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Investigating the rural tourism industry and efficient solutions for its sustainable 

development 

 

Tourism industry plays an important role in the economy of countries. In the meantime, 

rural areas are facing problems such as the migration of villagers, low income levels, and 

increasing poverty. Rural tourism and tourism economy are becoming one of the main 

pillars of economic development, and in this regard, rural tourism can play an important 

role in rural development and diversity with proper planning and understanding of 

opportunities and limitations. To have a part in the national economy.The aim of the 

current research is to investigate the rural tourism industry and efficient solutions for its 

sustainable development. The current research is of an applied type with a descriptive-

analytical approach, and the collection of information is done in a combination of library 

and documentary methods.In the conclusion of this research, it can be said that the rural 

areas of Iran with beautiful natural landscapes, coastal, mountainous and forest villages 

and many climatic differences, as well as a combination of local customs and traditions 

that originate from cultural diversity. , can provide a comfortable, enjoyable and attractive 

environment for tourists. On the one hand, the rural tourism industry can play a valuable 

role in the development of rural areas and ultimately national development by diversifying 

the local economy and on the other hand by stimulating the growth of the local economy. 

Keywords: rural tourism industry, sustainable development, efficient sustainable 

development solutions. 
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 بررسی صنعت گردشگری روستایی و راهکارهای کارآمد توسعه پایدار آن

 1غالمرضا اصالنی

 2علی شیرخانی

 3رضا پریزاد

 چکیده

شورها نقش مهمی را ایفاء می صاد ک شگری در اقت شکالتی مانند -صنعت گرد ستایی با م کند. در این میان، مناطق رو

گردشگری روستایی و اقتصاد گردشگری های روستاییان، پایین بودن سطح درآمد، فقر فزاینده مواجه هستند. مهاجرت

صادی می سعه اقت صلی تو شدن به یکی از ارکان ا ستایی نیز با در حال تبدیل  شگری رو شد و در همین ارتباط گرد با

بخشببی به تواند نقش مهمی در توسببعه روسببتایی و تنو ها میها و محدودیتریزی مناسببو و شببنارت فرصببتبرنامه

شد. هدف شته با صاد ملی دا ضر،  اقت سعه از پژوهش حا ستایی و راهکارهای کارآمد تو شگری رو صنعت گرد سی  برر

تحلیلی است که گردآوری اطالعات به صورت -باشد. پژوشه حاضر از نو  کاربردی و با رویکرد توصیفیمی پایدار آن

 ای و اسنادی انجام گرفته است. های کتابخانهترکیبی از روش

ساحلی، توان گفت که گیری این پژوهش میدر نتیجه ستاهای  ستایی ایران با دارا بودن مناظر طبیعی زیبا، رو مناطق رو

سیار زیاد و همچنین ترکیبی از آداب و سنن محلی کهکوهستانی و جنگلی و تفاوت ش های اقلیمی ب گرفته از تنو   أتن

ورد. صبببنعت گردشبببگری بخش و جذاب را برای گردشبببگران فراه  آتواند محیطی راحت، فرحفرهنگی اسبببت، می

تواند نقش بخشببی به اقتصبباد محلی و از طرف دیگر با تحرد رشببد اقتصبباد محلی میروسببتایی از یط طرف با تنو 

 ای در توسعۀ مناطق روستایی و در نهایت توسعۀ ملّی ایفا نماید.ارزنده

 .ایدارراهکارهای کارآمد توسعه پ ، توسعه پایدار، صنعت گردشگری روستایی: کلمات کلیدی
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 مقدمه

سه جنبه  ست 1مفهوم پایداری و  ه جوامع ( حرمت و احترام ب3( حفظ منابع و میراث فرهنگی 2( حفاظت از محیط زی

سیو ست که با هدف عدم تحمیل آ سلا صادی اجتماعی و یا زیست محیطی به ن ، ص 1381)ازکیا، « های آیندههای اقت

خگویی به توان از دو بعد مورد توجه قرار داد: الف( هدف از توسببعه گردشببگری روسببتایی پاسبب(؛ بیان شببده را می32

ین بعد اهای روستایی است. تقاضای روزافزون جمعیت شهری، برای گذراندن اوقات فراغت و تفریحات در سکونتگاه

گردشگری  کند. ب( هدف از توسعهی همجوار با شهرهای بزرگ بیشتر مصداق پیدا میهای ییالقی و روستاهادر حومه

یی که با (. چارچوب نظری توسعه پایدار روستا34، ص 1381های روستایی است )افتخاری، روستایی توسعه سکونتگاه

اجتماعی و  ای فرهنگی وههای اقتصادی، افزایش سطح آگاهیسازی فعالیتایجاد اشتغال، افزایش سطوح درآمد، متنو 

یعی کمط ایجاد روابط اجتماعی گسببترده بین جامعه میزبان و میهمان به حفاظت از میراث فرهنگی و محیط زیسببت طب

توسبببعه پایدار  برداری از زمین، بهسبببازی بهرهکرده و با جلوگیری از مهاجرت بی رویه و رارج از قاعده و نیز بهینه

تر و سببازی اقتصبباد جوامع روسببتایی داشببته و بسببحیث نقش بسببیار مهمی در متنو کند و از این روسببتایی کمط می

ی از طریق غلبه ای برای تحریط رشد و پویایی اقتصاد ملساز توسعه پایدار روستایی باشد و از طرف دیگر وسیلهزمینه

گردد. ررسبی میحسباب آید، ب نیافتگی و نیز بهبود اسبتانداردهای زندگی مردم محلی در منطقه بههای توسبعهبر انگاره

ند رالق یا های محوله را به روبی ایفا نماید می تواچراکه در هر صببورت اگر گردشببگری روسببتایی بتواند کلیه نقشببه

در کلیه  محرد فرآیند توسببعه یافتگی برای حصببول به توسببعه پایدار در نواحی روسببتایی و نیز پایداری جوامع محلی

 (.4، ص 1394عی فرهنگی و همچنین رود صنعت گردشگری باشد )رضایی، های اقتصادی، اجتمازیرشاره

شببود؛ بلکه همۀ بنابر تعریف کمیسببیون جامعۀ اروپا، گردشببگری روسببتایی تنها شببامل گردشببگری کشبباورزی نمی

های بنابراین، با توجه به ظرفیت گیرد.بر می هایی را که برای گردشبببگران در مناطق روسبببتایی وجود دارند، درجاذبه

شگران می ستایی را به جامعۀ محلی و اهداف گرد شگری رو سی  نمود که عبارت 8توان گرد ست، مجزا تق ست از د  ا

در این نو  از گردشگری عمدتاً بر جنبه ها و جاذبه های محیطی و طبیعی تأکید شده است و هدف  ،1گردشگری طبیعی

ین شکل از گردشگری بر تاریخ، میراث فرهنگی و باستانی در ا، 2گردشگری فرهنگی؛ پناه بردن به دامن طبیعت زیباست

های در این نو  عالوه بر جاذبه ،3اکو گردشببگری؛ شببود و هدف آشببنایی و شببنارت آنهاسببتمردم روسببتایی تأکید می

؛ های طبیعی است، ارتباط داردطبیعی، گردشگر با زندگی و هنجارهای اجتماعی مردم محلی، که رود در تعامل با جاذبه

ستایی زندگی می، 4گردشگری دهکده شگر با رانوارهای رو شکل، گرد صادی و اجتماعی در این  کند و در فعالیتهای اقت

در این شببکل، گردشببگران بدون بر جای گذاشببتن تأمیرات منفی بر روی ، 5أگرو گردشببگری؛ روسببتا مشببارکت دارد

ست  مناطق میزبان یا فعالیت سی شاورزان با آنها دراکو سنتی ک شارکت دارندتعامل های  شگری مزرعه؛ اند و م در ،  6گرد

های ها می پردازند تا آن را به شبرکتاین شبکل، به بررسبی گردشبگری روسبتایی به عنوان یط نهاد ویژه در سبازمان

، ص 1396های کشاورزی مزرعه است )فرمانی اردهانی، کشاورزی ارتباط دهند و شامل اقامت و مشارکت در فعالیت

                                                           
1. Natural Tourism  

2. Cultural Tourism  

3. Eco Tourism  

4. Village Tourism 

5.  Agro Tourism 

6. Farm Tourism  
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ای، گشببت و شببکار در حیات این نو ، شببامل اردو زدن، اقامت در منازل اجاره ،1روسببتایی –گری محلی (. گردشبب41

های تاریخی های ماجراجویانه، بازدید از مکانوحش، بازاریابی صنایع دستی، جشنواره های فرهنگی و موسیقی، ورزش

این نو  گردشبگری، بیشبتر ، 2گری سببز و در واقع هر گونه فعالیت تفریحی ممکن در نواحی روسبتایی اسبت. گردشب

ست  ست طبیعی و اجتماعی ا ستی بین محیط زی سعۀ ارتباط همزی ست و بهترین روش برای تو ست ا طرفدار محیط زی

  (.1393)افرارته، 

ستفاده پای -1 مواردی چونمفهوم توسعه پایدار، شامل  فظ و ح -3دم مصرف بیش از حد و اتالف، ع -2دار از منابع، ا

شارکت جوامع محلی، م -6ام اقتصاد محلی، حمایت از نظ -5ریزی، برنامه -4تنو  طبیعی، اجتماعی و فرهنگی،  ارتقای

 10اریابی صنعت گردشگری، و مسئولیت باز -9دهندگان، آموزش ردمات -8نفع و عامه مردم، مشاوره با افراد ذی -٧

یازمند تامل و  (؛19، ص 1389ی، انجام تحقیق و پژوهش )رکن الدین افتخار - در این حوزه قابل تامل اسبببت که ن

ست. ست، لزومو توسعه آن در محیط در حیطه گردشگری بررسی ا توجه  های اجتماعی از جمله روستا حائز اهمیت ا

ست؛ در واقع بیان رویکرد اجتماعی این حوزه و صادی و فرهنگی ا سائل اقت سائل اجتماعی عالوه بر م بیان موانع  به م

سایی و درد بهتر مفهوم میاجتماعی آ شنا سبو  ستایی پیش در گردد.ن نیز  شگری رو سعه با توجه به اینکه گرد آمد تو

شگری تلقی می شأ حرکتصنعت گرد شده، من شگری نامیده  شگری مجازی که به عنوان انقالب گرد  هایشود و گرد

شمار می صادی و فرهنگی بالقوه به  شگری مجازی اقت ستایی میآید، بنابراین گرد سترده رود  هایتواند با قابلیترو گ

وسبتایی هدف از بحث مورد نظر بررسبی ابعاد اجتماعی گردشبگری مجازی رنقش مهمی در توسبعه پایدار ایفا نماید. 

ساند و در رضایت ستایی می تواند در بهبود کیفیت ردمات، یاری ر شرح که گردشگری مجازی رو ست؛ بدین  ندی ما

سافرین و مه شتر م شد. این فناوری، کاربرها را در عملکرد و انتقال اطالعات توبی شته با سه  دا شده کنار ه  مانان  لید 

ا و تمایالت دهد، به طوری که میان هر گردشببگری با گردشببگر دیگر که آمیزهایی از تجربیات ویژه، انگیزه هقرار می

 د. آیوان یط تجربه جدید به حساب میای که هر مسافر جدید، به عنگذارد، تا اندازهمختلف است تفاوت می

صلی پژوهش تحلیل  سئله ا سؤال اجامعهلذا در مجمو  می توان گفت م سخ به این  ضو  و پا سانه این مو ست که شنا

 ؟شناسی داردگردشگری روستایی چه نقش و امری در توسعه روستایی و توسعه روستایی پایدار از دید جامعه

 

  توسعه پایدار

سعه پایدار تامروزه  شده و با تاکید بر تو شنارته  سی از نظ  جدید جهانی  سا صاحو پایداری به عنوان بخشی ا سط  و

ه ای به شمار نظران و مسئولین مبتنی بر حفظ استانداردهای سطح زندگی آینده این مسئله یکی از دغدغه های هر جامع

انایی نسل آینده نیازهای فعلی بدون ردشه دار کردن تو رود. طبق تعریف کمیسیون برانتلند این توسعه مبتنی بر رفعمی

 (.5٧، ص 13٧8و پاسخ به نیازهای رود است )جنیفر، 

کند به واقع این توسببعه بر حسببو پیشببرفت به سببوی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر، بیکاری و نابرابری حرکت می

و پایدار با هدف حداقل رساندن اتالف منابع،  و از طرفی به عنوان شرط اساسی تأمین زندگی امن( 3، ص1394)ممتاز، 

مباتی اجتماعی به دنبال حل مشکالت اساسی در رصوص عدالت، نیازهای اقتصادی جمعیت زاغه تخریو محیط، و بی

                                                           
1.  Rural Tourism 

2. Green Tourism 
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های اجتماعی و تکنولوژی توان محیطی در رفع نیازهای نسل کنونی و آینده بوده و به معنای توسعه نشین و محدودیت

شان طرف کردن نیازهایهای آینده در برهای نسلنیازهای نسل کنونی را بدون به مخاطره اندارتن تواناییای است که 

های اکولوژیکی، اقتصببادی، مدت و شببار تأمین کند. این مسببئله با توجه به نیازمندی به صبببر، تالش و تعهد دراز

اقتصبببادی و فرهنگی اجتماعی، بهره گیری از رویکرد  اجتماعی، نهادی و فرهنگی با توجه همزمان به ابعاد اکولوژیکی،

ها، توجه به رشببد آگاهی اجتماعات محلی و ریزی از پایین به باال، کنترل آلودگینگر در توسببعه گردشببگری، برنامهکل

سیار قرار  ست که اریرا مورد توجه ب سائلی ا شگری یکی از م سعه گرد سلی در تو سلی و بین ن توجه به عدالت درون ن

 جدیدی مفهوم و زیست محیط از حفاظت پایدار توسعه از منظور .(2، ص1393احمدیان، ) ته استگرف

 با طراحی سیاست جهان مردم تمام برای را زندگی و امکانات فراه  سارتن عدالت با اقتصادی رشد از

اقتصباد،  توسبعه که اسبت ای گونه به و... صبنعتی انرژی، کشباورزی، تجاری، اقتصبادی، مالی، های

سیبهای تحمیل عدم معنی به پایدار توسعه نهایت در تداوم بخشید را محیطی زیست و اجتماعی  آ

 (.4، ص1395اسکندری، است ) آینده هاینسل به محیطی زیست یا اجتماعی و اقتصاد،

 

  گردشگری روستایی

ها و جوامع میزبان، سببرمایه، دولتها و ارتباطات ناشببی از کنش متقابل میان گردشببگران، گردشببگری مجمو  پدیده

شگاه سازمانهای غیردولتی، در فرایند جذب، حملدان شگران و دیگر بازدیدکنندگان با وها و  نقل، پذیرایی و کنترل گرد

شگریمفهوم جدیدی به نام  ست که گرد سعه پایدار، در مفهوم بر ءاتکا با پایدار همراه ا صادی  سوددهی عین تو اقت

سارات ناشی از سفر به محیط، انسان و فعالیت آن را ردر صدد است که  زیست محیط و میزبان جامعه بر رفیف وتأمیر

 1986سال  دربوده که  روستایی نواحی در گردشگری روستایی گردشگری .(42، ص 1389)مرادی،  به حداقل برساند

سیون شگری تنها نه اروپایی، جوامع کمی شگری یا مزرعه گرد شاورزی، گرد شگریفعالیت تمامیبلکه  ک  های گرد

ستایی ستایی، نواحی در را رو شگری رو ستایی گرد شود که از فعالیتهایی مجموعه هه که بنمود تعریف رو  گفته می 

 را درآمدهایی مزرعه و روسببتا درباره آموزش و یادگیری غذا و اقامتگاه، تأمین مانند های گردشببگری فعالیت طریق

  (.1993، 1تایر)مکین کندمی ایجاد روستایی سکونتگاه های ساکنان آن برای

 ردماتی دریافت با فراغت اوقات گذران و تفریحی فعالیت نو  هر شامل گردشگری روستاییمی توان گفت  بنابراین

 نظر از یا کشببور جاری نظر قوانین از که مکانی در محلی سبباکنان از محلی و محصببوالت اقامت غذا، محل قبیل از

صادی ماهیت ستا و اقت شد.، میشودمحسوب می فرهنگی رو ست ترینمه  با شگری هایسیا ارتقای  پایدار گرد

سعه صالح و محلی تو صویر و محلی فرهنگی، هایویژگی ترویج جوامع میزبان؛ زندگی کیفیت ا  ت

صد شگری؛ مقا شگری کیفیت نیازهای هماهنگی بین گرد  حفظ ساکنان؛ زندگی کیفیت و تجارب گرد

ست محیط کیفیت شگران و میزبان جامعه ه  که زی سته آن به ه  گرد  هاینگرش جلو اند؛ واب

سیاست مبات گرفتن نظر در شهری، پایدار توسعه به ریزانبرنامه و مدیران  تمرکززدایی گذاری ها؛در 

شتغال و وریبهره امنیت، برابری، اجتماعی، عدالت شگران و میزبان جوامع ا شد ) گرد سکندری، میبا ا

                                                           
1. Mcintyre  
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در این میان گردشگری روستایی به معنای گردشگری در نواحی روستایی توسط اداره امور کار آمریکا  .(6ص ، 1395

ست، »به معنای  شهری ا ستاندارد آماری  بازدید از مکانی غیر از مکان معمول کار و زندگی رود که رارج از محدوده ا

شببود که هدف چنین بازدیدی ممکن اسببت تحقیق،  در زمانی که فعالیتی غیر از فعالیت کاری در منطقه موردنظر انجام

مفهوم گردشگری روستایی به طور ساده به عنوان مسافرت به واقع (. 1993، 1آمده است )گرفه« درمان، مذهو و... باشد

های مختلف و پیچیده مکان، تاریخ، اقتصاد به نواحی روستایی، شکلی از گردشگری در نواحی روستایی بوده که انگاره

های طبیعی و مصنوعی، ها، جاذبهای از فعالیتط روستایی را به نمایش می گذارد. این مفهوم در برگیرنده گستردهو محی

  (.2004، 2)شارپلی باشدتسهیالت و امکانات رفاهی، حمل و نقل، بازاریابی و نظام اطالعات نیز می

 توسعه روستایی

گذاران توسعه روستاییان، همواره دغدغه اندیشمندان و سیاستتوسعه روستایی به معنای ارتقای سطح رفاه و معیشت 

ریزی در این حوزه نیز فرآیندی هدفمند با مشببارکت ارتقای سببطح رفاه و معیشببت روسببتاییان، بوده و برنامه به معنای

با توجه به جانبه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. این نو  توسعه روستاییان در هدف تحقق توسعه همه

سته سبتًا  کیفیت زندگی ( ارتقای29، ص 139ها و آمال محلی افراد منطقه )رضوانی، روا صادی نواحی ن و وضعیت اقت

توسببعه روسببتایی و در مجمو  در ادبیات توسببعه پایدار گردشببگری، منافع  باشببد.میمنزوی و با تراک  جمعیت ک  

صادی، متنو  شده، بهبود روابط محلی و منطقهاقت صادی کنترل  شد اقت صاد محلی، ر ای و توزیع عادالنه منافع سازی اقت

صت سو، مبات قیمت کاالها و ردمات و برابری فر صاد محلی، در نهایت درآمد منا صادی در اقت شغلی باید اقت های 

های بعدی از امکانات موجود باشد؛ توسعه پایدار فرآیندی است که ضمن توانمند کردن همراه با عدم محرومیت  نسل

سعه،  ستگی، حفاظت و تو صاد،  ه  پیو ستفاده از محصوالت در یط چرره تداومی و تنو  بخشی به اقت مردم محلی، ا

نیازهای اساسی، بهبود و ارتقاء سطح زندگی برای همه، حفظ و اداره بهتر  دستیابی به برابری و عدالت اجتماعی، تأمین

(. این دیدگاه از طریق 54، ص 138٧تر را نیز مدنظر دارد )منصببوری، تر و سببعادتمندانهای امنها و آیندهاکوسببیسببت 

یری از منابع انسانی و گگسترش و بسط توریس  به عنوان جایگزینی برای فعالیت کشاورزی در نواحی روستایی و بهره

طبیعی موجود، ایجاد درآمد و افزایش رفاه زندگی سبباکنان فهبباهای روسببتایی را مد نظر دارد. در این حالت نیز رابطه 

سرزمین آن و فعالیت س  را که باعث ارتقاء و حفاظت فرصت ها برای آینده بین گردشگران، جامعه میزبان و  های توری

گاه های محلی نابع طبیعی، فرهنگی و اجتماعی همراه با ارتقاء و بهبود کیفیت زندگی سکونتشود و بر پایه ارتقاء ممی

 (.6، ص 1392)رضایی،  دهد-نظر قرار میگیرد؛ را نیز مدشکل می

 پیشینه پژوهش

ساد و دین ستب شی با عنوان  (،1399) پر ستاهای در پژوه صادی رو سعه اقت ستایی در تو شگری رو سی نقش گرد برر

شتر(  شو ستان  شهر ستان مدرس،  ستاهای ده شگران )مطالعه موردی: رو شان انجام دادههدف گرد اند، نتایج پژوهش ن

ستایی و مولفهدهد که می شگری رو صادی پژوهش وجود داردرابطه معناداری بین گرد سی نقش  .های اقت شترین برر بی

( بیشترین -1/54ی روستایی در توسعه اقتصادی مناطق روستایی به این ترتیو است مولفه درآمد با میانگین )گردشگر

نتایج حاصبل از  .( کمترین تأمیر را از گردشبگری روسبتایی داشبته اسبت-1/10زایی با میانگین )تأمیر و مولفه اشبتغال

                                                           
1 . Greffe 

2. Sharpley  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
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شانتط نمونه t آزمون صادی فی و معنیگر مطلوب بودن و تأمیرگذاری منای ن داری گردشگری روستایی در توسعه اقت

 .مناطق روستایی بوده است

بررسی عوامل مومر بر توسعه گردشگری روستایی با تاکید بر روستای (، در پژوهشی با عنوان 1400غالمی و شفیعی )

وهش حاکی از کمبود های پژیافتهاند. انجام داده هدف گردشببگری )مطالعه موردی: روسببتای فش؛ شببهرسببتان کنگاور(

سارت ضعف مدیریتی و نهادی در امکانات و زیر ضروری مانند مکان های اقامتی، رفاهی، پذیرایی و ارتباطی و  های 

نماید. البته متغیرهایی مانند وضعیت مالی، نو  شغل، تولید، وضعیت تحصیالت، زمینه توسعه گردشگری را مشخ  می

اند. نتایج آزمون تحلیل عاملی یر وابسته تمایل به توسعه گردشگری رابطه داشتهتاهل و سن، روستای محل اقامت با متغ

عامل طبیعی/ اقتصادی/ اجتماعی/ فرهنگی/ کالبدی و نهادی بر توسعه ی گردشگری روستایی  6دهنده مومر بودن نشان

عامل طبیعی و  3ارند و عامل کالبدی و نهادی و مدیریتی در وضببعیت نامطلوبی هسببتند و نیاز به رسببیدگی د 3اسببت. 

فرهنگی در این روسببتا وضببعیت مطلوبی برای جذب گردشببگر و توسببعه گردشببگری دارند. در نهایت پیشببنهادهای 

های اقامتی و ارتباطی و تبلیغات مناسو و استفاده از نیروهای بومی و آموزش دیده کاربردی از جمله توسعه زیرسارت

 .شودلی و صنایع دستی برای توسعه گردشگری در این منطقه توصیه میدر این امر و تولید و فروش محصوالت مح

، انجام شده است جامعه شناسی سفر و گردشگری با رویکرد توسعه پایداردر کتابی با عنوان ، (1395) نصرتو حبیبی 

ای با رعایت موازین توسببعهدانند که هرگونه ای را مقبول میها توسببعهها و ملتالمللی، دولتهای بینامروزه سببازمان

کند تا با شناسی سفر و گردشگری به ما کمط میسان جامعهتوسعه پایدار بتواند جهان را از ناپایداری نجات دهد. بدین

نظران های کارشناسان و صاحوشناسانه و شنارت از روند توسعه پایدار در جوامع مختلف و دیدگاههای جامعهتحلیل

های توسببعه جهان امروز به سببوی پایداری و تعادل سببوق یابد. اینکه تحلیل جامعه شببناسببانه دیدگاهبتوان امیدوار بود 

حاضر است بیان راهکارهای  پژوهشتواند بسیار مفید و مومر باشد، امری بدیهی است، اما آنچه هدف اصلی پایدار می

 عملی موضو  است که در این تحقیق مغفول مانده است.

جلیزجند از توابع  روستاییتأمیر گردشگری بر توسعه اقتصادی مناطق در پژوهشی با عنوان  (،1392) زورمند شهریاری

ست. فیروزکوه صادی  انجام داده ا سعه اقت ستای مورد مطالعه موجو تو شگری در رو ست که گرد نتایج حاکی از آن ا

شده و همچنین بر هر  ستا  شایان ذ 4رو ست.  شگری بر عوامل فاکتور فوق الذکر تأمیرگذار بوده ا ست اگرچه گرد کر ا

الذکر تأمیرگذار بوده، اما عدم هماهنگی بین مسئولین روستا، سبو شده که مردم روستا تاکنون از گردشگری سود و فوق

نامه به آمار اقتصادی گردشگری روستایی پردارته شده و حرفی از آمار اجتماعی و یا منفعت الزم را نبرند. در این پایان

 شناسی موضو  نیامده است.معهبررسی جا

روستای  درتبیین نقش آموزش مردم محلی جهت توسعه پایدار گردشگری  (، در پژوهشی با عنوان1392) السالمیشیخ

های ارائه شده مشخ  گردید که مردم محلی روستای ابیانه نیازمند دریافت آموزش ، با تحلیل پاسخاندانجام داده ابیانه

شتر در حوزه  ستندهای بی ست ه ستا در  پژوهش،در این  .حفاظت از محیط زی نیز به نقض مومر آموزش در محیط رو

سایر اقدامات اجتماعی این حیطه چه  شگری  سئله که جدای از گرد شده، اما این م شاره  شگری ا سعه گرد جهت تو

 تواند باشد مسکوت مانده است.می

شی با عنوان1388) اطهر شمال تهران (، در پژوه ستاهای  ستایی مطالعه موردی رو شگری رو سعه گرد سی موانع تو  برر

ها حاضر، در وهله اول به بیان تعاریف و مفاهی  گردشگری روستایی و ابعاد گوناگون جاذبه پژوهش انجام شده است.

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/504010
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/504010
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از آن سپس موانع عمده عدم توسعه گردشگری را در سه بخش عمده های گردشگری روستایی پردارته و پس و نظریه

بندی کرده است. با شنارت موانع توسعه گردشگری روستایی، مسئولین اجتماعی، اقتصادی و زیربنایی تقسی -فرهنگی

عه پایدار سببازی شببرایط جهت توسببریزی همگام با مردم، برای مردم در جهت رفع این موانع و آمادهتوانند با برنامهمی

بررسی موانع اجتماعی گردشگری روستایی در کنار  ؛باشدمورد توجه می پژوهشآنچه در این  .روستاها حرکت نمایند

 .سایر موانع است

  

 سواالت پژوهش

 پرسش اصلی 

 شناسی چه رهیافت و راهکارهایی را می توان در جهت توسعۀ گردشگری روستایی ترسی  کرد؟در حوزه جامعه 

 فرعیسواالت 

 شناسی اقتصادی بر توسعه گردشگری روستایی ناظر هستند؟های توسعه در سارت جامعهآیا تئوری -1

 توان از آنها استنتاج نمود؟هایی در جامعه شناسی اقتصادی برای توسعه گردشگری روستایی میچه رهیافت -2

 راهکارهای کارآمد توسعه گردشگری روستایی در جامعه ایرانی کدامند؟ -3

 

 پژوهشروش 

صورتاین  صیفی  پژوهش به  ستتحلیلی و تو شده ا ستفاده از اطالعات کتابخانهانجام  و  ای. در این روش کیفی با ا

سنادی ست. اطالعات نیز با ابزار فیش روش پژوهش ا سی قرار گرفته ا ضوعات مورد برر گیری از برداری و با بهرهمو

لیکن موضو  پژوهش به  ؛پژوهش نیز براساس روش علمی انجام گرفته استاین  شده است.آوری منابع اینترنتی جمع

 ای است که اطالعات مورد نیاز در آمار مکتوب وجود دارد.گونه

صورت کتابخانه پژوهشروش در  سبت به ؛ ایبه  سوابقی که ن ضو  و  برای جمع آوری اطالعات با دقت پیرامون مو

 پژوهشروش  درای کسو اطالعات شده است. بع راص پژوهش کتابخانهپژوهش مورد نظر انجام گرفته نسبت به منا

های منتشببرشببده در ایران در سببایت کتابخانه ملی ایران قابل کلیه کتاب از ؛مند اسببتاز نو  مروری نظام کهاسببنادی 

الت، با مراجعه . جهت یافتن مقاه استترین منابع با موضو  استفاده شدجو بود، از این سایت برای یافتن مرتبطوجست

پژوهشی و با استفاده از کلیدواژه های ساده و ترکیبی مقاالت فارسی موجود و -کننده مجالت علمیهای نمایهبه سایت

توریس ، گردشگری، گردشگر، جهانگردی،  جستجوشده عبارت است ازها جو شد. کلیدواژهومرتبط با موضو  جست

پایگاه  عبارت است ازهای جستجو . پایگاهبودند شناسیت، سفر و جامعهتوسعه روستایی، گردشگری روستایی، مسافر

 (nlai( و کتابخانه ملی ایران )magiran(، بانط اطالعات نشببریات کشببور )SIDاطالعات علمی جهاد دانشببگاهی )

شد. می سیری و تحلیلی بوده و  مقاله،ه  چنین روش تجزیه و تحلیل اطالعات با صورت کیفی، تف صورتی که به  به به 

ساس و پایه مبحث را شکل می ست.دهد، بیان مبانی فکری و ارادی که ا شده ا ساً تحلیل تفسیری در مقام  پردارته  سا ا

، درصبببدد بازگو کردن و نشبببان دادن معنای نهفته در متن یا واقعه درون زمینه این پژوهش پژوهشهای یکی از روش

ست که در موضو  مورد بحث، هدف بررسی و سنامه ا شنا ضعیت وجودی این موضو  و توجه به راهکارهای جامعه 

بعد از گردآوری اطالعات موقعیت گردشببگری روسببتایی، مفهوم و مصببادیق و اسببت. سببعه و بهبود آن وجهت وت
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ها، امکانات و ردمات توریسببتی و شببود و با توجه به اطالعات موجود به بررسببی جاذبههای آن توصببیف میویژگی

شگ ضعیت گرد سپس در مراحل بعدی تحقیق، جهت و شده و  شده پردارته  ستایی مطالعه  سعه رو ری و آمار آن در تو

شببناسببی، تجزیه و تحلیل اطالعات و ارائه اسببتراتژی و راهبرد توسببعه گردشببگری پایدار براسبباس مطالعات جامعه

  گردد.راهکارهای جامعه شنارتی در این حوزه بیان و تشریح می

 

 های پژوهشیافته

 در این پژوهش، سه سوال مطرح شده است که در این بخش تحلیل شده است. 

 شناسی اقتصادی بر توسعه گردشگری روستایی ناظر هستند؟های توسعه در سارت جامعهآیا تئوری -1

گردشگری و نظریه  ،نظریه نوسازی و گردشگریسه بند ، شناسی اقتصادینظریات توسعه و گردشگری در جامعهدر 

 مطرح شده است. شناسی توسعه پایدار گردشگری در جامعه و توسعه جایگزین

شگری ،بند اولدر  سازی و گرد شگری ترمحتاطانه دیدگاه یط؛ نظریه نو  به برای هچیکپار ریزیبرنامه فرایند را گرد

 (.٧ص  ،139٧ فیروزآبادی،عنوان نموده است ) توسعه منافع رساندن حداکثر به و مهرات رساندن حداقل

 ناپذیر اجتناب تکاملی مسیر یط پیرو جوامع سازی(نوسازی )غربی و اقتصادی رشد توسعه با تاکید بر فرآیندهایاما 

سارتارها، به سنتی هایارزش و نهادها سارتارها، از ست  جهش مرحله و صعود به نوین هایارزش و نهادها سمت  ا

 نیاز به با .شود می بیشتری گذاریسرمایه و رشد موجو که است مه  صنعت چند یا یط پیدایش در یافته تجلی که

توسعه از جمله توسعه گردشگری، نوسازی  نوسازی القاء و منطقه سراسر در رشد هایانگیزه رارجی و گذاریسرمایه

شگری سازی برای را به همراه دارد. گرد صادی باز ستایی مناطق اقت شیه رو صنعتی نواحی و ایحا  و امرات شهری فرا

شیو( شتی )ن صلی افزاینده و بازگ شگری بر مبنای این نظریه عامل ا صاد و تنو  گرد شد و محلی و بلوغ اقت سعه ر  تو

 گردشگری و نظریه توسعه جایگزیندر بند دوم،  است. تریگسترده اقتصادی

را  آن رارجی عوامل اینکه شببود تا هدایت آنها از طریق و بگیرد نشببأت ایجامعه هر نیازهای از توسببعه باید فرایند

ساس اجرا کنند. یا تحمیل سعه بر این ا سندعامه یا محورمردم رویکردی جایگزین با تو سبت پ سعه به ن نیازهای  بر تو

 اتکا دارد. دانش بومی، و ها از نظام گرفتن کمط و روداتکایی و اجتماعی( و مادی اساسی )رفاه

سعه فرایند در این حالت شارکت بر تأکید با جایگزین تو صمی  و م سازی  بومی یا تمرکززدایی از جامعه آحاد گیریت

 زنان نقش بالقوه و افزایش محلی جوامع توانمندسازی دولتی( با هدف اقتصادی رشد بر مبتنی نوسازی با مقایسه )در

شارکت و شتر م سئولیت تاکید دارد که نهاد مردم هایسازمان بی  به آنها اتکاء و نهادمردم هایسازمان چندگانه هایم

 را هدف قرار داده است.  جوامع محلی نیازهای بر آنها تمرکز و المللیبین هایکمط

 توان از آنها استنتاج نمود؟هایی در جامعه شناسی اقتصادی برای توسعه گردشگری روستایی میچه رهیافت -2

 از یکی تغییر برای العادهفوق نیروی و اجتماعی - اقتصادی توسعه نیروهای از یکی عنوان به شهری گردشگری توسعه

 زندگی بلکه آورندمی رود پول همراه تنها نه باشببد؛ این مسببئلهمی محسببوب فراوان درآمد کسببو هایترین راهمه 

می باشد )گل آمیز، نیز مورد توجه  آن اقتصادی منافع از برداریبهره دهد که از این رومی تغییر بهتری وضع به را محلی

 که شامل چهار بخش  این مسئله در مورد گردشگری روستایی نیز صادق است (.112، ص1399
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در دیدگاه جامعه شنارتی به آمار اجتماعی و فرهنگی گردشگری توجه ؛ تقویت و تشویق سرمایه گذاری های زیربنایی

ان نیز یکی از این موارد است؛ جامعه روستایی شود. آمار گردشگری به رصوص گردشگری روستایی در جامعه میزبمی

با فرهنگ ساده و عدم آگاهی الزم در زمینه پذیرش گردشگری به سرعت تحت تأمیر توسعه گردشگری قرار گرفته که 

تواند ناپذیری را برای جامعه به همراه دارد. اما توریس  روستایی میاگر این امر به درستی مدیریت نشود صدمات جبران

زایی و افزایش درآمدهای بات بهبود فرایند توسببعه روسببتایی با توجه به فعالیت مکمل، بخش کشبباورزی، اشببتغالموج

پذیر سازد. توسعه گردشگری کلید ساز روستایی را در فرایند پذیرش توریس  امکانرانوار روستایی در بستر مشارکت

به امکانات تفریحی فراه  کرده و غرور ملی را بین افراد هایی در زندگی شده و دسترسی بهتر ساکنان محلی را پیشرفت

و  حفظ مناظر زیبا، میراث فرهنگی و تاریخی منطقه، ایجاد منطقه آرام و با امنیت (.2، ص1392کند )رضایی، تقویت می

ستر تر دربیش گردشگری حوزه در توانمندسازی منظور ازبوده که  ایجاد مشارکت مردمی در نهایت،   پایدار توسعه ب

 ( )پایداریTBLپایداری مقصد ) سه گانه های حوزه در منافع حداکثر ایجاد قالو ساکنان در زندگی کیفیت بر تمرکز

 جامعه مشارکت مستلزم باشد کهمی سود تولید و از معنادارتر شکلی به فرهنگی( اجتماعی و محیطی زیست اقتصادی،

ست سفی ساکنین کنترل .ا شگری مبنای فل ست و در این میان پایدار گرد شارکت ا فرآیند  در ضروری عامل جامعه م

سعه شگری، می تو شد؛ چراکهگرد شارکت با ست و نهایی جامعه هدف م شوند، توانمند ساکنین که صورتی در نی  ن

 که است مشارکت نردبان پایانی ساکنین پله توانمندسازی لذا .بود رواهد شکست به نهایت محکوم در پایدار توسعه

 بیابند، هایی راه حل رود مشبببکالت برای بود رواهند قادر و هسبببتند تغییر عوامل فعال جامعه اعهبببای آن در

 .(6، ص139٧عشری، امنینمایند ) ارزیابی را رود های حلو راه دهند انجام اقداماتی کنند، گیریتصمی 

 راهکارهای کارآمد توسعه گردشگری روستایی در جامعه ایرانی کدامند؟ -3

ساس نتایج  سیل توان گفت، صنعت، میپژوهشبرا سیاری استگردشگری روستایی دارای پتان تواند جزو که می های ب

نظر گرفته شود؛ بنابراین  زایی و ایجاد تغییرات مثبت در درآمد روستایی درهای مناسو برای کسو درآمد، اشتغالگزینه

بر گسترش گردشگری، باعث ورود د روستایی است که عالوهاین موضو  نیازی محسوس برای توسعۀ و احیای اقتصا

های امروزین کشبباورزی در نواحی روسببتایی شببود. پس دراین میان، صببنعت گردشببگری و توسببعۀ آن ابزاری روش

ستاها بهضروری برای برنامه سعۀ رو ستایی و ایجاد شمار میریزی تو صاد رو شکوفایی اقت شگری به  صنعت گرد آید، 

سیار کمط میراهی برای عرض طرف صنعت گردشگری روستایی از یط . کندۀ تولیدات محلی و ایجاد ارزش افزوده ب

صاد محلی و از طرف بخشی به با تنو  صاد محلی می اقت ای در توسعۀ مناطق تواند نقش ارزندهدیگر با تحرد رشد اقت

یی باید چهار بعد؛ پایداری اکولوژیکی)حفظ و روستایی و در نهایت توسعۀ ملّی ایفا نماید. در توسعۀ گردشگری روستا

های انسبببانی و فرهنگی(؛ پایداری محیطی و بیولوژیکی(؛ پایداری فرهنگی)حفظ و بهبود ارزشبهبود تنو  زیسبببت

محلی و های مردمرواسببتههای آتی( و پایداری محلی)توجه بهاقتصببادی)کارآمدی اقتصببادی و حمایت از منابع نسببل

 .ا( موردتوجه قرارگیردهتوانمندسازی آن

شگری  شاغل در گرد ستایی، ایجاد درآمد برای افراد  شگری در نواحی رو ضر، یکی از بزرگترین منافع گرد در حال حا

دهند. بنابراین اولین تأمیر اقتصببادی گردشببگری، افزایش درآمد ها را افراد محلی و بومی تشببکیل میاغلو آن اسببت که

حل معهل بیکارى، کاهش نرخ  تواند بهکارکردهای گردشگری روستایی مى است. اینفردی و یا عمومی ساکنان بومی 

انتقال آرام نیروى بیکار پنهان و  نشینى بیانجامد و بهشهرها و کنترل گسترش حاشیهکالن مهاجرت جمعیت روستایى به
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روداشتغالى کمط بزرگى  برهاى شغلى جدید با تأکید هاى ردماتى و فرصتسمت بخشآشکار از بخش کشاورزى به

 کند.

های مختلف های مختلف و وجود جاذبهلحاظ بررورداری از بافت روسببتایی راص در مناطق و اسببتانکشببور ایران به

دار برای توسعۀ گردشگری اکولوژیکی و ... یکی از کشورهای مستعد و پتانسیل -اجتماعی، اقتصادی، طبیعی-فرهنگی

سو درآمد به ستایی و ک ستاییان میمنظرو شد. نتایج ور بهبود کیفیت زندگی رو شان می پژوهشبا ستای  دهدن که رو

شگری اردها به سیل هدف گرد سو و منابع غنی آب پتان شتوانه بررورداری از مواهو طبیعی، اقلی  منا سبی پ های منا

هایی ها و پتانسیلشتن چنین جاذبهباشد. بنابراین، این روستا با داهای گردشگری روستایی را دارا میبرای توسعۀ فعالیت

صببنعت باعث تحول اقتصببادی، اجتماعی و  ای در حوزۀ گردشببگری داشببته باشببد و توسببعۀ اینتواند جایگاه ویژهمی

شگری اردها رواهد  ستای هدف گرد شتغال در رو سطح کالن میافزایش ا سترش و شد و در شرفت، گ تواند منجربه پی

 المللی و جهانی شود.شگری کشور ایران در سطح بیناشاعۀ فرهنگ، تمدن و صنعت گرد

 شود:این اساس، راهکارهای زیر برای توسعۀ گردشگری در روستای اردها پیشنهاد می بر

 های عمومی در سطح استانی و ملیهای گردشگری روستایی در رسانهتبلیغ جاذبه -

 ی در کشور ایرانایجاد و تنظی  برنامۀ جامع برای توسعۀ صنعت گردشگری روستای -

 نوردی و...(گردی، صخرهروی، طبیعتوردی، پیادهن)کوه های محیطی و طبیعی روستااستفاده از توان -

 فهاهای محیطی و گردشگری روستا ها و امکاناتگذاری در بخش زیرسارتسرمایه -
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 نتیجه گیریبحث و 

ستایی دارای  سیلصنعت گردشگری رو ست که میپتان سیاری ا سو برای کسو درآمد، تواند جزو گزینههای ب های منا

شتغال شود؛ این موضو  نیازی محسوس برای توسعه و ا زایی و ایجاد تغییرات مثبت در درآمد روستایی در نظر گرفته 

ست که عالوه ستایی ا صاد رو شگری، باعث ورود روش احیای اقت سترش گرد شابر گ ورزی در نواحی های امروزین ک

ضروری برای برنامه سعۀ آن ابزاری  شگری و تو صنعت گرد شود.  ستایی  ستاها بهرو سعۀ رو آید، شمار میریزی تو

شگری ضۀ تولیدات محلی و ایجاد ارزش افزوده  گرد ستایی و ایجاد راهی برای عر صاد رو شکوفایی اقت ستایی به  رو

 کند.بسیار کمط می

باشببد و در ریزی دقیق و هدفمند میی پیچیده و حسبباس اسببت و نیازمند برنامهصببنعت گردشببگری روسببتایی، فعالیت

ترین صببنایع جهان محسببوب بررورد با آن باید هوشببمندانه عمل نمود. صببنعت گردشببگری، امروزه در ردیف موفق

نگی، ایجاد فره -توجهی مانند: کسو درآمد سرشار ارزی، توسعۀ روابط علمیشود؛ زیرا نتایج و دستاوردهای قابلمی

رشد اقتصادی این  دنبال دارد؛ از آنجا کهصورت مستقی  و غیرمستقی  و نمایش مبات و امنیت در کشور را بهاشتغال به

صلیرا عمده توان آنست، میا صنعت باال صنعت درآمدزا و ا صادی جهان آینده پیشترین  شتوانۀ اقت  .بینی کردترین پ

های مختلف های مختلف و وجود جاذبهز بافت روسببتایی راص در مناطق و اسببتانلحاظ بررورداری اکشببور ایران به

دار برای توسعۀ گردشگری اکولوژیکی و ... یکی از کشورهای مستعد و پتانسیل -اجتماعی، اقتصادی، طبیعی -فرهنگی

روسببتای هدف  464باشببد. در کشببور ایران منظور بهبود کیفیت زندگی روسببتاییان می روسببتایی و کسببو درآمد به

های روستاهای گردشگری تعیین شده و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مسئول تدوین و تهیۀ اطالعات از ویژگی

های روستایی، پایین های روستایی کشور ایران با مسائل و مشکالتی از قبیل: مهاجرتهدف گردشگری است. سکونتگاه

ر بخش کشاورزی، فقدان یا کمبود زیربناهای رفاهی و ردماتی مواجه وری دبودن سطح اشتغال، پایین بودن سطح بهره

ست ست؛ این درحالی ا سکونتگاهکه تعداد قابل توجهی از اینا صر مه  ها بهگونه  شتن عنا لحاظ موقعیت مکانی و دا

سنن اجتماعی، زمینه ستانی، تنو  اقلیمی، آداب و  شگر، مانند مناظر طبیعی، آمار با سجذب گرد سعۀ های منا بی برای تو

 های گردشگری دارند.فعالیت

ستایی باید چهار بعد؛ پایداری اکولوژیکی شگری رو سعۀ گرد ست در تو محیطی و بیولوژیکی(؛ )حفظ و بهبود تنو  زی

)کارآمدی اقتصادی و حمایت از منابع  های انسانی و فرهنگی(؛ پایداری اقتصادی)حفظ و بهبود ارزش پایداری فرهنگی

 .ها( مورد توجه ویژه قرار گیردهای مردم محلی وتوانمندسازی آنرواسته ی( و پایداری محلی)توجه بههای آتنسل

ستایی از دیدگاه سعۀ رو ست. تو ستایی ا شگری رو سعۀ گرد ستایی یکی از پیامدهای تو سعۀ رو های متعددی مورد تو

ی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده است؛ بررسی قرار گرفته و هر دیدگاه بنابر چهارچوب نظری رود، توسعۀ روستای

صادی  که برری براین باورندتا جایی ستاها از نظر اقت شرایط رو ضعیت و  صرفاً تحول و ستایی،  سعۀ رو که هدف تو

شخ  همراه با توجه راص به صادی مناطق م سعۀ متعادل اجتماعی و اقت ست، بلکه تو برداری از منابع حداکثر بهرهنی

ستردهمحلی و توزیع عا ست. در ایندالنه و گ شی از توسعه مطرح ا صادیمیان، یکی از بخش تر منافع نا در  که های اقت

ستایی کمتر به سعۀ رو شگری  تو ست. در زمینۀ ارتباط بین گرد ستایی ا شگری رو سعۀ گرد ست، تو شده ا آن توجه 

عنوان راهبردی برای توسعۀ روستایی  بهدیدگاه اول، گردشگری را  ،دیدگاه مطرح است سهروستایی و توسعۀ روستایی، 

که شبببرایطی ایجاد کند تا بتوان ه  از منابع طبیعی و  آن اسبببت هایی در پیدیدگاه، با ارائه برنامه گیرد؛ اینکار می به
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 . درهمراه داشببته باشببد برداری کرده و ه  ایجاد درآمد و افزایش رفاه سبباکنان نواحی روسببتایی را بهانسببانی آنها بهره

گیرد و در های روسببتایی مورد توجه قرار میعنوان سببیاسببتی برای بازسببارت سببکونتگاه دوم، گردشببگری به دیدگاه

عنوان ابزاری برای توسعۀ پایدار و حفاظت از منابع طبیعی مطرح است. این دیدگاه سوم، گردشگری روستایی بهدیدگاه

 .باشدهای طبیعی میبومزیست رواهان رشد بلندمدت گردشگری بدون امرات مخرب بر

را در روستاها ایجاد کرده و  های اقتصادی و مشاغل مختلفمومر، فعالیت عامل بسیار عنوان یطگردشگری روستایی به

میزان درآمد و سبطح فقر روسبتاییان تأمیر داشبته اسبت. در واقع، گسبترش گردشبگری  توان گفت، براین لحاظ می به

ستایی باعث روی سیت فعالیت وردن مردم بهآ رو شده و این موضو ، حسا صادی و کاهش فقر  سازنده، رونق اقت های 

ترین عنوان یکی از مه  مطرح بودن مناطق روسببتایی به توجه به های مواجهه با فقر را افزایش داده و باپیرامون ریشببه

شتر بهکانون سعۀ  های فقر، توجه بی ست. تو شته ا سو، این مناطق را درپی دا ستایی از یط  شگری در نواحی رو گرد

ساز توسعۀ پایدار روستایی باشد و سازی اقتصادی جوامع روستایی داشته و بستر و زمینهتواند نقش مهمی در متنو می

سیله صادی ملی بهاز طرف دیگر، و شد اقت شگریبنابراین می. حساب آید ای برای تحریط ر ستایی  توان گفت، گرد رو

از بزرگترین  تواند در راستای رسیدن به توسعۀ اقتصادی و کاهش فقر مؤمر باشد. یکیکه می ع بزرگ استصنای از یکی

ها را افراد محلی و اغلو آن منافع گردشگری در نواحی روستایی، ایجاد درآمد برای افراد شاغل در گردشگری است که

شکیل می شگبومی ت صادی گرد ست. دهند. بنابراین اولین تأمیر اقت ساکنان بومی ا ری، افزایش درآمد فردی و یا عمومی 

حل معهبببل بیکارى، کاهش نرخ مهاجرت جمعیت روسبببتایى به تواند بهکارکردهای گردشبببگری روسبببتایی مى این

شینى بیانجامد و بهشهرها و کنترل گسترش حاشیهکالن  انتقال آرام نیروى بیکار پنهان و آشکار از بخش کشاورزى به ن

 هاى شغلى جدید با تأکید بررود اشتغالى کمط بزرگى کند.هاى ردماتى و فرصتخشسمت ب

به  پذیر روسببتایی اسببت.گسببترش امکانات و بهبود شببرایط زندگی اقشببار آسببیو توسببعه پایدار روسببتایی هدف

هایی ری و ... در روسبببتا فعالیتهای کشببباورزی و دامپروتوان در کنار فعالیتمی توسبببعه پایدار روسبببتایی منظور

شگری نظیر سترش داد. گرد شتغال را نیز گ ستایی منبع با ارزش ا شگری رو ست و می تواند گرد زایی و ایجاد درآمد ا

اقتصادی جوامع روستایی باشد و به حمایت از محیط زیست و فرهنگ روستایی و -توسعه اجتماعیوسیله مهمی برای 

 .سازی اقتصاد بپردازدمتنو ، جلوگیری از مهاجرت روستائیان، تولید درآمد و جذب سرمایه و اشتغالزایی
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