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تاثیر سیاست گردشگري روستایی بر درآمد غیر کشاورزي روستاییان

  1لیال عبادي ویند

  ریزي جهانگردي، دانشگاه محقق اردبیلدانشجوي کارشناسی ارشد برنامه - 1

خالصه 

رو با اثراتی عمیق است که کشورهاي جهان با بازگشایی مرزهاي خود با آن روبهاي جهانی، چند بعدي و گردشگري پدیده

-اي هماهنگ، بخشهاي اقتصادي و ایجاد رشد و توسعهبه منظور مقابله با معضالت و براي رونق بخشیدن به فعالیت .شوندمی

ز اثرات را به همراه دارد که به طور کلی توسعه گردشگري انواع مختلفی ا. بایست بازسازي نمودهاي صنعت و کشاورزي را می

تواند ها را به اثرات و پیامدهاي اقتصادي، محیطی، اجتماعی تقسیم کرد که البته بسته به بافت و شرایط جامعه میتوان آنمی

اي توسعه تواند وسیله مهمی برزایی و ایجاد درآمد است و میگردشگري روستایی منبع باارزش اشتغال. مثبت یا منفی باشد

نتیجه تحقیق نشان . اي انجام شده استهاي کتابخانهمطالعه حاضر با استفاده داده. اجتماعی، اقتصادي جوامع روستایی باشد

ستاییان محسوب شود و موجب رونق زندگی وتواند به عنوان یک منبع درآمد براي ردهد توسعه گردشگري روستایی میمی

.شودآنها می

  .گردشگري، گردشگري روستایی، درآمد گردشگري روستایی: کلمات کلیدي

  مقدمه .1

هاي توسعه انسانی، مشکالت ناشی از صنعتی شدن وآلودگی بیش از حد تنوع بخشی به اقتصاد، باال بردن شاخص

زایی، تعامل اشتغالوري وکارآمدي نیروي انسانی، هاي روستایی، افزایش بهرهاستاندارد شهري به ویژه شهرهاي بزرگ، مهاجرت

-هایی است که جهان امروز با آن روبهزیست و در مجموع، توسعه پایدار از دغدغهها، حفظ محیطها و گفتمانفرهنگ

با ساختاردهی مجدد اقتصادي و بحران کشاورزي  1970از سوي دیگر از دهه ).1381الدین افتخاري و قادري، رکن(روست

هاي توسعه اقتصادي جوامع روستایی را محدود ساخته و ی کاهش یافته و این تغییرات ایدههاي اقتصادي جوامع روستایفرصت

شان هاي غیر سنتی براي تثبیت پایدارتر براي راهراهبردهاي قدیمی توسعه را ناپایدار ساخته و کشورها را به جستجوي بیش

مهم در جهان شناخته شده است و در قرن گذشته  گردشگري یکی از ابزارهاي).1389هارونی،  سلیمانی(مجبور ساخته است

رشد فزاینده گردشگري ). 1392لطیفی و همکاران، (میالدي باشد 21ترین صنعت جهان در قرن گردید که بزرگبینی میپیش

سید (ند گیرکنند، بسیار مورد توجه قراراي نسبتا کوتاه باعث شده است عواملی که در این زمینه نقش اصلی ایفا میدر دوره

). 1389علی پور و همکاران، 

                                                            
1Email: leilaebadi70@gmail.com
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روندروبهرشدصنعتیشدندردوقرناخیر،همراهبابرخیمواردازجملهافزایشاوقاتفراغتمردموبهبودزیرساختهاي 

غنیان و ( رو ساختهاستبهارتباطیوگسترشصنعتحملونقلبهویژهصنعتهواپیماییتقاضابرایگردشگریرادرسطحجهانباافزایشرو

- توان آن را ابزار مهمی براي توسعه اقتصاديتایی نیز بخشی از بازار گردشگري بوده و میگردشگري روس). 1390همکاران، 

). 1392لطیفی و همکاران، (اجتماعی و اکولوژیکی جوامع روستایی قلمداد کرد

افزایشجمعیتدرنواحیشهري،خاستگاهبسیاریازشهرنشیناندرروستا،وجودمناطقبکرومستعدگردشگري 

هایگردشگریدرنواحیبیرونازشهرهایامروزي،فزونیگرفتنتقاضارادربخش ناکثرجاذبهدرنواحیروستایی،وقرارگرفت

شودکه تریناشکالگردشگریمحسوبمیگردشگریروستایییکیازمردمی. گردشگرینواحیروستاییباافزایشبیشترینیزروبهروکردهاست

-هایاقتصادیبرخوردارمیدرراستایفعالیتهایالزمبرایکمکبهجوامعمحلیترینصنایعیاستکهازپتانسیلهایاخیربهعنوانیکیازمهمطیسال

اي به صورت کتابخانهبه دلیل اهمیت گردشگري در این مقاله سعی شده است تا به).1393 پور،خسروزادیانوخسروي( باشد

.تواند چه تاثیري بر درآمد غیر کشاورزي روستاییان داشته باشدبررسی این موضوع پرداخته شود که گردشگري می

  تعارف مبانی اولیه .2

  بندي انواع گردشگريطبقه 2-1

 یشود،فصلوچگونگیکهبهخدمتگرفتهمیباتوجهبهطولمدتمسافرت،وسیلهمسافرتونوعتأسیسات

تواناشکال یشوند،میمیگوناگونکهموجبپیدایشیکجریانتوریستیهامسافرتهمچنینانگیزهیسازمانده

  ). 1388راد و آقاجانی، فرجی( راازیکدیگرتمیزدادیازگردشگریمختلف

)مقصد(براساسمکانیگردشگریطبقهبند 2-2

- نوعازطبقهدر این

-یکهتوریستانتخابمیمکانمسافرتویامحالقامت.شودتقسیمیوخارجیبهدوبخشداخلیابتداالزماستگردشگریبند

. باشدیااجارهیها،کمپینگویاخانهیشخصیازیکطرفاقامت ممکناستدرهتل،ویال.داردیراعرضهمیازگردشگریکندنیز،شکلمعین

راد و آقاجانی، فرجی( راایجادنمایدیوروستاییتواندتوریسمشهریازطرفدیگربایددیدمقصدمسافرت شهراستیاروستاکهم

1388 .(  

  گردشگري روستایی 2-3

این مسئله به این دلیل . تعریف گردشگري روستایی کار چندان آسانی نیست و توافقی درباره آن وجود ندارد

احمدیان و همکاران، (شود، با دشواري همراه استحی روستایی که گردشگري در آن انجام میاست که تعریف نوا

این نوع گردشگري شباهت . در مناطق روستایی آلپ شکل گرفت 1970هاي گردشگري روستایی طی سال). 1395

ري، بقن(تر استآن وسیعپذیري و اهداف زیادي به اکوتوریسم دارد؛ با این تفاوت که در یک محیط روستایی انجام می

گردشگري انواع مختلفی دارد که منظور از گردشگري روستایی در این پژوهش شامل هر نوع فعالیت تفریحی و ).1387

حصوالت محلی از ساکنان محلی در مکانی مبا دریافت خدماتی از قبیل غذا، محل اقامت و ،گذران اوقات فراغت است

الدین افتخاري رکن(شودر یا از نظر ماهیت اقتصادي و فرهنگی روستا محسوب میکه از نظر قوانین مقررات جاري کشو

  ).1381و قادري، 

  :شوددر قسمت زیر تعاریفی دیگر از گردشگري روستایی ارائه می

هایگردشگریدرمحیطروستاییباتوجهبهفرهنگوبافتسنتی یفعالیتگردشگریروستاییعبارتاستازکلیه

-یگردشگریکشاورزي،گردشگریسبز،گردشگریمزرعهآدابورسومسنتی،کهدربرگیرندهروستایی،هنروصنایعروستایی،
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ها و خدماتی توریسم روستایی به مجموعه فعالیت).1393 پور،خسروزادیانوخسروي( اي،گردشگریغذایی،وشکاراست

تواند میشود و شود که در ارتباط با یک شخص گردشگر، در هنگام مسافرت به مناطق روستایی انجام میگفته می

گردشگري ).1389گودرزي سروش، (شامل توریسم کشاورزي، توریسم مزرعه، توریسم طبیعی و توریسم فرهنگی شود

ها که هاي مختلف روستایی و پیرامون آنهاي مختلف گردشگري در محیطها و گونهروستایی عبارت است از فعالیت

). 1387قنبري، (است}طبیعی و فرهنگی{وستازیست رها وآثار متفاوتی براي محیطي ارزشدربردارنده

یکشاورزانومردمودولتشودکهبهوسیلههاوخدماتیگفته میبهعبارتدیگرگردشگریروستاییبهکلیهفعالیت

-گیردومیهابرایاستراحتگردشگرانوهمچنینجذبگردشگراندرنواحیروستایی صورتمی

  ).1393 پور،خسروزادیانوخسروي(گیباشدتواندشاملگردشگریکشاورزي،گردشگریمزرعه،گردشگریطبیعیوگردشگریفرهن

  شناسی گردشگري روستاییگونه 2-4

گردشگري روستایی داراي انواع و اشکال مختلفی است، از جمله؛ توریسم کشاورزي، توریسم فرهنگی، اکوتوریسم 

-هایمتفاوتیازقبیلبیگردشگرانروستاییباانگیزه). 1387قنبري، ( و توریسم سبز و غیره

هایماجراجوییویژه،دیدن ژیکی،دستیابیبهفرصتنظیربودناکولو

کنندوبه هاشرکتمیکنندودربسیاریازفعالیتجذابیتهایفرهنگییاکیفیتفضاومحیطنواحیروستاییبازدیدمی

  .)1385الدینافتخاري، رکن(شودکهبهشخصمسافربستگیداردهمینجهتانواعخاصیازگردشگریدرنواحیروستاییدیدهمی

  :اند ازانواع گردشگري روستایی عبارت 

گردشگري طبیعی)Natural Tourism :(هاي طبیعی قرار داردبه طور عمده در تعامل با جاذبه.  

گردشگري فرهنگی)Cultural Tourism :(شناسی مرتبط با فرهنگ، تاریخ، میراث فرهنگی و باستان

  .روستا است

اکوتوریسم)Eco-Tourism :(هنجارهاي زندگی اجتماعی  هاي طبیعی با زندگی وعالوه بر بازدید از جاذبه

  .مردم نیز در تعامل است

ايگردشگري دهکده)Village Tourism :(هاي روستا یا دهکده مدتی کوتاه سکونت گردشگري در خانه

  .کندهاي روستاییان مشارکت میکرده و فعالیت

گردشگري کشاورزي)Agro-Tourism :(ناطق گردشگران بدون ایجاد پیامدهاي منفی روي اکوسیستم م

نژاد و حاجی(میزبان با فعالیت کشاورزي سنتی، ازآن بازدید نموده و در فعالیت کشاورزي مشارکت دارند

  ).1393همکاران، 

  هاي گردشگري روستاییجاذبه 2-5

  :توان به این شرح بیان نمودشوند را میهاي روستا با دالیلی که گردشگران جذب روستاها میترین جاذبهمهم

  و مورفولوژیکی روستا شرایط طبیعی)1

  شیوه زندگی، آداب و رسوم و فرهنگی روستا)2

  ...)گلی و هاي سنگی و کاهها، خانهمانند کلبه(ها و اماکن روستایی خانه)3

  صنایع دستی و محلی)4

  هاي بکر پیرامون روستاجاذبه)5

  هاي اقتصاديجاذبه)6

  هاي فرهنگی و اجتماعی روستاجاذبه)7

  حیوانات بومی و محلی روستا)8
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و غذاهایمحلیوسنتیروستا آثار تاریخی و باستانی  روستا)9

هاي اکتشافی، فرهنگی ، فعالیت...)آبی، هوایی، زمینی و(توان به سیاحت، ورزش هاي گردشگرها میاز دیگر انگیزه

  ).1393میراحسنی و همکاران، ( هاي مربوط به سالمتی را نیز نام بردو فعالیت

  :دالیلتوجهبهتوریسمروستایی 2-6

توجهیبهصنعتگردشگریروستاییداردکه امروزهیکیازدالیلعقبماندگیوتوسعهنیافتگیمناطقروستاییریشهدرکم

توانضمنایجاداشتغالودرآمد،بااستفادهازمنابعمحلیوبومی،تنوعسازیاقتصادیومشارکت باتقویتگردشگریمی

- گیریتوسعههمههایشکلفرصتاجتماعیدررفعمشکالتفرارویروستاهاتأثیربهسزاییداشتهباشدتاازاینطریقیکیاز

هایروستاییویاجریانبازگشتجمعیتروستاییکمک جانبهروستاییمهیاگرددواینامربهکندشدنروندتخلیهسکونتگاه

توسعه گردشگري به عنوان راهبردي براي توسعه روستایی تفکر نسبتا جدیدي ).1393خسروزادیان و خسرویپور، (کند

رکن الدین افتخاري و همکاران، (اندیی به اهمیت این راهبرد پی بردهاست که سیاستگذاران محلی در جوامع روستا

1381.(  

هاي در کشور ایران اقتصاد متکی به نفت موجب رکود بخش کشاورزي، مهاجرت روستاییان و ازبین رفتن زمین

به منظور مقابله با . نشینی در شهرها شده استزراعی و نهایتا نابودي بسیاري از روستاها و رکود بخش کشاورزي و زاغه

هاي صنعت و اي هماهنگ، بخشهاي اقتصادي و ایجاد رشد و توسعهاین معضالت و براي رونق بخشیدن به فعالیت

ها در جهت توسعه صنایع و در کنار آن )1389هارونی و همکاران، سلیمانی( بایست بازسازي نمودکشاورزي را می

ي رسیدن به توسعه، امروزه این مسئه آشکار شده که الزمه). 1389، سلیمانی هارونی و همکاران(دیگر تالش کرد

در حالی که متخصصان ). 1390پور و احمدي، جمعه(توجه به روستاها و بخش روستایی به عنوان بخش پایه است

ري اند تا شرایط روستایی را از طریق رویکردهایی مانند بهبود حاصلخیزي خاك، اصالحات ارضی و فناوتالش کرده

پیش رفته بهبود بخشند، رویکردهاي توسعه سنتی که عمدتا برمسائل اقتصادي تمرکز داشتند، در کاهش فقر 

ها و رویکردهاي جدیدي که ي روستایی به فعالیتاز این رو، براي توسعه.اندروستایی موفقیت چندانی به دنبال نداشته

تواند نقش قابل توجهی در یکی از ابزارهایی که می). 1389 پوروهمکاران،سیدعلی(پایدار و جامع باشند نیاز است

گردشگري روستایی به خصوص در ). 1392لطیفی و همکاران، (پیشرفت مناطق روستایی داشته باشد، گردشگري است

 کشورهاي توسعه یافته مورد توجه قرار گرفته و در برخی از این کشورها به اجرا درآمده و نتایج مثبتی به همراه داشته

هاي متعدد طبیعی و فرهنگی روستا به عنوان است، توسعه گسترش گردشگري در نواحی روستایی و استفاده از جاذبه

هاي منحصر به فرد طبیعی و ها و جاذبهمنبع درآمد و معشیت مردم روستا و در عین حال کمک به حفاظت از سرمایه

).1389 پوروهمکاران،سیدعلی(فرهنگی روستا است

و از  استشان محیط کردن لزستایی فرایندي است که منجر به ارتقاء توانایی روستاییان براي منتتوسعه رو

نقش گردشگري در ). 1390گودرزي سروش، (شودکند ناشی میتري که این گونه کنترل را تضمین میکاربرد وسیع

  :توان در موارد زیر خالصه کردتوسعه نواحی روستایی را می

هاي اقتصادي محلی و بهبود کیفیت زندگیی دوباره فعالیتدهاحیا و سازمان  

محیطی و کمک به ارزش اقتصادي کیفیت تولیدات یاري رساندن به پایداري اجتماعی، اقتصادي و زیست

  استفاده و رها شده، مناظر و فرهنگ منحصر به فردهاي بیمواد غذایی حاضر، ساختمان

زندگی و درآمد تکمیلی براي کشاورزي، صنایع دستی و بخش  تجدید حیات اقتصادي ملی و بهبود کیفیت

هاي اجتماعی هاي اجتماعی، به ویژه در نواحی روستایی دوردست و بین گروهخدمات و امکان برقراري تماس

  ).1395 احمدیانوهمکاران،(منزوي
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در . روستایی استاي است براي مناطق روستایی به منظور بهبود کیفیت زندگی مردم توسعه روستایی توسعه

تواند نقش موثري در رونق بخشیدن به اقتصاد روستایی داشته و گام موثري در جهت توسعه روستاها گردشگري می

ترین اهداف گردشگري روستایی، افزایش درآمد روستاییان و اشتغال خانوارهاي روستایی است از مهم .روستایی دارد

باتوجه به اهمیت ). 1389پور و همکاران، سید علی(ضروري است  ریزي الزم وکه جهت نیل به اهداف برنامه

هاي توسعه روستایی  به ویژه ها و طرحریزي توسعه روستایی، توجه به این مهم در برنامهگردشگري در فرایند برنامه

توجه به به منظور ایفاي نقش مثبت گردشگري در فرایند توسعه روستایی، . هاي محلی اهمیت بسیار داردطرح

بینانه در زمینه گردشگري ریزي واقعقوانین صریح و محکم، بازاریابی و برنامه ،زیست، مشارکت محلیمدیریت محیط

مروزه توسعه گردشگري در نواحی روستایی و جوامع محلی به دلیل جهانی شدن و پیش به سوي ا .ضروري است

هاي سنتی، آداب و رسوم قدیمی و جهانی شدن، فرهنگ چرا که. دهکده جهانی رفتن، اهمیت روزافزونی یافته است

 .رنگ شده و قابل رویت نیستندها در شهرها کمبرد و بدین دلیل این ویژگیفولکورهاي جوامع سنتی را از بین می

ع هاي آن است تا بدون آنکه منابریزي و مدیریت گردشگري روستایی، ایجاد توازن میان تقاضا و قابلیتهدف از برنامه

ریزي به منظور مدیریت گردشگري روستایی باید رنامهبدر ضمن، . روستایی کاهش یابند، از روستا نهایت استفاده شود

در این صورت است که پایداري گردشگري روستایی تحقق خواهد . هاي توسعه روستایی هماهنگ باشدبا هدف

  ).همان(یافت

:املمواردزیردانستدرمجموعمیتواناهدافاساسیتوسعهگردشگریروستاییراش

هایدرآمدزادرنواحی زاییبهویژهبرایجوانان،جمعیتبیکاروایجادفرصتافزایشسهمبخشگردشگریدراشتغال)1

روستایی،

افزایشسهمبخشگردشگریروستاییدرایجاددرآمدخالصارزي،)2

هایجامعه،توسعهارتباطاتفرهنگیباتوجهبهارزش)3

 هایپایدارتوسعههایجامعهواتخاذرویهبهارزشمحیطیباارجنهادنکمکبهتوسعهپایدارفرهنگیاجتماعیوزیست)4

  ،)1393 پور،خسروزادیانوخسروي(

روستائیانبافروشمحصوالتوصنایعدستیخوددرآمدخوبیکسبمیکنند،)5

-هاییکهازخارجازمحیطروستابهآنجامیروستائیانبابرقراریارتباطباتوریست)6

کنند،آیند،اطالعاتجدیدوبهروزازمسائلگوناگونکسبمی

)بهایندلیلکهتوریسمبرایآنهامنبعدرآمدقابلتوجهیاست (شودکاهشمیزانمهاجرتبهشهرهامیتوریسمروستاییباعث)7

شود،شناسیروستاهامیتوریسمروستاییباعثآبادانیوهویت)8

-شودکهبامرورزمانصنایعدهدوباعثمیگرانمحلیانگیزهکارمیتوریسمروستاییبهصنعت)9

دستیروستابهگردفراموشیسپردهنشوند،

  ).1384معیننژاد و سلیمانی، (استبرایدوستدارانطبیعتتوریسمروستاییجوابی) 10

  اثرات توسعه گردشگري روستایی 2-7

اي جهانی، چند بعدي و با اثراتی عمیق است که کشورهاي جهان با بازگشایی مرزهاي خود با گردشگري پدیده

ت را به همراه دارد که به طور توسعه گردشگري انواع مختلفی از اثرا). 1391بروجنی و خسروانی، (شوند رو میآن روبه

ها را به اثرات و پیامدهاي اقتصادي، محیطی، اجتماعی تقسیم کرد که البته بسته به بافت و شرایط توان آنکلی می

  ).2008، 1کاسکانت(تواند مثبت یا منفی باشد جامعه می

                                                            
1.Cascante, 2008
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گردشگریمی:فرهنگی - اثراتاجتماعی

-هایمیزبانایجادکندوازطریقتوزیعدرآمد،اشتغالتواندتغییراتفرهنگیواجتماعیمهمیرادرروستا

  زاییوکاهشفقرباعثتوسعهوپیشرفتاجتماعیشدهورفاهوسالمتعمومیراایجادکند،

ي یآثارزیستمحیطیفرآیندگردشگریروستایینشاندهندههایانجامگرفتهدرزمینهارزیابی:اثراتزیستمحیطی

اامکانجذبگردشگربیشترفراهممیهایجامعگردشگرینهتنهآناستکهدرصورتوجودبرنامهوتهیهواجرایطرح

یابد،یگردشگریبرمحیطزیستوفرهنگجامعهنیزکاهشمیگردد؛بلکهآثارتوسعه

گردشگریدرهرمنطقهاثراتاقتصادیمانندایجادمشاغلتماموقتوفصلیومکملبیشتردرزمینهفعالیت:اثراتاقتصادي

تحرکاقتصادیورونق هایسنتیروستایی،حمایتازکسبوکارهایکوچکدرروستا،هایخدماتی،درآمدزاشدنبخش

گرفتنومتنوعشدنصنایعواقتصادیروستایی،بهبوددرآمدوسطحزندگیروستاییان،ایجادبازارنوبرایانواعمحصوالت 

 پور،خسروزادیانوخسروي( گذاردگذاري،برجایمیاندازبهحوزهسرمایهروستایی،انتقالدرآمدروستاییانازحوزهپس

1393.(

، )1390بیگی فیروزي، (گذار در اقتصاد جهانی تبدیل شده است اي تاثیر امروزه صنعت گردشگري به پدیده

بطوریکه بسیاري از کشورها این صنعت را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه 

به طوري که این راهبرد، در اغلب کشورهاي جهان مورد توجه قرار ). 2011، 1توحیدي(دانند ساختارهاي زیربنایی می

بنابراین با توجه به نقش این صنعت، گسترش این صنعت در مناطق . ته و نتایج مثبتی به همراه داشته استگرف

لطیفی و همکاران، (اي جهت توسعه مناطق روستایی مورد توجه قرار گیردتواند به عنوان گزینهروستایی می

ي درآمدي و از طریق توسعهاي براي نواحی روستایی گردشگري امتیازات اقتصادي قابل مالحضه).1391

گردشگري در سطح . نمایدایجاد می} اي و کمتر توسعه یافتهبه ویژه از لحاظ اقتصادي براي مناطق حاشیه{زیرساختی

ي نسبتا اندك، رشد اقتصادي ارگانیک فراهم کند و یک جایگزین بالقوه تواند براي صاحبان تجارت با سرمایهمحلی می

هاي ي حضور تجارتهمچنین گردشگري روستایی زمینه. در روستا و کارگران محلی ارائه دهدهاي سنتی براي فعالیت

گردشگري روستایی در . آوردفرد را که ممکن است به خاطر جمعیت اندك اجتماعات روستایی عملی نباشد، فراهم می

شته و موجب کسب درآمدهاي تاثیر مطلوبی دا} به عنوان مثال مزارع{هاي روستایی مانند کشاورزيکنار فعالیت

گرچه به طور کلی اثرات مثبت ).1388بدري و همکاران، (شودجانبی قابل توجهی براي خانوارهاي کشاورز می

اقتصادي گردشگري مورد تایید است، ولی بسیاري از محققین معتقدند که گردشگري معموال اثرات منفی اقتصادي 

ي زندگی، برگشت کم و خدمات، افزایش کاذب قیمت زمین، افزایش هزینه افزایش قیمت کاال: ي میزبان، مانندجامعه

هاي مرسوم مانند هاي شغلی، جابجایی در اشتغال افراد بومی و منسوخ شدن برخی فعالیتسرمایه، فصلی بودن فرصت

  ).همان(شودگیري در نواحی روستایی را نیز موجب میکشاورزیوماهی

  عمومیگردشگري روستایی و سیاست  2-8

گردشگري روستایی یکی از عوامل اصلی براي انتقال از یک اقتصاد تولیدمحو به یک اقتصاد مبتنی بر مصرف در 

گردشگري روستایی موجب تغییرات قابل توجهی در مناطق روستایی . )2015 ،2هیو سیونگجی(مناطق روستایی است

، 3لی و کیم( کندن براي مصرف امکانات رفاهی تبدیل میشود و روستا را از یک مکان تولید مواد غذایی به یک مکامی

                                                            
1Tohidy, 2011

2 .JaeHee and SeongWoo, 2015
3 .Lee & Kim, 2010
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ریزي و مدیریت گردشگري روستایی هاي توسعه گردشگري روستایی در راستاي توسعه پایدار به برنامهسیاست).2010

پردازد و جهت حفظ و تحکیم گردشگري روستایی به ارتقاء کیفی استانداردهاي خدماتی و بر مبناي توسعه پایدار می

همچنین به ارتقاء . دهدهاي طبیعی و انسانی روستاها اهمیت میها و جاذبهسهیالت روستایی و حفظ و ارتقاء یادمانهت

- زیست و چگونگی گذران فراغت و ایجاد اشتغال سالم کمک فراوانی میفرهنگی جوامع و بهبود کیفیت محیط

-تري را هم براي کشاورزان و هم سیاستسیعگردشگري روستایی دیدگاه و). 1389نجمی وشریعت پناهی، (نماید

به این معنا که گردشگري روستایی، به طور کلی . آورد که تنها بر محصوالت کشاورزي تمرکز نکنندگذاران فراهم می

هاي کلیدي روستا نظیر تولیدات کشاورزي، شیوه زندگی و امکانات رفاهی براي مردم شهري و روستایی جذاب فعالیت

اندازهاي هاي تاریخی و فولکورهاي سنتی روستایی و حفاظت از طبیعت و چشمر این میان ساختماند.خواهد بود

هاي گردشگري در تبعات مثبت فعالیت).2015، هی و سیونگجی(کنندتري را به خود جلب میروستایی توجه بیش

  :رح ذیل برشمردتوان به شتحقق توسعه جوامع روستایی و منجمله روستاهاي کشورمان ایران را می

هاي مناسب شغلیسازي فرصتایجاد اشتغال و فراهم  

هاي محلیایجاد منابع جدید اقتصادي، احیاي فرهنگ  

1389نجمی و شریعت پناهی، (افزایش حس خودباوري، حفظ منابع طبیعی و فرهنگی .(  

براندز و (شودها مطرح میاستترین سیگردشگري روستایی در بسیاري از کشورهاي جهان به عنوان یکی از مهمسیاست 

 ها از اهمیت باالتري برخوردارندهاي گردشگري روستایی به ویژه با توجه به خشکسالیارزیابی تاثیر سیاست). 1،2011هاگن

آمیز برنامه دولت باید برنامه مکمل براي خانوارهاي کشاورز داشته باشد تا مدیریت موفقیت). 2،2010والکر و همکاران(

- وکارهاي روستایی که مبتنی بر فعالیتگردشگري روستایی پیامدهاي متنوعی براي کسب.روستایی را تضمین کندگردشگري 

).2015هیو سیونگ، جی(هاي توسعه پایدار را داشته باشندهاي کشاورزي و روستایی هستند دارد تا برنامه

  

  آمد غیر کشاورزي روستاییانرتاثیر گردشگري روستایی بر د.3

هاي مکمل کشاورزي در توان از فعالیتراستاي توسعه پایدار روستایی و برخورداري روستاییان از معیشت پایدار، میدر 

زایی و جلوگیري از روستاها بهره گرفت که در این میان گردشگري روستایی، امکان افزایش درآمد خانوارهاي روستایی، اشتغال

تواند گردشگري روستایی می). 1389گودرزي سروش، (کندفیت زندگی فراهم میهاي روستایی را در بستر بهبود کیمهاجرت

هاي کوچک که از نظراقتصادي نیز منبع مهمی براي بحث اشتغال در مناطق روستایی باشد، به خصوص این امر درمیان گروه

اغلب احتیاج به مهارت زیادي ندارد و در سطح باالیی قرار ندارد، قابل توجه است؛ چرا که اشتغال در این صنعت براي روستاها، 

هاي معمولی و ساده، مانند پخت غذاهاي محلی، خدمتکاري،خرده فروشی، کارگري و ساکنان محلی به آسانی و با مهارت

ي توان در زمینهاهمیت گردشگري روستایی راهمچنین می .توانند در این زمینه فعالیت کنندها میها و جز ایننرستورا

قنبري، (ونقل و جابجایی گردشگران به خوبی مدنظر قرار دادرسانی و حملدر بخش خدماتاشتغال 

- دهد، اماسهممهمیدراقتصادمناطقروستاییداردومهماگرچهبخشکوچکیازگردشگریراگردشگریروستاییتشکیلمی).1387

به طور کلی ). 1393ي، پوخسروزادیان و خسروي( یاقتصادیواجتماعیمناطق گردشگریاستترینهدفتوسعهگردشگري،توسعه

ها که این هاي روستایی و پیرامون آنتوان از دو جهت مورد توجه قرار داد؛ از یک جهت براي محیطگردشگري روستایی را می

                                                            
1 .Brandth & Haugen, 2011
2 .Walker et  al, 2010



  اولین کنفرانس بین المللی گردشگري

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

  )اردبیل

٨

www.tourism2019.ir  

و  ندکنند تا گردشگران، فارغ از هیاهوي شهري و فناوري در بطن سنتی و روستا، زمانی را به فراغت بگذرانفرصت را مهیا می

  ).1387قنبري، (هاي تنفس دیگري را تجربه کندتواند راهر، اقتصاد روستایی وابسته به زمین میاز سوي دیگ

براین اساس مطالعات بلسل و هوي در نواحی . زایی استاز اثرات مثبت اقتصادي گردشگري در نواحی روستایی اشتغال

-گردشگري را عامل ایجاد اشتغال در ناحیه میدرصد ساکنان،  84روستایی بریتیش کلمبیا حاکی از آن است که بیش از 

هاي ، ایجاد فرصت)آمریکا(و فلوریداي مرکزي)فیجی(و نادي) ترکیه(ي تطبیقی خود در یورگاپتوسان نیز در مطالعه .دانستند

ري از دیگر اثرات مثبت اقتصادي گردشگ .شغلی، از طریق گردشگري به عنوان یکی از اثرات مثبت گردشگري ذکر کرده است

مهم اقتصادي در  عمیزان ضریب تکاثري به عنوان مناف. در نواحی روستایی، افزایش درآمد ساکنان و ضریب تکاثري است

به طور کلی . ي مخارج گردشگران و انعکاسی از جریان تبادالت پولی گردشگران از طریق سیستم اقتصادي خواهد بودزمینه

باشد، خودکفایی سیستم اقتصادي در تامین خدمات و تسهیالت گردشگران  ترهرچقدر میزان ضریب تکاثري گردشگران بیش

همچنین ضریب تکاثري در سطح محلی، سطح باالي واردات از اجتماعات کوچک پرداخت مالیات براي دولت . فزونتر است

عه روستایی براي ورود هاي ویژه، توسهمچنین یکی از استراتژي).1388بدري و همکاران، (سازداي و ملی را منعکس میناحیه

از سوي دیگر، افزایش نرخ بیکاري ). 1389هارونی و همکاران، سلیمانی(باشدارز و ایجاد شغل و حمایت از رشد همه جانبه می

و در نتیجه خروج نسل جوان و افراد داراي تحصیالت باالتر از اجتماعات روستایی، بافت و ساختار نواحی روستایی را به خطر 

بنابراین، گردشگري نه تنها به عنوان یک ابزار باقوه براي تغییر این وضعیت، بلکه یکی از عناصر جدایی ناپذیر . ستانداخته ا

گردشگري باعث ایجاد :المنافع در استرالیا بیان کرده استهاي مشتركگونه که سازمانآن.ي روستایی شده استراهبرد توسعه

سازد و با افولی که در بسیاري از اي را متنوع میانگیزاند، پایداري اقتصاد ناحیهاي برمیي ناحیهشود، توسعهاشتغال می

اي صورت گرفته، گردشگري فرصتی براي احیا نواحی روستایی و گسترش ایی و ناحیهتهاي سنتی در نواحی روسفعالیت

  ).1388 بدریوهمکاران،(گذاردمزایاي اجتماعی حاصل از آن را پیش رو می

یگردشگریروستاییواشتغالبراینباوراستکهچونگردشگریروستاییمنبعیمهموجدیدبراي ردرابطهشارپلیدرمو

:ایجاددرآمددرجوامعروستاییاست،بنابراین

درکارهایمرتبطباگردشگري،مانندآمادهسازیاتاقبرایگردشگران،تهیهغذا،خردهفروشی،حملونقل،وتدارك 

-هایپزشکی،وصنایعوحرفهونقل،مراقبتیحملجود،مانندسامانههایخدماتیموآید؛ازفعالیتسرگرمیها،مشاغلجدیدیبهوجودمی

- هاییبرایفعالیتشود؛فرصتهایسنتیروستایی،حمایتمی

هایچندگانهپدیدآیدوبدینترتیب،ازرکوداقتصادیموقتجلوگیریوازدرآمدهاحمایت میشود؛مشاغلجدیدومتنوعدرمناطقمختلفایجادمی

  ).1393پور، خسروزادیان و خسروي(شودهایکشاورزي،اقتصادمحلیتقویتمیشوندوباکاهشهزینه

- تواند،فعالیتگردشگریروستایی،همانندیکعامالقتصادیعمدهوبسیارموثر،موردتوجهقرارگرفتهاستوگسترشآنمی

.  هایشغلی،خدماتیهستندرشاملفرصتتهایاقتصادیومشاغلگوناگونیرادرمناطقروستاییبهوجودآوردکهبیش

هایمتعددطبیعیوفرهنگیروستابهعنوانمنبعدرآمدومعیشتمردمروستاودرعین جاذبهتوسعهگردشگریدرنواحیروستاییواستفادهاز

- هاوجاذبهحالکمکبهحفظسرمایه

تاثیرعمدهاقتصادی.هایمنحصربهفردطبیعیوفرهنگیروستا،یکیازراهبردهاییاستکهدربسیاریازکشورهایجهانموردتوجهقرارگرفتهاست

-هاوخدماتغذایی،تسهیالتاسکانوپذیرایی،خدماتحملستورانر.شودگردشگري،ازطریقخدماتوتسهیالتبرایمسافرانایجادمی

-رسانی،تسهیالتتفریحیورزشیوفروشگاهها،خدماتاطالعونقل،اردوگاه

-عالقه ...گردشگرانبهخریدمحصوالتروستاازقبیلصنایعدستی،محصوالتمحلی،غذاهایسنتیو.ها،بیشترینمیزاناشتغالودرآمدهستند

خسروزادیان و (کنندییانیاستکهبهطورمستقیمیاغیرمستقیمدراینصنعتفعالیتمیشوندواینبهمعنی افزایشدرآمدروستامندمی



  اولین کنفرانس بین المللی گردشگري

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

  )اردبیل

٩

www.tourism2019.ir  

- اشتغال(هاوبهطورکلیاماکنتفریحیوورزشیباایجاداشتغالهاورستوراناندازیهتلبراین،احداثو راهعالوه.)1393خسرویپور، 

  ).1384و سلیمانی، معیننژاد (گرددازطرفیباعثافزایش درآمدوازطرفدیگرموجبکاهشبیکاریودرنتیجهفقرمی)زایی

  گیريتیجهن.4

- اي جهانی است که داراي اثرات مختلف است که این اثرات ممکن است مثبت یا منفی باشد، و از مهمگردشگري پدیده

توان به گردشگري روستایی اشاره کرد که از جمله انواع گردشگري می. توان به تاثیرات اقتصادي اشاره کردترین این اثرات می

به . کنندها به دالیل مختلف گردشگري را انتخاب میانسان. شودتواند موجب ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین روستایی میمی

. شودهاي آنان محسوب میترین انگیزهمحیط، استراحت، تفریح، آشنایی با آداب و رسوم واوقات فراغت از بزرگ رعلت تغیی

دهد بین توسعه اي پیشتاز اقتصادي تبدیل شده است و مطالعات نشان میهامروزه توسعه گردشگري به یکی از فعالیت

تواند راهکاري گردشگري روستایی می. گردشگري روستایی و جذب گردشگر و افزایش درآمد اقتصادي رابطه مثبتی وجود دارد

توان گفت که گردشگري یبا توجه به مطالب گفته شده م. باشدغیره مناسب براي توسعه و کسب درآمد و افزایش اشتغال و

با توجه  .روستایی محرکی براي ساکنان روستایی است تا شرایط زندگی خود را بهبود بخشند و توان اقتصادي خود را باال ببرند

زایی از اهمیت بالقوه بر خوردار است زیرا به آثاري که گردشگري روستایی بر اقتصاد نواحی روستایی دارد، مسئله اشتغال

شود تا استفاده از کنند و این موجب میروستاییان منبع درآمد جدید پیدا می. شودایجاد درآمد و کاهش بیکاري میموجب 

شود تا روستاییان با ارائه گردشگري روستایی موجب می. ها حاصلخیزتر بشوندهاي کشاورزي کاهش یافته و این زمینزمین

آداب و رسوم محلی، صنایع دستی، غذاهاي محلی، آثار تاریخی و فرهنگ  خدمات و صنایع دستی خود عالوه بر کسب درآمد،

هاي منحصر به فرد طبیعی و فرهنگی این نوع گردشگري موجب حفظ سرمایه و جاذبه. خود را حفظ و به آیندگان ارائه دهند

بطن روستا و جلوگیري از تواند داشته باشد ایجاد شغل در ترین تاثیري که گردشگري روستایی میاز جمله مهم. شودمی

عالوه بر این عالقه گردشگران براي بازدید از روستا و . رویه روستاییان به شهرها براي یافتن شغل و درآمد استمهاجرت بی

شود که روستاییان به آداب و رسوم و محل زندگی خود افتخار کنند و براي حفظ آن و نمایش هرچه فرهنگ آن موجب می

  .ه تالش کنندتر آن فعاالنبیش

مراجع.12

نقش گردشگري در توسعه روستایی شهرستان مریوان، ). 1395(احمدیان، محمدعلی؛ علیزاده، کتایون؛ بوکانی، رشید)1

.51، دوره جدید، سال چهاردهم، شماره)المللی انجمن جغرافیاي ایرانپژوهشی و بین - فصلنامه علمی( جغرافیا

روستاي : مطالعه موردي( تاثیر گردشگري بر معیشت پایدار روستایی). 1390(پور، محمود؛ احمدي، شکوفهجمعه)2

.63-32، سال دوم، شماره یکم، صص هاي روستاییپژوهش، )برغان، شهرستان ساوجبالغ

، "هاي صلح جهانیاثرات توسعه گردشگري بر شاخص "). 1391(بروجنی ضرغام ، حمید؛ خسروانی دهکردي، افروز)3

. 47تا  25، صفحات 19، سال هفتم، شماره طالعات مدیریت گردشگريپژوهشی م- فصلنامه علمی

اثرات اقتصادي گردشگري ). 1388(فیروزجایی، ناصرزادهلنگرودي، حسن؛ سلمانی، محمد؛ عقیلیبدري، علی؛ مطیعی)4

  .12، شمارهايي ناحیهمجله جغرافیا و توسعهبر نواحی روستایی، 
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و  SWOTاستراتژي توسعه صنعت گردشگري استان لرستان براساس تحلیل تدوین"). 1390(یارفیروزي، اهللابیگی)5

.، دانشگاه سیستان و بلوچستاننامه کارشناسی ارشدرشته مدیریت بازرگانیپایان، ")ANP(اي فرآیند تحلیل شبکه

شگري روستایی تدوین برنامه راهبردي توسعه گرد). 1393(نژاد، علی؛ پایدار، ابوذر؛ باقري، فاطمه؛ عبدي، ناصرحاجی)6

.هاي راهبردي و کالن، سال دوم، شماره هشتمایران، فصلنامه سیاست

اولین همایش ملی گردشگري روستایی منبع درآمدي براي روستاییان، ). 1393(خسروزادیان، مریم؛ خسروپور، بهمن)7

.توریسم و گردشگري سبز در ایران

نقد و تحلیل ( نقش گردشگري روستایی در توسعه روستایی). 1381(الدین افتخاري، عبدالرضا؛ قادري، اسماعیلرکن)8

  .2، شماره6، دوره  مدرس،)ايهاي نظریهچهارچوب

نگرش ساکنان مناطق ). 1389(پور، بهمن؛ برادران، محمود؛ غنیان، منصورسلیمانی هارونی، خدیجه؛ خسروي)9

، دي و توسعه کشاورزي ایرانمجله تحقیقات اقتصاگردشگري روستایی نسبت به پیامهاي گردشگري روستایی، 

  .213-2018، صص2، شماره 2-41دور

مدیریت گردشگري روستایی و نقش آن در ). 1389(سید علی پور، خلیل؛ اقبالی، ناصر؛ بخشنده، نصرت، عباس)10

.رساله دکتري، )روستاهاي استان سمنان: مطالعه موردي( توسعه روستایی

نمونهموردیروستایفهلیان،  :یسازندهبرایتوسعهروستاییگردشگریروستاییراهکار). 1389(شمسالدینی،علی)11

.131،شماره مسکنومحیط

: مطالعه موردي( ارزیابی فضاي کارآفرینی در گردشگري روستایی). 1390(غنیان، منصور؛ خانی، فضیله؛ بقایی، لیال)12

.99-123، سال دوم، شماره سوم، صصهاي روستاییپژوهش، )منطقه اورامان

بندي آن، تحلیل نو پیرامون گردشگري و جدیدترین طبقه).  1388(؛ آقاجانی، سمیهفرجی راد ،عبدالرضا)13

  . 23،سالششم،شماره پژوهشی–فصلنامهجغرافیاییسرزمین،علمی

، سال هفتم، شماره پیک نورگردشگري روستایی رویکرد جدید در مدیریت روستایی کشور، ). 1387(قنبري، یوسف)14

.سوم

روستاي ورکانه : بررسی تاثیر گردشگري در توسعه روستایی مورد مطالعه). 1390(، محمدمهديسروشگودرزي)15

  .93-101، شماره هشتم، سال پنجم، صصهویت شهرهمدان، 

هاي گردشگري در موانع موثر بر توسعه فعالیت). 1392(لطیفی، سمیه؛ نادري مهدیی، کریم؛ زلیخایی سیار، لیال)16

، سال سوم، شماره ايریزي منطقهفصلنامه برنامه، )ستاهاي هدف گردشگريبا تاکید بر رو( نواحی روستایی همدان

9.  

، اولین کنفرانس ملی توریسم روستایی منبع درآمدي براي روستاییان). 1384( نژاد، مولود؛ سلیمانی، علیرضامعین)17
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