به و خارجی می

عدم تدوین 

برنامه جامع 

گردشگري و 

اکوتوریسم

2

فرد بودن در صورت توجه بیشتر مسئوالن گردشگري و  هاي خاص خود به لحاظ منحصربه اکوتوریسم شهري قزوین با توجه به ویژگی

ریزي و تدوین نقشه راه گردشگري  در این را نیاز به برنامه. تحقق گردشگري پایدار شهري بشودتواند در آینده موجب  شهري می

.طبیعی قزوین دارد؛که در این حوزه اقدامات شاخصی در شهر قزوین صورت نگرفته است

مندي از  بهره

دانش نوین 

اکوتوریسم

6

کرده و دانشگاهی  مندي تجربیات و علم بومیان تحصیل خیلی از موارد عدم پیشرفت قزوین در حوزه گردشگري مربوط به عدم بهره

  . شناسند شناسند بلکه قزوین را هم نمی تنها گردشگري را نمی قزوین در علم گردشگري است؛ و مدیران ما بهتر است بگوییم که نه

اي نظرخواهی کنیم و در این صورت است که  خصصان امر گردشگري قبل از اجراي هرگونه طرح و پروژهنظران و مت ما باید از صاحب

.توانیم به ارتقا گردشگري پایدار شهري و اکوتوریسم امیدوار باشیم می

مدیریت و 

برگزاري 

رویدادهاي 

اکوتوریسم

4

هاي  شاداب براي شهروندان و گردشگران در محل جاذبههاي جدید و رویدادهاي ورزشی و گردشگري و مفرح و  ایجاد اتفاق

الزم است که نسبت به . اهاي اکوتوریسمی مؤثر خواهد بوداکوتوریسمی براي انس مردم با طبیعت و نزدیکی و آشتی آنان با فض

.قزوین تعیین کنیمهاي خاص  قیمت اقدام کنیم و براي آن بازار هدف خاصی نسبت به موقعیت برگزاري تورهاي اکوتوریسمی ارزان

مطالعه و پایش 

اکوتوریسم
4

تواند موجب توسعه گردشگري پایدار شهري بشود و در این مسیر کیفیت تحقق این امر بستگی به نوع اجرا و  اکوتوریسم می

یاتی پایش در سطح کیفیت اکوتوریسم و توسعه گردشگري پایدار شهري براي تحقق آن امري ح. فی آن داردطور پایش کی همین

.است



  اولین کنفرانس بین المللی گردشگري

مطالعه فرصت ها و چالش هاي توسعه گردشگري  با محوریت استان (

  )اردبیل

١٢

www.tourism2019.ir  

برگزاري 

رویدادهاي 

اکوتوریسمی

5

شود و این امر تأثیر بسزایی بر  شناسی شهر قزوین را مطالعه کنیم، موضوع اکوتوریسم خیلی پراهمیت می شناسی و مردم اگر جامعه

. کند شهري را اثبات میرویدادهاي اکوتوریسمی شهر قزوین یکی از این تأثیرات است که ارتباط شهر و اکوتوریسم . اردمردم شهر د

هاي پسته و  بدر، پنجاه بدر، شصته باران، چمچه خاتون، غوره شوران، سمنوپزان و جشن رویدادهایی همچون نوروز باستان، سیزده

ورسوم کهن درنتیجه  بادام ازجمله ارتباطات اکوتوریسم و گردشگري پایدار شهري است؛ و در صورت حفظ و نگهداري این آداب

.ایم شهري را به سطح باالیی از پایداري نزدیک کرده اکوتوریسم

  :توسعه اقتصادي

شونده در مقوله توسعه اقتصادي قول خبرگان مصاحبه اي از نقل نمونه: 4جدول 

مفاهیم فرعی
تکرار 

مفهوم
شونده قول خبرگان مصاحبه اي از نقل نمونه

توسعه اقتصادي 

شهر
10

منطقه شهري، موضوع اقتصادي است و اگر سودرسانی نداشته باشد پایدار نخواهد بود و در این بخشی از توسعه اکوتوریسم در یک 

گوییم که گردشگري موجب رونق  ما می. این کار را انجام داده است اي العاده هاي سنتی قزوین به شکل خارق مسیر باغستان

وکار  گذشته در شهر قزوین جمع کثیري از شهروندان کسبسال  100شود ولی در نقطه مقابل در  اقتصادي در شهرها و کشورها می

.و درآمد و امرار و معاششان به باغستان سنتی مربوط بوده است

اکوتوریسم 

ترین نوع  پربازده

گردشگري

5

هاي طبیعی به  هاي اکوتوریسمی از طریق کمک به ترویج فرهنگ دوستی با طبیعت و حفظ و نگهداري محیط توان گفت جاذبه می

هاي اشتغال بیشتر به پایداري اقتصادي و از طریق گردهم آوردن شهروندان و تقویت  محیطی و از طریق ایجاد زمینه پایداري زیست

تواند به تحقق توسعه  تعامالت انسانی سالم به پایداري اجتماعی خواهد انجامید؛ بنابراین دستاوردهاي توسعه اکوتوریسم می

گردشگري پایدار شهري کمک کند

بازاریابی 

اکوتوریسم
6

ما باید مدیران ارشد بازاریابی . کند اي و بازاریابی نقش مهمی را ایفا می در مقوله معرفی اکوتوریسم شهري قزوین تبلیغات زیر آستانه

مسیر باید  خوبی براي افزایش سطح درآمد مردم انجام دهیم و در این خوبی داشته باشیم تا بتوانیم در تبلیغات، محصول خود را به

هایی را انجام بدیم که کمترین میزان تأثیرپذیري فرهنگی را داشته باشد و نیاز است که در کنار گروه اجرایی روانشناس قرار  هزینه

بگیرد تا هویت فرهنگ قزوینی دچار خدشه نشود

تأمین 

هاي  زیرساخت

اکوتوریسم

12

ها و مناطق اکوتوریسمی زیرساخت دارند  مهم است، خیلی از جاذبه هاي بهداشتی در حوزه گردشگري شهري رسیدگی به زیرساخت

ها،  هتل(ها نظیر  درنهایت همه زیرساخت. آید مدت ندارند که ضعف به حساب می ولی رسیدگی و سرویس و نگهداري طوالنی

.کنند بعد از زیرساخت فرهنگی تحقق پیدا می...) ونقل، رستوران و  حمل

تأمین منابع 

مالی
4

هاي اکوتوریسمی الزم است نسبت به تأمین منابع مالی الزم براي توسعه آن اقدام شود و در  منظور استفاده بهینه از جاذبه به

.ریزي براي آن ردیف اختصاص یابد ریزي سازمان مدیریت و برنامه بودجه

توسعه 

هاي  زیرساخت

فرهنگی، 

اجتماعی، 

اقتصادي

12

ما در حل مسئله . زیرساخت یک کلمه است ولی دنیایی مطلب دارد. کار کردن روي زیرساخت فرهنگی از اوجب واجبات است

باید به این ... جمهور، استاندار، شهردار و  رهبري، رئیسمقام معظم همه، یعنی مدیران، علما، فقها، . ایم زیرساخت فرهنگی کارنکرده

اگر زیرساخت فرهنگی جامعه آماده نشود و اگر مردم جامعه میزبان . اند است و متأسفانه نرسیدهنتیجه برسند که گردشگري مفید 

.شود نتوانند با گردشگر ارتباط برقرار کنند، توسعه گردشگري پایدار محقق نمی

  

  

  

  

  :توسعه پایدار

شونده در مقوله توسعه پایدار قول خبرگان مصاحبه اي از نقل نمونه: 5جدول 
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فرعیمفاهیم 
تکرار 

مفهوم
شونده قول خبرگان مصاحبه اي از نقل نمونه

ارتباط 

گردشگري 

پایدار و 

اکوتوریسم

پایداري گردشگري شهري به حیات و بقاي اکوتوریسم شهري قزوین بستگی دارد و اگر اکوتوریسم زنده نباشد و قدرت ادامه حیات 

.و گردشگري منطبق با آن دست خواهیم یافت توان گفت که به شهري پایدار نداشته باشد درنهایت نمی

تحقق 

گردشگري 

پایدار با 

اکوتوریسم

10

در حال حاضر شاهد هستیم که در برخی از تورهاي گردشگري و ایام نوروز . گردشگري پایدار شهري هنوز در قزوین وجود ندارد

اي  اکوتوریسم اصول ساده.گذاریم سادگی زیر پاي می بهخیلی از اصول ساده توسعه پایدار شهري و حتی گردشگري پایدار شهري را 

واقعاً سخت خواهد . پذیري را به ما یاد بدهند ایم که مسئولیت نشده اي تربیت حال براي مایی که از کودکی در جامعه دارد؛ و درعین

.شهري برسیم توانیم به گردشگري پایدار ولی با همین اصولی که در اکوتوریسم جریان دارد، بله ما می. بود

تأثیر اکوتوریسم 

در صنعت 

گردشگري

13
شود و یکی از عوامل توسعه  زیست می در حالت کلی اگر فرا بخشی نگاه کنیم، در درجه اول اکوتوریسم موجب حفظ محیط

.گردشگري پایدار است

تحقق 

گردشگري 

پایدار با 

اکوتوریسم

6

طبیعی اکوتوریسمی نگاه کنیم درواقع باغستان آمده از یک تهدید استفاده کرده  عنوان یک منبع هاي سنتی قزوین به اگر به باغستان

باغستان سنتی قزوین منبعی است که هم .جزئی از بافت شهري ما شده است که طوري و آن را به فرصت تبدیل کرده، به

ز منبع است و جاي کار دارد و این منبع توانیم آن را به جاذبه تبدیل کنیم که هنو محیطی و تاریخی و فرهنگی است و ما می زیست

.ضامن پایداري گردشگري شهري قزوین خواهد بود

تأثیر اکوتوریسم 

در گردشگري 

پایدار شهري

5

  . باشد هاي فرهنگی، اجتماعی صنعت گردشگري می نوعی از جنبه گرایانه به هاي صوري طبیعت از طرفی اکوتوریسم علیرغم ویژگی

اي دارند در گردشگري پایدار شهري قطعًا به  شده ریزي کشورهایی که اکوتوریسم بسیار منظم، منسجم و برنامهدرواقع مناطق و یا 

تواند در مواردي بالعکس نیز باشد اند و این رابطه همچنین می یافته هاي بسیاري دست موفقیت

تطابق باغستان 

و شهر
5

هاي گوناگون و مناسبی از اکوتوریسم را دارا  که توان اجراي زیرمجموعهاستفاده بهینه و کارشناسی شده از باغستان سنتی شهر

.تواند نمایشی از تطابق اکوتوریسم با فضاهاي شهریباشد باشد نیز می می

تطابق 

اکوتوریسم و 

شهر

8

اي اکوتوریسمی یک فضاي شهري یک فضاي مدرن است و فض. هاي خاص و متفاوت خود را دارند فضاي شهري و اکوتوریسم ویژگی

هاي شهري این فضا را به اکوتوریسم نزدیک کرد تا با یکدیگر  ها و مبلمان توان با ایجاد امکانات، المان در شهر می. فضاي سنتی است

 وسیله یک سمبل یا المان در شهر از آن فضا و در هاي اکوتوریسمی شهري به خوانش داشته باشند و نسبت به تأمین امکانات و جاذبه

در فضاسازي شهري براي ورود به .شود مسیر دسترسی به اکوتوریسم استفاده کرد؛که خالء این موضوع در شهر قزوین احساس می

.با و مطابق با طبیعت ایجاد کنیمهاي زی توانیم ورودي هاي اکوتوریسمی می جاذبه

عدم تطابق 

اکوتوریسم و 

شهر

6

هاي انسانی درآمده و قابلیت حمل  صورت بستر کالبدي براي فعالیت است که به یافته و واجد نظم فضاي شهري ساختاري سازمان

صورت آگاهانه و یا  ت که هرروز بهفضاي شهري، فضاي زندگی روزمره شهروندان اس.تماعی و اهداف فرهنگی راداراستروابط اج

حس مکث و سکون بر حس حرکت و سرعت  فضایی عمومی که در آن.شود ناآگاهانه در طول مسیر و فعالیت در طول روز ادراك می

.گیرد مدت شکل می هاي کوتاه غلبه کرده و با دعوت به توقف، تعامل و پرداختن به فعالیت

هاي  حفظ جاذبه

اکوتوریسمی
6

هاي سنتی از منظر قدمت، غلبه و چیرگی حضور در شهر قزوین به لحاظ  بدیلی همچون باغستان شهر قزوین داراي پتانسیل بی

هکتار آن با چالش مواجه شده و یا در  500علیرغم اینکه قریب به . باشد هکتار می 3000بر  عتی بالغمحیطی در وس تاریخی و زیست

ارنجک : رودخانه 5عالوه بر آن وجود . توجه است ر برابر وسعت شهر قابلهکتار د 3000توان گفت  باز می. معرض تخریب است

طبیعی و هاي  ها المان رودخانه وشته، زوار و دلیچاي در محدوده شهر جریان دارند و این 3و ) غرب(، رودخانه بازار )شرق(

 9مترمکعب آب را در طول  150عالوه بر آن در قسمت شمالی شهر، وجود کانال انتقال آب طالقان که . اکوتوریسمی قزوین هستند

.شود عنوان یک ظرفیت اکوتوریسمی شناخته می بهداده است، یک محصول مشترك انسان و طبیعت است و  ماه در خود جاي

ارتباط تنگاتنگ 

اکوتوریسم و 
5

توان استشمام کرد و اینکه بگوییم تا چه  ناخواه بوي مدرنیته و ماشینی بودن را می ساخت شهري خواه هاي انسان در فضاها و محیط

گونه پاسخ داد که حیات هر دو وابسته به یکدیگر استو در صورت  نتوان ای اندازه اکوتوریسم شهري توان مطابقت با شهر را دارد، می
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.بینند توان گفت که آسیب می نبود هر یک میشهر

عدم دستیابی 

توسعه بدون 

اکوتوریسم

3
کنند، نظیر تأمین هواي  هاي اکوتوریسمی شهر قزوین در مسیر پایداري و حفظ محیط شهري و بقاي شهر حرکت می برخی از جاذبه

.هاي سطحی جلوگیري از ورود ریزگردها به شهر و مهار آبمطلوب، 

عدم تخریب و 

تغییر کاربري 

اکوتوریسم

4

ها  کدام این هیچ. باغستان زمانی که به مرحله تولید برسد، راه و دسترسی و امنیت و امکانات رفاهی داشته باشد حیات خواهد داشت

ها در درجه اول از طریق  به مفهوم عام کلمه شهرداري قزوین و سایر دستگاهشود مگر اینکه در ابتدا مدیریت شهري ما  محقق نمی

دهی به باغداران براي تغییر کاربري ندهند، بلکه بر سر منافع مردم و دستیابی به گردشگري پایدار شهري با  هاي شهري عالمت طرح

هاي غیر  علمی و مشاوره و بر اساس پشتوانه شبه... ان و به بهانه احداث باغ پارك، بوستان بانو.شهروندان باغستان را حفظ کنیم کمک

.ام و به عوامل غیر تولیدي و هزینه زا و مصرفی تبدیل کنیم کارشناسی و توجیه تخریب نمائی

در دسترس 

بودن 

اکوتوریسم

3
کنیم و  اکوتوریسمی دسترسی پیدا هاي  کنید که با صرف زمان کوتاهی از هر طرف شهر به جاذبه در ایران کمتر شهري را پیدا می

.شود که در این زمینه بیشتر کار کنیم این عامل موجب می

توسعه هدفمند 

و پایدار محیطی
6

شده و یا  آن یا تخریب% 50نگرانه باید بگوییم که باغستان سنتی قزوین که بخشی از آن در محدوده است  به لحاظ کمی و نگاه کل

جاده سالمت در ساحل . بینیم جاي یک فرصت تهدید می به شود و آب را برداري کیفی از آب نمی بهرهچراکه . رو به نابودي است

قزوین توزیع مناسب  در زمینه فضاي سبز هم براي شهر. زم است کیفیت آن ارتقا پیدا کندغربی رودخانه ارنجک واقع است و ال

وضعیت باراجین در حال . محیطی و همخوان نیستند ی و زیستضایقزوین به لحاظ فضاي سبز عدالت ف 3و  2منطقه . مکانی ندارد

.جین ناپایدار استبینیم که بارا اي بکنیم می حاضر ناپایدار است و اگر بین باغستان و باراجین مقایسه

توسعه 

هاي  جاذبه

اکوتوریسمی

6
گردشگري اگر اصول اکوتوریسم را تبعیت کند موجب هر نوع . اکوتوریسم یک دیدگاه است. ت استگردي متفاو اکوتوریسم با طبیعت

.تواند موجب گردشگري پایدارشهري بشود هاي اکوتوریسم می شود و معرفی تمامی ویژگی توسعه می

تداوم حیات 

شهر با 

اکوتوریسم

6

هاي  است و اگر ویژگی عنوان یک منبع اکوتوریسمی براي شهر قزوین ارزشمند هاي سنتی قزوین به وجود نعمتی بزرگ بنام باغستان

داري، سیل گیر بودن و جلوگیري از ورود ریزگردها براي شهروندان و گردشگران تبیین شود سودمند  آن نظیر اکوسیستم، آبخوان

.است

محور و بیوفلیک ببینیم و عناصر طبیعی در شهر وجود داشته باشد و مردم با آن مرتبط  صورت مشخص اگر قزوین را شهر طبیعت به

محور است و در این صورت  توان گفت که شهر طبیعت ریزي استفاده کرد و لحاظ کرد می هاي آن در برنامه باشند و بتوان از ظرفیت

واسطه آب خوب  شود ضمن حفظ آن موجب جلب منافع مثبت آن براي شهر به مند می کند و شهروند از آن بهره شهر ارتقاء پیدا می

، بخشی از )پرندگان(محیطی نظیر نزدیکی با آب، انس با طبیعت و جوشیدن با موجودات زنده  هاي زیست و هواي پاك و بهره

.هاي طبیعی دارد مشخصاتی است که جنبه

توجه بیشتر به 

اکوتوریسم
5

تواند  میعنوان یک عامل موردتوجه از سوي شهروندان و گردشگران در این راه نقش مهمی دارد ولی اعتقاد به آن  اکوتوریسم به

.موجب توجه بیشتر و رسیدگیبه اصل موضوع پایداري بشود

حفظ و 

نگهداري 

اکوتوریسم 

شهري

5

آباد کنونی بوده است و در دهه  بینیم که در حکم هاي سنتی قزوین را در پارك ملت شهر قزوین می هاي باغستان همچنین باقیمانده

قزوین درواقع نماد یک باغ شهر بوده است و هنوز هم علیرغم . ن و محله کت آباد متصل بوده استخورشیدي کامالً به باغستا 40

هاي سنتی  هزارجریب هم باقیمانده باغستان. ده است و پتانسیل آن بالفعل استها، باغ شهر بودن خود را از دست ندا دخل و تصرف

.این منابع اکوتوریسمی بوده استها قنوات قزوین هم جزئی از  قزوین است و عالوه بر این

  

  :فرهنگی

شونده در مقوله فرهنگی قول خبرگان مصاحبه اي از نقل نمونه: 6جدول 

شونده قول خبرگان مصاحبه اي از نقل نمونهتکرار مفاهیم فرعی



  اولین کنفرانس بین المللی گردشگري

مطالعه فرصت ها و چالش هاي توسعه گردشگري  با محوریت استان (

  )اردبیل

١۵

www.tourism2019.ir  

مفهوم

تغییر ساختار فرهنگی و 

اجتماعی
4

هاي فرهنگی و بومی شهر برسیم؛ که  شهري نظیر نمایش ویژگیتوانیم به بخشی از اهداف توسعه گردشگري پایدار  ما می

اند  عنوان مقصد انتخاب نکرده تواند تصویرسازي خوبی را از شهر قزوین براي سایر گردشگرانی که قزوین را به حتی می

ان را جوري براي هاي طبیعی استفاده کنیم؛ و گردشگر مندي از جاذبه ما اگر از اصول اکوتوریسمی براي بهره. ایجاد نماید

ایم و با این کار  زیست مقصد را حفظ کرده ورود به طبیعت تربیت کنیم که بدون تخریب بازدید کنند درواقع کیفیت محیط

.برد برد و هم گردشگران بهره فرهنگی و طبیعی خود را از محیط می هم جامعه میزبان از حضور گردشگران بهره می

2تقویت فرهنگ بومی

مورد اکوتوریسم است که خود گردشگري پایدار و مسئوالنه است و در تالش است که کیفیت را باال ببرد؛ سخن ما در 

شود؛ و چون  رفته می هاي ازدست زیست، فرهنگ، زبان و حتی احیاي فرهنگ و داشته جانبه محیط یعنی حفظ همه

ورسوم را کنکاش کرده و به حفظ و غناي آن  ابکنیم که آد بریم تالش می گیرد و از قبل آن ما سود می استقبال صورت می

.کمک کنیم

آموزش شهروندان و 

گردشگران
3

  . ترین مسائل در زمینه تحقق گردشگري پایدار شهري آموزش گردشگران و جامعه محلی است یکی از مهم

اي نیست و با او همانند  جامعه محلی باید آموزش ببیند که این اکوتوریست، سودمند است براي آن محل و تافته جدابافته

یک انسان برابر است و باید یاد بگیرد که باید به آن احترام بگذارد؛و بالعکس گردشگر باید آموزش ببیند که به فرهنگ 

 برانگیز مراقب باشد و در محیط اکوتوریسمی رعایت کدهاي جامعه میزبان احترام بگذارد؛و نسبت به مسائل حساسیت

.ته باشداخالقی گردشگري را داش

تبلیغات اکوتوریسم 

سازي شهري و برند
6

  .رسد شهري و برند سازي کشوري در حوزه اکوتوریسم شهري قزوین ضروري به نظر می موضوع تبلیغات کالن

تواند منجر به ارزآوري و  تواند موجب جذب گردشگر شود بلکه می تنها می هاي اکوتوریسمی شهر قزوین نه معرفی جاذبه

.هاي صنعت توریسم در این شهر بشود مقولهمعرفی سایر 

پذیرش سودمندي 

اکوتوریسم
8

هاي مطلوب را فراهم کنند که در این صورت  در توسعه گردشگري پایدار شهري مدیران شهري باید تالش کنند که محیط

کنند  یجه تالش میرسد و شهروندان زمانی که سود ببرند درنت هم به گردشگر و هم جامعه میزبان می سود حاصل از آن

.صورت سالم ادامه دهند جاذبه را حفظ کنند و این روند را به

افزایش نشاط اجتماعی 

و شادابی
5

تواند موجب افزایش رفاه اجتماعی و تحقق توسعه پایدار شهري  اگر جامعه میزبان در مسیر ارتقا فرهنگی تالش کند، می

  .م و زنده و اقتصاد شایسته و توزیع عادالنه بشودزیست پاك و سال در محورهاي جامعه شاداب، محیط

، شادابی جامعه را ها برسیم و براي رضایت گردشگر توانیم به همه این ویژگی درنتیجه با رعایت اصول اکوتوریسمی ما می

تالش داند و در مسیر حفظ آن  گردشگري که از بازدید یک جاذبه خشنود باشد آن جاذبه را مال خود می افزایش دهیم؛و

تواند کیفیت اجتماعی، اقتصادي و رفاهی را باال ببرد در این صورت می.ره ببردکند که بازهم بتواند از آن به می

مندي مسئوالنه از  بهره

اکوتوریسم
4

تواند موجب افزایش رفاه اجتماعی و تحقق توسعه پایدار شهري  اگر جامعه میزبان در مسیر ارتقا فرهنگی تالش کند، می

  .زیست پاك و سالم و زنده و اقتصاد شایسته و توزیع عادالنه بشود ورهاي جامعه شاداب، محیطدر مح

، شادابی جامعه را ها برسیم و براي رضایت گردشگر توانیم به همه این ویژگی درنتیجه با رعایت اصول اکوتوریسمی ما می

داند و در مسیر حفظ آن تالش  ه را مال خود میو گردشگري که از بازدید یک جاذبه خشنود باشد آن جاذب.افزایش دهیم

تواند کیفیت اجتماعی، اقتصادي و رفاهی را باال ببرد در این صورت می. بازهم بتواند از آن بهره ببرد کند که می

  

  

  

  

  

  :ستیز طیمح

زیست شونده در مقوله محیط قول خبرگان مصاحبه اي از نقل نمونه: 7جدول 

مفاهیم فرعی
تکرار 

مفهوم
شونده قول خبرگان مصاحبه اي از نقل نمونه
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ارتباط اکوتوریسم و 

گردشگري شهري
5

ري دارد و ، قطعًا تأثیر مستقیم و اساسی بر گردشگري پایدار شهباشد می هاي اکوتوریس اگر شهري داراي پتانسیل و جاذبه

بایست منتفع بشود و  محلی شهري میبردار  زیست، بهره اکوتوریسم سه مشخصه دارد، حفظ محیط.شود موجب تحقق آن می

گرا  شهروندي که دغدغه و دیدگاه اکولوژیکی داشته باشد، عمل(محیطی و ارتقاء شهروند اکولوژیک  توأم با آموزش زیست

.باشد) شد و در رفتارش بروز دهدبا

تغییر زیستگاه 

واسطه اکوتوریسم به
2

شود و موجب فرار  ها می موجب تغییر زیستگاه) اد راه غیر شوسهایج(توسعه اکوتوریسم آثار مخرب به طبیعت تیز دارد 

.شود هاي آب زیرزمینی می هاي جانوري و تخریب عرصه و پوشش گیاهی و آسیب به سفره گونه

وابستگی حیات 

اکوتوریسم و شهر
9

یعنی گردشگري اکوتوریسم . اي در توسعه صنعت گردشگري دارد ها هستند که نقش عمده در اغلب کشورها شهرداري

هاي سنتی قزوین  یابیم که باغستان هاي طبیعی و تاریخی و فرهنگی درمی هدفمند و مسئوالنه و با در نظر گرفتن ظرفیت

.هاي اکوتوریسمی به شهروندان مفید عمل نماید تواند با ارائه آموزش عنوان یک جاذبه اکوتوریسمی نزدیک به شهر، می به

4زیست حفظ محیط

در مسیرهاي شهري آن را  محور است باید هاي قزوین مناسب و استاندارد نیست و اگر میگوییم قزوین انسان یکش خیابان

هاي ناشی از سفر اکوتوریسمی در راستاي  آوري و بازیافت زباله زیست و رعایت بهداشت محیط و جمع حفظ محیط. ببینیم

.تحقق گردشگري پایدار شهري مهم است

عدم تناسب فضاي 

شهري سبز
4

ها، فضاي سبز، باغستان، مناطق نمونه گردشگري شهري  محیطی شهري قزوین نظیر پارك اصالح چرخه مدیریت منابع زیست

.ضرورت تحقق گردشگري پایدار شهري است

آموزش 

محیطی زیست
3

هاي محقق  آموزش محیطی شهروندان خود و ارائه گردشگري پایدار شهري در شهر قزوین در راستاي تأمین نیازهاي زیست

.شود می

زیبایی منظر و 

هواي پاك 

اکوتوریسم

5
عالوه بر آن تولید هواي پاك و زیبایی . سطح کیفیت تأثیرگذاري اکوتوریسم بر توسعه گردشگري پایدار شهري باال است

.شود بصري و سودمندي محیطی براي شهر می

حفظ جایگاه 

طبیعی شهري 

قزوین

3

شرط اینکه هدف از توسعه تنها  تواند توان مطابقت با فضاهاي شهري را داشته باشد ولی به ن میاکوتوریسم در شهر قزوی

ها را هم مدنظر  زیست و منابع طبیعی نباشد و در کنار آن گسترش امکانات و بهبود شرایط زندگی انسان حفاظت از محیط

محیطی و تخریب  تعادل زیستکه بدون برهم زدن رشدي . که موجب رشد اقتصادي و توسعه شهري بشود طوري قرار دهد، به

.باشد

سطح باالي کیفیت 

تأثیر اکوتوریسم
7

تواند موجب افزایش و بهبود کیفیت  هاي اکوتوریسمی است در صورت ارتقا سطح و کیفیت آن می شهري که داراي جاذبه

.شود هاي خود  زندگی جامعه میزبان و در کنار آن تقویت ارزش

  

  گیري نتیجهبحث و 

اجتماعی، : مورد از مفاهیم اصلی تحقیق به ترتیب 6با بررسی  :پژوهش حاضر نشان داد که جینتا

زیست و با نگاه به وضعیت کنونی شهر قزوین در  ریزي، توسعه اقتصادي، توسعه پایدار، فرهنگی و محیط برنامه

زمینه اکوتوریسم و تأثیر آن در توسعه گردشگري پایدار شهري، اهتمام شهروندان، مدیریت یکپارچه شهري، 

بنابراین با بررسی مقوله ؛ ان و گردشگران در راستاي توسعه صنعت گردشگري در این شهر الزم استذینفع

اجتماعی دریافتم که در درجه اول ایجاد حس تعلق نسبت به شهر قزوین در شهروندان به عامل گردشگري 

اخالقی  کند و همچنین احساس مسئولیت نسبت به اکوتوریسم شهري و رعایت کدهاي پایدار کمک می

هاي  تواند راهگشاي توسعه در این شهر و حفاظت از منابع طبیعی و جاذبه گردشگري از سوي گردشگران می

ریزي دریافتم که نداشتن برنامه و طرح جامع  در بررسی مقوله برنامه. طبیعی گردشگري شهري باشد

عنوان یک ضعف  از توسعه، بهاند گردشگري و اکوتوریسم براي شهر قزوین و همچنین نبود نقشه راه و چشم

منظور معرفی این شهر در سطوح ملی و  گردد، همچنین انجام تبلیغات مؤثر به مدیریتی براي این شهر تلقی می
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رسد، درنهایت مدیریت و برگزاري  المللی با رویکرد افزایش ماندگاري گردشگران ضروري به نظر می بین

ذب گردشگران و آشتی شهروندان با اکوتوریسم شهري رویدادهاي اکوتوریسمی در شهر قزوین موجب ج

ترین انواع  در بررسی مقوله توسعه اقتصادي دریافتم که اکوتوریسم شهري یکی از پربازده. خواهد شد

هاي اکوتوریسمی نسبت به اماکن  گردشگري است و شهروندان و گردشگران تمایل بیشتري به بازدید از جاذبه

دهند و این عامل درنهایت موجب سودرسانی به مشاغل جاذب سفر و رشد  شان میو بناهاي تاریخی از خود ن

همچنین ضرورت بازاریابی و بازار سازي در زمینه اکوتوریسم . اقتصادي و بهبود معیشت شهروندان خواهد شد

ررسی در ب. باشد که تأمین منابع مالی براي اجراي آن الزم است هاي ضروري می شهري قزوین ازجمله برنامه

مقوله توسعه پایدار دریافتم که تطابق فضاي شهري و فضاي اکوتوریسمی در شهر قزوین تحت تأثیر توسعه 

سطح  هاي غیر هم سازي و احداث تقاطع واسطه بلندمرتبه شهر و برخورد قهرآمیز مجموعه مدیریت شهري به

شهر قزوین موجب تخریب عرصه  هاي سنتی قرارگرفته است که در برخی از نقاط اکوتوریسمی نظیر باغستان

اي  گردیده و الزم است که مدیران مربوطه در این زمینه هوشمندانه و با رعایت اصول توسعه پایدار و پیوسته

در بررسی مقوله فرهنگی دریافتم که موضوع آموزش شهروندان و گردشگران در . محیطی اقدام نمایند زیست

هاي اکوتوریسمی ضروري است و موجب  قبل از عزیمت به جاذبهزمینه اصول اولیه گردشگري و اکوتوریسم 

منظور احترام  ورسوم و فرهنگ جامعه محلی قزوین به همچنین حفظ آداب. حفظ و پایداري آن خواهد شد

زیست  در درنهایت با بررسی مقوله محیط. هاي ارزشمند کهن موردتوجه خواهد بود متقابل و حفظ گنجینه

و اکوتوریسم شهري آن الزم و ملزوم یکدیگرند و حیات این دو به یکدیگر وابسته  دریافتم که شهر قزوین

 ها البیسهاي سنتی قزوین در زمان بروز بالیاي طبیعی نقش حفاظتی در برابر ورود  باغستان که يطور بهاست 

ئه محصوالت ي این شهر و اراوهوا آبو ریزگردها از خود نشان داده و در طول سالیان دور نسبت به تلطیف 

 لهیوس بهتحقق گردشگري پایدار شهري  منظور بهگفت که  توان یمجهیدرنت. ارگانیک مؤثر عمل کرده است

.خواهد بود اجرا قابلو مهم و ضروري انجام موارد ذکر شده  اکوتوریسم در شهر قزوین

  

  :قدردانی

از  لهیوس نیبد.برسانم انیرا به پا مقالهنیتا ای عنایت فرمود قیمنان که توف زدینثار ا انیشکر شا

اندیشمند فرزانه جناب آقاي دکترروشن بابائی همتی 

  .نمایم اند،تشکرمی عنواناستادراهنماکههموارهنگارندهراموردلطفومحبتخودقرارداده به
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