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گردشگری شهری
موضوع های  با  جلد   20 بر  مشتمل  شهرداری ها(،  عمل  )راهنمای  سبز1400  کتاب 
مختلف است که در سال یک هزار و چهارصِد هجری شمسی منتشر شده است. در 
این جلد موضوع “گردشگری شهری” مورد بحث قرارگرفته است. محتوای این کتاب 
مشتمل بر مواردی همچون؛ مفاهیم و رویکردهای گردشگری، اثرات زیست محیطی، 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گردشگری در توسعه شهرها، رفاه شهروندان و ارتقا 
کیفیت محیط شهری می باشد. همچنین روش های برنامه ریزی و مدیریت گردشگری 
شهری و ضرورت آن برای توسعه کیفی شهرها با ذکر مثال های بارز در ایران و جهان 

از دیگر محورهای این کتاب است.
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سخن آغازین
در�جهان�کنونی�سرعت�تغییرات�در�حوزه�های�مختلف�اقتصادی،�اجتماعی،�فرهنگی،�
زندگی� سبک� و� پیرامون� محیط� در� که� است� شتابان� حدی� به� فن�آوری� و� محیطی� زیست�
به� رو� و� گسترده� نیازهای� کنار� در� تغییرات� این� است�� گذارده� عمیقی� تاثیرات� افراد،� همه�
گسترده،� سبز� فضای� پاك،� و� روان� نقل� و� حمل� همچون؛� زمینه�هایي� در� شهروندان� تزاید�
فضاهای�شهری�مطلوب،�بهداشت�مناسب�محیط�شهری،�ایمنی�و�����از�یک�سو�و�مسایل،�
مشکالت،�چالش�ها�و�فرصت�های�باقیمانده�از�قبل�در�شهرها�از�سوي�دیگر،�صاحب�نظران�
به�مدیران�و�دست�اندرکاران� آنها� با� بر�آن�داشته�که�رویکردهای�جدیدی�را�در�مواجهه� را�
مدیریت�و�برنامه�ریزی�شهری�پیشنهاد�نمایند��از�جمله�این�رویکردها�می�توان�به�شهرهای�
پایدار،�شهرهای�هوشمند،�شهرهای�دانش�بنیان،�شهرهای�خالق،�شهرهای�تاب�آو،�شهرهای�
دوستدار�محیط�زیست�و�مواردي�از�این�قبیل�اشاره�نمود�که�متاثر�از�مبانی�فکری�و�اندیشه�ای�

ایده�پردازان�و�صاحب�نظران،�در�مواجهه�با�نیازهای�جدید،�تبیین�و�عملیاتی�شده�اند�
از�اصلی�ترین�بازیگران�در�تحقق�رویکردهای�جدید�در�شهرها،�مدیران�و�کارشناسان�
هر� سرمایه� اصلی�ترین� کارآمد،� و� توانمند� انسانی� نیروی� که� چرا� هستند�� شهری� مدیریت�
دستگاه�و�سازمان�است�و�در�واقع�این�سرمایه�انسانی�با�مجموعه�ای�از�دانش�ها�و�مهارت�ها�

است�که�می�تواند�در�پیشبرد�اهداف�هر�سازمان�نقش�اساسی�داشته�باشد�
مدیریت�شهري� زمینه� در� کاربردي� آموزش�هاي� ارایه� در� اقدامات�شاخص� از�جمله�
و�شهرسازي�مي�توان�به�مجموعه�کتاب�هایي�که�به�عنوان�"راهنماي�عمل�شهرداري�ها"�در�
برخي�از�کشورهاي�جهان�تهیه�مي�شود،�اشاره�نمود��هدف�از�تدوین�این�گونه�کتاب�ها،�ارایه�
آموزش�هاي�کاربردي،�به�شیوه�ترویجي�و�مبتني�بر�شرایط،�ویژگي�ها،�ضوابط�و�مقررات�هر�

کشور�در�زمینه�هاي�مختلف�و�مرتبط�با�مدیریت�شهر�و�شهرسازي�است���
و� وظایف� راستای� در� نیز� کشور� دهیاری�های� و� شهرداری�ها� سازمان� این�رو� از�
مأموریت�های�خود�درخصوص�توانمندسازی�مدیران�و�کارشناسان�مجموعه�بزرگ�مدیریت�
شهری�کشور�و�افزایش�دانش�در�این�حوزه،�در�آستانه�ورود�به�قرن�جدید�شمسی،�اقدامات�
آنها� مهم�ترین� از� یکی� که� است� داده� قرار� خود� کار� دستور� در� را� گسترده�ای� برنامه�هاي� و�
تهیه�محتواهای�علمی�تحت�عنوان�"کتاب�سبز�1400"�)راهنمای�عمل�شهرداری�ها(�مشتمل�
مشارکت� با� که� می�باشد� شهر� مدیریت� و� با�شهرسازي� مرتبط� زمینه�هاي� در� و� جلد� �20 بر�
صاحب�نظران�و�اساتید�دانشگاهی�تهیه�و�تنظیم�شده�است��امید�است�این�اقدام،�گام�موثري�

در�ارتقاي�سرمایه�های�انسانی�شاغل�در�مدیریت�شهری�کشور�باشد�
در�پایان�الزم�است�از�زحمات�و�تالش�های�همه�کسانی�که�در�تهیه�این�آثار�ارزشمند�

همکاری�داشته�اند�صمیمانه�تشکر�و�قدردانی�نمایم�
مهدی جمالی نژاد

معاون�عمران�و�توسعه�امور�شهری�و�روستایی�وزارت�کشور
و�رئیس�سازمان�شهرداری�ها�و�دهیاری�های�کشور



سخن ناشر

ــؤولیت�ها�و� ــی،�دارای�مس ــی�غیردولت ــای�عموم ــوان�نهاده ــه�عن ــهرداری�ها�ب ش
ــف� ــه�وظای ــه�نحوی�ک ــند��ب ــف�می�باش ــای�مختل ــی�در�زمینه�ه ــف�گوناگون وظای
ــوع� ــات�متن ــه�خدم ــا�ارای ــهر�ت ــزی�ش ــت�گذاری�و�برنامه�ری ــطوح�سیاس ــا�از�س آنه
ــماند،� ــت�پس ــبز،�مدیری ــای�س ــل،�فض ــل�و�نق ــای�حم ــهروندان�در�زمینه�ه ــه�ش ب
فضــای�ســبز،�بهداشــت�محیــط�شــهری،�ایمنــی�و�مدیریــت�بحــران،�امــور�اجتماعــی،�
فرهنگــی�و�اقتصــادی�را�در�بــر�می�گیــرد��از�اینــرو�برنامه�ریــزی�بــرای�توانمندســازی�
مدیریت�هــای�شــهری،�زمینــه�توســعه�شــهر�در�ابعــاد�مختلــف�و�بــه�تبــع�آن�افزایــش�
ــای�توانمندســازی� ــن�محوره ــی�آورد��از�اصلی�تری ــم�م ــت�شــهروندان�را�فراه رضای
مدیریت�هــای�شــهری،�ارتقــاي�ســطح�دانــش�دســت�انــدرکاران�و�کارشناســان�ایــن�
ــه�آن� ــا�تولیــد�و�نشــر�یافته�هــای�علمــی�و�آموزشــی�ب حــوزه�اســت�کــه�می�تــوان�ب

دســت�یافــت�
کمبــود�منابــع�علمــی�و�آموزشــی�در�دهــه1370،��ایــن�مرکــز�را�بــر�آن�داشــت�تــا�
نســبت�بــه�تهیــه�محتــوا�و�انتشــار�کتــب�در�حوزه�هــای�مختلــف�مدیریــت�شــهری،�
اقــدام�نمایــد��از�مجموعــه�کتابهایــی�کــه�در�آن�دهــه�انتشــار�آن�آغــاز�شــد،�کتــاب�
ســبز�شــهرداری�ها�بــود�کــه�ســیزده�جلــد�آن�منتشــر�شــد�و�مــورد�اســتقبال�مراکــز�
علمــی�و�اجرایــی�قــرار�گرفتــه�و�هریــک�از�آنهــا�بــه�چاپ�هــای�متعــدد�رســید��ایــن�
مجموعــه�بــر�اســاس�الگوهــای�رایــچ�در�ســطح�کشــورهای�دیگــر�از�جملــه�کتــاب�
ســبز�تهیــه�شــده�توســط�انجمــن�شهرســازان�آمریــکا،���APAتدویــن�و�چــاپ�شــده�

بــود�
ــه� ــوای�کتــب�موصــوف�و�ب ــد�نظــر�در�محت ــه�تجدی ــاز�ب ــه�نی ــا�توجــه�ب حــال�ب
ــزي� ــات�برنامه�ری ــز�مطالع ــد،�مرک ــی�جدی ــات�علم ــش�و�ادبی ــد�دان ــور�تولی منظ
شــهري�و�روســتایي،�مجـــموعه�کتــاب�ســبز��1400)راهنمــای�عمــل�شــهرداری�ها(�را�

ــه�و�منتشــر�نمــوده�اســت؛ ــل�تهی ــه�شــرح�ذی ــوان�ب در�بیســت�عن
1-�شهرسازی������������������������������������������������

2-�کاربری�زمین�شهری



3-�حمل�و�نقل�شهری
4-�نظام�مراکز�شهری�و�فضای�مسکونی�

5-�طرحهای�شهری�
6-�ساخت�و�سازهای�شهری

7-�مدیریت�پسماندهای�شهری�
8-�تاسیسات�شهری�
9-�فضای�سبز�شهری

10-�تسهیالت�شهری�)فضاهای�فرهنگی،�ورزشی�و�تفریحی(�
11-�مدیریت�شهری�
12-�تجهیزات�شهری

13-�گردشگری�شهری�
14-�مدیریت��و�برنامه�ریزی

15-�مدیریت�ایمنی�محیط�شهری
16-�مدیریت�بهداشت�شهری

17-�پیاده�رو�سازی�و�پیاده�راه�سازی
18-�بودجه�و�بودجه�ریزي�در�شهرداري�ها�

19-�شهر�هوشمند
20-�شهر�خالق

در�پایــان�شایســته�اســت�از�اســاتید�و�کارشناســان�فرهیختــه�اي�کــه�در�بازنگــري،�
تهیــه�و�تدویــن�ایــن�مجموعــه�همــکاری�داشــته�اند�و�همچنیــن�کارشناســان�ســازمان�
شــهرداری�ها�و�دهیاری�هــای�کشــور�و�ایــن�مرکــز�کــه�بــا�نظــرات�خــود�بــر�غنــای�

ایــن�مجموعــه�افزودنــد،�تشــکر�و�قدردانــی�نماییــم�
انتشارات�



چکیده
ــدف� ــا�ه ــهرداري�ها(،�ب ــل�ش ــاي�عم ــبز�1400"�)راهنم ــاب�س ــه�"کت مجموع
تدویــن�بنیان�هــای�نظــری�و�عملــی�برنامه�ریــزی�و�مدیریــت�شــهری�تهیــه�و�تدویــن�
ــه� ــت�ک ــي�اس ــاب�آموزش ــد�کت ــر��20جل ــتمل�ب ــه�مش ــن�مجموع ــت��ای ــده�اس ش
مي�کوشــد�تــا�بــه�تناســب�وظایــف�شــهرداری�ها،�محتواهــاي�آموزشــي�مــورد�نیــاز�را�

ــد�� ــه�نمای ــب�ارائ ــه�مخاط ــه�جامع ــف�ب ــاي�مختل در�زمینه�ه
ــم� ــش�عل ــازی،�پیدای ــف�شهرس ــامل�تعاری ــه،�ش ــن�مجموع ــت�ای ــد�نخس جل
شهرســازی�در�عصــر�حاضــر،�عوامــل�مؤثــر�بــر�شهرســازی،�رشــته�ها�یــا�شــاخه�های�
اصلــی�شهرســازی�)یعنــی�برنامه�ریــزی�شــهری،�طراحــی�شــهری،�برنامه�ریــزی�
محیطــی�و�برنامه�ریــزی�منطقــه�ای(�اســت�و�رابطــه�ایــن�رشــته�ها�را�بــا�مبانــی�علمــی�
ــا� ــه،�گرایش�ه ــت��در�ادام ــته�اس ــث�گذاش ــه�بح ــی�ب ــدی�و�فضای ــزی�کالب برنامه�ری
ــن� ــن�در�ای ــای�نوی ــهری�و�نگرش�ه ــی�ش ــزی�و�طراح ــی�برنامه�ری ــول�اساس و�اص

ــان�شــده�اســت� خصــوص�بی
جلدهــای�دوم�تــا�چهــارم�ایــن�مجموعــه،�بــه�تشــریح�نظام�هــای�بنیــادی�
ــن� ــری�زمی ــم�کارب ــث�مه ــه�بح ــد�دوم�ب ــد��در�جل ــهری�می�پردازن ــزی�ش برنامه�ری
ــاب� ــن�کت ــه�شــده�اســت��در�ای ــزی�شــهری�پرداخت ــان�برنامه�ری ــوان�بنی شــهری�به�عن
همچنیــن�مطالبــي�درخصــوص�منطقه�بنــدي�و�حریــم�شــهر�بــه�مخاطــب�ارایــه�شــده�
اســت��در�جلــد�ســوم�کــه�موضــوع�آن،�نظــام�ارتباطــات�و�حمل�و�نقــل�شــهری�اســت،�
حمــل�و�نقــل�از�دیــدگاه�برنامه�ریــزی�شــهری�و�در�رابطــه�بــا�موضــوع�کاربــری�زمیــن�

ــه�اســت�� ــرار�گرفت شــهری�و�مســائل�انســانی�مــورد�بحــث�و�تحلیــل�ق
برنامه�ریــزی�مراکــز�شــهری،�یکــی�از�اساســی�ترین�مســائل�برنامه�ریــزی�و�
طرح�ریــزی�شــهری�اســت�کــه�هویــت�و�شــخصیت�شــهرها�بــه�چگونگــی�و�کیفیــت�
کارکــردی�و�کالبــدی�آن�هــا�مربــوط�می�شــود��ایــن�موضــوع�در�بخــش�نخســت�جلــد�
ــری� ــام�کارب ــای�مســکونی،�نظ ــام�تشــکیل�محله�ه ــده�اســت�و�نظ ــرح�ش ــارم�مط چه
ــد� ــن�جل ــش�دوم�ای ــکونی�در�بخ ــای�مس ــای�فض ــخصات�و�معیاره ــکونی�و�مش مس

مــورد�بحــث�قــرار�گرفتــه�اســت��



ــی� ــری�و�عمل ــول�نظ ــوان�اص ــاب،�به�عن ــد�اول�کت ــار�جل ــي�چه ــور�کل ــه�ط ب
شهرســازی،�پایــه�و�مبنــای�ســایر�بخش�هــا�محســوب�می�شــود�

ــه� ــد،�تاریخچ ــن�جل ــت��در�ای ــم�اس ــد�پنج ــوع�جل ــهری،�موض ــای�ش طرح�ه
ــد� ــهری�مانن ــای�ش ــواع�طرح�ه ــه�ان ــخصات�تهی ــران،�مش ــهری�در�ای ــزی�ش برنامه�ری
ــث� ــی�از�مباح ــده�اند��یک ــی�ش ــا�بررس ــایر�طرح�ه ــادی�و�س ــرح�ه ــع،�ط ــرح�جام ط
ــالغ�و� ــل�اب ــهری�و�مراح ــای�ش ــه�طرح�ه ــد�تهی ــی�فراین ــش،�چگونگ ــن�بخ ــم�ای مه
ــران� ــازی�در�ای ــردی�شهرس ــمی�و�کارب ــه�رس ــه�جنب ــه�ب ــت�ک ــا�اس ــرای�طرح�ه اج

ــت� ــه�اس پرداخت
ــط،� ــل،�ضواب ــامل:�مراح ــه�ش ــاز�ک ــرل�ساخت�و�س ــام�کنت ــه�نظ ــم،�ب ــد�شش جل
ــاع�و� ــم،�ارتف ــی،�تراک ــت،�ایمن ــای�حفاظ ــاختمان،�معیاره ــرل�س ــای�کنت آیین�نامه�ه

ــردازد� ــت،�می�پ ــط�اس ــالمت�محی ــهر�و�س ــیمای�ش ــرل�س ــا�در�کنت ــش�آن�ه نق
جلــد�هفتــم،�شــامل�برنامه�ریــزی�و�مدیریــت�بهداشــت�و�نظافــت�شــهری�اســت��
ــت� ــا�و�مدیری ــا،�معیاره ــه�ي:��روش�ه ــهرداری�ها�در�زمین ــف�ش ــد�وظای ــن�جل در�ای
جمــع�آوری،�دفــع�و�بازیافــت�پســماند�مطــرح�شــده�اســت��یکــی�از�مباحــث�بســیار�
جدیــد�در�ایــن�بخــش،�پاکیزگــی�و�نظافــت�شــهری�اســت�کــه�نقــش�شــهرداری�ها�را�

ــازد� ــخص�می�س ــهری،�مش ــت�ش ــت�محیط�زیس ــوب�حفاظ در�چارچ
در�جلــد�هشــتم،�مبانــی�مکان�یابــی،�برنامه�ریــزی�و�مدیریــت�تأسیســات�شــهری�
ــار�و� ــوه�و�تره�ب ــن�می ــتارگاه،�میادی ــتان،�کش ــامل؛�گورس ــه�ش ــت�ک ــده�اس ــرح�ش مط

پایانــه�اســت�و�همچنیــن�وظایــف�شــهرداری�در�ایــن�زمینــه�بیــان�شــده�اســت�
ــرار�داده�و� ــبز�شــهری�را�محــور�بحــث�ق ــای�س ــت�فضاه ــم،�مدیری ــد�نه در�جل
ــعه،� ــهرداری�ها�در�توس ــی�ش ــگاه�قانون ــزی،�جای ــی�برنامه�ری ــي�مبان ــه�بررس در�آن�ب
بهســازی�و�نگهــداری�فضاهــای�ســبز،�پارك�هــای�شــهر�و�پیرامــون�شــهری�بــا�توجــه�
ــای� ــه��روش�ه ــرح�و�ب ــی�مط ــرایط�اقلیم ــا�ش ــه�ب ــان�در�رابط ــی�گیاه ــه�گونه�شناس ب

ــه�شــده�اســت� ــز�پرداخت ــاری،�کاشــت�و�نگهــداری�نی آبی
ــی-� ــای�فرهنگ ــت�فضاه ــزی�و�مدیری ــهرداری�ها�در�برنامه�ری ــن�ش ــف�نوی وظای
تفریحــی�در�زمینــه�کتابخانه�هــای�شــهری،�زمین�هــای�ورزشــی�و�تفرجگاه�هــای�



ــان� ــه�تفصیــل�بی ــا�عنــوان�تســهیالت�شــهری�ب طبیعــی�پیرامــون�شــهرها�در�جلــد�دهــم�ب
ــت� ــده�اس ــث�ش ــز�بح ــا�نی ــزی�آن�ه ــای�برنامه�ری ــی�و�معیاره ــط�مکان�یاب ــده�و�ضواب ش
جلــد�یازدهــم�دربــاره�اصــول�و�مبانــی�مدیریــت�شــهری�بحــث�می�کنــد�و�شــامل�دو�
بخــش�اســت:�بخــش�اول�بــه�تبییــن�اصــول�نظــری�و�عملــی�مدیریــت�شــهری�و�فراینــد�
ــی�و�اداری� ــت�مال ــش�دوم،�مدیری ــه�و�در�بخ ــی�آن�پرداخت ــاد�اجرای ــری�و�ابع تصمیم�گی
ــائل� ــرح�مس ــش�ط ــن�بخ ــم�ای ــث�مه ــی�از�مباح ــت��یک ــده�اس ــرح�ش ــهرداری�ها�مط ش
ــنهادهای� ــه�ي�پیش ــی�و�ارائ ــای�علم ــن�پژوهش�ه ــاس�جدیدتری ــر�اس ــهری�ب ــت�ش مدیری

ــه�اســت� ــن�زمین اصالحــی�در�ای
جلــد�دوازدهــم�ایــن�مجموعــه�بــه�لــوازم�و�تجهیــزات�فضاهــای�شــهری�تحــت�عنــوان�
تجهیــزات�شــهری�می�پــردازد��در�ایــن�مبحــث�بــا�تأکیــد�بــر�طراحــی�فضاهــای�شــهری�و�

بهبــود�کیفیــت�محیطــی،�ویژگی�هــا�و�معیارهــای�زیباســازی�شــهری�تبییــن�گردیده�انــد�
ــد�شــده� ــاب�تاکی موضــوع�جلــد�ســیزدهم،�گردشــگرِی�شــهری�اســت�و�در�ایــن�کت
اســت�کــه�موضــوع�گــذران�اوقــات�فراغــت�شــهروندان،�مســتلزم�تأمیــن�فضاها،�تأسیســات�
و�امکانــات�گوناگــون�بــرای�گردشــگری�اســت��عــالوه�بــر�شــهروندان�یــک�شــهر،�ســایر�
مــردم�کشــور�و�حتــی�مــردم�جهــان�بــرای�گــذران�اوقــات�فراغــت�و�آشــنایی�بــا�فرهنــگ�
ملــل،�عالقمنــد�بــه�ســفر�بــه�شــهرها�و�ســیاحت�میــراث�ملــی�و�میــراث�فرهنگــی�هســتند��
مســئله�گردشــگری�شــهری�امــروز�یکــی�از�شــاخه�های�اقتصــاد،�اشــتغال�و�توســعه�بشــمار�

مــی�رود�
ــا�توجــه�بــه�مشــکالت� موضــوع�جلــد�چهاردهــم،�مدیریــت�و�برنامه�ریــزی�اســت��ب
ــا�مســائل� ــران��کــه�ب متعــدد�و�پیچیــده�مدیریــت�شــهری�به�ویــژه�در�کشــورهایی�ماننــد�ای
جمعیتــی،�اقتصــادی�و�اجتماعــی�روبــرو�هســتند،�آگاهــی�بــه�وجــوه�مختلــف�مدیریــت�و�
برنامه�ریــزی�ضــروری�اســت��در�ایــن�کتــاب�مشــکالت�مدیریــت�و�برنامه�ریــزی،��روش�هــا�
و�معیارهــای�مناســب�برنامه�ریــزی�و�مدیریــت�در�ارتبــاط�بــا�یکدیگــر�معرفــی�می�شــوند�
ــی�محیــط�شــهری�اســت�کــه�امــروزه�آن�را� ــد�پانزدهــم،�مدیریــت�ایمن موضــوع�جل
ــل؛� ــی�نشــده�از�قبی ــد��بحــران،�رخدادهــای�پیش�بین ــز�می�نامن ــت�بحــران�شــهري�نی مدیری
ــات� ــاکنین�و�تاسیس ــهرها،�س ــه�ش ــت�ک ــوزی�و�����اس ــان،�آتش�س ــه،�طوف ــیالب،�زلزل س
ــن� ــدف�ای ــازد��ه ــا�وارد�می�س ــه�آن�ه ــنگینی�ب ــوده�و�آســیب�های�س ــد�نم شــهری�را�تهدی
ــرای� ــی�ب ــای�مدیریت ــد�و��روش�ه ــر،�تهدی ــات�خط ــا�موضوع ــنایی�ب ــاب،�آش بخــش�از�کت



ــت� ــا�آنهاس ــه�ب ــی�و�مقابل پیش�بین
مدیریــت�بهداشــت�محیــط�شــهری�موضوعــي�اســت�کــه�در�جلــد�شــانزدهم�بــه�آن�
پرداختــه�شــده�اســت��شــهرها�بــه�دالیــل�مختلــف�اجتماعــی،�اقتصــادی�و�فرهنگــی�روز�
ــا�زمینه�هــای� بــه�روز�آلوده�تــر�شــده�و�ســالمتی�شــهروندان�را�تهدیــد�می�کننــد��آشــنایی�ب
مختلــف�آلودگــی�و�آگاهــی�از��روش�هــای�نویــن�مقابلــه�بــا�آلودگــی،�بهداشــت�شــهرها�را�

تضمیــن�خواهــد�کــرد�
ــهرها� ــردازد��ش ــهری�می�پ ــای�ش ــاده�رو�و�پیاده�راه�ه ــوع�پی ــه�موض ــم�ب ــد�هفده جل
ــینی� ــل�ماش ــت��حمل�و�نق ــف�اس ــکال�مختل ــه�اش ــهروندان�ب ــرور�ش ــور�و�م ــل�عب مح
ــوده� ــز�نم ــوارد�تهدید�آمی ــی�م ــگ�و�در�برخ ــاده،�تن ــت�پی ــرای�حرک ــا�را�ب ــج�فض به�تدری
ــر� ــا�از�نظ ــادگان�در�خیابان�ه ــرور�پی ــور�و�م ــزی�عب ــرایط،�برنامه�ری ــن�ش ــت��در�ای اس
ــاب،�ضمــن� ــن�بخــش�از�کت ــه�اســت��موضــوع�ای ــت�یافت ــی�و�آســایش�بســیار�اهمی ایمن
ــهری�را� ــزی�ش ــی�و�برنامه�ری ــتانداردهای�طراح ــط�و�اس ــا،�ضواب ــت�پیاده�راه�ه ــرح�اهمی ط

مشــخص�می�ســازد��
جلــد�هجدهــم�بــه�موضــوع�بودجــه�و�بودجه�ریــزي�در�شــهرداری�ها�پرداختــه�اســت��
ــهرداری�ها،� ــب�در�ش ــی�مناس ــزی�مال ــراي�برنامه�ری ــي�ب ــاب�راهنمای ــن�کت ــدف�از�ای ه
ــی� ــای�مال ــق�ابزاره ــا�از�طری ــت�ها�و�برنامه�ه ــردن�سیاس ــاده�ک ــای�پی ــی�از��روش�ه آگاه
ــهرداری� ــدت�ش ــدت�و�بلندم ــان�م ــزی�می ــتای�برنامه�ری ــالیانه�در�راس ــدی�س و�بودجه�بن
ــات� ــا�و�امکان ــا�محدودیت�ه ــهری�را�ب ــران�ش ــی،�مدی ــزی�مال ــای�برنامه�ری ــت��راهنم اس

ــازد� ــنا�می�س ــوزه�آش ــن�ح ــزی�در�ای برنامه�ری
ــه� موضــوع�جلــد�نوزدهــم،�یعنــی�شــهر�هوشــمند،�دارای�دو�بعــد�اســت��یکــی�جنب
تکنولــوژی�اداره�و�مدیریــت�توســعه�شــهری�اســت�کــه�به�عنــوان�ابــزاری�بــرای�مدیریــت�
ــری�و� ــاد�کارب ــهر�در�ابع ــمند�ش ــد�هوش ــر�آن�رش ــه�دیگ ــد�و�جنب ــل�می�کن ــرل�عم و�کنت

ــده�و�آشــفته�مطــرح�می�شــود�� ــل�رشــد�پراکن ــه�در�مقاب عملکــردی�اســت�ک
ــائل�و� ــواع�مس ــوع�ان ــل�وق ــهرها�مح ــت��ش ــالق�اس ــهر�خ ــتم،�ش ــد�بیس ــوان�جل عن
مشــکالت�اجتماعــی،�فرهنگــی،�اقتصــادی�و�به�ویــژه�محیطــی�هســتند�کــه�بســیاری�از�ایــن�
مســائل�راه�حــل�فــوری�و�کوتاه�مــدت�ندارنــد��بــرای�احیــای�زندگــی،�رونــق�اقتصــادی�و�
ارتقــای�نشــاط�فرهنگــی�شــهرها،�نیازمنــد�راه�حل�هــای�خالقانــه�ی�گوناگونــی�هســتیم�تــا�

بتوانیم�بر�مشکالت�شهری�فائق�آییم��
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پیشگفتار

ــای�معاصــر� ــی�آن�در�دنی ــرات�کیف ــد�پرشــتاب�توســعه�شهرنشــینی�و�تغیی �رون
و�حــاد�شــدن�مســائل�و�مشــکالت�زیســت�محیطی�و�اجتماعــی�شــهرها�
ــاس� ــه�اس ــود�آورده�ک ــه�وج ــدی�را�ب ــای�جدی ــر،�نیاز�ه ــه�اخی ــد�ده در�چن
شهرســازی�)برنامه�ریــزی�و�طراحــی�شــهری(�و�مدیریــت�شــهری�را�در�
ــژه�در� ــر،�به�وی ــهر�های�معاص ــت��در�ش ــرار�داده�اس ــادی�ق ــول�بنی ــرض�تح مع
ــوارگان،� ــلطه�س ــدی،�س ــاد�کالب ــریع�ابع ــد�س ــل�رش ــه�دلی ــزرگ،�ب ــهر�های�ب ش
ــی،� ــط�طبیع ــی�از�محی ــا،�جدای ــه��حومه�ه ــازهای�شــهری�ب ــورش��ساخت�وس ی
افزایــش�فاصلــه�میــان�محــل�کار�و�ســکونت،�جدایــی�کار�و�فراغــت،�آلودگــی�
ــا،� ــد�اینه ــهرها�و�مانن ــی�ش ــی�و�اجتماع ــت�فضای ــش�هوی ــت،�کاه محیط�زیس
ــوار� ــیار�دش ــهروندان�بس ــی�ش ــی�و�روان ــی،�فرهنگ ــای�اجتماع ــن�نیاز�ه تأمی
ــه� ــه�نحــوی�اســت�ک ــاختار�های�شــهر�های�معاصــر،��ب ــاد�و�س شــده�اســت��ابع
ــهری،�� ــط�ش ــان�و�محی ــان�انس ــت،�می ــان�و�طبیع ــان�انس ــل�می ــای�متقاب ارتباط�ه
و�همبســتگی�اجتماعــی�میــان�شــهروندان�را�بســیار�محــدود�کــرده�اســت��ایــن�
ــی�و� ــوی�و�فرهنگ ــای�معن ــن�نیاز�ه ــر�راه�تأمی ــر�س ــادی�ب ــع�زی ــت�موان وضعی
ــایش�و� ــدید�احســاس�آس ــت�ش ــه�اف ــه�ب ــد�آورده�ک ــهروندان�پدی ــی�ش اجتماع

ــت� ــده�اس ــت�انجامی ــذران�فراغ ــت�گ ــژه�کیفی ــش،�به�وی آرام
ــاس� ــم،�احس ــی،�غ ــه�نارضایت ــترش�روحی ــه�گس ــود،�ب ــه�خ ــده�به�نوب ــن�پدی ای
تنهایــی،�تنــش�روانــی�شــهرگریزی،�شهرســتیزی�و�آســیب�های�اجتماعــی�دامــن�
زده�اســت��از�ایــن�نظــر�دانش�هــای�شهرســازی،���جامعه�شناســی�شــهری،��
ــن�ضــرورت��رســیده�اند� ــه�ای ــره�ب ــت�شــهری�و�غی ــای�شــهری،�مدیری جغرافی
ــه� ــینان�ب ــزون�شهرنش ــوه�روزاف ــی�انب ــوی�و�فرهنگ ــای�معن ــن�نیاز�ه ــه�تأمی ک
ــان،�موضــوع� ــن�می ــاز�دارد��در�ای ــد�نی ــای�جدی ــن�و�راه�حل�ه ــای�نوی رویکرد�ه
ــاماندهی� ــح�و�س ــردش�و�تفری ــات�گ ــن�امکان ــت،�تأمی ــی�گذران�فراغ چگونگ
ــزی�شــهری،��طراحی�محیطــی� ــی�در�برنامه�ری ــک�محــور�اصل ــه�ی ــی�آن�ب فضای
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و�مدیریــت�شــهری�بــدل�گردیــده�اســت��در�"نمــودار�شــماره�یــک"،�اثر�هــای�
ــای�شهرنشــینی�و�حــاد�شــدن�مســائل�اجتماعــی�و� ــر�بنیاد�ه ــان�تغیی ــل�می متقاب

ــت�� ــده�اس ــان�داده�ش ــه�نش ــور�خالص ــهرها�به�ط ــی�در�ش فرهنگ
ــزی� ــی�برنامه�ری ــا�مبان ــنایی�ب ــور�آش ــات،�به�منظ ــن�مالحظ ــه�ای ــه�ب ــا�توج ب
گردشــگری�و�چگونگــی�ســاماندهی�گــذران�فراغــت�شــهروندان�و�نحــوه��
مدیریــت�آن،�بــا�توجــه�بــه�نیازهــا�و�امکانــات�شــهر�های�کشــور،�موضوع�هــای�

ــود� ــی��می�ش ــی�و�معرف ــل�بررس ــی�آن�در�ده�فص اساس

نمودار�شماره�1:�تغییر�بنیاد�های�شهرنشینی�و�حاد�شدن�مسائل�اجتماعی�و�فرهنگی

احمد سعید نیا 
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تعاریف و مفاهیم گردشگری

�تعریف�عام�فراغت
�فراغــت�دارای�معانــی�و�تعاریــف�مختلفــی�اســت�کــه�معــرف�ابعــاد�یــک�پدیــده�
ــه�خصایــل�و� ــا�توجــه�ب ــده�اجتماعــی،�فرهنــگ،�عینــی�و�ذهنــی�اســت��ب پیچی
ــرد: ــف�ک ــر�تعری ــورت�زی ــوان�آن�را�به�ص ــت��می�ت ــی�فراغ ــای�اساس کارکرد�ه
ــه� ــخص�ب ــه�ش ــرد�ک ــی�را�در��برمی�گی ــه��فعالیت�های ــت�مجموع ــذران�فراغ »گ
میــل�خــود،�خــواه�بــرای�اســتراحت،�خــواه�بــرای�تفریــح�و�خــواه�برای�گســترش�
اطالعــات،�آمــوزش�شــخصی�یــا�مشــارکت�اجتماعــی�و�یــا�بــروز�خالقیــت،�در�
زمانــی�فــارغ�از�تعهــدات�شــغلی،�خانوادگــی�و�اجتماعــی�بــه�عهــده�می�گیــرد«�

)ســاروخانی،�1370(��
ــا� ــت�ی ــام�فعالی ــت،�انتخــاب�و�انج ــی�فراغ ــر�اساس ــف،�جوه ــن�تعری ــق�ای طب
ــر،� ــن�نظ ــت��از�ای ــه�اس ــار�و�وظیف ــارغ�از�اجب ــواه�ف ــت�آزاد�و�دلخ ــدم�فعالی ع
ــا�کار�و�وظایــف�اجبــاری�و�الزامــی�پیــدا�می�کنــد� فراغــت�ارتبــاط�تنگاتنگــی�ب
ــی�و�آزادی�در� ــن�رهای ــزان�تأمی ــه�می ــته�ب ــای�آن�وابس ــا�و�کیفیت�ه و�درجه�ه

اندیشــه�و�عمــل�اســت�

کارکرد�های�فراغت
ــه� ــی�آن�را�ب ــای�اصل ــوان�کارکرد�ه ــت،��می�ت ــام�فراغ ــوم�ع ــه�مفه ــا�توجــه�ب �ب
چهــار�گــروه�بــه�شــرح�زیــر�تقســیم�کــرد�کــه�نقشــی�اساســی�در�تعییــن�مفهــوم�

ــد: ــا�می�کنن ــت�آن�ایف ــی�و�کیفی زندگ
�الف�-�کارکرد�استراحت�و�تجدیدقوا؛�

ب�-�کارکرد�تفریح�و�شادی؛
پ�-�کارکرد�خالقیت�و�شکوفایی؛�

ت�-�کارکرد�عاطفی�و�اجتماعی�
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ــه�تعریــف�و�کارکرد�هــای�فراغــت،��می�تــوان�دریافــت�کــه�مفهــوم� ــا�توجــه�ب ب
ــح«�و� ــی�»تفری ــر�یعن ــی�دیگ ــوم�اساس ــا�دو�مفه ــی�ب ــاط�تنگاتنگ ــت�ارتب فراغ
»بــازی«�دارد��بــه�همیــن�دلیــل�»مفهــوم�جامــع�فراغــت«�در�برگیرنــده�ســه�مفهــوم�
اساســی�)فراغــت،�تفریــح�و�بــازی(�اســت�کــه�هــم�از�جهــت�نظــری�و�هــم�از�
جهــت�برنامه�ریــزی�و�مدیریــت�نمی�تــوان�آنهــا�را�از�یکدیگــر�جــدا�کــرد��تلقــی�
فراغــت�به�عنــوان�یــک�مفهــوم�جامــع�و�یکپارچــه�)فراغــت�-�تفریــح�و�بــازی(،�
ــد،� ــت�می�بخش ــت�فراغ ــزی�و�مدیری ــد�برنامه�ری ــه�فراین ــتری�ب ــی�بیش هماهنگ
ــای� ــد،�کارکرد�ه ــان�می�ده ــح�نش ــت�و�تفری ــع�فراغ ــوم�جام ــه�مفه ــوری�ک به�ط
فراغــت�عرصه��هــای�وســیعی�از�زندگــی�انســان�معاصــر�را،�از�عرصه�هــای�
ــرد�� ــی�در��برمی�گی ــیع�اجتماع ــای�وس ــا�عرصه�ه ــه�ت ــی�گرفت ــی�خصوص زندگ
ــه� ــروز�ب ــان�ام ــز،�در�جه ــت�فراغــت�نی ــزی�و�مدیری ــل�برنامه�ری ــن�دلی ــه�همی ب
ــته�های� ــا�رش ــه�ب ــده�اســت�ک ــل�ش ــته�ای�تبدی ــترده�و�میان�رش ــش�گس ــک�دان ی
ــی� ــهری،�طراح ــزی�ش ــی،�برنامه�ری ــی،�محیط�شناس ــل:��جامعه�شناس ــف�مث مختل
ــاط�و�همــکاری�دارد��نمــودار�شــماره� ــره�ارتب ــراث�فرهنگــی�و�غی محیطــی،�می

ــد� ــان�می�ده ــتری،�نش ــح�بیش ــا�توضی ــت�را�ب ــی�فراغ ــای�اصل 1-�1کارکرد�ه
نمودار�شماره�1-1-�کارکرد�های�اصلی�فراغت

مأخذ:�استنتاج�و�تدوین�جواد�مهدیزاده
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طبقه�بندی��فعالیت�های�فراغتی
ــواع�� ــزوم�شناســایی�و�دســته�بندی�ان ــع�فراغــت�و�ل ــوم�جام ــه�مفه ــا�توجــه�ب �ب
ــی� ــدی�عموم ــی�طبقه�بن ــماره�2-1«�نوع ــدول�ش ــی،�در�»ج ــای�فراغت فعالیت�ه
ــزی�و� ــه�از�نظــر�برنامه�ری ــه�شــده�اســت�ک ــی�ارائ ــای�فراغت ــواع��فعالیت�ه از�ان

مدیریــت�گردشــگری�قابــل�اســتفاده�اســت�
جدول�شماره�2-1-�طبقه�بندی�عمومی��فعالیت�های�فراغتی�و�تفریحی

نمونه هـانوع فعالیتردیف

گذران�فراغت�در�خانه1
• تماشای�تلویزیون	
• مطالعه	
• گوش�دادن�موسیقی	
• سرگرمی��های�شخصی	

�فعالیت�های�اجتماعی2
• شرکت�در�مهمانی	
• رفتن�به�رستوران�	
• دیدار�دوستان�و�خویشاوندان	

�فعالیت�های�فرهنگی،3
آموزشی�و�هنری

• رفتن�به�تئاتر�و�سینما	
• رفتن�به�کنسرت	
• بازدید�از�نمایشگاه�ها�و�موزه�ها	
• شرکت�در�کالس�های�آزاد	

•�فعالیت�های�ورزشی4 مشارکت�در�انواع�ورزش�ها	
• تماشای�مسابقات�ورزشی	

�فعالیت�های�تفریحی�و�گردش5
• رانندگی�تفریحی	
• گردش�در�سواحل�و��حومه�ها	
• پیاده�روی	
• پیک�نیک	

گردشگری�و�مسافرت6
• سفر�های�طوالنی	
• تور�های�گردشی�	
• گذران�تعطیالت�و�مرخصی	

 Resource: Tourism and Recreation, Bovy-Lawson, Oxford, 1998, P1

نقش�فراغت�در�دنیای�امروز
�فراغــت�در�مفهــوم�جامــع�و�وســیع�خــود،�در�شــرایط�دنیــای�امــروز�به�یــک�نیاز�
اساســی�در�زندگــی�روزمــره�عامــه�بــدل�شــده�کــه�از�طریــق�آن�تأمیــن�بخــش�
ــد� ــتجو�می�کنن ــود�را�جس ــی�خ ــوی�و�اجتماع ــادی،�معن ــای�م ــی�از�نیاز�ه مهم
ــه�آن�روی� ــود�ب ــخصیت�خ ــل�ش ــی�و�تکام ــت�زندگ ــالی�کیفی ــور�اعت و�به�منظ
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می�آورنــد��در�ایــن�شــرایط�دســتیابی�بــه�امکانــات�و�چگونگــی�گــذران�فراغــت�
به�عنــوان�یکــی�از�عوامــل�و�شــاخص�های�مهــم�توســعه�اقتصــادی،�اجتماعــی�و�
فرهنگــی�هــر�جامعــه�محســوب��می�شــود��بدیهــی�اســت�کــه�تحقــق�ایــن�امــر�

ــه�نیــاز�دارد��� ــه�برنامه�ریــزی�ســنجیده�و�مدیریــت�آگاهان ب
بــه�نظــر�بســیاری�از�جامعه�شناســان�معاصــر،��اهمیــت�فراغــت�در�تمــدن�جدیــد�
ــی«� ــی«�و�»جامعــه�فراغت ــوان�»تمــدن�فراغت ــه�از�آن�به�عن ــدازه�ای�اســت�ک ــه�ان ب
یــاد�می�کننــد��از�دیدگاهــی�دیگــر�گــذران�فراغــت�به�عنــوان�»چهارمیــن�بخــش«�
فعالیــت�انســانی�پــس�از�کشــاورزی،�صنعــت�و�خدمــات�محســوب��می�شــود�
ــل«� ــد�راس ــول�»برتران ــه�ق ــترش�دارد��ب ــه�گس ــده�ای�رو�ب ــور�فزاین ــه�به�ط ک
ــر� ــی�انســان�در�پ فیلســوف�شــهیر�انگلیســی:�"آخریــن�دســتاورد�تمــدن،�توانای

کــردن�هوشــمندانه�ایــام�فراغــت�اســت"�
در�واقــع،�اگــر�کل�حیــات�انســانی�را�بــه�ســه�عرصه�اصلــی�یعنــی�»کار«،�»خواب«�
و�»فراغــت«�تقســیم�کنیــم��ایــن�فراغــت�اســت�کــه�نقــش�عظیم�تــری�در�تحقــق�
رضایــت،�شــکوفایی�و�بالندگــی�انســان�ایفــا�می�کنــد��در�دنیــای�امــروز،�گذشــته�
از�پیدایــش�تغییــرات�کمــی�در�فراینــد�زمــان�کار�و�فراغــت،�تحــوالت�عمیقــی�
در�نحــوه�نگــرش�بــه�ارزش�کار�و�فراغــت�و�ارتباطــات�متقابــل�میــان�آنهــا�پدیــد�
آمــده�کــه�به�نوبــه�خــود�باعــث�تغییــر�در�نحــوه�نگــرش�بــه�مفهــوم�کلــی�حیــات�
و�شــیوه�زندگــی�شــده�اســت��در�هــر�حــال،�پدیــده�فراغــت�و�چگونگــی�گــذران�
ــف� ــه�اهــداف�و�وظای ــرده�ک ــدا�ک ــه�گذشــته�پی ــری�نســبت�ب ــگاه�مهم�ت آن�جای
ــت�� ــرار�داده�اس ــهری�ق ــران�ش ــزان�و�مدی ــتور�کار�برنامه�ری ــدی�را�در�دس جدی
در�همیــن�راســتا�ادبیــات�مربــوط�بــه�اهمیــت�و�نقــش�فراغــت�در�دنیــای�امــروز�
و�برنامه�ریــزی�و�مدیریــت�بــرای�آن،�در�ســطوح�و�مقیاس�هــای�مختلــف،�

دامن�هــای�گســترده�و�فزاینــده�پیــدا�کــرده�اســت1�

1- �برای�اطالع�بیشتر�از�نقش�فراغت�در�دنیای�معاصر�رجوع�شود�به:
.1999 ,Robert: Leisure in Contemporary, Oxford, UK -

.1997 ,Torkidsen, G: Leisure and Recreation Management, Spon, London -
.1990 ,Kelly. J. R: Leisure: University of illinoise, New Jersey -
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نقش�گردشگری�به�عنوان�فراغت�فعال
�گــذران�فراغــت�از�نظــر�مضمــون�اجتماعــی�و�محتــوای�کارکــردی�خــود�بــه�دو�
ــی�»فراغــت�فعــال«�و�»فراغــت�غیرفعــال«�تقســیم��می�شــود��فراغــت� ــوع�یعن ن
ــمانی،� ــرك�جس ــا�تح ــوالً�ب ــه�معم ــت�ک ــت�اس ــی�از�گذران��فراغ ــال�نوع فع
ــال�به�صــورت� ــت�فع ــکال�فراغ ــت��اش ــراه�اس ــت�هم ــی�و�خالقی ــت�ذهن فعالی
هنرآفرینــی،��پژوهــش�علمــی،�ورزش،�ســیاحت�و�آمــوزش�بــروز�پیــدا�می�کنــد�
و�بــا�تحــرك،�نــوآوری�و�آفرینــش�همــراه�اســت؛�امــا�فراغــت�غیرفعــال�نوعــی�
ــل� ــی�مث ــتا�و�انفعال ــه�ایس ــول�جنب ــور�معم ــه�به�ط ــت�ک ــت�اس ــذران�فراغ از�گ
تماشــاکردن،�گــوش�کــردن،�مطالعــه�ســاده�و�ســرگرمی�دارد�و�بنابرایــن،�خصلــت�

ــت� ــب�اس ــی�در�آن�غال ــی�و�مصرف�کنندگ پذیرندگ
در�شــهر�های�امــروزی�بــه�دلیــل�رواج�فرهنــگ�آپارتمان�نشــینی،�کمبــود�
ــز�تفریحــی� ــه�مراک ــی�ب ــی�و�مشــکالت�دسترس ــاز،�گران ــی�و�ب ــای�طبیع فضا�ه
ــل� ــی�مث ــی�خانگ ــانه�های�جمع ــر�رس ــرف�و�رواج�همه�گی ــی�از�یک�ط و�فراغت
ــادی�از� ــزان�زی ــر،�می ــرف�دیگ ــر�از�ط ــواره�و�کامپیوت ــو،��ماه ــون،��ویدی تلویزی
ــا� ــه�ب ــده�ک ــویه�درآم ــال�و�یک�س ــورت�غیرفع ــت،�به�ص ــذران�فراغ ــات�گ اوق
اثر�هــای�زیانبــار�اجتماعــی�و�روانــی�همــراه�شــده�اســت��از�ایــن�نظــر،�امــروزه�
ــژه� ــال،�به�وی ــی�فع ــز�فراغت ــاد�مراک ــی�و�ایج ــاز�جمع ــای�ب ــترش�فضا�ه گس
فضا�هــای�گردشــگری،�بــه�یکــی�از�اهــداف�برنامه�ریــزی�فراغــت�تبدیــل�شــده�
ــری�در� ــداف�اقتصــادی�و�زیســت�محیطی،�نقــش�مؤث ــر�اه ــه�عــالوه�ب اســت�ک
ــی�دارد�� ــمی�و�روان ــالمت�جس ــن�س ــت�و�تأمی ــذران�فراغ ــه�گ ــی�ب تعادل�بخش
بــرای�درك�روشــن�تر�از�جایــگاه�و�نقــش�گردشــگری�در�نظــام�عمومــی�گــذران�
فراغــت�و�تعییــن�مناســبات�و�روابــط�آن�بــا�مفاهیــم�پیوســته�دیگــر،��در�"جــدول�
شــماره�1-3"�نوعــی�طبقه�بنــدی�از�سلســله�مراتب�)پایــگان(��فعالیت�هــای�
ــن� ــه�ای ــه�شــده�اســت��به�طــوری�ک ــا�ارائ ــق�آنه ــی�تحق ــی�و�بســتر�فضای فراغت
ــی�از� ــای�فراغت ــواع��فعالیت�ه ــان�ان ــد،�گردشــگری�در�می جــدول�نشــان�می�ده
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ــی� ــی-�فضای ــه�مکان ــیع�ترین�پهن ــوع�و�تحــرك�از�یک�طــرف�و�وس بیشــترین�تن
ــه� ــگری�ب ــه�گردش ــت�ک ــوان�گف ــاید�بت ــوردار�اســت��ش ــر،�برخ ــرف�دیگ از�ط
نحــوی�تمــام��فعالیت�هــای�فراغتــی�دیگــر�را�در�درون�خــود�بــه�همــراه�دارد�و�
بــه�ایــن�دلیــل�برنامه�ریــزی�و�مدیریــت�گردشــگری�فعالیتــی�حســاس،�پیچیــده�

و�چندســویه�اســت�
جدول�شماره�۳-1-�جایگاه�گردشگری�شهری�در�نظام�عمومی�گذران�فراغت

فراغت برون شهریفراغت درون شهریفراغت در خانه

فضای�بستهگروهیفردی
فضای�باز
)تفرج�و�
گردش(

حوزه�شهری
)گردشگری�

محلی(

حوزه�کشوری
)گردشگری�
داخلی(

حوزه�
بین�المللی
)گردشگری�
خارجی(

استراحت
مطالعه

تماشای�فیلم
شنیدن�
موسیقی

آفرینش�هنری�
پژوهش�علمی

���

مهمانی�و�
پذیرایی

دیدار�و�گفتگو
بازی�شطرنج�
موسیقی�و�آواز
مطالعه�جمعی�
بازی�گروهی

���

تماشای�فیلم�و�
نمایش

رفتن�به�کنسرت
دیدار�موزه

بازدید�نمایشگاه�
ورزش�های�سالنی
رفتن�به�کتابخانه

���

رفتن�به�پارک�
سیاحت�در�
شهر�خرید�
و�گردش�
تماشای�
مسابقات�
تماشای�
یادمان�ها

���

بازدید��
حومه�ها
رفتن�به

پارک�های�
جنگلی

کوهنوردی
راهپیمایی
شکار�و�

ماهیگیری�
زیارت�مقابر

���

دیدار�
خویشاوندان
سیر�و�سیاحت
زیارت�مقابر
طبیعت�گردی
سفر�علمی�و�
فرهنگی

شرکت�در�
جشنواره
تماشای�
مسابقات

���

دیدار�
خویشاوندان
سیر�و�سیاحت
زیارت�مقابر
طبیعت�گردی
سفر�علمی�
و�فرهنگی�
شرکت�در�
جشنواره�
تماشای�
مسابقات

���

انواع�گردش�و�گردشگری
دامنــه�گــذران�فراغــت،�هــم�از�دیــد�اهــداف�و��انگیزه�هــا�و�هــم�از�نظــر�زمــان�و�
مــکان،�بســیار�وســیع�و�متنــوع�اســت�و�بــه�همیــن�دلیــل�مشــارکت�در�فراغــت�به�
اشــکال�مختلــف�)آرام�یــا�فعــال،�در�خانــه�یــا�بیــرون،�فضــای�بــاز�یا�بســته،�درون�
ــا�تجهیــزات� شــهر�یــا�بــرون�شــهر،�فــردی�یــا�جمعــی،�بــدون�تســهیالت�یــا�ب
ــت،� ــکال�فراغ ــواع�و�اش ــک�از�ان ــد��هری ــدا�می�کن ــق�پی ــره(�تحق ــاص�و�غی خ
نقــش�خاصــی�دارد�و�نیازمنــد�فضاهــا،�تســهیالت،�خدمــات�و�مدیریــت�ویــژه�
اســت��بــه�همیــن�دلیــل�برنامه�ریــزی�و�مدیریــت�فراغــت�ایجــاب�می�کنــد�کــه�
ــرار� ــادل�الزم�برق ــی،�هماهنگــی�و�تع ــای�فراغت ــا�و�فضا�ه ــواع�فعالیت�ه ــان�ان می
گــردد��از�ایــن�دیــدگاه��می�تــوان�تمــام��فعالیت�هــای�فراغتــی�را�از�نظــر�مکانــی�

-�فضایــی�بــه�دو�نــوع�عمــده�تقســیم�کــرد:
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�الف�-�گذران�فراغت�در�فضا�های�بسته�و�درونی؛�
ب�-�گذران�فراغت�در�فضا�های�باز،�طبیعی�و�نیمه�طبیعی�

ــن�تقســیمبندی،��بخــش�مهمــی�از�نیازهــا�و��فعالیت�هــای�فراغتــی� �براســاس�ای
ــهرها�و� ــفر�در�ش ــی�و�سیروس ــاز�و�طبیع ــای�ب ــو�در�فضا�ه ــردش�و�تکاپ ــه�گ ب
ــف� ــق�تعاری ــوط��می�شــود��طب ــادی�مســکونی�مرب ــط�ع مناطــق�خــارج�از�محی
ــن«� ــگ�معی ــدا«�و�»فرهن ــه�دهخ ــل�»لغت�نام ــی؛�مث ــر�فارس ــای�معتب فرهنگ�ه
ــرادف� ــش�مت ــدن،�گشــت�وگذار،�کمابی ــّرج،�گردی ــردش،��تف ــد�گ ــی�مانن واژه�های
یکدیگــر�اســت�کــه�بــر�مفاهیمــی�مثــل�خوشــی�جســتن،�گشــایش�یافتــن،�بــرای�
تفــرج�بــه�بــاغ�و�صحــرا�رفتــن�و�ســیر�و�تماشــا�در�شــهر�و�اطــراف�آن�داللــت�
ــّرف� ــردی�مع ــردی�و�جهانگ ــیاحت،�ایرانگ ــفر،�س ــل�سیروس ــی�مث دارد��واژگان
ــا�و� ــه�مکان�ه ــه�ب ــت�ک ــر�اس ــور�های�دیگ ــهرها�و�کش ــفر�در�ش ــردش�و�س گ
فضا�هــای�دور�از�شــهر�و�محیــط�عــادی�مســکونی�اطــالق��می�شــود��در�جامعــه�
ــیاحت�در� ــیر�و�س ــکونی�و�س ــط�مس ــردش�در�محی ــرای�گ ــی�ب ــگ�غرب و�فرهن
نواحــی�دور�از�شــهر�و�دیــار�از�دو�اصطــالح�مختلــف�یعنــی�»تفــّرج�و�گــردش«�1
و�»جهانگــردی«�2اســتفاده��می�شــود��بــا�توجــه�بــه�ایــن�مفاهیــم�و�واژگان�رایــج�
کنونــی�در�زبــان�فارســی��می�تــوان�گــردش�و�گردشــگری�را،�در�مفهــوم�وســیع�
ــیم� ــی�تقس ــوع�اصل ــه�ن ــه�س ــی�ب ــی�-�فضای ــزی�مکان ــر�برنامه�ری ــود،�از�نظ خ

ــدی�در�"جــدول�شــماره�1-4”�خالصــه�شــده�اســت� ــن�طبقه�بن ــرد��ای ک

1-  Outdoor recreation 
2- Tourism 
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جدول�شماره�4-1-�طبقه�بندی�انواع�گردشگری�از�دید�گستره�فضایی

اصطالح انگلیسینوع گردشگریردیف

Outdoor Recreationگردشگری�شهری�)تفرج(1

Domestic Tourismگردشگری�داخلی�)ایرانگردی(2

International Tourismگردشگری�خارجی�)جهانگردی(3

ــیر� ــردی�و�س ــای�جهانگ ــه�معن ــوم�»توریســم«�ب ــروزه،�مفه ــب�ام ــن�ترتی ــه�ای ب
ــه�مفهــوم� ــادی�تغییــر�کــرده�و�ب ــا�حــدود�زی و�ســیاحت�در�خــارج�از�کشــور�ت
عــام�گردشــگری�در�عرصه�هــای�مختلــف�محلــی،�داخلــی�و�خارجــی�نزدیــک�
ــی�و�شــهری،��از� ــردن�گردشــگری�داخل ــک�ک ــن�نظــر،��تفکی شــده�اســت���از�ای
ــاری�اســت�کــه�در�کشــور�های� ــواع�گردشــگری�دارای�پیامد�هــای�زیانب ســایر�ان
ــن�و�تشــکیالت�در� ــی�اهــداف،�قوانی ــه�جدای ــران،�ب ــه�ای جهــان�ســوم�و�ازجمل
عرصــه�گردشــگری�می�انجامــد��ایــن�وضعیــت،�ضــرورت�بازنگــری�و�اصــالح�
دیدگاه�هــا،�روش�هــا�و�مقــررات�را�در�ایــن�زمینــه�ایجــاب�کــرده�کــه�در�فصــول�
و�مباحــث�دیگــر�ایــن�کتــاب،�ابعــاد�مختلــف�ایــن�موضــوع�مــورد�بررســی�قــرار�

گرفتــه�اســت�

�ویژگی�های�گردشگری�شهری
ــا�تفــرج،�بخشــی�از�گــذران�فراغــت�شــهروندان�اســت� �گردشــگری�شــهری�ی
ــارج� ــت�در�خ ــذران�فراغ ــه�و�گ ــت�در�خان ــذران�فراغ ــط�گ ــد�واس ــه�در�ح ک
ــر،� ــر�دیگ ــه�تعبی ــرد��ب ــرار�می�گی ــردی(�ق ــیاحت�و�جهانگ ــار�)س ــهر�و�دی از�ش
گردشــگری�شــهری�آن�بخــش�از�گذران�فراغــت�اســت�کــه�در�حــوزه�ســکونتگاه�
ــدا� ــق�پی ــهری�تحق ــیه�ش ــهری�و�حاش ــاز�درون�ش ــای�ب ــهروندان�و�در�فضا�ه ش
ــه� ــتمر�عام ــی�مس ــای�فراغت ــا�و��فعالیت�ه ــی�از�نیازه ــوان�بخش ــد�و�به�عن می�کن
شــهروندان�)روزانــه�و�هفتگــی(�محســوب��می�شــود؛�از�ایــن�نظــر�گردشــگری�
ــگری�در� ــته�و�گردش ــای�سربس ــه�و�فضا�ه ــت�در�خان ــذران�فراغ ــهری�از�گ ش
ــزی� ــه�برنامه�ری ــت�ک ــی�اس ــردد��بدیه ــز�می�گ ــی�متمای ــی�و�جهان ــاس�مل مقی
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ــرای� ــه�را�ب ــان،�زمین ــه�میزب ــوان�جامع ــهری،�به�عن ــگری�ش ــت�گردش و�مدیری
جــذب�و�پذیرایــی�از�گردشــگران�مهمــان�)در�ســطح�منطقــه�ای،�ملــی�و�جهانــی(�
ــر� ــا�یکدیگ ــگری�ب ــف�گردش ــطوح�مختل ــازد�و�در�نتیجــه�س ــم�می�س ــز�فراه نی
ــت� ــذران�فراغ ــی�از�گ ــرج،�بخش ــا�تف ــهری�ی ــگری�ش ــد��گردش ــد�می�یابن پیون
ــای� ــی�مســتمر�در�فضا�ه ــای�فراغت ــرای�ارضــای�نیاز�ه ــه�ب شــهروندان�اســت�ک
ــد��براســاس� ــق�می�یاب ــون�شــهر�تحق ــی�پیرام ــط�طبیع ــاز�درون�شــهری�و�محی ب

ــارت�اســت�از: ــن�تعریــف،�خصایــص�عمــده�گردشــگری�شــهری�عب ای
گردشــگری�شــهری�بخــش�جدایی�ناپذیــری�از�خدمــات�شــهری�موردنیــاز� 	

ــرو� ــن�در�قلم ــد؛�بنابرای ــکیل�می�ده ــا�را�تش ــان�آنه ــهروندان�و�مهمان ش
ــود؛� ــع��می�ش ــهری�واق ــت�ش ــزی�و�مدیری ــف�برنامه�ری وظای

گردشــگری�شــهری�ارتبــاط�تنگاتنگــی�بــا�ارزش�هــای�محیــط�طبیعــی�و� 	
ــعه�و� ــای�توس ــد�در�طرح�ه ــن�بای ــهر�دارد،�بنابرای ــی�ش ــراث�فرهنگ می

ــاماندهی�شــود؛ ــده�شــده�و�س ــه�دی ــران�شــهری،�جداگان عم
گردشــگری�شــهری�اگرچــه�در�محــدوده�و�ســطح�محلــی�عمــل�می�کنــد،� 	

ولــی�الزمــه�و�مبنــای�هــر�نــوع�توســعه�گردشــگری�در�مقیــاس�منطقــه�ای�
و�ملــی�و�جهانــی�محســوب��می�شــود؛�

گردشــگری�شــهری�و�کمیــت�و�کیفیــت�آن�یکــی�از�شــاخص�های�مهــم� 	
ــد� ــاب�می�آی ــهری�به�حس ــران�ش ــعه�و�عم توس

واژگان�و�اصطالحات�مهم�در�گردشگری�شهری�
ــی� ــف�و�اصطالحات ــود�دارای�تعاری ــام�خ ــیع�و�ع ــوم�وس ــگری�در�مفه گردش
اســت�کــه�نهاد�هــای�ملــی�و�جهانــی�و�کارشناســان�ایــن�رشــته�آنهــا�را�بــه�کار�
ــه� ــه�اهــداف�و�وظایــف�گردشــگری�شــهری،�در�اینجــا�ب ــا�توجــه�ب ــد��ب می�برن

ــود: ــاره��می�ش ــات�اش ــف�و�اصطالح ــن�تعاری ــن�ای ــی�از�مهم�تری برخ
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گردشگر�
ــای� ــداف�و�نیاز�ه ــر�اه ــه�خاط ــه�ب ــت�ک ــی�اس ــده�کس ــا�تفرج�کنن ــگر�ی گردش
ــی�آورد�� ــاز�روی�م ــای�ب ــی�در�فض ــت�تفرج ــد�فعالی ــا�چن ــک�ی ــه�ی ــی�ب فراغت
ــتانه�و� ــی،�دوس ــردی،�خانوادگ ــورت�ف ــد�به�ص ــگران��می�توان ــت�گردش فعالی

ــرد� ــام�گی ــته�جمعی�انج دس

�طیف�گردشگران
ــی،� ــنی،�جنس ــای�س ــق�و�ویژگی�ه ــا�و�عالی ــوع�انگیزه�ه ــر�ن ــگران�از�نظ گردش
ــزی� ــدگاه�برنامه�ری ــف�تقســیم�می�شــوند��از�دی ــواع�مختل ــه�ان ــره�ب شــغلی�و�غی
از:� عبارتنــد� گردشــگری� گروه�هــای� مهم�تریــن� گردشــگری،� مدیریــت� و�
ــی�و� ــگران�علم ــت،�گردش ــگران�طبیع ــی،�گردش ــیاحتی�و�زیارت ــگری�س گردش

ــاری�و��� ــغلی�و�تج ــگران�ش ــی،�گردش ــگران�ورزش ــی،�گردش فرهنگ

گردشگاه
ــا�کوچــک� ــزرگ�ی ــا�محوطه�هــای�ب ــه�مــکان،�فضــا�ی ــا�تفرجــگاه�ب گردشــگاه�ی
ــاده�شــده�اســت�� ــرای�اســتفاده��فعالیت�هــای�تفرجــی�آم ــه��می�شــود�کــه�ب گفت
گردشــگاه�ها�بــه�چنــد�نــوع�عمــده؛�مثــل�گردشــگاه�طبیعــی،�گردشــگاه�
نیمه�طبیعــی،�گردشــگاه�انسان�ســاخت،�گردشــگاه�گســترده،�گردشــگاه�متمرکــز،�

ــود� ــیم��می�ش ــز�آن�تقس ــی�و�ج ــگاه�فصل ــی،��گردش ــگاه�دائم گردش

مجموعه�گردشگاهی�
ــه�تعــدادی�از�مکان�هــا�و�تســهیالت�تفرجــی�مختلــف�گفتــه��می�شــود�کــه�از� ب
دیــد�مکانــی�بــا�عملکــردی�بــا�یکدیگــر�همبســتگی�و�پیوســتگی�نزدیــک�دارنــد�

ــه�واحــد�اســتفاده�می�شــوند� ــک�مجموع ــوان�ی و�به�عن

گردشگاه�درون�شهری
ــرار� ــهر�ق ــه�در�درون�ش ــود�ک ــه��می�ش ــی�گفت ــا�و�مکان�های ــام�فضاه ــه�تم �ب
ــرد� ــرار�می�گی ــتفاده�ق ــی�مورداس ــای�تفرج ــواع��فعالیت�ه ــرای�ان ــه�و�ب گرفت
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گردشگاه�حاشیه�شهری
ــیه�ا�ی�و� ــه�در�نواحــی�حاش ــود�ک ــه��می�ش ــی�گفت ــا�و�مکان�های ــام�فضاه ــه�تم �ب
چســبیده�بــه�شــهر�قرارگرفتــه�و�بــرای�انــواع��فعالیت�هــای�تفرجــی�و�گردشــی�

ــرد� ــرار�می�گی ــی�شــهروندان�ق مورداســتفاده�عموم

گردشگاه�حومه�ای
ــه� ــود�ک ــه��می�ش ــی�گفت ــتاها�و�مکان�های ــا،�روس ــا،�محوطه�ه ــام�فضاه ــه�تم �ب
ــواع��فعالیت�هــای� ــرای�ان ــه�و�ب در�نواحــی�حومــه�ای�و�دور�از�شــهر�قــرار�گرفت

ــرد� ــرار�می�گی ــورد�اســتفاده�عمــوم�شــهروندان�ق تفرجــی�م

ظرفیت�گردشگاه�
ظرفیــت�گردشــگاه�یــا�ظرفیــت�تفرجــی،�معــّرف�حــدود�کلــی�میــزان�اســتفاده�
از�یــک�گردشــگاه�در�زمانــی�معلــوم�اســت��افزایــش�ایــن�ظرفیــت�بــدون�آن�کــه�
آســیب�و�زیانــی�بــه�محیــط�طبیعــی�و�کالبــدی�بــا�کیفیــت�تجربــه�گردشــگر�وارد�

شــود�تــا�ســطحی�معیــن��می�توانــد�باشــد�

منابع�و�جاذبه�های�گردشگری�
منابــع�و�جاذبه�هــای�اصلــی�گردشــگری�عبــارت�اســت�از:�جاذبه�هــای�طبیعــی،�
جاذبه�هــای�ســیاحتی�و�زیارتــی،�جاذبه�هــای�علمــی�و�هنــری،�جاذبه�هــای�
ــی-� اجتماعــی�و�فرهنگــی،�جاذبه�هــای�ورزشــی�-�تفریحــی،�جاذبه�هــای�درمان

بهداشــتی�و���

تسهیالت�و�تجهیزات�گردشگری�
تســهیالت�و�تجهیــزات�الزم�و�عمــده�موردنیــاز�بــرای�عمــوم�گردشــگران�عبارت�

از: است�
الف-�تسهیالت�اقامتی�و�پذیرایی؛�

ب-�تسهیالت�دسترسی�و�حمل�ونقل؛�
پ-�تسهیالت�رفاهی�)ایمنی،�بهداشتی،�درمانی،�بانکی(؛�

ت-�تسهیالت�و�تجهیزات�ورزشی�و�تفریحی؛�
ث-�تسهیالت�و�تجهیزات�ارتباط�دور�



27

گردشگری شهری

دیدگاه ها و رویکرد های جدید در گردشگری

تحول�در�مفاهیم،�توسعه�شهری�و�گردشگری�
ــه�کار� ــادی�ب ــعه�اقتص ــای�توس ــعه�در�معن ــام�توس ــوم�ع ــه��1960مفه ــا�ده ت
می�رفــت��بــه�همیــن�دلیــل�بــر�شــاخص�های�کلــی�مثــل�افزایــش�تولیــد�ملــی،�
ــن�نگــرش،� ــه�ای ــر�پای ــود��ب ــدی�شــهرها�اســتوار�ب ــد�ملــی�و�توســعه�کالب درآم
ــادی�و� ــع�اقتص ــوب�مناف ــوالً�در�چارچ ــز،�اص ــگری�نی ــعه�گردش ــداف�توس اه
افزایــش�درآمــد�تعییــن�می�گردیــد؛�امــا�از�اواخــر�دهــه��1960بــه�بعــد،�تغییراتــی�
اساســی�در�نحــوه�نگــرش�نســبت�بــه�مفهــوم�توســعه�و�ابعــاد�مختلــف�اجتماعی،�
ــا� ــه�خــود�دیدگاه�ه ــه�به�نوب ــید�ک ــور�رس ــه�ظه زیســت�محیطی�و�فرهنگــی�آن�ب
و�روش�هــای�مربــوط�بــه�توســعه�گردشــگری�را�در�معــرض�تحــوالت�بنیــادی�
ــت� ــی«،�»حفاظ ــت�زندگ ــه�»کیفی ــوط�ب ــم�مرب ــت،�رواج�مفاهی ــرار�داده�اس ق
منابــع�محیط�زیســت«،�»عدالــت�اجتماعــی«،�»مشــارکت�همگانــی«�و�غیــره�
ــیون� ــد�»کمیس ــرف�وس ــه��1980از�ط ــعه�پایدار�در�ده ــه�توس ــالم�نظری ــه�اع ب
جهانــی�محیط�زیســت�و�توســعه«�انجامیــد�کــه�به�ســرعت�بــه�رویکــرد�جهانــی�
ــی�و� ــی،�مل ــف�بین�الملل ــطوح�مختل ــت�در�س ــزی�و�مدیری ــه�برنامه�ری در�عرص
محلــی�تبدیــل�گشــت��بــر�پایــه�ایــن�نگــرش�فراگیــر،�مفاهیــم�و�اصــول�مربــوط�
ــان� ــر�جه ــگری�در�سراس ــعه�پایدار�گردش ــهری«�و�توس ــعه�پایدار�ش ــه�»توس ب
رواج�پیــدا�کــرد��در�گــزارش�برنامــه�توســعه�ســازمان�ملــل�متحــد،�زیــر�عنــوان�
»گــزارش�توســعه�انســانی�1994«،��مفهــوم�عــام�توســعه�در�جوامــع�انســانی�بــه�

شــرح�لــوح�پیوســت�تعریــف�شــده�اســت�

مفهوم�جدید�توسعه�در�جوامع�انسانی
�چالــش�فزاینــده�امنیــت�انســانی،�مســتلزم�الگــوی�توســعه�جدیــدی�اســت�کــه�
مــردم�را�در�کانــون�توســعه�قــرار�می�دهــد�و�رشــد�اقتصــادی�را�نــه�به�عنــوان�یــک�
ــل�های� ــای�نس ــد��فرصت�ه ــی�می�کن ــیله�تلق ــک�وس ــه�ی ــه�به�مثاب ــدف،�بلک ه
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آتــی�را�نیــز،�همــراه�بــا�فرصت�هــای�زندگــی�نســل�های�حاضــر�مــورد�حمایــت�
قــرار�می�دهــد��نظام�هــای�طبیعــی�را�کــه�کل�حیــات�وابســته�بــه�آنهاســت،�محتــرم�
مــی�دارد����درتحلیــل�نهایــی،�توســعه�انســانی�پایــدار،�توســعه�های�طرفــدار�مردم،�
ــعه،� ــه�توس ــت��دراین�گون ــت�اس ــا�طبیع ــازگار�ب ــتغال�و�س ــاد�اش ــدار�ایج طرف
ــات� ــد�حی ــد،�یکپارچگــی�اجتماعــی�و�تجدی ــر،�اشــتغال�مول کاهــش�ســطح�فق
زیســت�محیطی�باالتریــن�اولویــت�را�پیــدا�می�کننــد����)گــزارش�توســعه�انســانی،�

�)6�-�5�:1994
ــن� ــود�ســطح�زندگــی،�تأمی ــی�توســعه�پایدار،�بهب به�طــور�خالصــه�اهــداف�اصل
ــانی�اســت��اصــول� ــع�انس ــات�در�جوام ــع�حی ــظ�مناب ــی�و�حف ــت�اجتماع عدال
ــی� ــی،�یعن ــگری�جهان ــر�گردش ــم�دیگ ــند�مه ــن�در�س ــعه�همچنی ــی�توس اساس
»ســند�آکاپولکــو«�کــه�در�اجــالس�مجمــع�عمومــی�ســازمان�جهانــی�جهانگــردی�
در�ســال��1982در�شــهر�آکاپولکــو�)مکزیــک(�بــه�تصویــب�رســیده،�بــر�نقــش�
ــده� ــد�ش ــیار�تأکی ــی،�بس ــی�و�مل ــاس�جهان ــگری،�در�مقی ــردن�گردش همگانی�ک
اســت��ازجملــه�این�کــه�دولت�هــا�بایــد�امکانــات�و�تســهیالت�گردشــگری�الزم�
ــژه�طبقــات�متوســط�و�کم�درآمــد،�فراهــم� ــرای�اســتفاده�عمــوم�مــردم،�به�وی را�ب

ــه�شــده�اســت� ــر�ارائ ــوح�زی ــدار�به�طــور�خالصــه�در�ل ســازند�پای

اصول�اساسی�توسعه�پایدار:
الف�-�پایداری��محیط�زیست:�به�این�معناست�که�توسعه�با�حفظ�فرایندهای�زیست�محیطی،��

بیولوژیک�و�منابع�ذی�ربط�سازگار�می�باشد؛
ب�-�پایداری�عوامل�فرهنگی�و�اجتماعی:�به�این�معناست�که�توسعه�موجب�افزایش�پایش�

)کنترل(�انسانی�بر�زندگی�خود��می�شود�و�توسعه�با�عوامل�فرهنگی�و�ارزشی�که�در�این�راه�تحت�
تأثیر�قرار�می�گیرند،�منافات�ندارد�و�موجب�تقویت�هویت�جامعه�می�گردد؛

پ�-�پایداری�اقتصادی:�به�این�معنا�است�که�توسعه�و��بهره�برداری�اقتصادی�به�گونه�ای�صورت�
می�گیرد�که�با�نظارت�و�کنترل�الزم�بر�منابع�اعمال��می�شود�و��می�توان�آنها�را�برای�نسل�های�

آینده�حفظ�کرد�
مأخذ:�جهانگردی�در�چشم�اندازی�جامع،�سازمان�جهانی�جهانگردی:��352
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�عناصر�اصلی�توسعه�پایدار�گردشگری
ــب� ــروزه�به�تقری ــگری،�ام ــدی�گردش ــده�و�چندبع ــت�پیچی ــه�ماهی ــه�ب ــا�توج �ب
ــت� ــعه�و�مدیری ــؤول�توس ــی�مس ــای�مل ــی�و�نهاد�ه ــازمان�های�جهان ــام�س تم
گردشــگری،�اســاس�دیدگاه�هــا،�نظــرات،�اهــداف�و�روش�هــای�عملــی�خــود�را�
براســاس�مفهــوم�»توســعه��پایــدار�گردشــگری«�اســتوار�کرده�انــد��بــا�درس�آموزی�
ــش�بســیار� ــاز�ســده�ی�بیســت�ویکم،�دو�گرای ــک�در�آغ از�تجــارب�گذشــته،�این

قــوی�در�عرصــه�توســعه�ی�گردشــگری�بــه�ظهــور�رســیده�اســت:�
ــر�فرهنــگ� نخســت،�حرکتــی�اســت�در�راه�پذیرفتــن�مســؤولیت�بیشــتر�در�براب
ــرای� ــگ�ب ــه�آن�فرهن ــتر�ب ــرام�بیش ــذاردن�احت ــان�و�گ ــه�میزب ــا�جامع ــور�ی کش

ــی؛� ــرات�منف ــری�از�اث جلوگی
ــافرت� ــه�مس ــه�ب ــت�ک ــانی�اس ــوی�کس ــتر�از�س ــؤولیت�بیش ــن�مس دوم،�پذیرفت
ــه� ــت�ک ــدی�اس ــای�جدی ــداف�و�انگیزه�ه ــده�اه ــن�منعکس�کنن ــد�و�ای می�رون
میــل�بــه�آمــوزش،�شــناخت�و�پیشــرفت�دارد��ایــن�دو�حرکــت�جدیــد�درمفهــوم�

ــت� ــده�اس ــع�ش ــگری«�جم توسعه�پایدارگردش

عناصر�اصلی�توسعه�پایدار�گردشگری:
حفظ�کیفیت�گردشگری�پایدار��می�تواند�تجربه��ای�باکیفیت�باالتر�به�گردشگر�بدهد�و�همچنین�

باعث��می�شود�که�کیفیت�جامعه�میزبان�بهبود�یابد�و�کیفیت�محیط�نیز�حفظ�شود؛
حفاظت�از�منابع�محیطی:�به�کارگیری�اصول�گردشگری�پایدار،�دوام�منابع�طبیعی�را�که�اساس�و�
پایه�وجود�آنست،�تضمین�می�کند،�همچنین�فرهنگ�جامعه�میزبان�را،که�منشأ�تجربیات�ارزنده�

آن��می�شود،�حفظ�می��نماید؛
�ایجاد�تعادل�در�توسعه�گردشگری�پایدار�بین�نیازهای�صنعت�گردشگری،�حمایت�از��

محیط�زیست�و�جامعه�محلی�نوعی�تعادل�و�توازن�برقرار�می�سازد�و�از�بروز�تعارض�در�اهداف�و�
منافع�مختلف:�مثل�دوران�گذشته،�جلوگیری�می�کند�

مأخذ:�سازمان�جهانی�جهانگردی
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ــا� ــه�آن،�ب ــته�ب ــای�وابس ــام�نهاد�ه ــردی�و�تم ــی�جهانگ ــازمان�جهان ــروزه،�س �ام
ــه�� ــد�ک ــر�آن�دارن ــعی�ب ــگری؛�س ــعه�پایدار�گردش ــوم�توس ــرش�و�رواج�مفه پذی
ــی،� ــام�ســطوح�بین�الملل ــه�توســعه�گردشــگری�را�در�تم ــوط�ب ــای�مرب فعالیت�ه
ملــی�و�محلــی�بــه�ســمتی�هدایــت�کننــد�کــه�بیشــترین�بهــره�را�بــرای�جوامــع�
ــن� ــر�ای ــراه�داشــته�باشــند��ب ــه�هم ــا�ب ــرای�آنه ــن�آســیب�را�ب انســانی�و�کمتری
ــگری�و� ــعه�گردش ــه�توس ــوط�ب ــد�مرب ــای�جدی ــناد�و�بیانیه�ه ــام�اس ــاس�تم اس
ــرار�دارد�� ــعه�پایدار�ق ــوم�توس ــتای�مفه ــط�در�راس ــع�محی ــری�از�مناب بهره�گی

به�طــور�خالصــه�می�تــوان�توسعه�پایدارگردشــگری�را�به�شــرح�زیــر�تعریــف�کــرد�:
ــت،� ــی�اســت�کــه�درنهای ــر�اهــداف�و�اصول ــی�ب توســعه�پایدار�گردشــگری�مبتن
بــه�اعتــالی�کیفیــت�زندگــی�انســانی�و�حفاظــت�از�منابــع�محیطــی�نظــر�دارد��بــا�
توجــه�بــه�رونــد�پرشــتاب�توســعه�شهرنشــینی�و�حادشــدن�مســائل�اجتماعــی�و�
ــهری� ــعه�پایدار�ش ــق�توس ــی�تحق ــوع�چگونگ ــهرها،�موض ــت�محیطی�در�ش زیس
ــی�و� ــزی،�طراح ــم�برنامه�ری ــغله�مه ــک�مش ــه�ی ــگری،�ب ــعه�پایدار�گردش و�توس
مدیریــت�شــهری�تبدیــل�شــده�اســت��در�ادامــه�مبحــث،�برخــی�از�راهبرد�هــای�
ــه�اختصــار� ــهرها،�ب ــگری�در�ش ــعه�پایدار�گردش ــق�توس ــت�تحق ــی�درجه اساس

ــردد� ــرح�می�گ مط
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هدف�های�گردشگری�پایدار:
بهبود�کیفیت�زندگی�جامعه�میزبان؛� 	
رعایت�برابری�یا�مساوات�بین�دو�نسل�و�در�درون�یک�نسل؛� 	
حفظ�کیفیت��محیط�زیست�از�طریق�حفظ�ساماندهی�زیست�محیطی؛ 	
حفظ�یکپارچگی�و�انسجام�فرهنگی�و�همبستگی�بین�جوامع؛� 	
ایجاد�تسهیالت�و�امکانات�به�گونه�ای�که�دیدارکنندگان�بتوانند�تجربه�های�ارزشمندی�کسب� 	

کنند��ویژگی�های�جهانگردی�باید�به�گونه�ای�باشد�که:�
موجب�تقویت�عدالت�اجتماعی�گردد��افراد�جامعه�میزبان�را�در�امور�مشارکت�دهد�و�به�نیازهای� 	

آنان�توجه�کند؛
در�امور�برنامه�ریزی�و�تصمیم�گیری،�افراد�محلی�را�مشارکت�دهد�و�آنها�را�استخدام�نماید�)ایجاد� 	

شغل�کند(�در�محدوده�منابع�موجود�فعالیت�کند�و�اثرات�منفی�که�بر�این�منابع�وارد�می�آید،�به�
کمترین�مقدار�ممکن�برساند��با�استفاده�از�روش�های�مناسب�ضایعات�را�بازیافت�کند�و�در�این�

باره�تدبیرهای�الزم�بیندیشد؛�
برای�نسل�کنونی�و�نسل�های�آینده�امکانات�تفریحی،�گردشی�و�آموزشی�فراهم�آورد؛� 	
به�فرهنگ�منطقه�احترام�بگذارد�و�فعالیت�هایش�به�گونه�ای�باشد�که�آن�فرهنگ�را�منعکس�کند؛� 	
برای�دیدارکنندگان�تجربه�ارزشمند�به�بار�آورد،�امکاناتی�را�فراهم�آورد�که�آنها�بتوانند�منطقه� 	

یا�امکانات�آن�مکان�را�درک�کنند�و�این�بازدیدکنندگان�تشویق�و�ترغیب�شوند�که�در�حفظ��
محیط�زیست�و�فرهنگ�جامعه�میزبان�بکوشند؛�

برای�توسعه،�گسترش�و�یا�تضمین�پایداری�خود�موجب�زیان�جامعه�نشود؛� 	
با�برنامه�های�محلی،�منطقه�ای�و�ملی�سازگار�باشد� 	

 	

مأخذ:�سازمان�جهانی�جهانگردی،�1377�:353�

راهبرد�های�اساسی�در�توسعه�گردشگری�شهری�

الف-�تأمین�حق�همگانی�گردش�و�تفّرج

گســترش�ســریع�نیاز�هــای�فراغتــی�و�تفریحــی�در�شــهرها�از�یک�ســو�و�کمبــود�
منابــع�و�امکانــات�گردشــگری�و�تفریــح�از�ســوی�دیگــر،��ایجــاب�می�کنــد�که�این�
منابــع�و�امکانــات،�بــه�نحــوی�عادالنــه�در�اختیــار�عامــه�شــهروندان�قــرار�گیــرد��
ــد�ه�ای� ــل�عم ــع«�دالی ــت�مناب ــوق«�و�»محدودی ــع�دو�اصــل�»تســاوی�حق در�واق
هســتند�کــه�ضــرورت�اقــدام�همه�جانبــه�بــرای�تأمیــن�نیاز�هــای�فراغتــی�عمــوم�
مــردم�را�مطــرح�می�ســازد��در�واقــع�حــق�همگانــی�گــردش�و�تفریــح�یکــی�از�
مــوارد�حقــوق�بشــر�محســوب��می�شــود�کــه�مســؤوالن�و�برنامه�ریــزان�جامعــه�
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موظــف�هســتند�در�جهــت�تحقــق�آن�فعالیــت�کننــد��در�کتــاب�»فراغــت«�تألیــف�
ــرای�همــه«�اختصــاص�داده�شــده�کــه� ــه�»فراغــت�ب »جــی��آر��کلــی«�فصلــی�ب
ــًا�انســانی�اســت� ــده�عمیق ــک�پدی ــر�فراغــت،�ی ــده�اســت:�»اگ ــن�آم در�آن�چنی
و�پدیــده�ای�گــذرا�در�زندگــی�نیســت،�پــس�هیــچ�فــردی�نبایــد�از�آن�محــروم�
ــق�آن� ــع�تحق ــی�مان ــرایط�زندگ ــه�ش ــازه�داد�ک ــه�اج ــه�هیچ�وج ــد�ب ــود��نبای ش
ــه�حقــوق� ــودن�ضــروری�اســت«���در�»اعالمی ــرای�انســان�ب ــزی�شــود�کــه�ب چی
ــه� ــاز�جامعــه�بشــری�ب ــن�نی ــواد�مختلــف،�ای جهانگــردی«�)1985(��در�ضمــن�م
گســترش�همگانــی�حــق�گــذران�فراغــت�و�تــالش�بــرای�تأمیــن�آن�مــورد�تأکیــد�

قــرار�گرفتــه�اســت�
ــی�»ســند�آکاپولکــو«� ــی،�یعن ــن�در�ســند�مهــم�دیگــر�گردشــگری�جهان �همچنی
کــه�در�اجــالس�مجمــع�عمومــی�ســازمان�جهانــی�جهانگــردی�در�ســال��1982
ــر�نقــش�همگانی�کــردن� ــه�تصویــب�رســیده،�ب در�شــهر�آکاپولکــو�)مکزیــک(�ب
ــه� ــد�شــده�اســت��ازجمل ــی،�بســیار�تأکی ــی�و�مل ــاس�جهان گردشــگری،�در�مقی
این�کــه�دولت�هــا�بایــد�امکانــات�و�تســهیالت�گردشــگری�الزم�را�بــرای�اســتفاده�

ــازند� ــم�س ــد،�فراه ــات�متوســط�و�کم�درآم ــژه�طبق ــردم،�به�وی ــوم�م عم

اعالمیه�حقوق�جهانگردی�و�حق�همگانی�گردشگری�
ماده�1:�حق�همگانی�استراحت�و�فراغت،�محدودیت�معقول�ساعات�کار،�مرخصی�های�
دوره�ای�و�آزادی�بدون�قید�و�شرط�مسافرت�در�محدوده�قوانین،�در�سطح�جهانی�به�

رسمیت�شناخته�شده�است��
ماده�2:�با�توجه�به�حقوق�یاد�شده،�دولت�ها�باید�سیاست�هایی�را�تدوین�و�دنبال�کنند�که�
هدف�آن�توسعه�هماهنگ�جهانگردی�داخلی�و�خارجی�باشد،�زیرا��فعالیت�های�همگام�

فراغت�به�سود�کلیه�کسانی�است�که�در�آن�سهیم�هستند؛�
ماده�3:�دولت�ها�باید�برای�تحقق�هدف�باال����به�کارگیری�روش�هایی�که�همه�افراد�را�

به�مشارکت�در�جهانگردی�داخلی�و�بین�المللی�قادر�می�سازد،�تشویق�کنند��به�ویژه�از�
راه�تقسیم�بهتر�ساعات�کار�و�اوقات�فراغت،�تأسیس�یا�بهبود�نظام�های�مرخصی�های�
با�حقوق�ساالنه،�متناوب�کردن�تاریخ�تعطیالت�و�توجه�خاص�به�جهانگردی�جوانان،�

سالمندان�و�معلوالن�
)مجله�ایران�زمین،�شماره�1371�،102(
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ــوط� ــه�های�مرب ــترش�اندیش ــا�گس ــراه�ب ــی،�هم ــد�جهان ــارب�جدی ــق�تج طب
بــه�حقــوق�بشــر�و�رواج�مفهــوم�توســعه�پایدار�گردشــگری،�برنامه�هــا�و�
ــالت� ــروی�از�تمای ــی�و�پی ــعه�گردشــگری�به�جــای�نخبه�گرای سیاســت�های�توس
ــوف� ــی�معط ــع�عموم ــن�مناف ــمت�تأمی ــه�س ــش�ب ــش�از�پی ــه،�بی ــات�مرف طبق
ــرج،� ــردش�و�تف ــی�گ ــق�همگان ــن�ح ــای�تأمی ــی�از�راه�کار�ه ــت��یک ــده�اس ش
ــه�نیاز�هــای� ــه�هــدف�آن�پاســخگویی�ب رواج�»گردشــگری�اجتماعــی«�اســت�ک
گروه�هــای�ویــژه�اجتماعــی�مثــل�»جوانــان«،�»زنــان«�و�»ناتوانــان«��اســت�کــه�بــه�
حمایــت�و�نظــارت�عمومــی�بیشــتر�احتیــاج�دارنــد��در�ایــن�زمینــه،�رهنمود�هــای�
زیــادی�از�ســوی�نهاد�هــای�بین�المللــی�و�ملــی�گردشــگری�و�ســازمان�های�

ــه�شــده�اســت� ــوالن�ارائ ــواده�و�معل ــان،�خان ــان،�جوان ــوق�زن ــع�حق مداف
گردشــگری�اجتماعــی�یــا�»گردشــگری�حمایتــی«��دارای�محتوایــی�شــبیه�
ــا�ارائــه�کمــک�و�یارانــه،� بیمه�هــای�اجتماعــی�اســت�کــه�از�طریــق�آن�دولــت�ب
ــد� ــدام�می�کن ــروم�اق ــد�و�مح ــای�کم�درآم ــی�گروه�ه ــای�فراغت ــن�نیاز�ه ــه�تأمی ب

)الوانــی،175�:1373(�

سند�آکاپولکو�و�نقش�گردشگری�داخلی
با�توجه�به�گستردگی�جهانگردی�داخلی�در�سطح�جهانی�که�بیشترین�تعداد�گردشگران�را� 	

به�خود�اختصاص�داده�است،�دولت�ها�باید�تالش�های�خود�را�در�راستای�توسعه�هماهنگ�و�
مداوم�گردشگری�داخلی�کشورشان�معطوف�دارند؛�

گردشگری�داخلی��می�تواند�در�ایجاد�آگاهی�و�تعلق�روحی�افراد�نسبت�به�کشور�خود�مؤثر� 	
بوده�و�آنها�را�برای�شناخت�دنیایی�که�در�آن�زندگی�می�کنند�آماده�سازد؛�

دولت�ها�باید�اهمیت�بیشتری�برای�جهانگردی�داخلی�قائل�شده�و�توجه�بیشتری�نسبت�به� 	
فواید�اجتماعی،�آموزشی�و�فرهنگی�آن�معطوف�کنند؛�

توسعه�گردشگری�داخلی�باید�جزء�الینفکی�از�برنامه�توسعه�ملی�کشورها�باشد� 	

)مجله�ایران�زمین،�شماره��5�:1373�،4(
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�ب-�اولویت�گردشگری�داخلی

نکتــه�مهــم�ایــن�اســت�کــه�در�تحــوالت�اخیــر�گردشــگری،�عرصــه�گردشــگری�
ــه� ــرار�گرفت ــد�ق ــورد�تأکی ــتر�م ــف�بیش ــل�مختل ــه�دالی ــی�بناب ــی�و�مل داخل
ــرا�هــم�از�نظــر�اهــداف�اقتصــادی�و�اجتماعــی�ملــی�و�هــم�از�نظــر� اســت،�زی
زمینه�ســازی�بــرای�توســعه�گردشــگری�خارجــی،�نقــش�مؤثرتــری�ایفــا�می�کنــد��
ــداف� ــا�اه ــر�ب ــا�مغای ــه�برگردشــگری�خارجــی،�نه�تنه ــد�یک�جانب ــع�تأکی در�واق
ــعه� ــر�راه�توس ــر�س ــی�ب ــود�مانع ــه�خ ــت،�بلک ــگری�اس ــعه�پایدار�گردش توس
گردشــگری�خارجــی�بــه�شــمار�مــی�رود،�چــرا�کــه�در�شــرایط�کنونــی�جهــان،�
یکــی�از�عوامــل�مهــم�جــذب�گردشــگری�خارجــی،�وجــود�زیرســاخت�های�الزم�
در�گردشــگری�داخلــی�و�تقویــت�حضــور�فرهنــگ�و�ارزش�هــای�ملــی�و�محلــی�
ــی�توســعه�گردشــگری� ــل�در�یکــی�از�اســناد�مهــم�جهان ــن�دلی ــه�همی اســت��ب
یعنــی�»ســند�آکاپولکــو«،�اهمیــت�گردشــگری�داخلــی�به�صراحــت�مــورد�تأکیــد�

قــرار�گرفتــه�اســت�
�طبــق�بــرآورد�ســازمان�جهانــی�جهانگــردی،�در�شــرایط�کنونــی�جهــان،�میــزان�
ــی� ــفر�های�خارج ــتر�از�س ــب�بیش ــی�به�مرات ــای�داخل ــافرت�ها�و�گردش�ه مس
اســت��در�حــال�حاضــر�نســبت�تعــداد�گردشــگران�داخلــی�بــه�تعداد�گردشــگران�
ــه�یــک�را�تشــکیل�می�دهــد��ایــن� و�مســافران�خارجــی،�رقمــی�در�حــدود�ده�ب
ــگری� ــعه�گردش ــت�توس ــزی�و�مدیری ــه�برنامه�ری ــد�ک ــاب�می�کن ــت�ایج واقعی
داخلــی،�چــه�از�نظــر�اقتصــادی�و�تأمیــن�تســهیالت�و�چــه�از�نظــر�آثــار�اجتماعی�
و�فرهنگــی�آن،�مــورد�اولویــت�قــرار�گیــرد��به�طــور�خالصــه،�دالیــل�اهمیــت�و�

اولویــت�توســعه�گردشــگری�داخلــی�بــه�شــرح�زیــر�اســت:
نیاز�شدید�جوامع�محلی�و�ملی�به�امکانات�گردشگری؛ 	
ــای� 	 ــی�از�محور�ه ــوان�یک ــی�به�عن ــگری�داخل ــعه�گردش ــرورت�توس ض

توســعه�رفــاه�و�عدالــت�اجتماعــی؛�
ــرای� 	 ــتری�ب ــه�و�بس ــوان�پای ــی�به�عن ــگری�داخل ــعه�گردش ــزوم�توس ل
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ــی؛� ــگری�خارج ــعه�گردش توس
نقــش�گردشــگری�داخلــی�در�ایجــاد�زیرســاخت�های�الزم�بــرای�جلــب� 	

مشــارکت��های�بخــش�خصوصــی�و�مردمــی؛�
نقــش�گردشــگری�داخلــی�در�تقویــت�و�ترویــج�وحــدت�و�همبســتگی� 	

ملــی؛�
ــی�و� 	 ــادی�محل ــای�اقتص ــت�بنیاد�ه ــی�در�تقوی ــگری�داخل ــش�گردش نق

ــه�ای؛� منطق
سهولت�برنامه�ریزی�و�سرمایه�گذاری�در�زمینه�گردشگری�داخلی� 	

پ-�تأکید�بر�گردشگری�طبیعی�و�فرهنگی

ــراد،� ــا�و�اف ــق�گروه�ه ــوع�عالی ــا�و�ن ��فعالیت�هــای�گردشــگری�از�نظــر�انگیزه�ه
ــگران� ــف�)گردش ــای�مختل ــه�گروه�ه ــگران�ب ــت��گردش ــاوت�اس ــیار�متف بس
تجــاری،� ورزشــی،� هنــری،� و� علمــی� طبیعت�گــرا،� زیارتــی،� ســیاحتی،��
خوش�گــذران،�ماجراجــو�و���(�تقســیم�می�شــوند؛�امــا�در�شــرایط�دنیــای�
ــدار�گردشــگری� ــورد�توســعه�پای ــر�دیدگاه�هــا�در�م ــل�تغیی ــه�دلی ــروز،�هــم�ب ام
ــگ�گردشــگری،�� ــی�و�گســترش�فرهن ــای�فراغت ــق�نیاز�ه ــل�تعمی ــه�دلی ــم�ب و�ه
فعالیت�هــای�گردشــگری�اهدافــی�فراتــر�و�متعالی�تــر�از�انگیزه�هــای�صرفــًا�
ــگ� ــعه�فرهن ــت��توس ــرده�اس ــدا�ک ــی�پی ــی�و�تجمل�گرای ــادی،�لذت�جوی اقتص
ــوام� ــرزمین�و�اق ــناخت�س ــه�ش ــاز�ب ــی،�نی ــات�اجتماع ــترش�ارتباط عمومی،گس
مختلــف،�دلبســتگی�بــه�کشــف�رازهــا�و�زیبایی��هــای�طبیعــت،�نیــاز�بــه�آگاهــی�
از�هویــت�ملــی�و�آثــار�تاریخــی�و�فرهنگــی�و�ماننــد�این�هــا�موجــب�شــده�اســت�
ــه�ســمت�گردشــگری�طبیعــی�و� ــده�ای�ب کــه�اهــداف�گردشــگری�به�طــور�فزاین
فرهنگــی�گرایــش�پیــدا�کنــد��ایــن�پدیــده،�موضوعــی�اســت�کــه�هــم�در�ســطح�
ملــی�و�هــم�در�ســطح�جهانــی،�جایــگاه�مهم�تــر�و�اســتوارتری�پیــدا�کــرده�و�در�
ــی�بیــش�از�پیــش�مــورد� طرح�هــا�و�برنامه�هــای�توســعه�و�عمــران�ملــی�و�محل
ــه�اســت��گردشــگری�طبیعــی�و�فرهنگــی،�در�مقیــاس�ملــی،� ــد�قــرار�گرفت تأکی
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ــرای�پــرورش�هویــت�ملــی،�میهن�دوســتی،�همبســتگی�ملــی،� بهتریــن�وســیله�ب
ــن� ــی�بهتری ــاس�جهان ــی�و�در�مقی ــت�روان ــمانی�و�بهداش ــالمت�جس ــد�س رش
وســیله�بــرای�دوســتی�ملل،گفتگــوی�تمدن�هــا،�شــناخت�کــره�زمیــن�و�توســعه�
ــی� ــی�حیات ــگری�نیروی ــس�»گردش ــود��در�کنفران ــوب��می�ش ــی�محس صلح�طلب
بــرای�صلــح«�)کانــادا�ـ�1988(�ایــن�اصــل�اساســی�مــورد�تأکیــد�قــرار�گرفــت؛�
کــه�گردشــگری�دارای�توانایــی�عظیــم�نهانــی�اســت�کــه��می�توانــد�در�ســاختن�
جهانــی�آکنــده�از�صلــح�و�صفــا�بســیار�مؤثــر�باشــد��در�"جــدول�شــماره�1-2"�
ــی�شــده� ــده�راهبرد�هــای�اساســی�توســعه�گردشــگری�دســته�بندی�و�معرف چکی

اســت�
جدول�شماره�2-1-�راهبرد�های�اساسی�در�توسعه�گردشگری

�1-�تأمین�حق�همگانی�گردش�و�تفرج

فراغت�و�تفرج�به�عنوان�حقوق�بشر	•
وظایف�دولت�ها�در�تأمین�حق�همگانی�	•
توزیع�عادالنه�امکانات�گردشگری	•
حمایت�از�طبقات�کم�درآمد�و�محروم�	•
تأمین�حقوق�گردشگری�برای�ناتوانان�	•
•	���

2-�اولویت�گردشگری�داخلی

ضرورت�تأمین�نیاز�های�داخلی�و�محلی�	•
گردشگری�داخلی�محور�توسعه�و�رفاه�ملی	•
گردشگری�داخلی�بستر�توسعه�گردشگری�خارجی	•
گردشگری�داخلی�بستر�توسعه�اقتصاد�محلی�	•
توسعه�ارتباطات�ملی�	•
•	���

3-�تأکید�بر�گردشگری�طبیعی�و�فرهنگی

جلوگیری�از�انحطاط�اخالقی�و�فرهنگی�	•
�تقویت�روحیه�میهن�دوستی�	•
تقویت�همبستگی�ملی�و�مشارکت�اجتماعی�	•
تقویت�هویت�تاریخی�و�میراث�فرهنگی�	•
تقویت�روحیه�صلح�طلبی�و�مردم�دوستی�	•
گسترش�گفتگوی�تمدن�ها�و�فرهنگ�ها�	•
•	���

مأخذ:�استخراج�و�تدوین�جواد�مهدیزاده،�براساس�منابع�مختلف
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اثرات زیست محیطی گردشگری شهری

روابط�متقابل�گردشگری�و�منابع��محیط�زیست
ــع� ــری�از�مناب ــت�و�بهره�گی ــا�طبیع ــی�ب ــاط�تنگاتنگ ــگری�ارتب ــعه�گردش �توس
طبیعــی�دارد،کــه�بنابــه�طبیعــت�پیچیــده�و�چندبعــدی�خــود�بــا�اثر�هــای�مختلــف�
ــرد� ــل�رویک ــن�دلی ــه�همی ــت��ب ــراه�اس ــارض�هم ــج�متع ــی�و�نتای ــت�و�منف مثب
اساســی�نســبت�بــه�چگونگــی�اســتفاده�و�بهره�گیــری�از�محیــط،�نقــش�اساســی�
ــی�� ــر�»جی�ت ــه�نظ ــد���ب ــا�می�کن ــگری�ایف ــت�گردش ــزی�و�مدیری در�برنامه�ری
میلــر«�به�طــور�کلــی�ســه�دیــدگاه�عمــده�در�مــورد�چگونگــی�اســتفاده�از�محیــط�

ــر،�1369:279(�� ــع�ســرزمین�وجــود�دارد�)میل و�مناب

دیدگاه�های�نحوه�استفاده�از�منابع�طبیعی:�
الف�-�دیدگاه�اقتصادی:�حداکثر��بهره�برداری�و�کسب�سود�از�منابع�سرزمین؛�
ب�-�دیدگاه�حفاظت�و�ذخیره:�منع��بهره�برداری�و�حفظ�منابع�مهم�سرزمین؛�

پ�-�دیدگاه�بوم�شناختی�)اکولوژیکی(:�ایجاد�تعادل�میان��بهره�برداری�و�حفاظت�محیط�

تــا�قبــل�از�دو�ســه�دهــه�اخیــر�کــه�مفهــوم�توســعه�پایدار�گردشــگری�در�جهــان�
رواج�پیــدا�کــرده،�عوامــل�اقتصــادی�و�منافــع�فــردی�در��فعالیت�هــای�گردشــگری�
نقــش�غالــب�داشــته�اســت�به�طــوری�کــه�تجــارب�جهانــی�نشــان�می�دهــد،�بــا�
ــدی�و�گاه� ــیب�های�ج ــگری،�آس ــت�گردش ــای�مثب ــداف�و�انگیزه�ه ــود�اه وج
ــه� ــت��ب ــده�اس ــان�وارد�ش ــر�جه ــی�در�سراس ــط�طبیع ــه�محی ــری�ب جبران�ناپذی
ــی�و� ــط�طبیع ــع�محی ــه�مناب ــرد�ب ــوه�رویک ــوع�نح ــروزه،�موض ــل�ام ــن�دلی همی
انســانی�و�ارزیابــی�اثــرات�توســعه��گردشــگری�و�ابــداع�روش�هــا�و�سیاســت�های�
مختلــف�بــرای�ایجــاد�تعــادل�میــان�توســعه�گردشــگری�و�حفاظــت�از�منابــع�و�
ارزش�هــای�محیطــی�و�بوم�شــناختی،�بــه�یــک�مبحــث�وســیع�و�جــدی�در�توســعه�
ــا�اســتفاده� ــن�فصــل�ب ــل�شــده�اســت��در�طــی�ای و�مدیریــت�گردشــگری�تبدی
از�تجــارب�نظــری�و�عملــی�جدیــد�جهــان،�برخــی�از�مهم�تریــن�مباحــث�ایــن�

ــرد�� ــرار�می�گی ــورد�بررســی�ق موضــوع�م
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گردشگری�به�عنوان�تهدید�منابع��محیط�زیست�
ــری�از� ــی�و�بهره�گی ــط�طبیع ــا�محی ــی�ب ــاط�تنگاتنگ ــرج،�ارتب ــگری�و�تف گردش
ــینی،� ــریع�شهرنش ــد�س ــا�رش ــراه�ب ــتم�هم ــده�بیس ــول�س ــع�آن�دارد��در�ط مناب
ــه� ــین�ب ــردم�شهرنش ــوه�م ــوم�انب ــینی�و�هج ــل�ماش ــیع�حمل�ونق ــعه�وس توس
طبیعــی؛� و�جاذبه�هــای� منابــع� از� بســیاری� روســتایی،� و� طبیعــی� نواحــی�
ــتاها،� ــزارع،�روس ــا�و�م ــر،�باغ�ه ــواحل،��جزای ــا،�س ــا،��دریاچه�ه ــل�جنگل�ه مث
ــناختی� ــالل�بوم�ش ــودی،�اخت ــب،�ناب ــرض�تخری ــره�در�مع ــش�و�غی حیات�وح
ــه�هجــوم� ــرای�نمون ــه�اســت��ب ــای�زیســت�محیطی�قرارگرفت ــواع�آلودگی�ه و�ان
ــا� ــان�باغ�ه ــا�در�می ــی،�ایجــاد�بزرگراه�ه ــی�و�نواحــی�جنگل ــای�طبیع ــه�پارك�ه ب
ــوذ� ــا،�نف ــا�و�رودخانه�ه ــوری�در�دریاچه�ه ــای�موت ــتفاده�از�قایق�ه ــزارع،�اس و�م
ــه� ــا،�شــکار�بی�روی ــه�اعمــاق�دره�هــا�و�جنگل�ه ــوری�ب وســایل�حمل�ونقــل�موت
ــه�کوه�هــا�و�جنگل�هــا� ــن�در�دامن ــات،�ایجــاد�تســهیالت�اســکی�و�تله�کابی حیوان
و�ماننــد�اینهــا؛�تــا�حــدود�زیــادی�باعــث�تخریــب�عناصــر�طبیعــی،�تغییــر�ســیما�
ــون� ــی�پیرام ــی�نواح ــش�و�پاکیزگ ــن�آرام ــن�رفت ــا،�از�بی ــم�انداز�های�زیب و�چش

ــده�اســت�� ــی�ش ــای�طبیع ــه�فضا�ه ــم�ب ــام�و�تراک ــوذ�ازدح ــهرها�و�نف ش
هجــوم�گردشــگران�شــهری�بــه�نواحی�بــا�ارزش�طبیعــی�و�ایجاد�انواع�تســهیالت�
ــه� ــا�ب ــز�آن�نه�تنه ــی�و�ج ــی،�ورزش ــی،�تفریح ــکونتی،�خدمات ــات�س و�تأسیس
تخریــب�مســتقیم�منابــع�طبیعــی�کمــک�می�کنــد،�بلکــه�در�مــوارد�بســیار�باعــث�
ــردد�� ــهرها�می�گ ــاز�ش ــوای�موردنی ــاك�و�ه ــع�آب،�خ ــی�مناب ــود�و�آلودگ کمب
ــران� ــان�و�ای ــزرگ�جه ــهر�های�ب ــب�ش ــون�اغل ــژه�در�پیرام ــده�به�وی ــن�پدی ای
به�وضــوح�قابــل�مشــاهده�اســت��بــا�توجــه�بــه�ایــن�مالحظــات،�موضــوع�مهــم�
در�برابــر�رشــد�روزافــزون�تقاضــای�گردشــگری�و�ضــرورت�توســعه�تســهیالت�
و�خدمــات�موردنیــاز�آن،�در�نظرگرفتــن�اثــرات�زیســت�محیطی�آنســت��توســعه�
گردشــگری،�چــه�در�مقیــاس�ملــی�و�منطقــه�ای�و�چــه�در�مقیــاس�شــهری،�اگــر�
ــره� ــی�و�روزم ــای�مقطع ــه�نیاز�ه ــخ�گویی�ب ــادی�و�پاس ــداف�اقتص ــا�اه ــًا�ب صرف
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ــت� ــود�دس ــانی�خ ــی�و�انس ــی�فراغت ــداف�مطلوب ــه�اه ــا�ب ــرد،�نه�تنه ــام�گی انج
نخواهــد�یافــت،�بلکــه�بــه�تشــدید�مســائل�و�مشــکالت�زیســت�محیطی�بیشــتر�

منجــر�خواهــد�شــد��
ــیب�پذیری� ــی،�از�آس ــگری�و�تفرج ــع�گردش ــی�از�مناب ــر،�برخ ــرف�دیگ از�ط
و�حساســیت�ویــژه�ای�برخوردارنــد�و�ظرفیــت�تحمــل«�آنهــا�در�پذیــرش��
فعالیت�هــای�گردشــگری�و�تفریحــی�بســیار�انــدك�اســت��از�ایــن�نظــر،�
ــار�تاریخــی�و� ــا�ارزش�طبیعــی�و�آث ــع�ب ــار،�مثــل�مناب ــه�آث بهره�گیــری�از�این�گون
ــی� ــت�مالحظــات�بوم�شناســی�طبیع ــر�و�رعای ــزی�دقیق�ت ــه�برنامه�ری فرهنگــی،�ب

ــاز�دارد� ــی�نی و�اجتماع

گردشگری�به�عنوان�پشتیبان�محیط�زیست
اگــر�توســعه�گردشــگری�براســاس�اصــول�توســعه�پایدار�و�رعایــت�مالحظــات�
بوم�شناســی�انجــام�گیــرد؛�بــه�ســهم�خــود��می�توانــد�به�عنــوان�حامــی�و�مــددکار�
محیــط�طبیعــی�و�حفاظــت�از�ارزش�هــای�محیطــی�عمــل�کنــد��در�واقــع�در�برابــر�
توســعه��بی�رویــه�شهرنشــینی،�گســترش�صنایــع�مزاحــم،�توســعه�راه�هــا�و�وســایل�
حمل�ونقــل،�اشــغال�فضا�هــای�طبیعــی�و�روســتایی،�افزایــش�آلودگی�هــای�
زیســت�محیطی،�برنامه�ریــزی�و�ســاماندهی�فضاهــا�و�مراکــز�گردشــگری�و�
ــل� ــن�عوام ــرد�ای ــر�کارک ــع�در�براب ــل�و�مان ــوان�حائ ــد�به�عن ــی��می�توان تفریح
منفــی�مورداســتفاده�قــرار�گیــرد��در�حــد�خــود�باعــث�حفــظ�و�احیــای�عناصــر�
ــز� ــا،�مراک ــا،�رودخانه�ه ــواحل،�جنگل�ه ــل�س ــی�مث ــی�و�فرهنگ ــا�ارزش�طبیع ب
ــر� ــالوه�ب ــردد��ع ــه�ای�و�جــز�آن�گ تاریخــی�و�فرهنگــی�شــهرها،�اراضــی�حوم
ــری�و� ــوع�کارب ــد�ن ــا�تجدی ــوان�ب ایــن�از�طریــق�برنامه�ریــزی�گردشــگری��می�ت
اســتفاده�از�بناهــا�و�کارخانه�هــای�قدیمــی،�عملکرد�هــای�ناســازگار�آن�هــا�را�بــه�
عملکرد�هــای�مفیــد�و�ســازگار�بــا�نیاز�هــای�جدیــد�فراغتــی�و�تفریحــی�تبدیــل�
ــت� ــی�حمای ــش�جهان ــور�بحــران�زیســت�محیطی�و�جنب ــا�ظه ــع�ب ــرد��در�واق ک
از��محیط�زیســت،�ایــن�ضــرورت�مطــرح�شــده�اســت�کــه�بهره�گیــری�از�منابــع�
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ــا�و�شــاخص�های� ــاس�معیاره ــد�براس ــت؛�می�بای ــر�طبیع محــدود�و�تجدیدناپذی
قابــل�نظــارت�و�ارزیابــی�صــورت�پذیــرد��براســاس�درك�ایــن�ضــرورت�حیاتــی�
اســت�کــه�امــروزه�»توســعه�پایدار«�و�»توســعه�پایدار�گردشــگری«�به�عنــوان�
ــرار� ــی�ق ــی�و�بین�الملل ــای�مل ــرش�نهاد�ه ــورد�پذی ــی�م ــرد�جهان ــک�رویک ی

گرفتــه�اســت��
ــز� ــهری�نی ــت�ش ــی�و�مدیری ــزی،�طراح ــه�برنامه�ری ــتا،�در�عرص ــن�راس در�همی
ــه� ــورت�گرفت ــران�ص ــان�و�ای ــف�جه ــور�های�مختل ــدی�در�کش ــات�جدی اقدام
کــه�دســتاورد�های�بــا�ارزشــی�در�راســتای�حفاظــت�و�بهســازی�محیــط�شــهرها�
و�پیرامــون�آنهــا�بــه�همــراه�داشــته�اســت��ازجملــه�مهم�تریــن�ایــن�راهکار�هــای�
ــه�مــواردی� ــه�گســترش�اســت،��می�تــوان�ب جدیــد�کــه�به�طــور�فزاینــده�ای�رو�ب

اشــاره�کــرد�کــه�در�لــوح�زیــر�خالصــه�شــده�اســت�

راهکارهای�جدید�در�توسعه�فضاهای�گردشگری�شهری
�ایجاد�کمربند�سبز�در�پیرامون�شهرها�با�اهداف�محیطی�و�اجتماعی�و�فرهنگی�	 

تبدیل�روستاهای�حومه�ای�به�دهکده�های�تفریحی�و�فراغتی 	
استفاده�از�قلعه�ها،�کاروانسراها،�پل�ها�و�خانه�های�قدیمی�برای�اهداف�فراغتی� 	
تبدیل�کارخانه�های�قدیمی�و�تأسیسات�نظامی�به�کاربری�های�تفریحی�و�فرهنگی� 	
ایجاد�مسیرهای�سبز�پیاده�و�دوچرخه�در�پیرامون�شهرها� 	
تبدیل�گاراژها،�باراندازها،�انبارها�و�جز�آن�به�محوطه�های�سبز�و�تفریحی 	
تبدیل�گورستان�های�قدیمی�و�متروک�به�پارک�های�تفریحی� 	
تبدیل�خطوط�قدیمی�راه�آهن�به�مسیرهای�پیاده�روی�و�دوچرخه 	
و���� 	

تعارض�در�استفاده�از�منابع��محیط�زیست�برای�گردشگری�
ــی،� ــی�و�محیط ــع�طبیع ــتفاده�از�مناب ــف�اس ــواع�مختل ــان�ان ــر،�می ــوی�دیگ از�س
ازجملــه�اســتفاده�گردشــگری�و�تفریحــی،�اختــالف�و�تعــارض�شــدیدی�وجــود�
ــوع�نیازهــا�و�انگیزه�هــا�و�منافــع�مختلــف�نهادهــا�و�گروه�هــای� ــه�تن دارد؛�کــه�ب
ــع� ــتفاده�کنندگان�از�مناب ــوان�اس ــی��می�ت ــور�کل ــود��به�ط ــوط��می�ش ــف�مرب مختل

ــرد:� ــه�ســه�گــروه�عمــده�تقســیم�ک محیط�زیســت�را�ب
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الف�–�مؤسسه�های�اقتصادی�و�تولیدی
ب�-�نهاد�های�مسؤول�حفاظت��محیط�زیست�

پ�-�عامه�مردم�و�گردشگران�
ــع� ــوان�دریافــت�کــه�اســتفاده�از�مناب ــاد�شــده،�می�ت ــه�مالحظــات�ی ــا�توجــه�ب ب
محیط�زیســت�در�راســتای�توســعه�گردشــگری�و�اســتفاده�فراغتــی�چنــدان�آســان�
نیســت�و�بــا�انــواع�تعارضــات�مختلــف�و�اثــرات�مثبــت�و�منفــی�همــراه�اســت��
ــرج� ــگری�و�تف ــی�گردش ــف�محیط ــای�مختل ــماره�3-1"�اثر�ه ــدول�ش در�"ج

ــی�شــده�اســت� به�طــور�خالصــه�معرف
جدول�شماره�1-۳-�اثر�های�مختلف�محیطی�توسعه�گردشگری�اثرات�مثبت

اثرات�منفیاثرات�مثبت

• حفظ�و�احیای�جاذبه های طبیعی 	
• بهسازی�شرایط��محیط�زیست 	
• افزایش�آگاهی زیست�محیطی 	
• تقویت�نهاد های حفاظت�محیط 	
• تقویت�همکاری�بخش�عمومی�و�خصوصی 	
• جلوگیری�از��فعالیت های ناسازگار�	
• جلب�مشارکت�عمومی	
• �حفظ�باغ�ها�و�اراضی�کشاورزی  	
• بهسازی�وضع�روستا های حومه�ای	
• و����	

• تخریب�و�فرسایش�منابع�طبیعی 	
• نفوذ�وسایل�حمل�ونقل�به�محیط�طبیعی	
• ایجاد�تراکم�و�ازدحام�در�مراکز�گردشگری 	
• افزایش�آلودگی�منابع�آب�وخاک�و�هوا�	
• ایجاد�اختالل�در�زیست�بوم�طبیعی 	
• هجوم�ساخت�وسازها�به�نواحی�روستایی	
• تخریب�باغ�ها�و�اراضی�کشاورزی 	
• افزایش�فشار�بر�حیات�وحش	
• و��� 	

همــراه�بــا�گســترش��فعالیت�هــای�گردشــگری،�از�یک�ســو�و�ضــرورت�
حفــظ�و�احیــای�منابــع��محیط�زیســت،�از�ســوی�دیگــر،�در�دو�ســه�دهــه�
ــعه�پایدار� ــن�توس ــتای�تأمی ــی�در�راس ــای�گوناگون ــا�و�روش�ه ــر،�دیدگاه�ه اخی
ــی�از� ــنایی�و�آگاه ــت��آش ــده�اس ــرح�ش ــق�آن�مط ــای�تحق ــگری�و�راه�ه گردش
ــه� ــت��ازجمل ــگری�اس ــت�گردش ــزی�و�مدیری ــه�برنامه�ری ــه�هرگون ــا�الزم آنه
ــت� ــد�مدیری ــای�جدی ــه�روش�ه ــد�ب ــد؛�بای ــای�جدی ــا�و�رویکرد�ه ــن�اقدام�ه ای
زیســت�محیطی�توســعه�گردشــگری�اشــاره�کــرد�کــه�در�مبحــث�بعــد�بررســی��

می�شــود�
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سیاست�های�توسعه�گردشگری�و�حفاظت�محیط�
موضــوع�و�مســأله�اصلــی�در�برنامه�ریــزی�و�مدیریــت�توســعه�گردشــگری�ایجــاد�
ــای� ــزان��فعالیت�ه ــا�می ــی�ب ــی�و�اجتماع ــط�طبیع ــای�محی ــان�توان�ه ــادل�می تع
گردشــگری�و�تفریحــی�در�یــک�منطقــه،�ناحیــه�یــا�یــک�گردشــگاه�خاص�اســت��
ایــن�امــر�به�ویــژه�در�گردشــگاه�های�شــهری�و�پیرامــون�آن�از�حساســیت�بیشــتری�
ــت� ــا�و�محدودی ــش�تقاض ــا�افزای ــرف�ب ــه�از�یک�ط ــرا�ک ــت،�چ ــوردار�اس برخ
منابــع�و�از�طــرف�دیگــر�بــا�خطــر�افزایــش�مســائل�و�مشــکالت�زیســت�محیطی�
روبــه�رو�اســت��از�ایــن�نظــر،�در�طــول�چنــد�دهــه�اخیــر،�دیدگاه�هــا،�رویکردهــا�
ــی،� ــع�طبیع ــرداری�از�مناب ــی�بهره�ب ــه�چگونگ ــدی�در�زمین ــای�جدی و�روش�ه
ــه�در�اینجــا�مباحــث�و� ــژه�گردشــگاه�های�شــهری،�مطــرح�شــده�اســت�ک به�وی

ــم� ــه�آن�را�بررســی�می�کنی ــوط�ب مفاهیــم�اصلــی�مرب

پیوند�گردشگری�با�طبیعت
ــف� ــم�و�تعاری ــروزه�مفاهی ــگری،�ام ــدار�گردش ــعه�پای ــوم�توس ــاس�مفه براس
جدیــدی�از�گردشــگری�ارائــه�شــده�اســت�کــه�بیشــتر�بــه�نزدیــک�کــردن�انســان�
بــه�محیــط�طبیعــی�و�آشــتی�دادن�شــهر�بــا�طبیعــت�گرایــش�دارد��در�واقــع�گریــز�
از�ازدحــام�جامعــه�صنعتــی�و�نیــاز�بــه�حفــظ�منابــع�بــا�ارزش�طبیعــی��به�ویــژه�
ــای� ــا�و�فضا�ه ــداع�الگوه ــا�و�اب ــر�دیدگاه�ه ــث�تغیی ــهرها،�باع ــون�ش در�پیرام
جدیــد�گردشــگری�بــا�تأکیــد�برمنابــع�طبیعــی�شــده�اســت��ازجملــه�می�تــوان�بــه�
�مفاهیمــی�مثــل�»گردشــگری�ســبز«،�»گردشــگری�مالیــم«،�»گردشــگری�طبیعــی«
ــم�در�عرصــه�گردشــگری� ــرد�برخــی�از�مفاهی ــه�کارب ــرد��در�اینجــا�ب �اشــاره�ک

ــود: ــاره��می�ش ــهری�اش ش

الف�-�گردشگری�سبز�

ــز�از�ایجــاد�تأسیســات�و�تســهیالت� ــبز�پرهی ــی�گردشــگری�س ــه�اصل درون�مای
ســنگین�گردشــگری�و�گرایــش�بــه�اســتفاده�هرچــه�بیشــتر�از�امکانــات�
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طبیعــی�موجــود�در�پیرامــون�شــهرها�و�حومه�هاســت��بــه�نظــر�برخــی�از�
کارشناســان�گردشــگری،�امــروزه�در�کشــور�های�پیشــرفته�جهــان،�تمایــل�
ــردی« ــرد�کارک ــه�»رویک ــی«�ب ــرد�تجهیزات ــت�دوری�از�»رویک ــی�در�جه �عموم
بــه�طبیعــت�و�نگــرش� بیانگــر�روی�آوردن� ایــن�رویکردهــا� �قــرار�دارد��
انســان�مداری�اســت��گردشــگری�ســبز�دارای�اصولــی�اســت�کــه�در�لــوح�زیــر�

ــت: ــده�اس ــه�ش خالص

اصول�گردشگری�سبز�
توسعه�گردشگری�در�پیرامون�شهرها�باید�با�ویژگی�های�طبیعی،��تاریخی،��فرهنگی،�� 	

زیبایی�منظره�ها،��حیات�وحش�و�غیره�در�حومه�شهرها�سازگار�باشد؛�
توسعه�گردشگری�در�پیرامون�شهرها�باید�با�حفاظت�اراضی�زراعی،��رشد�اشتغال�و� 	

درآمد�کشاورزان�محلی،��و�تجدید�کاربری�اراضی�و�بناهای�متروک�همراه�گردد؛�
برنامه�ریزی،�طراحی،�محوطه�سازی�و�مدیریت�گردشگری�در�پیرامون�شهرها،�در� 	

حد�امکان�باید�به�حفظ�و�احیای�منظر�طبیعی��حومه�ها�کمک�کند؛�
سرمایه�گذاری�در�گردشگری�باید�در�عین�کمک�به�اقتصاد�روستایی،�مانع�رشد� 	

بیرویه�و�ایجاد�تراکم�و�ازدحام�در�حومه�ها�گردد؛�
توسعه�گردشگری�در�پیرامون�شهرها،�باید�همراه�با�جلب�مشارکت�روستاییان�و� 	

ترویج�فرهنگ�گردشگری�و�حفاظت�محیط�صورت�پذیرد�
)Chris,�1995:104(

ب�-�کمربند�سبز�و�توسعه�گردشگری

ســابقه�ایجــاد�کمربنــد�ســبز،�بــا�مفهــوم�حفــظ�فضــای�طبیعــی�پیرامــون�شــهرها�
و�تأمیــن�هــوای�ســالم�و�امکانــات�تفریحــی�بــرای�شــهروندان،��بــه�اواخــر�ســده�
نوزدهــم�میــالدی�)ویــن،1898(�بــر�می�گــردد��در�حــال�حاضــر،�موضــوع�کمربند�
ــهری� ــه�ای�و�ش ــزی�منطق ــی�برنامه�ری ــر�اساس ــی�از�عناص ــوان�یک ــبز�به�عن س
محســوب��می�شــود��کمربنــد�ســبز�شــامل�آن�بخــش�از�نواحــی�حاشــیه�شــهری�
ــور� ــن�به�منظ ــری�زمی ــرات�کارب ــاخت�ها�و�تغیی ــاد�زیرس ــه�در�آن�ایج ــت�ک اس
کاهــش�توســعه�شــهری�و�تأمیــن�منافــع�عمومــی�و�توســعه�گردشــگری�صــورت�

می�گیــرد�
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منافع�عمومی�کمربند�سبز�عبارتند�از:

جلوگیــری�از�رشــد�بی�رویــه�و�نامــوزون�شــهر�و�هویت�بخشــی�بــه� 	
آن؛� مرز�هــای�

حفاظت�از�طبیعت�»سبز«،�کشاورزی،�جنگل�و�زیست�بوم�منطقه؛� 	
تأمین�امکانات�تفریحی،�فراغتی�و�ورزشی�برای�عموم�شهروندان� 	

ــرای� ــب�ب ــدی�مناس ــط�منطقه�بن ــن�ضواب ــتلزم�تدوی ــداف�مس ــن�اه ــق�ای �تحق
ــح،�نواحــی�حســاس�و� ــگل،�گــردش�و�تفری کشــاورزی،�مســکن،�صنعــت،�جن

ــت� ــاارزش�اس ــای�ب منظره�ه
بــه�دنبــال�ایجــاد�کمربنــد�ســبز�لنــدن�در�ســال�1944،�امــروزه�طرح�های�مشــابهی�
ــل� ــان،�مث ــزرگ�جه ــرای�بســیاری�از�شــهر�های�ب ــد�ســبز�ب ــرای�ایجــاد�کمربن ب
پاریــس،�توکیــو،�سانفرانسیســکو،�شــیکاگو،�نیویــورك�و�غیــره�بــه�مرحلــه�اجــرا�
درآمــده�اســت��بــه�همیــن�منــوال،�ایــن�مفهــوم�در�مــورد�شــهر�های�کوچک�تــر�
و�شــهرك�ها�نیــز�بــه�کار�مــی�رود��کمربنــد�ســبز�امکانــات�بســیار�خوبــی�بــرای�
ایجــاد�تســهیالت�گردشــگری�حومــه�اي�فراهــم�مــی�آورد�کــه�از�دو�نظــر�حائــز�

اهمیــت�اســت:�
	تأمین�گردشگاه�برای�استفاده�روزمره�و�چندساعته�ساکنان�نزدیک؛�
	ــالت� ــه�و�تعطی ــر�هفت ــای�آخ ــرای�روز�ه ــگری�ب ــات�گردش ــاد�امکان ایج

ــهروندان� ــوم�ش ــرای�عم ب
انــدازه�کمربنــد�ســبز�بســتگی�بــه�وســعت�و�جمعیــت�شــهر�دارد؛�پهنــای�کمربنــد�
ســبز��می�توانــد�از�چنــد�صــد�متــر�تــا�ده�هــا�کیلومتــر�را�در��برمی�گیــرد��حتــی��
ــظ�و� ــده�حف ــبز�در�آین ــد�س ــاد�کمربن ــرای�ایج ــب�را�ب ــی�مناس ــوان�اراض می�ت

)1990:209�,Bovy(��ذخیــره�کــرد
بنابرایــن�از�دیــدگاه�شهرســازی�امــروز،�ایجــاد�و�گســترش�کمربنــد�ســبز�مفهومی�
ــود�شــرایط�اقلیمــی�محــدوده�شــهر� وســیع�تر�از�توســعه�پوشــش�گیاهــی�و�بهب
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بــه�عهــده�دارد��منظــور�از�کمربنــد�ســبز�یــا�گــذرگاه�ســبز�در�واقــع�ســاماندهی�و�
ــاز�درون�شــهری�پارك�هــا،�میدان�هــا،� تجهیــز�مجموعــهای�از�فضا�هــای�ســبز�و�ب
بلوارهــا،�مراکــز�تفریحــی�و�تفــرج����و�فضا�هــای�ســبز�و�بــاز�حومــه�و�حاشــیه�
ــی�و���(� ــای�طبیع ــی،�جاذبه�ه ــار�تاریخ ــتاها،�آث ــزارع،�روس ــا�و�م ــهری�)باغ�ه ش
می�باشــد�کــه�به�صورتــی�نظام�یافتــه�بــه�هــم�متصــل�می�شــوند�و�در�نتیجــه�پیکــر�
فشــرده�و�ســنگین�شــهر�در�بســتر�وســیعی�از�فضا�هــای�طبیعــی�و�نیمه�طبیعــی�و�
ــه�اجتماعــی�و�فرهنگــی�مجــال�تنفــس�پیــدا�می�کنــد��امکانــات� عناصــر�پرجاذب
گوناگونــی�بــرای�گــذران�فراغــت،�تفریــح،�گــردش�و�آســایش�شــهروندان�فراهم�
ــاره� ــس«�اش ــبز�پاری ــد�س ــرح�»کمربن ــه�ط ــوان�ب ــه��می�ت ــرای�نمون ــازد��ب می�س
کــرد�کــه�محیطــی�بــه�شــعاع��10تــا��30کیلومتــر�از�مرکــز�پاریــس�را�زیرپوشــش�
قــرار�داده�و�بخش�هــای�مختلــف�شــهر�و�نیــز��9روســتای�حومــه�اي�را�بــه�هــم�
متصــل�ســاخته�اســت��در�ایــن�کمربنــد�ســبز�کــه�حــدود��13کیلومتــر�طــول�دارد��
می�تــوان�پــای�پیــاده�یــا�بــا�دوچرخــه،�سراســر�فضا�هــای�ســبز�و�بــاز�شــهر�را،�

در�کنــار�انــواع�تســهیالت�آســایش�و�رفاهــی،�درنوردیــد�)برنفــو،117:1375(�

پ - گردشگری طبیعی )اکوتوریسم(
دلبســتگی�و�عالقــه�انســان�بــه�طبیعــت�و�جاذبه�هــای�پــر�راز�و�رمــز�آن،�
ــناختی�او� ــی�و�زیباش ــی،�روان ــتی،�اجتماع ــای�زیس ــق�در�نیاز�ه ــه�هایی�عمی ریش
دارد��بــه�همیــن�دلیــل�نزدیکــی�و�ارتبــاط�بــا�طبیعــت�یکــی�از�عوامــل�اساســی�
ــود�� ــان�محســوب��می�ش ــعادت�انس ــی�و�س ــایش،�تعال ــت،��آس ــن�رضای در�تأمی
متأســفانه�همــراه�بــا�رشــد�شهرنشــینی�و�جامعــه�صنعتــی،�پیونــد�دیرینــه�انســان�
ــن� ــه�ای ــبت�ب ــش�نس ــت��در�واکن ــده�اس ــر�ش ــه�روز�محدودت ــت�روزب ــا�طبیع ب
وضعیــت�اســت�کــه�شهرســازی�جدیــد�و�توســعه�گردشــگری،�در�چنــد�دهــه�
اخیــر�بــه�ســمت�آشــتی�بــا�“طبیعــت،�شــهر�و�انســان”�روی�آورده�انــد��به�طــوری�
ــه�یکــی�از�محور�هــای� کــه�امــروزه�»گردشــگری�طبیعــی«�یــا�»طبیعت�گــردی«�ب

ــل�شــده�اســت� ــت�گردشــگری�تبدی ــزی�و�مدیری ــی�برنامه�ری اصل
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گردشــگری�طبیعــی�گســتره�وســیعی�دارد�کــه�سراســر�کــره�زمیــن،�از�نواحــی�
ــرد��در� ــر�می�گی ــهرها�را�در�ب ــون�ش ــا�نواحــی�پیرام ــه�ت ــاده�گرفت ــر�و�دورافت بک
ــرار�دارد؛� ــماری�ق ــی�بیش ــای�طبیع ــر�و�جاذبه�ه ــهرها�عناص ــب�ش ــون�اغل پیرام
ــه� ــرار�گرفت ــب�ق ــرض�تخری ــه�شــهرها�در�مع ــر�توســعه�بی�روی ــا�در�براب ــه�ی ک
ــتی�� ــی،�به�درس ــی�عموم ــف�آگاه ــؤوالن�و�ضع ــی�مس ــل�بی�توجه ــه�دلی ــا�ب و�ی
ــه�کوه�هــا� ــوان�ب ــع��می�ت ــات�و�مناب ــن�امکان ــه�ای ــرداری�نمی�شــوند��ازجمل بهره�ب
ــا،�پوشــش� ــا،�دریاچه�ه ــواحل�دری ــا،�س ــا،�رودخانه�ه ــارها،�غاره ــا،�آبش و�دره�ه
ــره�اشــاره� گیاهــی،�حیات�وحــش،�مناظــر�طبیعــی،�الیه�هــای�زمین�شناســی�و�غی
کــرد�کــه�اگــر�به�صــورت�آگاهانــه�و�ســنجیده�مــورد�توســعه�و�تجهیز�قــرار�گیرد،��
ــینان� ــهروندان�و�حومه�نش ــی�ش ــای�فراغت ــی�از�نیاز�ه ــش�مهم ــه�بخ ــد�ب می�توان
)نیاز�هــای�تفریحــی،�آموزشــی،�گشــت�و�تماشــا،�شــکار،�کوهنــوردی،�راهپیمایی،�
ــی،�� ــی،�جانورشناس ــکی،�گیاه�شناس ــت،�اس ــه�طبیع ــی،�مطالع ــش،�هنرآفرین پژوه
نجــوم،��زمین�شناســی�و�غیــره(�پاســخ�گویــد��ویژگــی�مهــم�گردشــگری�طبیعــی�
ایــن�اســت�کــه�اگــر�به�درســتی�برنامه�ریــزی�و�مدیریــت�شــود،�کامــاًل�بــا�اهــداف�
توســعه�پایدار�گردشــگری�انطبــاق�دارد�و��می�توانــد�ســهم�مؤثــری�در�حفاظــت�

ــد� ــا�کن ــی�ایف ــع�طبیع ــرداری�درســت�از�مناب از��محیط�زیســت�و��بهره�ب

روش�های�مدیریت�زیست�محیطی�توسعه�گردشگری
بــرای�اســتفاده�بهینــه�از�منابــع�طبیعــی�در�زمینــه��توســعه�گردشــگری�و�
جلوگیــری�از�عــوارض�منفــی�آن�در�راســتای�حفاظــت�و�توســعه�پایدار�از�ایــن�
منابــع،�روش�هــا�و�فنــون�مدیریتــی�مختلفــی�ابــداع�شــده�اســت�کــه�آشــنایی�بــا�
آنهــا�الزمــه�هــر�نــوع�برنامه�ریــزی�و�مدیریــت�در�عرصــه�توســعه�گردشــگری�
ــث� ــن�مباح ــی�از�مهم�تری ــا�برخ ــت��در�اینج ــهری�اس ــگری�ش ــژه�گردش به�وی
مربــوط�بــه�نحــوه�مدیریــت�زیســت�محیطی�توســعه�گردشــگری�مــورد�بررســی�

ــرد�� ــرار�می�گی ق
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مفهوم�ظرفیت�پذیری�گردشگری
�یکــی�از�مفاهیــم�اساســی�در�برنامه�ریــزی�و�مدیریــت�گردشــگری،�چگونگــی�و�
ــری� ــوان�»ظرفیت�پذی ــع�طبیعــی�اســت�کــه�معمــوالً�به�عن ــزان�اســتفاده�از�مناب می
گردشــگری«�از�آن�نام�بــرده��می�شــود��ظرفیت�پذیــری�معیــاری�اســت�کــه�
ــیب� ــدون�آس ــع�را،�ب ــا�منب ــکان�ی ــک�م ــتفاده�از�ی ــزان�اس ــترین�می ــکان�بیش ام
رســاندن�بــه�ســیما�و�پایــداری�آن�تعییــن�می�کنــد��بــا�اســتفاده�از�منابــع�و�مأخــذ�
مختلــف��می�تــوان�ظرفیت�پذیــری�گردشــگری�را�بــه�شــرح�زیــر�تعریــف�کــرد:

تعریف ظرفیت�پذیری گردشگری 
ظرفیت گردشگری معرف حدود کلی میزان استفاده از یک گردشگاه در زمانی معلوم و افزایش آن تا سطحی 

معین است، بدون آن�که آسیب و زیانی به محیط طبیعی و کالبدی و با کیفیت تجربه گردشگر وارد شود.

ــف� ــت�و�تعری ــده�اس ــیار�پیچی ــادگی�بس ــن�س ــری�در�عی ــوم�ظرفیت�پذی مفه
ــت� ــه�ظرفی ــرا�ک ــت��چ ــئله�دار�اس ــوار�و�مس ــیار�دش ــل�بس ــردان�در�عم و�کارب
گردشــگری،�برخــالف�برداشــت�اولیــه،�فقــط�ظرفیــت�اکولوژیــک�نیســت،�بلکــه�
بــا�ابعــاد�مختلــف�اجتماعــی،�فرهنگــی،�کالبــدی�و�مدیریتــی�نیــز�ارتباط�مســتقیم�
ــری�نیســت� ــل�اندازه�گی ــن�ابعــاد�به�آســانی�قاب دارد��بدیهــی�اســت�کــه�تمــام�ای
ــرد�� ــن�ک ــی�تعیی ــتفاده«�را�به�راحت ــن�اس ــترین�و�بهتری ــدود�»بیش ــوان�ح و�نمی�ت
ــار� ــه�نحــوه�رفت ــی،�ب ــط�طبیع ــوان�محی ــر�ت ــالوه�ب ــت�ع ــن�ظرفی ــع�تعیی در�واق
گردشــگران،�نــوع�فعالیــت،�نــوع�تســهیالت�و�چگونگــی�مدیریــت�بســتگی�دارد��
ــت،� ــت�اس ــای�ثاب ــت�دارای�اندازه�ه ــه�ظرفی ــه�ک ــن�اندیش ــه�ای ــور�خالص به�ط
یــک�برداشــت�نادرســت�و�گمراه�کننــده�اســت��بــا�مدیریــت�مناســب��می�تــوان�
ــت،� ــت�نادرس ــا�مدیری ــس�ب ــش�داد�و�برعک ــگاه�را�افزای ــک�گردش ــت�ی ظرفی
بســیاری�از�امکانــات�یــک�گردشــگاه�از�بیــن�مــی�رود�و�یــا�بــه�مانــع�و�مزاحــم�
تبدیــل��می�شــود��بــا�توجــه�بــه�ایــن�مالحظــات�اســت�کــه�برخــی�صاحبنظــران�
به�جــای�مفهــوم�»ظرفیت�پذیــری«�مفهــوم�»ظرفیــت�پایــدار«�را�مطــرح�ســاخته�اند�
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ــرداری�از� ــرای��بهره�ب ــب�ب ــرایط�مناس ــت،�ش ــطح�ظرفی ــن�س ــای�تعیی ــه�به�ج ک
ــوع� ــع�اقتصــادی،�ن ــان،�مناف ــه�نیاز�هــای�جامعــه�میزب ــا�توجــه�ب ــع�را�ب ــک�منب ی
ــد� ــن�می�کن ــز�آن�تعیی ــت�و�ج ــرایط�مدیری ــا،�ش ــوع��فعالیت�ه ــگران،�ن گردش

�)107�:1995�,Chris(
عوامل�مؤثر�در�تعیین�ظرفیت�پذیری�گردشگری

ــل� ــته�از�عوام ــه�دس ــاس�س ــگری�براس ــری�گردش ــی�ظرفیت�پذی ــور�کل �به�ط
تعییــن��می�شــود:�

ــار� ــتفاده،�رفت ــطوح�اس ــا،�س ــواع��فعالیت�ه ــردی:�ان ــل�کارک ــف�-�عوام ال
گردشــگران����

ــر�آب،� ــانی�ب ــرات�انس ــی�و�اث ــای�طبیع ــی:�فرآیند�ه ــل�بوم�شناس ب�-�عوام
ــوران�و���� ــاه،�جان خــا�ك،�گی

پ�-�اثــرات�اقتصــادی�-�اجتماعــی:�میــزان�تغییــرات�تحمیــل�شــده،�منافــع�
موردنظــر،�وا�کنــش�جامعــه����

ســازمان�جهانــی�جهانگــردی،�شــرایط�و�عوامــل�مؤثــر�بــر�تعییــن�ظرفیت�پذیــری�
را�به�طــور�خالصــه�در�زیــر�تعریــف�کــرده�اســت:�

ــدون� ــط�ب ــتفاده�از�محی ــطح�اس ــگری:�س ــری�گردش ــن�ظرفیت�پذی ــرایط�تعیی ش
ــع�طبیعــی�و�ایجــاد�مشــکالت�اجتماعــی،�فرهنگــی�و� ــه�مناب آســیب�رســاندن�ب
اقتصــادی�بــرای�یــک�اجتمــاع؛�حفــظ�تعــادل�بیــن�حفاظــت�و�توســعه�و�عمــران�
ــا� ــکان�گردشــگری�ب ــک�م ــدگان�از�ی ــداد�بازدیدکنن ــه�تناســب�تع ــک�ناحی در�ی
ــد� ــدگان�می�طلبن ــه�بازدیدکنن ــه�ای�ک ــت�تجرب ــط�و�کیفی ــت�محی ــظ�کیفی حف

�)12 �:1998 �,Lawson(
بــا�توجــه�بــه�ایــن�مالحظــات،��تعییــن�ظرفیــت�گردشــگری�بــرای�هــر�مــکان�یــا�
ناحیــه�خــاص�بــه�مطالعــات�ویــژه�نیــاز�دارد��بــرای�ایــن�منظــور�از�روش�هــای�
ــرد�� ــرار�می�گی ــتفاده�ق ــرایط،�مورداس ــه�ش ــه�بناب ــود�ک ــتفاده��می�ش ــی�اس مختلف
در�“جــدول�شــماره�3-2”معیارهــا�و�نمونه�هــای�مختلــف�اندازه�گیــری�ظرفیــت�
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ــری،� ــی�ظرفیت�پذی ــت��بررس ــده�اس ــی�ش ــته�بندی�و�معرف ــور�خالصــه�دس به�ط
اســاس�برنامه�ریــزی�بــرای�بهره�گیــری�از�یــک�منبــع�و�میــزان�تســهیالت�
موردنیــاز�را�معلــوم�می�کنــد��در�بســیاری�از�مکان�هــا،��می�تــوان�ظرفیــت�
گردشــگری�را،�بــدون�آســیب�رســاندن�بــه�محیــط،�از�راه�بــه�کارگرفتــن�

ــش�داد� ــگری�افزای ــت�گردش ــون�مدیری ــت�ها�و�فن سیاس
ــگری� ــت�گردش ــزی�و�مدیری ــای�برنامه�ری ــی�و�روش�ه ــم�)مبان ــل�پنج در�فص
اطالعــات�بیشــتری�در�مــورد�سیاســت�ها�و�روش�هــای�عملــی�کنتــرل�ظرفیــت�

ــت� ــده�اس ــه�ش ــگاه�ها�ارائ گردش
جدول�شماره�2-۳-�معیار�های�سنجش�ظرفیت�پذیری�گردشگری

نمونه های اندازه گیرینوع معیار

کالبدی

• میزان�تراکم�توسعه�)تعداد�تخت�در�هکتار(�	
• میزان�استفاده�)تعداد�بازدیدکننده�در�هکتار(��	
• نسبت�های�استفاده�)گردشگران�به�ساکنان(�	
• سطح�زیربنا�	
• نسبت�های�قطعات�زمین	

روان�شناختی
• احساس�ازدحام�و�کیفیت�فضا�)نسبت�سطح�به�بازدیدکننده(�	
• مزاحمت�و�ناآرامی�	
• تعارض��فعالیت�های�بازدیدکنندگان�)مطالعات�رفتاری،�الگو�های�سفر(	

زیست�محیطی

• تغییرات�در�کاربری�زمین�	
• تخریب�گیاهان�	
• مزاحمت�برای�حیات�وحش�	
• ایجاد�آلودگی�)ارزیابی�زیست�محیطی(	

•اجتماعی حد�مطلوب�پذیرش�گردشگر�در�جامعه�میزبان�)بررسی�های�اجتماعی(	

اقتصادی
• منافع�حاصله�)مدل�های�اقتصادی(�	
• افزایش�اشتغال�)مستقیم�و�غیرمستقیم(	
• هزینه�ها�و�اثرات�منفی	

زیرساخت�ها
• هزینه�های�تأمین�زیرساخت�ها�)هزینه�سرانه(�	
• ظرفیت��های�موجود�)راه�ها،�آب،�انرژی،�دفع�پسماندها(	
• منافع�برای�جامعه�محلی	

)Lawson,�1998:12(
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ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی گردشگری

منافع�و�ارزش�های�گردشگری�و�تفرج
�رشــد�ســریع�شهرنشــینی�و�حــاد�شــدن�مســائل�و�مشــکالت�زیســت�محیطی،�
اقتصــادی،�اجتماعــی�و�فرهنگــی�باعــث�افــت�شــدید�کیفیــت�زندگــی�در�شــهرها�
و�افزایــش�آســیب�های�اجتماعــی،�تنش�هــای�سیاســی،�تنش�هــای�روانــی،�
ــت� ــن�وضعی ــره�شــده�اســت��ای ــکاری،�تبهــکاری�و�غی رشــد�حاشیه�نشــینی،�بی
ــات� ــه�ســاماندهی�اوقات�فراغــت�و�تأمیــن�امکان ــوط�ب نیازهــا�و�انگیزه�هــای�مرب

ــت�� ــش�داده�اس ــدت�افزای ــح�را�به�ش ــگری�و�تفری گردش
ــته� ــد�دس ــه�چن ــوی�ب ــادی�و�معن ــای�م ــب�انگیزه�ه ــانی�برحس ــای�انس نیاز�ه

تقســیم�می�شــوند�ماننــد:
نیاز�های�متعالی�)خودشکوفایی،�ابراز�هویت،�رشد�خالقیت����(؛	 
نیاز�هــای�اجتماعــی�)نیــاز�بــه�خانــواده،�همبســتگی،�مهــرورزی،�	 

همــکاری�و�ارتبــاط����(؛
نیاز�هــای�ایمنــی�)احســاس�امنیــت،�کاهــش�تنــش�و�نگرانــی،�امیــد�بــه�	 

آینــده����(؛�
ــد�	  ــتی،�تجدی ــر،�تندرس ــرپناه،�همس ــذا،�س ــتی�)آب�و�غ ــای�زیس نیاز�ه

ــرو����(؛� نی
نیاز�هــای�عاطفــی�و�روحــی�)نیــاز�بــه�طبیعــت،�هیجــان،�درك�زیبایــی،�	 

شــادی����(�
به�موجــب�برخــی�مطالعــات،�امــروزه�در�کشــور�های�پیشــرفته�جهــان،�اســتفاده�
ــی�و� ــای�فصل ــه،�مرخصی�ه ــر�هفت ــالت�آخ ــد�از�کار،�تعطی ــات�آزاد�بع از�اوق
ــک� ــورت�ی ــردم،�به�ص ــه�م ــی�عام ــای�فراغت ــن�نیاز�ه ــوان�تأمی ــاالنه،�به�عن س
پدیــده�همگانــی�درآمــده�اســت؛�کــه�به�نوبــه�خــود�باعــث�تغییــرات�جــدی�در�
وظایــف�مســؤوالن�برنامه�ریــزی�و�مدیریــت�شــهرها�شــده�اســت��هجــوم�مــردم�
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شهرنشــین�در�تعطیــالت�آخــر�هفتــه�بــه�نواحــی�طبیعــی�دور�از�شــهر�و�مراکــز�
ــه�یکــی�از�ویژگی�هــای�شهرنشــینی�نویــن�در�کشــور�های�پیشــرفته� تفریحــی،��ب
تبدیــل�شــده�اســت��طبــق�برخــی�آمارهــا،�بیــش�از��60تــا��80درصــد�جمعیــت�
شــهر�های�بــزرگ�جهــان�در�روز�هــای�تعطیــالت�آخــر�هفتــه�از�شــهر�می�گریزنــد�
ــد��)شــاریه،23�:1373(� ــاه�می�برن ــی�و�تفریحــی��حومه�هــا�پن ــه�مراکــز�فراغت و�ب

جدول�شماره�1-4-�میزان�سفر�های�آخر�هفته�در�جهان

درصد عزیمتنام کشور

۸0-��70درصدکشور های اسکاندیناوی

�70درصدکشور�سوئیس

�65درصدکشور�انگلستان

65-��60درصدآمریکای�شمالی

ــوش� ــت�آزاد�در�آغ ــاع�و�فعالی ــت�و�اجتم ــه�طبیع ــه�انســان�ب دلبســتگی�و�عالق
آن،�ریشــه�هایی�عمیــق�در�نیاز�هــای�زیســتی،�روانــی�و�اجتماعــی�او�دارد�و�
بــه�همیــن�دلیــل،�تــالش�بــرای�تأمیــن�آنهــا�یکــی�از�عوامــل�اساســی�در�تأمیــن�
ــن� ــود���از�ای ــوب��می�ش ــان�محس ــعادت�انس ــی�و�س ــایش،�تعال ــت،�آس رضای
دیــدگاه؛�گردشــگری�یــک�تجربــه�چندبعــدی�و�پیچیــده�انســانی�اســت�کــه�هیــچ�
ــگری،� ــت�گردش ــق�فعالی ــرد��از�طری ــای�آن�را�بگی ــد�ج ــر�نمی�توان ــده�دیگ پدی
ــا� ــه�در�آن�ارزش�ه ــرد؛�ک ــرار�می�گی ــی�ق ــات�مختلف ــون�ارتباط ــان�در�کان انس
ــره� ــناختی�و�غی ــی،�زیباش ــناختی،�اجتماع ــمانی،�ش ــی،�جس ــای�عاطف و�لذت�ه
ــود� ــه�وج ــان�ب ــی�انس ــق�در�زندگ ــدار�و�عمی ــای�پای ــزد�و�اثر�ه ــم�می�آمی در�ه
ــاد� ــگری�در�ایج ــای�گردش ــش�و�اثر�ه ــماره�4-2"�نق ــودار�ش ــی�آورد��در�"نم م
ــه�شــده�اســت� ــوب�انســانی،�به�صــورت�ســاده�ارائ ــای�مطل ــط�و�کیفیت�ه رواب

�
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نمودار�شماره�2-4-�نقش�گردشگری�در�ایجاد�ارتباطات�انسان-�محیط

ــی،� ــردی�و�اجتماع ــی�ف ــگری�در�زندگ ــت�گردش ــش�و�اهمی ــه�نق ــه�ب ــا�توج ب
ــزون� ــک�تقاضــای�عمومــی�و�روزاف ــه�گردشــگری�به�صــورت�ی ــاز�ب ــروزه�نی ام
ــی،� ــی،�محیط ــادی،�سیاس ــی،�اقتص ــف�اجتماع ــای�مختل ــا�اثر�ه ــه�ب ــده؛�ک درآم
روانــی�و�غیــره�همــراه�اســت��توســعه��فعالیت�هــای�گردشــگری�بــا�انــواع�آثــار�
ــه� ــود�ک ــب��می�ش ــده�موج ــاد�ش ــای�ی ــت�در�زمینه�ه ــی�و�مثب ــوارض�منف و�ع
ــه�مجموعــه� ــه�گردشــگری�ب ــه�منافــع�و�ســودمندی�های�تجرب ــرای�دســتیابی�ب ب
ــردد�� ــذول�گ ــه�الزم�مب ــگری�توج ــت�گردش ــت�و�کیفی ــر�در�کمی ــل�مؤث عوام
ــده� ــذار�ش ــگری�واگ ــت�گردش ــزی�و�مدیری ــده�برنامه�ری ــه�عه ــه�ب ــن�وظیف ای
اســت��بــا�توجــه�بــه�ایــن�مالحظــات�در�"جــدول�شــماره�4-3"�منافــع�مختلــف�
ــای� ــت��در�فصل�ه ــده�اس ــی�ش ــه�معرف ــور�خالص ــرج�به�ط ــگری�و�تف گردش
آتــی،�مبانــی�و�روش�هــای�مربــوط�بــه�چگونگــی�حفــظ�کیفیــت�گردشــگری�و�
ــا�دقــت�و�تفصیــل�بیشــتر�بررســی� راه�هــای�جلوگیــری�از�عــوارض�منفــی�آن�ب

شــده�اســت��
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جدول�شماره�۳-4-�منافع�مختلف�گردشگری�و�تفرج

مواردنوع منافع

منافع�شخصی

• رهایی�از�فشار�و�تنش	
• افزایش�سالمت�و�بهداشت�روانی	
• رشد�خالقیت�و�خودشکوفایی	
• رشد�مهارت�ها�و�آموزش�ها	
• تکامل�شخصیت	

منافع�اجتماعی
• تقویت�روابط�خانوادگی�	
• توسعه�روابط�جمعی�	
• پرورش�روحیه�اجتماعی�	
• افزایش�بهره�وری�عمومی	

منافع�اقتصادی
• افزایش�کار�و�اشتغال 	
• توسعه�و�عمران�نواحی�روستایی�و�دورافتاده 	
• گسترش�رفاه�عمومی	
• توسعه�تأسیسات�و�خدمات�زیرساختی	

منافع�محیطی
• جلوگیری�از�اشغال�اراضی�شهری�	
• حفاظت�از�منافع�طبیعی�و�میراث�فرهنگی 	
• ترویج�آموزش�و�فرهنگ�زیست�محیطی 	
• تقویت�همکاری�نهاد های مدیریت�شهری�و�زیست�محیطی 	

مأخذ:�جواد�مهدیزاده�استخراج�و�تدوین�براساس�منابع�مختلف

�ابعاد�و�اثر�های�اقتصادی�گردشگری�
گردشــگری�به�عنــوان�یــک�فعالیــت�اقتصــادی�و�یــک�صنعــت�درآمــدزا�
و�اشــتغال�زا�نیــز�مطــرح�اســت�و�از�ایــن�نظــر�موردتوجــه�مؤسســه�های�
ــا� ــه�مطالعه�ه ــوری�ک ــرار�دارد��به�ط ــی�ق ــی�و�خصوص ــش�عموم ــادی�بخ اقتص
ــی�نشــان�می�دهــد؛�ســهم�اقتصــاد�گردشــگری�در� ــی�و�مل و�گزارش�هــای�جهان
مقیــاس�جهانــی�و�ملــی�رونــدی�فزاینــده�و�رشــد�یابنــده�دارد��بدیهــی�اســت�کــه�
بخــش�مهمــی�از�ایــن�تأثیرهــا�در�مقیــاس�اقتصــاد�محلــی�)شــهری�و�روســتایی(�

ــد�� ــور�می�رس ــه�ظه ب
از�مهم�تریــن�آثــار�اقتصــادی�گردشــگری��می�تــوان�بــه�افزایــش�ســرمایه�گذاری،�
ایجــاد�اشــتغال�و�افزایــش�درآمــد�از�طریــق�ارائــه�خدمــات�گردشــگری،�
ــره�اشــاره�کــرد��طبــق�آمارهــا� فــروش�صنایــع�محلــی�و�هنر�هــای�دســتی�و�غی
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ــه� ــاغلی�ک ــال��2005مش ــردی�در�س ــی�جهانگ ــازمان�جهان ــای�س و�پیش�بینی�ه
ــد� ــد�رش ــزان��59درص ــه�می ــود�ب ــاد��می�ش ــردی�ایج ــت�جهانگ ــیله�صنع به�وس
ــه� ــرده�اســت؛�ک ــرآورد�ک ــی�ب ــد��شــورای�جهانگــردی�و�مســافرت�جهان می�یاب
ــر� ــون�نف ــدود��212میلی ــه�ح ــان�ب ــد�در�جه ــر�و�کارمن ــر�کارگ ــون�نف از��9میلی
ــروی� ــه�نی ــت�ک ــادی�اس ــا�نه ــازمان�ی ــن�س ــت�بزرگ�تری ــن�صنع ــد��ای می�رس
ــن� ــورها�ای ــیاری�از�کش ــر�در�بس ــال�حاض ــرد��در�ح ــه�کار�می�گی ــانی�را�ب انس
صنعــت�به�صــورت�بزرگ�تریــن�کارفرمــا�درآمــده�اســت�)جهانگــردی�در�

چشــم�اندازی�جامــع،�298�:1374(��
ــه� ــت�ک ــن�اس ــگری�ای ــادی�گردش ــاد�اقتص ــورد�ابع ــم�در�م ــیار�مه ــه�بس نکت
ــی� ــی،�محیط ــی،��فرهنگ ــی،��اجتماع ــف�سیاس ــاد�مختل ــا�ابع ــگ�ب ــاط�تنگاتن ارتب
و�غیــره�دارد؛�بنابرایــن�نمی�تــوان�فقــط�از�دیــدگاه�منافــع�اقتصــادی�آن�را�
ــوم�در�چارچــوب�توســعه�پایدار� ــن�مفه ــرار�داد��ای ــی�ق ــورد�بررســی�و�ارزیاب م
ــی� ــناد�جهان ــیاری�از�اس ــرده�و�در�بس ــدا�ک ــتواری�پی ــگاه�اس ــگری�جای گردش
ــت��در� ــه�اس ــد�قرارگرفت ــورد�تأکی ــگری�م ــعه�گردش ــه�توس ــوط�ب ــی�مرب و�مل
ــا� ــود،�ام ــوب��می�ش ــادی�محس ــش�اقتص ــک�بخ ــه�ی ــگری�اگرچ ــع،�گردش واق
ــان�و� ــت�اقتصاددان ــن�عل ــه�همی ــت�اقتصــادی�چندبخشــی�اســت��ب ــک�فعالی ی
ــد�� ــکل�می�یابن ــیار�مش ــردن�آن�را�بس ــگ�ک ــدی�و�هماهن ــردان،�طبقه�بن دولت�م
بــه�همیــن�دلیــل،�ارزیابــی�و�تعییــن�اثــرات�اقتصــادی�گردشــگری�نیــز�به�طــور�
ــش��های� ــردی�کوش ــی�جهانگ ــازمان�جهان ــت��س ــوار�اس ــیار�دش ــخص�بس مش
زیــادی�در�راســتای�ارائــه�روش�هــای�مناســب�در�ایــن�زمینــه�انجــام�داده�اســت��
براســاس�ایــن�روش�هــا�مزایــای�مســتقیم�و�غیرمســتقیم�گردشــگری�و�تأثیــر�آن�
ــه� ــوان�ب ــه��می�ت ــوند��ازجمل ــبه�می�ش ــف�اقتصــادی�محاس ــای�مختل در�عرصه��ه
ــه�و� ــل�هزین ــتاندها«�و�»تجزیه�وتحلی ــا�و�س ــل�داده�ه ــای�»تجزیه�وتحلی روش�ه
ــعه�گردشــگری� ــای�اقتصــادی�توس ــت،�اثر�ه ــا�درنهای ــرد���ام ــاره�ک ــت«��اش منفع
بایــد�در�چارچــوب�معیار�هــای�توســعه�پایدار�و�اصــول�هزینــه�ـ�منفعــت�
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ــه� ــوم�به�صراحــت�در�»اعالمی ــن�مفه ــرد��ای ــرار�گی ــی�ق ــورد�ارزیاب ــی�م اجتماع
ــده�اســت� ــان(«�)1980(�منعکــس�ش ــگری�جه ــاره�گردش ــل�درب مانی

بند��۸اعالمیه�مانیل�درباره�نقش�اقتصادی�گردشگری�
بازدهــی�اقتصــادی�گردشــگری�هــر�انــدازه�هــم�حقیقــی�و�مهــم�باشــد،�نبایــد�و�
ــت� ــن�فعالی ــویق�ای ــاره�تش ــا�درب ــری�دولت�ه ــار�تصمیم�گی ــا�معی ــد�تنه نمی�توان
باشــد��حــق�داشــتن�تعطیــالت،�فرصــت�داشــتن�شــهروند�بــرای�تــالش�جهــت�
شــناخت�خویــش،�آگاهــی�عمیق�تــر�از�هویــت�ملــی�خــود�و�رشــته�پیونددهنــده�
ــی� ــردم،�همگ ــک�م ــگ�و�ی ــک�فرهن ــه�ی ــق�ب ــق�تعل ــش�و�ح ــه�هموطنان وی�ب
ــی�و� ــردی�در�جهانگــردی�بوم ــن�مشــارکت�ف ــرای�برانگیخت ــل�عمــد�ه�ای�ب دالی
ــتمی،137:� ــت�)رس ــافرت�اس ــالت�و�مس ــه�تعطی ــی�ب ــی�از�راه�دسترس بین�الملل

�)1377
بــا�توجــه�بــه�مالحظه�هــای�یــاد�شــده�و�نقــش�مهــم�و�در�عیــن�حــال�متعــارض�
ــای� ــت�اثر�ه ــناخت�و�رعای ــزوم�ش ــگری�و�ل ــعه�گردش ــادی�توس ــاد�اقتص ابع
ــه� مختلــف�آن،�ضــروری�اســت؛�کــه�برخــی�از�ویژگی�هــا�و�مباحــث�مربــوط�ب

ــردد� ــی�گ ــال�بررس ــگری،�به�اجم اقتصــاد�گردش

ویژگی�های�اقتصادی�محصوالت�و�خدمات�گردشگری
ــت،� ــرح�اس ــتغال�زا�مط ــودآور�و�اش ــی�س ــوان�فعالیت ــه�به�عن ــگری،�اگرچ �گردش
ــک� ــه�ی ــه�هیچ�وج ــعه�پایدار�ب ــه�توس ــی�و�نظری ــوم�اجتماع ــدگاه�عل ــی�از�دی ول
ــویه� ــد�س ــت�چن ــک�فعالی ــه�ی ــود،�بلک ــی�نمی�ش ــادی�تلق ــًا�اقتص ــده�صرف پدی
ــه� ــه�ب ــت؛�ک ــی�اس ــت�محیطی�و�مدیریت ــی،�زیس ــی،�فرهنگ ــادی،�اجتماع اقتص
ــع�ارزش� ــد��در�واق ــاص�می�بخش ــای�خ ــات�آن�ویژگی�ه ــوالت�و�خدم محص
اقتصــادی�گردشــگری�از�ماهیــت�و�ارزش�هــای�اجتماعــی�و�فراغتــی�آن�ناشــی�
ــد�و� ــادی�مفی ــر�اقتص ــی�از�نظ ــگری�وقت ــت�گردش ــن�رو�فعالی ــود��از�ای می�ش
ســودآور�خواهــد�بــود؛�کــه�از�نظــر�اجتماعــی�و�فرهنگــی�ارزش�آفریــن�باشــد��
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در�واقــع�تقاضــای�روزافــزون�گردشــگری�نیــز،�نــه�فقــط�بــه�ماهیــت�اقتصــادی�
آن،�بلکــه�بیشــتر�بــه�خصلــت�اجتماعــی�و�فرهنگــی�آن�برمی�گــردد��بــه�همیــن�
دلیــل�در�برنامه�ریــزی�و�مدیریــت�گردشــگری�نمی�تــوان�فقــط�مالحظــات�
اقتصــادی�را�مدنظــر�قــرار�داد،�بلکــه�بایــد�ارتبــاط�آن�را�بــا�ســایر�ابعــاد�محیطــی،�

اجتماعــی�و�فرهنگــی�درنظــر�گرفــت��
ــه� ــوع�محصــوالت�و�خدماتــی�کــه�ارائ بنابرایــن�صنعــت�گردشــگری�از�نظــر�ن
می�دهــد؛�دارای�ویژگی�هایــی�یگانــه�اســت�کــه�نقــش�تعیین�کننــده�ای�در�ایجــاد�
ارزش�اقتصــادی،�عرضــه�و�تقاضــا�و�تســهیالت�و�خدمــات�وابســته�بــه�آن�دارد��
ــگری� ــت�گردش ــزی�و�مدیری ــر�برنامه�ری ــه�از�نظ ــا�ک ــن�ویژگی�ه ــن�ای مهم�تری

ــر�اســت: الزم�اســت�مــورد�توجــه�قــرار�گیــرد،�به�قــرار�زی
ــک�»کاالی�اقتصــادی«�نیســت،�بلکــه� ــط�ی ــف-�محصــوالت�گردشــگری�فق ال
ــن� ــود؛�بنابرای ــوب��می�ش ــی«��محس ــال�»محصــول�اجتماعی-فرهنگ ــن�ح در�عی
تقاضــای�خدمــات�گردشــگری،�برخــالف�بیشــتر�کاالهــا�و�خدمــات�اقتصــادی�
از�»کشــش«�بســیار�باالیــی�برخــوردار�اســت��چــرا�کــه�تــا�حــدودی�زیــادی�بــه�
ــتگی�دارد�و� ــراد�بس ــی�اف ــاص�زندگ ــیوه�خ ــلیقه�و�ش ــد�س ــی�مانن ــل�ذهن عوام
ــن� ــرد��ای ــر�می�پذی ــا�تأثی ــا�و�هزینه�ه ــی�در�درآمده ــرات�جزئ ــدت�از�تغیی به�ش
ویژگــی،�مســتلزم�دقــت�و�احتیــاط�زیــاد�در�زمینــه�بــرآورد�تقاضــای�گردشــگری�

اســت�
ــیار� ــا�بس ــای�تقاض ــر�تغییر�ه ــگری،�در�براب ــات�گردش ــات�و�خدم �ب-�تأسیس
ــن�در� ــت؛�بنابرای ــال�نیس ــا�انتق ــردن�ی ــل�انبارک ــون�قاب ــت،�چ ــیب�پذیر�اس آس
پیش�بینــی�تأسیســات�و�خدمــات�گردشــگری�بایــد�کمــال�دقــت�را�بــه�کار�بــرد�

ــرد؛ ــدام�کوشــش�ک ــور�م ــا�به�ط ــوب�آنه ــت�مطل ــظ�کیفی ــرای�حف و�ب
�پ-�کیفیــت�کاال�و�خدمــات�گردشــگری�تابــع�دخالــت�مجموع�هــای�از�
عوامــل�مختلــف�مثــل�خدمــات�اقامتــی،�پذیرایــی،�تفریحــی،�دسترســی،�رفاهــی،��
ــا�الزم� ــرآورد�تقاض ــی�و�ب ــن�در�پیش�بین ــت؛�بنابرای ــره�اس ــانی�و�غی اطالع�رس
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اســت�کــه�نقــش�تمــام�ایــن�عوامــل�در�حــد�الزم�در�نظــر�گرفتــه�شــود��چــرا�
کــه�هرگونــه�کمبــود�و�نارســایی�در�هــر�عرصــه�خــاص�باعــث�افــت�کیفیــت�و�
ــم�انداز�جامع،13:فصــل�8(� ــردی�در�چش ــود�)جهانگ ــا��می�ش ــش�کل�تقاض کاه
ــه�تقاضــای�گردشــگری� ــت�ک ــوان�گف ــاد�شــده،��می�ت ــکات�ی ــه�ن ــا�توجــه�ب �ب
تــا�حــدود�زیــادی�از�نحــوه�عرضــه�محصــوالت�و�خدمــات�گردشــگری�تأثیــر�
می�پذیــرد؛�بنابرایــن�درحــد�امــکان�بایــد�ســعی�کــرد�کــه�تعــادل�مطلــوب�میــان�
ــا�افزایــش�بیــش� ــه�کاهــش�ی ــع�هرگون ــرار�گــردد��در�واق عرضــه�و�تقاضــا�برق
ــا�افــت� ــان�غیرقابــل�جبــران�اقتصــادی�و�ی ازحــد�تقاضــا،�به�ســرعت�باعــث�زی
شــدید�کیفیــت�می�شــود�و�درنتیجــه�بــه�کاهــش�شــدید�تقاضــا�درمراحــل�بعــد�

انجامــد�
عوامل�مؤثر�در�تقاضای�گردشگری

ــرد� ــطح�کالن�و�خ ــد�در�دو�س ــگری�را�بای ــای�گردش ــر�در�تقاض ــل�مؤث �عوام
ــان� ــعه�گردشــگری�در�جه ــد�تحــوالت�توس ــه�رون ــوری�ک ــود�به�ط بررســی�نم
نشــان�می�دهــد،�گرایــش�کلــی�تقاضــای�آن�رونــدی�رو�بــه�رشــد�دارد��عوامــل�
ــوح� ــا�در�ل ــم�آنه ــه�اه ــد�ک ــت�دارن ــطح�کالن�دخال ــی�در�س ــدد�و�مختلف متع

پیوســت�خالصــه�شــده�اســت:

عوامل�مؤثر�در�افزایش�تقاضای�گردشگری�در�سطح�کالن
گسترش�مشکالت�شهرنشینی�و�رشد�نیازهای�فراغتی؛� 	
باال�رفتن�سطح�زندگی�و�افزایش�آگاهی�عمومی�در�زمینه�نقش�فراغت؛ 	
افزایش�نقش�اقتصاد�گردشگری�در�توسعه�و�عمران�ملی�و�منطقه�ای؛� 	
گسترش�تسهیالت�سیروسفر�و�وسایل�ارتباطی؛�نقش�مثبت�گردشگری�در�توسعه�رفاه� 	

اجتماعی،�هویت�ملی�و�روابط�بین�المللی��

ــای� ــر�در�تقاض ــل�مؤث ــوان�عوام ــر،��می�ت ــطوح�پایین�ت ــرد�و�س ــاس�خ در�مقی
ــرد:� ــیم�ک ــده�تقس ــروه�عم ــه�دو�گ ــگری�را�ب گردش

الف�-�عوامل�تشویق�کننده�سفر�و�گردشگری؛�
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ب�-�عوامل�بازدارنده�سفر�و�گردشگری��
ــطح� ــگری،�در�س ــای�گردش ــر�در�تقاض ــل�مؤث ــماره�4-4“�عوام ــدول�ش در�"ج

ــی�شــده�اســت� ــل�بیشــتری�خالصــه�و�معرف ــت�و�تفصی ــا�دق خــرد،�ب
جدول�شماره�4-4-�عوامل�مؤثر�در�تقاضای�گردشگری�در�سطح�خرد

مواردنوع عوامل

الف:�عوامل�تشویق�کننده�سفر
• افزایش�درآمد�خانواده�	
• پایین�بودن�هزینه�سفر�	
• جذابیت�مقصد�سفر�	
• پیشینه�سنت�و�فرهنگ�گردشگری	

ب:�عوامل�بازدارنده�سفر

• مشکالت�دسترسی 	
• هزینه�باالی�سفر 	
• عدم�آگاهی�از�وضعیت�مقصد�سفر 	
• ناامنی�و�احساس�خطر�	
• کمبود�تسهیالت�رفاهی	
• 	 ...

ــی«�و� ــای�واقع ــوع�»تقاض ــر�دو�ن ــد�ه ــگری�بای ــای�گردش ــن�تقاض ــرای�تعیی ب
»تقاضــای�بالقــوه«�را�مــورد�بررســی�و�ارزیابــی�قــرار�داد��بــرای�تعییــن�تقاضــای�
ــا�شــب� ــداد�روز�ی ــداد�گردشــگر«،�»تع ــل�»تع ــم�مث ــی�از�شــاخص�های�مه واقع
ســفر«�و�»هزینــه�متوســط�هــر�مســافر«�اســتفاده��می�شــود��تقاضــای�بالقــوه�یعنــی�
تخمیــن�تعــداد�مســافران�و�گردشــگران�احتمالــی�آینــده�کــه�بــرای�پیش�بینــی�و�
محاســبه�میــزان�تقاضــای�آن�بایــد�بــه�امکانــات�ســه�نــوع�بــازار�احتمالــی�یعنــی�
ــبه� ــرای�محاس ــرد��ب ــه�ک ــی«�توج ــازار�جهان ــی«،�»ب ــازار�مل ــی«،�»ب ــازار�محل »ب
ــود�دارد� ــی�وج ــون�مختلف ــا�و�فن ــگری،�روش�ه ــوه�گردش ــای�بالق ــزان�تقاض می
کــه�در�فرآینــد�برنامه�ریــزی�و�مدیریــت�توســعه�گردشــگری�بــرای�هــر�حــوزه�

ــود� ــتفاده�می�ش ــاص�اس خ
ــه�نقــش�عوامــل�اقتصــادی�در�توســعه� ــوط�ب ــه�تمــام�مالحظــات�مرب باتوجــه�ب
گردشــگری؛��می�تــوان�راهبرد�هــای�اساســی�آن�را�در�چنــد�نکتــه�خالصــه�کــرد:�

 راهبرد�های�اساسی�اقتصادی�در�توسعه�گردشگری�	
• �اقتصــاد�گردشــگری�بخــش�مهمــی�از�اقتصــاد�ملــی�محســوب�	
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ــا� ــد�ب ــگری،�بای ــزی�گردش ــت�های�برنامه�ری ــن�سیاس ــود،�بنابرای می�ش
ــی�داشــته�باشــد� سیاســت�های�کالن�توســعه�اقتصــادی�کشــور�همخوان

ــد؛� ــک�کن ــت�کم ــادل�و�عدال ــد�و�تع ــه�رش و�ب
• ــعه�	 ــاد�توس ــایر�ابع ــا�س ــد�ب ــگری،�بای ــادی�گردش ــت�های�اقتص سیاس

ــته� ــازگاری�داش ــی�س ــی�و�فرهنگ ــت�های�اجتماع ــی�سیاس ــور�یعن کش
باشــد؛�

• ــردد�	 ــم�گ ــوی�تنظی ــه�نح ــد�ب ــگری�بای ــادی�گردش ــت�های�اقتص سیاس
کــه�بــه�منابــع��محیط�زیســت�و�آثــار�تاریخــی�و�فرهنگــی�آســیبی�وارد�

نســازد؛�
• ــتقیم�و�	 ــورت�مس ــه�دو�ص ــگری�ب ــعه�گردش ــادی�توس ــای�اقتص اثر�ه

ــر�و� ــی�فراگی ــد�به�صورت ــن�بای ــود�و�بنابرای ــر�می�ش ــتقیم�ظاه غیرمس
ــرد� ــرار�گی ــی�ق ــه�و�ارزیاب ــورد�مالحظ ــدت�م درازم

ابعاد�سیاسی،�اجتماعی�و�فرهنگی�گردشگری
ــه�در� ــت�ک ــی�اس ــگران،��تغییرات ــی�گردش ــی�و�اجتماع ــرات�سیاس ــور�از�اث منظ
نتیجــه��فعالیت�هــای�گردشــگری�در�مناســبات�اجتماعــی�و�سیاســی�گردشــگران�
ــرات� ــاد�و�اث ــود�از�ابع ــن�مقص ــد��همچنی ــود�می�آی ــه�وج ــان�ب ــه�میزب و�جامع
ــاری�و� ــا،�معم ــوم،�هنره ــه�آداب�ورس ــه�در�عرص ــت�ک ــی�اس ــی�تغییرات فرهنگ
ارزش�هــای�فکــری�و�فرهنگــی�بــه�ظهــور�می�رســد��بدیهــی�اســت�کــه�ابعــاد�و�
اثر�هــای�سیاســی،�اجتماعــی،�اقتصــادی،�فرهنگــی�و�محیطــی�به�صورتــی�متقابــل�
ــرد��� ــک�ک ــا�را�از�یکدیگــر�تفکی ــوان�آنه ــه�اســت�و�به�آســانی�نمی�ت در�هم�آمیخت
ــگری،� ــای�گردش ــه��فعالیت�ه ــه�در�مجموع ــت�ک ــوان�گف ــی��می�ت ــور�کل به�ط
معمــوالً�انــواع�رفتارهــا�و�فرهنگ�هــای�مختلــف�در�قالــب�دو�جامعــه�میزبــان�و�
ــردی� ــف�ف ــع�مختل ــا�و�مناف ــا�انگیزه�ه ــوند��گردشــگران�ب ــر�می�ش ــان�درگی مهم
و�گروهــی�اقــدام�بــه�ســفر�و�تفــرج�می�کننــد،�ولــی�جامعــه�میزبــان�نیــز،�دارای�
اهــداف،�ارزش�هــا�و�منافعــی�اســت؛�کــه�از�توســعه��فعالیت�هــای�گردشــگری�در�

شــهر�و�دیــار�خــود�انتظــار�دارد��
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بدیهــی�اســت�کــه�در�نتیجــه�وا�کنــش�متقابــل�میــان�ایــن�دو�فرهنــگ�و�انگیزه�های�
ــه�در� ــد؛�ک ــد�می�آی ــون�پدی ــای�گوناگ ــا�و�تغییر�ه ــه�در�آن،�اثره ــاوت�نهفت متف
برخــی�مــوارد�بــه�ســود�یــا�زیــان�جامعــه�مهمــان�و�در�برخــی�مــوارد�بــه�ســود�
یــا�زیــان�جامعــه�میزبــان�اســت؛�بنابرایــن�الزم�اســت�در�برنامه�ریــزی�و�مدیریــت�
توســعه�گردشــگری�بــه�ابعــاد�و�آثــار�مختلــف�سیاســی،�اجتماعــی�و�فرهنگــی�

نیــز،�توجــه�الزم�مبــذول�گــردد�

اثر�های�مثبت�و�منفی�اجتماعی�و�فرهنگی�توسعه�گردشگری�
ــی� ــی�و�جهان ــاس�مل ــگری،�در�مقی ــای�گردش ــته،��فعالیت�ه ــای�گذش در�زمان�ه
تــا�حــدود�زیــادی�تحــت�تأثیــر�انگیزه�هــا�و�منافــع�گروه�هــا�و�طبقــات�
ــات� ــه�مالحظ ــر�ب ــت�و�کمت ــورت�می�گرف ــی�ص ــزاران�سیاس ــت�و�کارگ فرادس
ــژه�در�دوران�رواج� ــد��به�وی ــه�می�ش ــی�و�زیســت�محیطی�توج ــی،�اجتماع فرهنگ
ــا�عوارضــی� اســتعمار�و�گســترش�امپریالیســم،�توســعه�گردشــگری�در�جهــان�ب
مثــل�ســلطه�سیاســی،�تحمیــل�فرهنگــی�و�انحطــاط�هویــت�ملــی�و�ارزش�هــای�

ــوده�اســت� ــراه�ب ــلطه�هم ــی�در�کشــور�های�زیرس ــگ�بوم فرهن
ــای� ــگری�در�دهه�ه ــعه�گردش ــای�توس ــی�از�نظریه�ه ــل�در�برخ ــن�دلی ــه�همی ب
ــرده� ــام�ب ــر�امپریالیســم�ن ــی�از�مظاه ــوان�یک �1950و�1960،�از�»توریســم«�به�عن
شــده�اســت��در�ســطح�ملــی�نیــز�تــا�قبــل�از�چند�دهــه�اخیر،�توســعه�گردشــگری�
ــوده� ــد�ب ــات�قدرتمن ــای�طبق ــا�و�امکان�ه ــر�تمایل�ه ــی،�بیشــتر�تحــت�تأثی داخل
ــتر� ــگری،�بیش ــی�گردش ــی�و�فرهنگ ــات�طبیع ــع�و�امکان ــق�مناب ــن�طری و�از�ای
ــی� ــیاری�از�نواح ــت�در�بس ــن�وضعی ــت��ای ــته�اس ــرار�داش ــا�ق ــار�آنه در�انحص
شــهری�و�روســتایی�جهــان�و�ازجملــه�ایــران،�منجــر�بــه�اشــغال�اراضــی�مرغــوب�
ــا�توســط�بخــش�خصوصــی�و� ــب�آنه ــی�و�تخری ــا�ارزش�طبیع ــای�ب و�جاذبه�ه
محــدود�کــردن�امکانــات�دسترســی�عمــوم�بــه�آنهــا�شــده�اســت��در�هــر�حــال�
بســیاری�از�مطالعه�هــا�نشــان�می�دهــد؛�کــه�توســعه�گردشــگری�بــه�همــراه�آثــار�
ــای� ــر�ارزش�ه ــل�تغیی ــار�مث ــی�و�زیانب ــرات�منف ــی�اث ــود،�دارای�برخ ــت�خ مثب
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فرهنگــی�محلــی،�تشــویق�مشــاغل�کاذب،�رواج�تجمــل�و�مصرف�گرایــی،�
ــوده�اســت�� ــره�ب ــزه�کاری�و�غی ــر�فرهنــگ�بومــی،�توســعه�ب تحقی

امــا�در�تحــوالت�اجتماعــی�و�سیاســی�چنــد�دهــه�اخیــر�و�تحــت�تأثیــر�گســترش�
ــش�و� ــت،�پیدای ــش�محیط�زیس ــعه�جنب ــری،�توس ــی�و�فک ــای�اجتماع جنبش�ه
ــوه� ــگری،�نح ــت�گردش ــه�مدیری ــی�در�عرص ــی�و�مل ــای�بین�الملل ــد�نهاد�ه رش
ــی� ــر�کیف ــگری،�تغیی ــای�گردش ــعه��فعالیت�ه ــزی�و�توس ــه�برنامه�ری ــرد�ب رویک
پیــدا�کــرده�اســت��بــا�تشــکیل�ســازمان�جهانــی�جهانگــردی«�در�ســال��1975و�
رواج�مفهــوم�»توســعه�پایدار�گردشــگری«�در�دهــه�1980،�دیدگاه�هــا�و�روش�هــای�
مربــوط�بــه�برنامه�ریــزی�و�مدیریــت�توســعه�گردشــگری،�چــه�در�مقیــاس�جهانی�
و�چــه�در�ســطح�ملــی�و�محلــی�وارد�مرحلــه�نوینــی�شــده�اســت؛�کــه�تفــاوت�
ماهــوی�بــا�گذشــته�دارد��در�چارچــوب�ایــن�دیدگاه�هــا�و�رویکرد�هــای�جدیــد؛�
ــگری� ــت�گردش ــای�مثب ــع�و�ارزش�ه ــکان�مناف ــد�ام ــه�درح ــود�ک ــعی��می�ش س
تقویــت�و�از�بــروز�عــوارض�منفــی�آن�جلوگیــری�گــردد؛�بنابرایــن�امــروزه�یکــی�
از�اصــول�توســعه�پایــدار�گردشــگری،�توجــه�بــه�ابعــاد�مختلــف�گردشــگری�و�
ــور� ــت��به�منظ ــف�اس ــای�مختل ــی�آن�در�عرصه�ه ــت�و�منف ــرات�مثب ــی�اث ارزیاب
ــا�ابعــاد�و�اثر�هــای�مختلــف�توســعه�گردشــگری،�محور�هــای� آشــنایی�بیشــتر�ب
ــده� ــی�ش ــته�بندی�و�معرف ــه�دس ــور�خالص ــماره�4-5"�به�ط ــدول�ش آن�در�"ج

اســت�
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جدول�شماره�5-4-�اثر�های�مثبت�و�منفی�اجتماعی�و�فرهنگی�گردشگری

اثرات منفیاثرات مثبتعوامل مؤثر

استفاده�از�فرهنگ 
به�عنوان�یک�جاذبه

• افزایش�حمایت�از�فرهنگ�سنتی	
• معرفی�هویت�قومی�و�بومی�	
• احیای�هنر های سنتی�و�مراسم�	
• احیای�زبان�و�ادبیات�بومی	

• تغییر�هنر های سنتی�در�جهت�سلیقه 	
گردشگران

• ایجاد�ازدحام�در�مکان های سنتی�	
• نفوذ�به�حریم�محدوده  های سنتی�	
• تجاری�شدن�محصوالت�فرهنگی	

تماس�مستقیم بین�
گردشگران�و مردم�بومی

• کاهش�نمود های منفی�رفتاری�	
• افزایش�فرصت  های اجتماعی	

• تقویت�نمود های منفی�رفتاری�	
• شیوع�بیماری  های جدید�	
• افزایش�ازدحام�و�تراکم�جمعیت	

تغییر�در مشاغل�
اقتصادی�و   نقش  های 

اجتماعی

• پیدایش�مشاغل�جدید�اقتصادی�	
• کاهش�نابرابری  های اجتماعی	

• افزایش�تعارض�اجتماعی�	
• افزایش�نابرابری�اجتماعی�	
• از�بین�رفتن�زبان�و�لهجه�محلی	

توسعه�تشکیالت�
گردشگری

• افزایش�امکانات�تفریحی�	
• افزایش�امکانات�دسترسی	

• محدود�شدن�دسترسی�مردم�محلی�	
• رشد�دیوان�ساالری	

افزایش�جمعیت�ناشی�از�
توسعه�و�گردشگری

• ایجاد�تسهیالت�جدید�رفاهی	
• باال�رفتن�کیفیت�زندگی	

• افزایش�شلوغی�و�اختالط�جمعیت	
• افزایش�جرم�و�تبهکاری	

مأخذ:�اقتباس�و�تدوین�از:�»جهانگردی�در�چشم�اندازی�جامع«�سازمان�جهانی�جهانگردی،�۳28�:1۳74

راهبرد�های�مدیریت�اثرات�فرهنگی�و�اجتماعی�گردشگری�
ــت�و� ــن�صنع ــود�وضــع�اقتصــادی�ای ــا�بهب ــدار�تنه ــردی�پای مقصــود�از�جهانگ
ــه� ــت،�بلک ــت،�نیس ــته�اس ــا�وابس ــه�آنه ــور�ب ــت�مزب ــه�صنع ــی�ک ــع�محیط مناب
منابــع�فرهنگــی�و�اجتماعــی�نیــز�مطــرح�اســت��بنابــه�توصیــه�ســازمان�جهانــی�
جهانگــردی�راهبرد�هــای�مختلفــی�بــرای�خنثــی�کــردن�اثر�هــای�منفــی�فرهنگــی�
و�اجتماعــی�توســعه�گردشــگری�ارائــه�شــده�کــه�چکیــده�آن�در�لــوح�زیــر�آمــده�

اســت�
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راهبردهای�جلوگیری�از�اثرهای�منفی�فرهنگی�و�اجتماعی�توسعه�گردشگری��اطالع�رسانی�و�
افزایش�آگاهی�گردشگران�قبل�از�شروع�سفر�و�گردشگری؛�

راهنمایی�و�هدایت�گردشگران�در�محل�به�طرق�مختلف؛� 	
تبلیغ�و�ترویج�توسعه�گردشگری�در�راستای�اهداف�اجتماعی�و�فرهنگی؛� 	
ایجاد�تسهیالت�مناسب�برای�هدایت�رفتار�گردشگران�و�حفظ�ارزش�ها؛� 	
ایجاد�امکانات�کافی�برای�برقراری�و�تقویت�تماسهای�فرهنگی؛� 	
ارزیابی�مستمر��فعالیت�های�گردشگری�و�اثر�آنها؛� 	
توسعه،�ترویج�و�آموزش�فرهنگ�گردشگری�در�جامعه�میزبان�و�مهمان؛� 	
تقویت�مشارکت�جامعه�میزبان�در�برنامه�ریزی�و�مدیریت�گردشگری؛� 	
آموزش�مهارتهای�حرفه�ای�در�مدیریت�گردشگری� 	

مأخذ:�استنتاج�از:�»جهانگردی�در�چشم�اندازی�جامع«��335�:1374تا�339

ــه� ــت�ک ــوان�دریاف ــده��می�ت ــاد�ش ــای�ی ــا�و�مالحظه�ه ــه�نکته�ه ــه�ب ــا�توج ب
هــر�نــوع�فعالیــت�گردشــگری�ارتبــاط�مســتقیم�و�متقابــل�بــا�روابــط�اجتماعــی�
ــع�و� ــک�منب ــوان�ی ــگ�آن�به�عن ــه�و�فرهن ــو،�جامع و�فرهنگــی�دارد��از�یک�س
ــت�گردشــگری�اســت�و�از� ــزه�و�بســتر�فعالی ــده�انگی ــه�اساســی،�ایجادکنن جاذب
ســوی�دیگــر،�توســعه�گردشــگری�باعــث�ارتقــای�فرهنــگ�گردشــگران،�توســعه�
ــتی� ــی�و�انسان�دوس ــه�مل ــت�و�روحی ــی،�هوی ــالی�آگاه ــی،�اعت ــط�اجتماع رواب
در�آنــان��می�شــود��جــدا�از�اثر�هــای�گردشــگری�در�مقیــاس�بین�المللــی�
ــتی،� ــح�و�دوس ــترش�صل ــا،�گس ــوی�تمدن�ه ــل،�گفتگ ــی�مل ــورت�نزدیک به�ص
توســعه�گردشــگری�در�مقیــاس�شــهری�و�منطقــه�ای�نیــز،�دارای�آثــار�مشــابه�در�
ســطح�ملــی�و�داخلــی�اســت��در�گردش�هــای�درون�شــهری،�مراکــز�تاریخــی�و�
فرهنگی،کانون�هــای�فعالیــت�اجتماعــی،�ویژگی�هــای�اجتماعــات�محلــی�مــورد�
ــه�شــهروندان�نســبت� ــرد�و�باعــث�افزایــش�آشــنایی�و�عالق ــرار�می�گی توجــه�ق
بــه�شــهر�و�همشــهریان�خــود��می�شــود��ســفر�های�برون�شــهری�نیــز،�از�طریــق�
ایجــاد�ارتبــاط�عمیق�تــر�میــان�اقــوام�و�ســاکنان�مختلــف�یــک�کشــور،�بــه�کاهــی�
ــالی� ــی�و�اعت ــش�همبســتگی�مل ــی�و�افزای ــات�قوم ــی،�اختالف ــای�سیاس تنش��ه
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ــی�و� ــعه�سیاس ــه�توس ــود�ب ــه�خ ــر�به�نوب ــن�ام ــردد��ای ــی�می�گ ــف�میهن عواط
گســترش�مشــارکت�اجتماعــی�در�برنامه�هــای�توســعه�اقتصــادی�و�اجتماعــی�در�
ســطح�ملــی،�منطقــه�ای�و�محلــی�)شــهری�و�روســتایی(�کمــک�می�کنــد��براســاس�
ــوان�یکــی�از� ــروزه�»گردشــگری�فرهنگــی«�به�عن ــه�ام ــن�مالحظه�هــا�اســت�ک ای
محور�هــای�توســعه�گردشــگری�پایــدار�مــورد�تأکیــد�و�تشــویق�نهاد�هــای�ملــی�

ــه�اســت� ــرار�گرفت ــی�ق و�بین�الملل
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روش های برنامه ریزی و مدیریت گردشگری شهری

مقدمه

ــام� ــداف�ع ــوا�و�اه ــه�محت ــه�ب ــا�توج ــگری،�ب ــت�گردش ــزی�و�مدیری برنامه�ری
ــکاری� ــه�هم ــه�ب ــود؛�ک ــوب��می�ش ــته�ای�محس ــی�میان�رش ــگری،�دانش گردش
رشــته�های�مختلــف�علمــی�و�بخش�هــای�مختلــف�مســؤول�توســعه�و�عمــران،�
ــاز� ــی�نی ــی�و�فرهنگ ــت�محیطی،�اجتماع ــادی،�زیس ــای�اقتص ــژه�بخش�ه به�وی
دارد��از�طــرف�دیگــر،�بــا�در�نظرگرفتــن�نیازهــا،�توان�هــا�و�شــرایط�گردشــگری�
ــگان� ــی�پای ــه�نوع ــت�ک ــور،�الزم�اس ــر�کش ــف�ه ــق�مختل ــی�و�مناط در�نواح
ــر� ــت�در�نظ ــزی�و�مدیری ــری،�برنامه�ری ــه�تصمیم�گی ــله�مراتب(�در�عرص )سلس
گرفتــه�شــود��بــا�توجــه�بــه�ایــن�مالحظــات،�در�ایــن�فصــل�ســعی��می�شــود�کــه�
برخــی�از�اصــول،�روش�هــا�و�فنــون�مربــوط�بــه�فراینــد�برنامه�ریــزی�و�مدیریــت�

گردشــگری،�بــا�تأکیــد�بــر�گردشــگری�شــهری،�بررســی�و�معرفــی�شــود�

پایگان�برنامه�ریزی�و�گردشگری
��فعالیت�هــای�گردشــگری�به�طــور�معمــول�در�ســطوح�مختلــف�مکانــی-�
فضایــی�صــورت�می�پذیــرد�کــه�هــم�از�نظــر�کارکــردی�و�هــم�از�دیــد�مدیریــت�
ــی،� ــق�تجــارب�جهان ــد��طب ــاط�تنگاتنــگ�دارن ــا�یکدیگــر�ارتب ــرداری�ب و��بهره�ب
مقیاس�هــای�برنامه�ریــزی�و�مدیریــت�گردشــگری،�طیــف�وســیعی�از�طرح�هــای�
کالن�ملــی�تــا�پروژه�هــای�خــاص�اجرایــی�را�در�بــر�می�گیــرد��طرح�هــای�
ــداف� ــه�اه ــد�ک ــردی«�دارن ــه�»راهب ــب�کشــورها�جنب ــه�ای،�در�اغل ــی�و�منطق مل
ــبتًا� ــی�نس ــک�دوره�زمان ــرای�ی ــگری�را�ب ــعه�گردش ــت�های�کالن�توس و�سیاس
بلندمــدت�)�10ســاله(�تعییــن�می�کنــد،�امــا�در�چارچــوب�ایــن�برنامه�هــای�کالن،�
ــر� ــر�و�کوچک�ت ــای�پایین�ت ــر،�در�مقیاس�ه ــای�دیگ ــا�و�برنامه�ه ــواع�طرح�ه ان
تهیــه�و�اجــرا��می�شــود؛�بنابرایــن�برنامه�ریــزی�و�مدیریــت�توســعه�گردشــگری�
شــهری،�بایــد�بــا�توجــه�بــه�وظایــف�و�اهــداف�توســعه�گردشــگری�در�ســطح�
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مختلــف�)از�کالن�تــا�خــرد(�تعریــف�و�تبییــن�گــردد��از�ایــن�نظــر�برنامه�ریــزی�
و�مدیریــت�در�عرصــه�گردشــگری�مســتلزم�رعایــت�چنــد�اصــل�اساســی�اســت�

اصول�پایه�در�تهیه�و�اجرای�طرح�های�توسعه�گردشگری
اقدام�های�انجام�شده�در�زمینه�توسعه�گردشگری�باید�هماهنگ�با�سیاست�های�ملی�)آموزش،� 	

اعتبارات،�خدمات�عمومی،��محیط�زیست�و�جز�آن(�باشد؛�
هر�نوع��بهره�برداری�از�زمین�و�منابع�محیطی�در�اشکال�مختلف�)گردشگری،�کشاورزی،� 	

صنعت�و�معدن(�باید�از�جهت�حفظ�منابع�مورد�نظارت�قرار�گیرد؛�
هر�طرح�جامع�گردشگری�باید�در�انطباق�با�طرح�های�توسعه�اقتصادی�کشور�و�سایر�طرح�های� 	

کالبدی�)کاربری�زمین(�در�مقیاس�ملی،�منطقه�ای�و�محلی�تهیه�و�اجرا�گردد؛�
هر�طرح�توسعه�گردشگری�باید�اولویت�های�سیاسی،�اجتماعی�و�اقتصادی�را�مدنظر�قرار� 	

دهد�
)F,�LawS�W�Bory,�199۸:4(

ــرای�این�کــه� ــه�نظــر�ســازمان�جهانــی�جهانگــردی،�برنامه�ریــزی�گردشــگری�ب ب
در�جهــان�واقعیــت�بــه�اجــرا�درآیــد،�بــه�دخالــت�و�عمــل�نهادهــا�و�مســؤوالن�
برنامه�ریــزی�محلــی،�ماننــد:�نهاد�هــای�اســتان�و�شهرســتان�و�در�ســطوح�بســیار�
ــزی�محلــی،�اهــداف�و� ــق�برنامه�ری ــر�شــهرداری�ها�نیــاز�دارد��از�طری پایین�ت
سیاســت�های�کالن،�در�انطبــاق�بــا�شــرایط�و�امکانــات�محلــی�بــه�مرحلــه�اجــرا�
در�می�آیــد��ازجملــه�سیاســت�های�مربــوط�بــه�کاربــری�زمیــن،�مقــررات��
نیاز�هــای� تأمیــن� ایجــاد�زیرســاخت�ها،� نحــوه�مشــارکت،�� محیط�زیســت،�
و� دقیق�تــر� به�صــورت� تبلیــغ� بازاریابــی،� محلــی،� و�ســاکنان� گردشــگران�
مشــخص�تر�معلــوم��می�شــود؛�بنابرایــن�برنامه�ریــزی�بــرای�توســعه�گردشــگری�
ــد� ــه�اجــرا�در�می�آی ــع�گردشــگری�ب ــای�جام ــی�از�طرح�ه در�چارچــوب�پایگان
کــه�در�آنهــا�ابعــاد�مختلــف�محیطــی،�اقتصــادی،�اجتماعــی،�فرهنگــی�و�کالبــدی،�
بــا�توجــه�بــه�مقیــاس�برنامه�ریــزی،�مــورد�مالحظــه�قــرار�می�گیــرد�و�
راه�حل�هــای�مناســب�پیشــنهاد�می�شــود��در"نمــودار�شــماره�5-1”�الگــوی�

ساده�پایگان�طرح�های�جامع�گردشگری�نشان�داده�شده�است�
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نمودار�شماره�1-5-�پایگان�طرح�های�جامع�گردشگری

)F��Lawson,�M��Bary,�1998:4(�

ــی�ـ� ــاد�مختلــف�مکان ــن�مفهــوم�وســیع�گردشــگری�و�ابع ــا�در�نظــر�گرفت ب
ــطح� ــار�س ــه�چه ــگری�را�ب ــزی�گردش ــطوح�برنامه�ری ــوان�س ــی�آن��می�ت فضای
تقســیم�کــرد�کــه�وظایــف�اصلــی�هــر�ســطح�در�جــدول�شــماره�5-2-�خالصــه�

شــده�اســت�
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جدول�شماره�2-5-�وظایف�اصلی�برنامه�ریزی�گردشگری�در�مقیاس�های�مختلف�

وظایف عمدهسطح برنامه ریزی

سطح�ملی
• تدوین�سیاست های کالن�محیطی،�اقتصادی�و�اجتماعی 	
• تأمین�بودجه،�تمهیدات�قانونی�و�آیین�نامه�ها 	
• سازمان�اداری،�نهادها�و�حفاظت�منابع 	

سطح�منطقه�ای
• راهبرد های توسعه 	
• نواحی�حفاظت�شده 	
• زیرساخت های منطقه ای 	
• حمل�ونقل�و�گردشگری	

سطح�محلی
• طرح های محلی�توسعه�و�تقسیم�اعتبارات 	
• اقدام های حفاظتی 	
• منطقه�بندی�کاربری�زمین،�تراکم�و�مقررات�توسعه 	
• هماهنگی�و�اجرای�سیاست�ها 	

پروژه
• ارزیابی�مالی�و�سازمان�سرمایه�گذاری 	
• تأمین�زمین،�تدارک�برنامه�ریزی�و�ساخت 	
• هماهنگی�توسعه�و�نیاز های عملیاتی�سطح�محلی�پروژه 	

)Lawso��M��Lary,�1998:163(�

�مقیاس�های�گردشگری�شهری
رشــد�روزافــزون�نیاز�هــای�گردشــگری�در�شــهرها،�از�یک�ســو�و�افزایــش�
ســریع�وســایل�ترابــری�عمومــی�و�خصوصــی�از�ســوی�دیگــر،�باعــث�گســترش�
بی�ســابقه��فعالیت�هــای�گردشــگری�و�افزایــش�ســفر�های�تفریحــی�درون�شــهری�
ــن�حــوزه� ــل�تعیی ــی�مث ــت�موضوع�های ــن�وضعی و�برون�شــهری�شــده�اســت��ای
نفــوذ�گردشــگاهی�شــهرها�و�پهنه�بنــدی�انــواع�گردشــگاه�های�حــوزه�شــهری�را�
مطــرح�ســاخته�اســت؛�کــه�چگونــه�برنامه�ریــزی�مدیریــت�گردشــگری�شــهری�

ــوط��می�شــود� ــه�آنهــا�مرب ب

تعیین�حوزه�نفوذ�گردشگاهی�شهری
ــهری،�در� ــگاهی�ش ــز�گردش ــی�و�مراک ــت�نواح ــزی�و�مدیری ــور�برنامه�ری به�منظ
ــگاه�های� ــردی�گردش ــعاع�کارک ــوذ�و�ش ــوزه�نف ــه�ح ــت�ک ــه�اول�الزم�اس درج
شــهری�بــه�نحــوی�مــورد�مالحظــه�قرارگیــرد�و�ابعــاد�و�حــدود�آن�باتوجــه�بــه�
ــردد�� ــوم�گ ــن�معل ــد�ممک ــهری،�در�ح ــت�ش ــزی�و�مدیری ــای�برنامه�ری نیاز�ه
ــاماندهی� ــزی�و�س ــور�برنامه�ری ــان،�به�منظ ــف�جه ــور�های�مختل ــروزه�در�کش ام
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بــرای� فنــون�مختلفــی� و� تفریحــی،�روش�هــای� و� فضا�هــای�گردشــگری�
ــهری� ــگاه�های�ش ــوذ�گردش ــوزه�نف ــن�ح ــی�و�تعیی ــعاع�دسترس ــری�ش اندازه�گی
بــه�کار�مــی�رود��ازجملــه�بــرای�محاســبه�همبســتگی�میــان�میــزان�جمعیــت�حوزه�
ــه� ــک�معادل ــگاهی،�از�ی ــز�گردش ــه�مراک ــواره�ب ــی�س ــه�دسترس ــهری�و�فاصل ش
ریاضــی�بــه�نــام�»فرمــول�راپــرت«�اســتفاده��می�شــود�کــه�بــه�قــرار�زیــر�اســت�

ــی،�75:1365(� )یخکش
معادله�محاسبه�شعاع�حوزه�نفوذ�گردشگاهی�شهرها

 4/1E  = A
A =�فاصله مناسب�

E =�جمعیت شهر یا منطقه�به��1000نفر

ــل� ــی�به�دلی ــده،�ول ــه�ش ــی�تهی ــهر�های�اروپای ــرای�ش ــول�ب ــن�فرم ــه�ای ــا�این�ک ب
ماهیــت� شــباهت� و� ماشــینی� وســایل�حمل�ونقــل� عــام� خصوصیت��هــای�
ــد� ــر�می�رس ــه�نظ ــان،�ب ــر�جه ــین�در�سراس ــردم�شهرنش ــی�م ــای�فراغت نیاز�ه
ــا�شــرایط�شــهر�های�ایــران�نیــز،� ــا�حــدود�زیــادی�ب کــه�اســاس�ایــن�فرمــول�ت
همخوانــی�دارد��تحوالتــی�کــه�در�دو�ســه�دهــه�اخیــر،�در�نتیجــه�افزایــش�وســایل�
ــده�ســفر�های�تفریحــی� ــد�فزاین ــژه�خــودروی�شــخصی�و�رون حمل�ونقــل،�به�وی
ــه�ظهــور�رســیده؛�حاکــی�از�گســترش�حــوزه�نفــوذ�گردشــگاه��های� ــران�ب در�ای
شــهری�و�تغییــر�عادت�هــای�تفرجــی�و�تفریحــی�مــردم�شهرنشــین�اســت��ایــن�
ــت� ــیار�اهمی ــهری�بس ــگری�ش ــت�گردش ــزی�و�مدیری ــر�برنامه�ری ــول�از�نظ تح
ــزرگ� ــه،�شــعاع�حــوزه�گردشــگاهی�برخــی�از�شــهر�های�ب ــوان�نمون دارد��به�عن
ــدول� ــج�آن�در�"ج ــه�نتای ــده�ک ــبه�ش ــول�“راپرت“محاس ــاس�فرم ــران،�براس ای

ــده�اســت� ــه�گردی شــماره��5–�3"�ارائ
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جدول�شماره�۳-�5-�شعاع�حوزه�نفوذ�گردشگاهی�در�برخی�از�شهر�های�ایران
براساس�فرمول�راپرت

شعاع حوزه گردشگاهیجمعیت 1375 )هزار نفر(نام شهرردیف

115 کیلومتر 6760تهران1

�61کیلومتر1900مشهد2

52/5 کیلوم�ت1400اصفهان3

47 کیلوم�ت1120شیراز4

39/7 کیلوم�ت805اهواز5

36/8 کیلوم�ت690کرمانشاه6

30 کیلوم�ت460رشت7

28/7 کیلوم�ت420همدان8

ــوان� ــهرها،��می�ت ــگاهی�ش ــوذ�گردش ــوزه�نف ــش�ح ــوم�و�نق ــه�مفه ــه�ب ــا�توج ب
تأمیــن� راســتای� در� گردشــگری� مدیریــت� و� برنامه�ریــزی� کــه� دریافــت�
ــی� ــر�و�اقدام�های ــی�جامع�ت ــه�نگرش ــهروندان،�ب ــی�ش ــی،�تفریح ــای�فراغت نیاز�ه
ــه� ــج�تهی ــر،�در�روال�رای ــال�حاض ــاز�دارد��در�ح ــیع�تر�نی ــای�وس در�مقیاس�ه
ــارز� ــور�ب ــود�به�ط ــن�کمب ــهری،�ای ــران�ش ــعه�و�عم ــای�توس ــرای�طرح�ه و�اج
ــی�و� ــا�ارزش�فراغت ــع�ب ــیاری�از�مناب ــل�بس ــن�دلی ــه�همی ــود،�ب ــاهده�می�ش مش
ــل� ــار�مث ــی�و�زیانب ــوارض�منف ــواع�ع ــا�ان ــا�ب ــهرها�و��حومه�ه ــی�در�ش تفریح

ــت� ــده�اس ــه�رو�ش ــفتگی�روب ــارض�و�آش ــم،�تع ــب،�تراک تخری

پهنه�بندی�و�رده�بندی�گردشگاه�های�شهری
ــف� ــای�مختل ــه�در�فضا�ه ــت�ک ــی�اس ــده�و�متنوع ــی�پیچی ــگری�فعالیت گردش
درون�شــهری،�حاشــیه�شــهری�و�برون�شــهری�تحقــق�پیــدا�می�کنــد��همچنیــن�از�
ــف،�اشــکال�گوناگــون� ــای�مختل ــف�در�فضا�ه ــای�مختل ــواع��فعالیت�ه ــد�ان پیون
ــدی�و� ــدم�طبقه�بن ــه�در�صــورت�ع ــد�ک ــود�می�آی ــه�وج ــگاه�ب ــردش�و�گردش گ
مرزبنــدی،��می�توانــد�بــا�انــواع�مزاحمــت،�تراکــم،�تداخــل�و�ناهماهنگــی�روبه�رو�
گــردد؛�بنابرایــن�اســتفاده�تفرجــی�از�محیــط�به�نوعــی�انتظــام�و�پایــگان�فضایــی�
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ــگاه�های� ــدی�گردش ــدی�و�طبقه�بن ــر�پهنه�بن ــام�ب ــن�انتظ ــاس�ای ــاز�دارد��اس نی
شــهری�اســتوار�اســت؛�کــه�الزمــه�هــر�نــوع�برنامه�ریــزی�و�مدیریــت�محســوب��

می�شــود��
گردشــگاه�ها�و�فضا�هــای�تفریحــی�را��می�تــوان�از�جهــات�مختلــف�مثــل�
نــوع�منابــع�)جنگلــی،�آبــی،�کوهســتانی�و���(�ســطح�تجهیــزات�)ســاده،�پیشــرفته�
ــی� ــی،�فرهنگ ــرد�)ورزش ــوع�عملک ــترده(،�ن ــز،�گس ــش�)متمرک ــوع�پراکن و���(�ن
و���(�تقســیم�کــرد،�امــا�بــرای�پهنه�بنــدی�گردشــگاه�های�شــهری،�از�نظــر�
ــاخص�ها�و� ــای�از�ش ــه�مجموع�ه ــا،�الزم�اســت�ک ــرد�آنه ــاس�عملک ــوع�و�مقی ن
معیارهــا�در�نظــر�گرفتــه�شــود��در�“جــدول�شــماره�5-4”�شــاخص�های�عمــده�

ــت�� ــده�اس ــی�ش ــهری�معرف ــگاه�های�ش ــدی�گردش طبقه�بن

جدول�شماره�4-5-�شاخص�های�طبقه�بندی�گردشگاه�های�شهری

وضع�جغرافیایی،�اقلیمی،�منابع�طبیعی،�نواحی�حساسالف�-�معیار�های�محیطی

وسعت،�فاصله،�شبکه�دسترسی،�تسهیالت���ب�-�معیار�های�کالبدی

سابقه�تاریخی،�گروه�های�استفاده�کننده،�میزان�و�نوع�استفاده����پ�-�معیار�های�اجتماعی

تقسیمات�اداری،�نوع��بهره�برداری،�نحوه�مدیریت����ت�-�معیار�های�اداری

پهنه�بنــدی�و�رده�بنــدی�گردشــگاه�های�شــهری،�اهــرم�بســیار�مؤثــری�در�ایجــاد�
پایــگان�و�حفــظ�هماهنگــی�میــان�فضاهــا�و��فعالیت�هــای�مختلــف�و�حفاظــت�
ــی� ــی،�یک ــات�دسترس ــه�و�امکان ــود��فاصل ــوب��می�ش ــا�محس ــت�آنه و�مدیری
از�مهم�تریــن�شــاخص�هایی�اســت�کــه�نقــش�بســیار�مؤثــری�در�عملکــرد�
گردشــگاه�ها�و�نــوع�اســتفاده�از�آنهــا�ایفــا�می�کنــد��در�واقــع�انگیــزه�و�تصمیــم�
ــان�الزم� ــه�گردشــگاه�ها�و�مــدت�زم ــع�فاصل ــادی�تاب ــا�حــدود�زی گردشــگران�ت
ــف� ــور�های�مختل ــل،�در�کش ــن�دلی ــه�همی ــت��ب ــا�اس ــه�آنه ــی�ب ــرای�دسترس ب
جهــان،�مطالعــات�زیــادی�در�زمینــه�تدویــن�معیار�هــای�دسترســی�و�طبقه�بنــدی�
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ــدی� ــه�طبقه�بن ــوان�ب ــه��می�ت ــت��ازجمل ــده�اس ــا�ش ــاس�آنه ــگاه�ها�براس گردش
ــاره� ــهری�اش ــگری�ش ــرج�و�گردش ــزی�تف ــگامان�برنامه�ری ــون«�از�پیش »کالوس
ــزان� ــی�و�می ــاس�دسترس ــت�مقی ــهری�را�از�جه ــگاه�های�ش ــه�گردش ــرد�ک ک
ــی�و� ــه�ســه�دســته؛�یعنــی�گردشــگاه�های�نزدیــک،�میان ــا�ســکونتگاه�ب ــه�ب فاصل
برون�شــهری�تقســیم�کــرده�اســت��بــا�توجــه�بــه�مجموعــه�نــکات�و�مالحظــات�
ــزی�و� ــر�در�برنامه�ری ــاخص�های�مؤث ــن�ش ــا�در�نظرگرفت ــوان�ب ــده،�می�ت ــاد�ش ی
مدیریــت�گردشــگری�شــهری،�مثــل�شــعاع�دسترســی،�نــوع�وســیله�دسترســی،�
نــوع�عملکــرد�و�نــوع�تســهیالت�موردنیــاز،�تمــام�گردشــگاه�های�شــهری�را�بــه�

ســه�حــوزه�کالبــدی�فضایــی�تقســیم�کــرد�

رده�بندی�گردشگاه�های�شهری�از�نظر�حوزه�فضایی�و�کارکردی�
1-�گردشگاه�های�درون�شهری�

2-�گردشگاه�های�حاشیه�شهری�
3-��گردشگاه�های�برون�شهری�)حومه�ای(�

ــی�را� ــع�تفریح ــش�مناب ــتقرار�و�پراکن ــوه�اس ــرف،�نح ــدی،�از�یک�ط ــن�رده�بن ای
ــی� ــهروندان�و�چگونگ ــف�ش ــای�مختل ــو،�نیاز�ه ــر�س ــد�و�از�دیگ ــان�می�ده نش
ــن� ــر�ای ــازد��ب ــخص�می�س ــوم�و�مش ــون�معل ــات�گوناگ ــا�را�از�جه ــن�آنه تأمی
ــگران�و� ــی�گردش ــی�و�فصل ــره،�هفتگ ــای�روزم ــه�نیاز�ه ــه�ب ــا�توج ــاس�و�ب اس
بــا�توجــه�بــه�نظــام�تعطیــالت�و�مرخصــی�و�نیــز�بــا�در�نظــر�گرفتــن�امکانــات�
ــی� ــی،�عملکــردی�و�مدیریت ــگان�فضای ــوان�پای ــتفاده��می�ت ــوع�اس دسترســی�و�ن
بــرای�گردشــگاه�های�شــهری�را�تعریــف�کــرد��در�"جــدول�شــماره��5–�

ــت� ــده�اس ــه�ش ــه�ارائ ــور�خالص ــگان�به�ط ــن�پای ــی�ای ــخصات�اصل 5"مش
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جدول�شماره�5-5-�رده�بندی�گردشگاه�های�شهری�از�نظر�مقیاس�دسترسی�و�نوع�عملکرد

شاخص ها

حوزه
وسعت و نوعمقیاس دسترسی ها

وسیله عمده

دسترسی

کارکردهای

اصلی
تسهیالت موردنیازمدت تفرج

حوزه�
گردشگاهی�
درون شهری

شعاع�دسترسی:�
تا��10کیلومتر

زمان�دسترسی:�
تا��30دقیقه

محدود
متمرکز

انسان�ساخت

سفر�پیاده
دوچرخه�و�

موتور
وسایل�
عمومی
وسایل�
شخصی

پیاده�روی
استراحت

دیدار�و�گفتگو
بازی�کودکان
بازی�شطرنج

چند�ساعت

فضای�سبز�و�باز
خدمات�اولیه

زمین�بازی�کودکان
وسایل�شطرنج

حوزه�
گردشگاهی�
حاشیه�ا�ی

شعاع�دسترسی:�
�10تا��20کیلومتر
زمان�دسترسی:�
�30تا��120دقیقه

وسیع
متمرکز�-�
گسترده
طبیعی�و�
انسان�ساخت

دوچرخه�و�
موتور
وسایل�
عمومی
وسایل�
شخصی

راهپیمایی
ورزش�و�بازی
پیک�نیک
گشت�وگذار

یک�روزه

شبکه�دسترسی
تسهیالت�ورزشی
فضای�بازی�و�

تفریح
فضای�پیک�نیک

حوزه�
گردشگاهی�
حومه�ای

شعاع�دسترسی:�
�20تا��۸0
کیلومتر

زمان�دسترسی:�
�90تا��1۸0دقیقه

خیلی�وسیع
متمرکز�–�
گسترده
طبیعی�–�
نیمه�طبیعی

وسایل�
شخصی
وسایل�
عمومی

طبیعت�گردی
سیاحت�و�
زیارت

ورزش�و�شکار
آموزش�و�
پژوهش

یک�روزه�و�
بیشتر

شبکه�دسترسی
تسهیالت�اقامتی
منابع�متنوع
خدمات�رفاهی
خدمات�ایمنی

مأخذ:�جواد�مهدیزاده،�استنتاج�و�استخراج�از�منابع�مختلف�

عوامل�مؤثر�در�برنامه�ریزی�و�مدیریت�گردشگری�
�فعالیت�های�گردشگری،�بر�سه�رکن�اصلی�استوار�است؛�

الف�-�منابع�و�جاذبه�های�گردشگری؛
ب�-�وضعیت�کمی�و�کیفی�گردشگران؛�
پ�-�تسهیالت�و�تجهیزات�گردشگری؛

ــتلزم� ــگری�مس ــت�گردش ــری�و�مدیری ــزی،�آینده�نگ ــه�برنامه�ری ــن�هرگون بنابرای
ــوع� ــگران�و�ن ــواع�گردش ــداد�و�ان ــا،�تع ــع�و�جاذبه�ه ــف�مناب ــی�کم�وکی بررس
تســهیالت�و�تجهیــزات�موردنیــاز�آنهــا�اســت��مباحــث�اصلــی�مربــوط�بــه�هــر�

ــرد� ــرار�می�گی ــورد�بررســی�ق ــه�اختصــار،�م ــل،�ب ــن�عوام ــک�از�ای ی
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منابع�و�جاذبه�های�گردشگری�
نیاز�هــای�فراغتــی�و�تفریحــی�انســان�بســیار�متنــوع�و�گســترده�اســت�و�بــر�همین�
اســاس�منابــع�و�جاذبه�هــای�گردشــگری�و�تفّرجــی�نیــز�بســیار�متنــوع�و�متعــدد�
ــود،� ــتگاه�خ ــت�و�خاس ــر�ماهی ــگری�از�نظ ــای�گردش ــع�و�جاذبه�ه ــت��مناب اس
ــع�طبیعــی،�نیمه�طبیعــی�و�انسانســاخت� ــی�مناب ــی؛�یعن ــع�اصل ــوع�منب ــر�ســه�ن ب
اســتوار�اســت��از�دیــد�برنامه�ریــزی�و�مدیریــت�توســعه�گردشــگری�الزم�اســت؛�

ــرد� ــرار�گی ــع�و�جاذبه�هــا�مــورد�طبقه�بنــدی�ق کــه�مجموعــه�ایــن�مناب
ایــن�کار�کمــک�می�کنــد�کــه�انــواع�منابــع�بــا�توجــه�بــه�نیازهــا،�ظرفیت�پذیــری،�
نــوع�تســهیالت�و�تجهیــزات�الزم،�نحــوه�ی�حفاظــت�و�غیــره�مــورد��بهره�بــرداری�
بهینــه�قــرار�گیــرد��بــه�همیــن�منظــور�در�"جــدول�شــماره�5-6"�نوعــی�رده�بندی�
ــده� ــه�ش ــگری�ارائ ــای�گردش ــع�و�جاذبه�ه ــواع�مناب ــردی�از�ان ــی�و�کارب عموم

ست� ا
جدول�شماره�6-5-�طبقه�بندی�عمومی�منابع�و�جاذبه�های�گردشگری�

امکانات  بهره بردارینوع منبع و جاذبهردیف

منابع�و�جاذبه�های�طبیعی1
• کوه�ها،�دره�ها،�قله�ها،�غارها	
• جنگل�ها،�باغ�ها،�مزارع،�دشت�ها،�مراتع	
• حیات�وحش،�صید�و�شکار	
• چشم�اندازها�و�مناظر�ارزشمند	

منابع�و�جاذبه�های�اجتماعی�و�2
فرهنگی

• شیوه�های�زندگی�سنتی،�غذا�های�محلی	
• زیارتگاه�ها،�مراسم�و�آیین�های�مذهبی�و�بومی	
• معماری،�موسیقی،�هنر�های�بومی�	
• یادمان�های�تاریخی،�اجتماعی،�فرهنگی	

منابع�و�جاذبه�های�علمی�و�3
پژوهشی

• آثار�تاریخی،�میراث�فرهنگی،�باستان�شناسی	
• شناخت�جغرافیا،�اقلیم،��محیط�زیست	
• مطالعه�سنگ�ها،�گیاهان،�جانوران	
• مطالعه�پدیده�های�نادر�طبیعی�و�نجوم	

منابع�و�جاذبه�های�ورزشی�-�4
تفریحی

• کوه�نوردی،�راهپیمایی،�اسکی	
• پیک�نیک،�پیاده�روی،�سوارکاری	
• انواع�ورزش�های�آبی،�میدانی،�فضایی	
• انواع�بازی�های�جمعی،�سرگرمی	

جاذبه�های�تجاری�و�خرید�گردشی5
• مراکز�خرید�و�گردش	
• بازار�های�سنتی،�مکاره	
• تولیدات�محلی،��صنایع�دستی	

سایر�جاذبه�های�ویژه6
• آب�های�معدنی،�مراکز�درمانی�طبیعی	
• نمایشگاه�ها،�جشنواره�ها	
• مراسم�مهم�مذهبی�و�ملی	

مأخذ:�جواد�مهدیزاده�استنتاج�و�استخراج�از�منابع�مختلف�
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کمّیت�و�کیفیت�گردشگران
�یکــی�از�ارکان�اصلــی�برنامه�ریــزی�و�مدیریــت�گردشــگری�تعییــن�و�تشــخیص�
میــزان�تقاضــای�ســفر�و�گردشــگری�در�حــال�و�آینــده�اســت��ایــن�کار،�مســتلزم�
بــرآورد�کمیــت�و�تعــداد�گردشــگران�و�نیازمنــد�تشــخیص�ترکیــب�اجتماعــی�و�
ــورد� ــری�در�م ــای�تصمیم�گی ــواع�طیــف�گردشــگران�مختلــف�اســت؛�کــه�مبن ان
چگونگــی�توســعه�و�تجهیــز�تســهیالت�و�خدمــات�بــرای�تأمیــن�نیاز�هــای�آنهــا�
ــه�دلیــل�ماهیــت�پیچیــده�و�چندبعــدی� قــرار�می�گیــرد��تقاضــای�گردشــگری،�ب
ــزی� ــوع�برنامه�ری ــر�ن ــه�در�ه ــی�اســت�ک ــای�مختلف ــل�و�متغیر�ه ــع�عوام آن،�تاب
و�مدیریــت�بــرای�توســعه�گردشــگری�می�بایــد�مــورد�مطالعــه�و�ارزیابــی�قــرار�
ــزان�تقاضــای� ــر�در�می ــل�مؤث ــن�عوام ــرد��در�“جــدول�شــماره�5-7”�مهم�تری گی

گردشــگری�معرفــی�شــده�اســت�
جدول�شماره�7-5-�عوامل�مؤثر�در�میزان�تقاضای�گردشگری�

شاخص های عمدهنوع عوامل

نحوه�رشد�و�توزیع�جمعیت،�حرکات�جمعیت،�ساختار�جمعیت�و����عوامل�جمعیتی

میزان�اشتغال�و�بیکاری،�رونق�و�رکود،�نظام�تعطیالت�و�مرخصیعوامل�اقتصادی

تغییر�کاربری�ها،�قیمت�اراضی،�نحوه�توسعه�شهر�و�شهرک�ها،�وسایل�حمل�ونقلعوامل�شهری

میزان�منابع�طبیعی،�میزان�آلودگی�ها،�میزان�فضای�سبز�و�بازعوامل�محیطی

گرایش�های�اجتماعی،�آگاهی�عمومی،�مالکیت�اتومبیل،�میزان�سوادعوامل�اجتماعی
مأخذ:�جواد�مهدیزاده�استنتاج�و�تدوین�براساس�منابع�مختلف

روش�های�مختلف�پیش�بینی�در�توسعه�گردشگری�
زمانــی،�شــاخص�های� دوره� اقتصادســنجی،�� کّمــی:� الــف–�روش�هــای�

جمعیتــی�و�اقتصــادی�
ــتقیم�و� ــنجی�مس ــگران،�نظرس ــنجی�از�گردش ــی:�نظرس ــای�کیف ب–�روش�ه

ــان ــتقیم�از�کارشناس غیرمس
پ–�روش�های�ترکیبی:�استفاده�توأم�از�روش�های�کّمی�و�کیفی�
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ــده�و� ــدی�پیچی ــگری،�فرآین ــعه�گردش ــا�در�توس ــی�تقاض ــال�پیش�بین در�هرح
ــا�ناکامــی�طرح�هــا�و�برنامه�هــا� ــت�ی ــری�در�موقعی حســاس�اســت�و�نقــش�مؤث
ــی�و� ــای�علم ــام�روش�ه ــن�از�تم ــد�ممک ــه�درح ــد�ک ــن�می�طلب دارد�و�بنابرای

ــود� ــتفاده�ش ــه�اس ــن�زمین ــی�در�ای ــات�مدیریت ــی�و�امکان ــارب�کارشناس تج

کیفیت�ترکیب�و�انواع�گردشگران
گردشــگران�طیــف�بســیار�وســیعی�را�تشــکیل�میدهنــد�کــه�بــا�توجــه�بــه�وضــع�
ســن،�جنســیت،�شــغل،�میــزان�تحصیــالت،�پایگاه�هــای�اجتماعــی،�نحــوه�نگرش�
ــتند�و� ــی�هس ــی�و�تفریح ــف�فراغت ــای�مختل ــا�و�نیاز�ه ــره�دارای�انگیزه�ه و�غی
بــه�تناســب�فضاهــا�و��فعالیت�هــای�متفــاوت�روی�می�آورنــد؛�بنابرایــن�در�
ــر� ــل�مؤث ــه�عوام ــت؛�ک ــگری�الزم�اس ــعه�گردش ــت�توس ــزی�و�مدیری برنامه�ری
ــن�نیاز�هــای�مختلــف�آنهــا�مــورد�توجــه�و� ــار�گردشــگران�و�نحــوه�تأمی در�رفت
ــر�در� ــل�مؤث ــن�عوام ــماره�5–8"�مهم�تری ــرد��در�"جــدول�ش ــرار�گی ــه�ق مالحظ

رفتــار�گردشــگران�معرفــی�شــده�اســت�
جدول�شماره�8-�5-�عوامل�مؤثر�در�رفتار�گردشگران

شاخص های عمدهنوع عوامل

سن،�جنس،�تأهل،�تحصیل،�وضع�جسمی�وعوامل�شخصی

شغل،�میزان�ثروت�و�درآمد،�مالکیت�اتومبیل�و���عوامل�اقتصادی

نحوه�نگرش،�میزان�وقت�آزاد،�آگاهی�اجتماعی،�فرهنگ�فراغتی�و���عوامل�اجتماعی

کیفیت�گردشگاه�ها،�امکانات�و�دسترسی�ها،�تسهیالت،�نحوه�مدیریت ...عوامل�کالبدی-�فضایی
مأخذ:�جواد�مهدیزاده،�استنتاج�و�تدوین�براساس�منابع�مختلف

به�منظــور�شناســایی�و�طبقه�بنــدی�نیاز�هــای�گوناگــون�طیــف�گردشــگران�
ــاخص� ــه�ش ــرد��س ــتفاده�ک ــف�اس ــاخص�های�مختل ــوان�از�ش ــف،�می�ت مختل
ــت� ــگری�از�اهمی ــعه�گردش ــت�توس ــزی�و�مدیری ــر�برنامه�ری ــه�از�نظ ــده�ک عم
بیشــتری�برخوردارنــد،�عبــارت�اســت�از:�شــکل�مشــارکت�در�گردشــگری،�نــوع�
فعالیــت�عمــده�گردشــگری�و�جایــگاه�آنهــا�در�گروه�هــای�مختلــف�اجتماعــی�
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الف – رده بندی گردشگران از نظر شکل مشارکت گردشگری
ــارکت�در�� ــکل�مش ــر�ش ــگران�را�از�نظ ــار�گردش ــوان�رفت ــی��می�ت ــور�کل به�ط
ــی،� ــردی،�خانوادگ ــي:�ف ــده،�یعن ــوع�عم ــار�ن ــه�چه ــگری�ب ــای�گردش فعالیته
دوســتانه�و�دســته�جمعی�تقســیم�کــرد��هریــک�از�ایــن�اشــکال�دارای�ویژگی�هایی�
اســت�کــه�بــه�امکانــات،�تســهیالت�و�مدیریــت�خــاص�نیــاز�دارد��در�"جــدول�
ــی� ــگری،�معرف ــارکت�در�گردش ــکال�مش ــده�اش ــای�عم ــماره�5–9"�ویژگی�ه ش

گردیــده�اســت�
جدول�شماره�9-5-�ویژگی�های�اشکال�مشارکت�در�گردشگری

ویژگی ها و نیاز های عمده گردشگرینوع مشارکت

فردی
• �فعالیت�های�فردی�	
• آزادی�عمل�و�تحرک�	
• تسهیالت�ساده�و�محدود	

خانوادگی
• �فعالیت�های�جمعی�و�خانوادگی	
• تنوع�رفتار�های�سنی�و�جنسی	
• تسهیالت�و�تجهیزات�کافی�و�مناسب	
• نیاز�به�ایمنی�و�سالمت�محیط	

دوستانه
• فعالیت�جمعی�و�صمیمانه	
• تجانس�ستی�و�گروهی	
• تسهیالت�نسبتًا�ساده�و�محدود	

دسته�جمعی

• تور�های�دسته�جمعی	
• اردو�های�دانش�آموزی�و�دانشجویی	
• اردو�های�کارگری�و�کارمندی�	
• اردو�های�ورزشی	
• تسهیالت�وسیع�و�گسترده	

مأخذ:�جواد�مهدیزاده،�استنتاج�و�تدوین�براساس�منابع�مختلف�

ــه� ــا�توج ــاس�کالن�و�ب ــگری،�در�مقی ــای�گردش ــه�نیاز�ه ــه�مجموع ــه�ب ــا�توج ب
ــه�روند�هــای�گردشــگری�در�جهــان�می�تــوان�گفــت:�اشــکال�غالــب�و�عمــده� ب
ــه� ــت�ک ــته�جمعی؛�اس ــگری�خانوادگــی�و�دس ــورت�گردش ــگری�به�ص گردش

ــرار�دارد� ــت�ق ــا�در�اولوی ــرای�آنه ــات�و�تســهیالت�ب ــن�امکان ــن�تأمی بنابرای
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ب – رده بندی گردشگران از نظر نوع فعالیت

گردشــگران،�به�طــور�کلــی،�ازنظــر�انگیــزه،�نــوع�و�عالیــق�و�نــوع��فعالیت�هــا،�بــه�
گروه�هــای�مختلــف�تقســیم�می�شــوند�و�بــه��فعالیت�هــای�مختلــف�گردشــگری�
روی�می�آورنــد�بدیهــی�اســت،��فعالیت�هــای�گردشــگران�معمــوالً�آمیختــه�ای�از��
فعالیت�هــای�مختلــف�اســت؛�کــه�نمی�تــوان�به�آســانی�آنهــا�را�از�یکدیگــر�جــدا�
ــگری� ــعه�پایدار�گردش ــت�توس ــزی�و�مدیری ــت�برنامه�ری ــن�از�جه ــرد؛�بنابرای ک
ــه�نحــوی،� )حفاظــت�منابــع�و�اعتــالی�کیفیــت�گردشــگری(�الزم�اســت؛�کــه�ب
گردشــگران�را�از�نظــر�نــوع�فعالیــت�غالــب�مــورد�شناســایی�و�دســته�بندی�قــرار�
داد��ایــن�کار�کمــک�می�کنــد�کــه�سیاســت�های�توســعه�گردشــگری�در�راســتای�
ــن� ــرای�تأمی ــهیالت�الزم�ب ــات�و�تس ــردد�و�امکان ــت�گ ــوب�هدای ــداف�مطل اه
ــه�همیــن�دلیــل�در� نیاز�هــای�گردشــگران�مختلــف،�پیش�بینــی�و�ایجــاد�شــود��ب
"جــدول�شــماره�5–10"�انــواع�گردشــگران�بــا�توجــه�بــه��فعالیت�هــای�غالــب�

ــده�اند� ــته�بندی�ش ــان،�دس آن
جدول�شماره�10-5-�طبقه�بندی�گردشگران�از�نظر�نوع�فعالیت

 فعالیت های غالبنوع گردشگرانردیف

بازدید�و�شناخت�منابع�و�پدیده�های�طبیعیگردشگران�طبیعت1

دیدار�سرزمین�های�و�مردمان�مختلفگردشگران�سیاحتی2

دیدار�و�زیارت�مراکز�و�اماکن�مقدسگردشگران�زیارتی3

آشنایی�با�آثار�هنری،�معماری،�فرهنگیگردشگران�فرهنگی4

پژوهش�در�تاریخ،�جغرافیا،�زبان،�مردمشناسیگردشگران�علمی�و�پژوهشی5

مشارکت�در��فعالیت�های�ورزشی،�مسابقاتگردشگران�ورزشی6

شرکت�در�نمایشگاه�ها،کنگره�ها،�مراکز�خریدگردشگران�شغلی�و�تجاری7

جستجوی�لذت،�خوش�باشیگردشگران�خوش�گذران۸

خطرجویی،�مشارکت�در�حوادث�خطیرگردشگران�ماجراجو9
مأخذ:�جواد�مهدیزاده،�استخراج�و�تدوین�براساس�منابع�مختلف
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پ – رده بندی گردشگران از دید نوع و پایگاه گروه اجتماعی�
یکــی�از�شــاخص�های�ســودمند�بــرای�دســته�بندی�و�شناســایی�نیاز�هــای�
ــان�درجامعــه�اســت؛� گردشــگران�مختلــف�در�نظرگرفتــن�موقعیــت�گروهــی�آن
کــه�خــود�برآینــدی�از�مجموعــه�ی�عوامــل�شــخصی�و�اجتماعــی�)دوره�زندگــی،�
ــک�از� ــر�ی ــی�رود��در�ه ــمار�م ــه�ش ــز�آن(�ب ــمانی�و�ج ــع�جس ــیت،�وض جنس
ــا� ــراد�انســانی�دارای�ویژگی�ه ــا�کهنســالی(�اف ــی�ت ــی�)از�کودک ــای�زندگ دوره�ه
و�نیاز�هــای�خاصــی�هســتند�کــه�از�نظــر�فراغتــی�و�گردشــگری�دارای�اهمیــت�
بســیاری�اســت��عــالوه�بــر�اینهــا�برخــی�از�گروه�هــای�خــاص�اجتماعــی،�مثــل�
معلــوالن،�دارای�شــرایط�و�نیاز�هــای�ویــژه�ای�هســتند�کــه�بایــد�در�برنامه�ریــزی�
و�مدیریــت�توســعه�گردشــگری�به�طــور�خــاص�مــورد�توجــه�قــرار�گیرنــد��در�
ــروه� ــگاه�گ ــوع�و�پای ــدی�گردشــگران�از�نظــر�ن "جــدول�شــماره�5–11"�رده�بن

اجتماعــی�آنــان،�ارائــه�شــده�اســت�
جدول�شماره�11-5-�رده�بندی�گردشگران�از�نظر�نوع�و�پایگاه�گروه�اجتماعی

ویژگی ها و نیاز های عمده فراغتی و تفریحیگروه اجتماعیردیف

نیاز�به�مواظبت،�بازی،�رؤیاپردازی،�کشف�محیطکودکان�و�نوجوانان1

ورزش،�دوستی،�ماجراجویی،کسب�تجربه،�خالقیتجوانان2

عالیق�خانوادگی،�مسؤولیت�فرزندان،�تجدیدقوا�و�سالمتیمیانساالن3

نیاز�به�استراحت�و�آرامش،�تجدید�خاطره،�دیدار�نزدیکانکهنساالن4

وظایف�مادری،�عواطف�زنانه،��فعالیت�های�ویژهزنان5

محدودیت�های�جسمانی،�نیاز�های�ویژه�روانی،�اجتماعی�و�کالبدیمعلوالن6

�تسهیالت�و�تجهیزات�گردشگری
ــه�نحــوه�تأمیــن�و�ســازمان� رکــن�ســوم�برنامه�ریــزی�و�مدیریــت�گردشــگری�ب
دادن�تســهیالت�و�تجهیــزات�گردشــگری�مربــوط��می�شــود؛�کــه�نقشــی�اساســی�
ــای� ــک�از��فعالیت�ه ــر�ی ــد��ه ــا�می�کن ــگری�ایف ــت�گردش ــت�و�کیفی در�کمیّ
گردشــگری�بــه�وجــود�ســطح�معینــی�از�تســهیالت�و�تجهیــزات�مناســب�وابســته�
ــد� ــدا�نمی�کن ــا�فعالیــت�گردشــگری�تحقــق�پی ــن�آنهــا�ب ــدون�تأمی اســت؛�کــه�ب
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ــزان� ــود��می ــا��می�ش ــع�و�جاذبه�ه ــب�مناب ــاندن�و�تخری ــث�آســیب�رس ــا�باع و�ی
تســهیالت�و�تجهیــزات�گردشــگری�بســته�بــه�نــوع�فعالیــت�و�گردشــگاه�فــرق�
می�کنــد��معمــوالً�گردشــگاه�ها�را�از�نظــر�نــوع�و�میــزان�ســطح�تجهیــز�بــه�ســه�

ــد: ــیم�می�کنن ــروه�تقس گ

انواع�گردشگاه�ها�از�نظر�سطح�تجهیز
�الف�–�گردشگاه�های�طبیعی:�با�حداقل�تسهیالت�و�تجهیزات�پایه؛�
ب�–�گردشگاه�های�نیمه�طبیعی:�با�تسهیالت�و�تجهیزات�متوسط؛�

پ�–�گردشگاه�های�انسان�ساخت:�با�تسهیالت�و�تجهیزات�پیشرفته�
ــی�و� ــزات�خدمات ــه�تســهیالت�و�تجهی در�حــوزه�گردشــگری�شــهری�بیشــتر�ب
ــواع� ــی،�ان ــای�ورزش ــی،�مجتمع�ه ــز�فرهنگ ــد�مراک ــم؛�مانن ــاز�داری ــرفته�نی پیش

ــده�� ــز�ش ــبز�تجهی ــای�س ــا،�فضا�ه موزه�ه
یکــی�از�تســهیالت�بســیار�مهــم�گردشــگری�شــهری�کــه�امــروزه�مــورد�توجــه�
ــای�تفرجــی�و�تفریحــی� ــواع�پارك�ه ــه�اســت؛�ایجــاد�ان ــرار�گرفت و�بیشــتری�ق
ــی� ــط،�زیبای ــا�هدف�هــای�چندمنظــوره�)بهســازی�و�حفاظــت�محی ــه�ب اســت�ک
مناظــر،�توســعه�تفریــح�و�فراغــت�و�غیــره(؛�ابــزار�بســیار�مناســبی�بــرای�توســعه�
ــا�توجــه�بــه�تجــارب�جدیــد�جهــان،�در�"جــدول� گردشــگری�پایــدار�اســت��ب

ــی�شــده�اســت� ــای�تفرجــی�و�تفریحــی�معرف ــواع�پارك�ه شــماره�5–12”�ان
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جدول�شماره�5-12-�انواع�پارک�های�فراغتی�و�تفریحی�نوع�پارک��

مشخصات�عمدهنوع�پارک

پارک�های�شگفت�انگیز
• باغ�ها�و�پارک�های�تاریخی�و�پرجاذبه	
• پارک�های�حادثهای�)تونل�وحشت،�بازی�های�برقی(	
• پارک�های�نمایشی�استخر�های�دلفین�و�فک،�شعبده�بازی(	
• پارک�های�نمایشگاهی�)بازار�های�مکاره،�نمایشگاه�غذاها(	

پارک�های�موضوعی
• پارک�های�کودکان�)فضا�های�افسانه�ای،�دیسنی�لند(	
• شهر�های�مینیاتوری�و�خیالی	
• پارک�های�علمی،�دنیای�آینده،�تجهیزات�فضایی	
• پارک�های�فرهنگ�روستایی،�عشایری	

پارک�های�طبیعی
• پارک�های�جنگلی�و�کوهستانی	
• پارک�های�حیات�وحش	
• پارک�های�گل�و�گیاه	

•پارک�های�آبی پارک�های�ساحلی�و�جزیرهای	
• پارک�های�پیرامون�چشمه�ها،�مرداب�ها،�آبشارها	

•پارک�های�تفریحی�و�ورزشی پارک�های�بازی�و�سرگرمی	
• پارک�های�ورزشی�و�فعالیت�در�فضای�باز	

مأخذ:�جواد�مهدیزاده،�برداشت�و�استخراج�از�منابع�مختلف

سیاست�های�کالن�در�مدیریت�گردشگری
�در�چارچــوب�مبانــی�و�اصــول�توســعه�پایدار�گردشــگری،�امــروزه�سیاســت�ها�و�
تدابیــر�مختلفــی�بــرای�مدیریــت�حفــظ�منابــع�و�کنتــرل�گردشــگری�و�جلوگیــری�
از�بــروز�عــوارض�منفــی،�ابــداع�و�رایــج�شــده�اســت��ایــن�سیاســت�ها�و�تدابیــر�
ــر�خــرد«�تقســیم�� ــرکالن«�و�»تدابی ــی�»تدابی ــروه�وســیع؛�یعن ــه�دو�گ ــی�ب مدیریت

می�شــود�

سیاست�ها�و�روش�های�کالن�مدیریت�گردشگری

الف-�پژوهش�مستمر�در�زمینه�ارزیابی�اثرات�زیست�محیطی�

ــه�در� ــت؛�ک ــگری�الزم�اس ــای�گردش ــف��فعالیت�ه ــار�مختل ــه�آث ــه�ب ــا�توج ب
ــرات�حاصــل�از�� ــه،�اث ــزی�و�توســعه�گردشــگری�در�یــک�ناحی ــد�برنامه�ری فرآین
ــن� ــوند��از�ای ــی�ش ــور�مســتمر�پژوهــش�و�ارزیاب ــای�گردشــگری�به�ط فعالیت�ه
طریــق�مدیریــت�گردشــگری�قــادر�خواهــد�بــود�کــه�اثــرات�مثبــت�توســعه�را�
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مــورد�حمایــت�قــرار�دهــد�و�از�بــروز�عــوارض�منفــی�جلوگیــری�کنــد��یکــی�
ــه�سیاســت،�»توســعه�تدریجــی�و� ــه�توســل�ب ــن�زمین ــر�در�ای از�روش�هــای�مؤث
ــزی�و� ــل�برنامه�ری ــک�از�مراح ــد�در�هری ــکان�می�ده ــه�ام ــت�ک ــه�گام«�1اس گام�ب
ــعه� ــرای�توس ــب�ب ــتانه�های�مناس ــود�و�آس ــی�نم ــا�را�ارزیاب ــر�اقدام�ه ــرا،�اث اج

بعــدی�را�تعییــن�کــرد�

ب-�تشویق�گردشگری�آرام�و�سبز�

منظــور�از�ایــن�سیاســت،�حفــظ�تســهیالت�موجــود�گردشــگری�و�جلوگیــری�از�
ایجــاد�تســهیالت�و�تجهیــزات�ســنگین�و�تغییــر�طبیعــت�ناحیــه�اســت��اقدام�های�
ــی�در� ــای�جنگل ــد�ســبز�و�پارك�ه ــه�شــامل�توســعه�کمربن ــن�زمین ــی�در�ای عمل
پیرامــون�شــهرها�و�ســاماندهی�اراضــی�کشــاورزی�و�نواحــی�روســتایی�حومــه�اي�

به�منظــور�تشــویق��فعالیت�هــای�گردشــگری�طبیعــی�و�فرهنگــی�اســت�

پ-�توزیع�مراکز�و�تسهیالت�گردشگری

�یکــی�از�راه�هــای�جلوگیــری�از�تراکــم�و�ازدحــام�در�مناطــق�گردشــگری،�ایجــاد�
مراکــز�و�تســهیالت�تفریحــی�در�نقــاط�مختلــف�شــهر�و�حومه�و�تأمین�دسترســی�
و�پیوســتگی�میــان�آنهــا�به�منظــور�پراکنــدن�گردشــگران�در�محدوده�هــای�
ــف�گردشــگر�اســت؛� ــای�مختل ــت�و�ســلیقه�گروه�ه ــن�رضای وســیع�تر�و�تأمی

ت-�ایجاد�گردشگاه�های�حائل�

در�نواحــی�و�مناطــق�حســاس�و�آســیب�پذیر��می�تــوان�بــا�تجهیــز�یــک�گردشــگاه�
عمومــی�بــا�مدیریــت�قــوی�و�جلــب�گردشــگران�بــه�آن،�از�نفــوذ�آنــان�بــه�ســایر�

نواحــی�بــا�ارزش�و�آســیب�رســاندن�بــه�آنهــا�جلوگیــری�کــرد؛�

1-- Incremental Development 
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ث�-�پهنه�بندی�نواحی�گردشگری

ــواع�� ــرای�ان از�طریــق�نظــام�»پهنه�بنــدی«�1می�تــوان�اراضــی�مجــاز�و�غیرمجــاز�ب
ــاد� ــا�ایج ــاًل�ب ــرد؛�مث ــک�ک ــم�تفکی ــح�را�از�ه ــگری�و�تفری ــای�گردش فعالیت�ه
ــه�گردشــگری� ــاز�و�حومــه�اي�را�ب کمربنــد�ســبز��می�تــوان�بخشــی�از�اراضــی�ب
و�تفریــح�اختصــاص�داد�و�از�اســتقرار�کاربری�هــای�ســکونتی،�صنعتــی�و�غیــره�
ــای� ــورد�آب�ه ــوان�در�م ــت�را�می�ت ــن�سیاس ــود��همی ــری�نم ــا�جلوگی در�آنه
ــره� ــای�قدیمــی�و�غی ــا،�نواحــی�تاریخــی،�بافت�ه ســاحلی،�حواشــی�رودخانه�ه

بــه�کار�گرفــت�

ج-�توسعه�تسهیالت�و�تجهیزات�گردشگری�و�تفریحی�در�پیرامون�شهر�
ــهرها،� ــه�ش ــه�حوم ــه�ب ــر�هفت ــفر�های�آخ ــزون�س ــد�روزاف ــه�رش ــه�ب ــا�توج ب
به�منظــور�جلوگیــری�از��بهره�بــرداری�بی�رویــه�از�منابــع�طبیعــی�و�میــراث�
فرهنگــی�شــهرها�الزم�اســت؛�کــه�تأسیســات�و�تجهیــزات�گردشــگری�و�تفریحی�

ــود� ــاد�ش ــب�ایج ــی�مناس ــزی�و�مکانیاب ــوب�برنامه�ری در�چارچ

تدابیر�و�فنون�خرد�مدیریت�گردشگری

�الف-�محدودکردن�میزان�ورود�به�گردشگاه�ها
ــن� ــگاه،�تعیی ــک�گردش ــت�ی ــرل�ظرفی ــرای�کنت ــدام�ب ــتین�اق ــاده�ترین�و�نخس س
حــد�معیــن�بــرای�ورود�افــراد�و�جلوگیــری�از�ورود�تعــداد�نفــرات�بیشــتر�اســت؛�

ب-�افزایش�قیمت�ورودی
ــش� ــدگان�کاه ــزان�دیدارکنن ــگاه�ها،�می ــه�گردش ــت�ورودی�ب ــش�قیم ــا�افزای ب
می�یابــد��البتــه�ایــن�سیاســت�بــا�اصــل�اســتفاده�همگانــی�از�منابــع�گردشــگری�
ــه�شــیو�ه�ای�ســنجیده�و� ــد�ب ــل�بای ــن�دلی ــه�همی ــرد�و�ب ــرار�می�گی ــارض�ق در�تع

ــرد؛� ــتفاده�ک ــادل�از�آن�اس متع

1- Zoning 
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پ-�نگهبانی�و�راهنمایی
یکــی�از�راه�هــای�مدیریــت�گردشــگاه،�اســتفاده�از�نگهبانــان�و�راهنمایانــی�اســت؛�
کــه�بــا�هدایــت�و�راهنمایــی�گردشــگران�از�تخریــب�منابــع�و�ایجــاد�ازدحــام�و�
ــه� ــات�گردشــگاه�ب ــه�از�امکان ــرای�اســتفاده�بهین ــد�و�ب ــری�می�کنن تراکــم�جلوگی

ــانند؛� ــاری�می�رس ــان�ی آن

ت-�تعیین�مسیر�های�حرکت

ایجــاد�یــک�شــبکه�پیــاده�در�گردشــگاه�اگرچــه�بــا�هزینــه�همــراه�اســت،�ولــی�
ــی� ــه�نواح ــان�ب ــوذ�آن ــری�از�ورود�و�نف ــگران�و�جلوگی ــت�گردش ــث�هدای باع
حســاس�و�پراکنــش�متناســب�آنهــا�در�ســطح�گردشــگاه�می�گــردد��البتــه�
برنامه�ریــزی�و�تجهیــز�پیاده�راه�هــا،�بایــد�بــه�نحــوی�صــورت�گیــرد�کــه�عــالوه�
ــرای�انتخــاب�و�آزادی�عمــل� ــت�را�ب ــن�محدودی ــع،�کمتری ــر�حفاظــت�از�مناب ب

ــه�وجــود�آورد� گردشــگران�ب

ث-�کنترل�نقاط�دسترسی

عــالوه�بــر�سیاســت�های�یــاد�شــده،�یکــی�از�راه�هــای�حفــظ�ظرفیــت�و�کنتــرل�
ــا� ــی�ب ــی�و�نواح ــای�تفریح ــژه�پارك�ه ــگاه�ها،�به�وی ــتفاده�از�گردش ــوه�اس نح
ارزش�تاریخــی،�محدودکــردن�راه�هــا�و�وســایل�دسترســی�)مثــل�محدودکــردن�
حرکــت�ســواره،�محدودکــردن�پارکینــگ،�اســتفاده�از�وســایل�حمل�ونقــل�ویــژه�

و�جــز�آن(�اســت�

ج-�تغییر�الگو�های�استفاده

در�برخــی�از�نواحــی�و�مراکــز�گردشــگری،�عــادات�و�الگو�هــای�رفتــاری�
ــی�و� ــط�طبیع ــای�محی ــع�و�ارزش�ه ــه�مناب ــه�ب ــی�اســت�ک ــگران�به�صورت گردش
فرهنگــی�صدمــه�میرســانند؛�مثــل�چیــدن�گل�هــا�و�گیاهــان،�تخریــب�تســهیالت،�
ــره�� ــار�تاریخــی�و�غی ــان،�دســتکاری�آث شکســتن�و�ســوزاندن�شــاخه�های�درخت
در�ایــن�مــوارد��می�تــوان�بــا�اتخــاذ�تدابیــر�مدیریتــی�جدیــد،��الگو�هــای�رفتــاری�

و�روش�هــای�اســتفاده�از�محیــط�را�اصــالح�کــرد�
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د-�حمایت�از�فرآیند�های�طبیعی�

ــا،�� ــه�آنه ــای�وارده�ب ــران�زیان�ه ــگری�و�جب ــع�گردش ــت�از�مناب ــرای�حفاظ ب
ــای� ــای�فرآیند�ه ــت�و�احی ــه�تقوی ــی�ب ــر�مدیریت ــق�اتخــاذ�تدابی ــوان�از�طری می�ت
از� جلوگیــری� حیات�وحــش،� پــرورش� گیاهــان،� رویــش� مثــل� طبیعــی�

ــرد�� ــدام�ک ــا�اق ــد�اینه ــیل�و�مانن ــوزی�و�س آتش�س
پایــش� از�سیاســت�ها�و�روش�هــای� "جــدول�شــماره�5–13”�بخشــی� در�
ظرفیت�پذیــری�گردشــگری،�به�طــور�خالصــه�دســته�بندی�و�معرفــی�شــده�

ــت� اس
جدول�شماره�1۳-5-�سیاست�ها�و�روش�های�پایش�ظرفیت�گردشگری

نوع اقداماتنوع سیاست

محدودکردن�
دسترسی

• جلوگیری�از�ورود�اتومبیل	
• محدودکردن�پارکینگ�	
• سهمیه�بندی�ورودی	
• باالبردن�مبلغ�ورودی	

محدودکردن�
تسهیالت

• منع�ایجاد�جاده�های�جدید	
• منع�ایجاد�اقامتگاه�ها�و�تسهیالت�جدید	
• محدودکردن�جواز�های�اجاره	

منطقه�بندی��
فعالیت�ها

• جدا�کردن��فعالیت�های�آرام�)پیاده�روی،�ماهیگیری�و�غیره(�از��فعالیت�های�پرتحرک�	
و�پر�سروصدا�)قایق�رانی�موتوری،�اسکی�آبی�و���(

• جدا�کردن�مناطق�حساس�از�مناطق�معمولی	

جدول�بندی�
زمانی

• محدودکردن�ساعت�فعالیت�در�شبانه�روز	
• محدودکردن�فعالیت�به�روز�های�خاص�هفته	
• محدودکردن�فعالیت�به�ماه�ها�و�فصل�های�خاص	

ایجاد�مراکز�
مشابه�و�جایگزین

• ساختن�راه�و�تسهیالت�جدید�در�نواحی�نزدیک	
• توسعه�و�تجهیز�مراکز�مختلف�به�طور�همزمان	
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پیشینه و زمینه گردشگری شهری در ایران

�تحوالت�فرهنگ�فراغت�و�گردشگری�در�ایران
ــی�و� ــخ�اجتماع ــق�در�تاری ــین�های�دراز�و�عمی ــه�پیش ــّرج،��اگرچ ــردش�و�تف گ
ــراه� ــی�هم ــته�و�دارد،�ول ــران�داش ــنتی�ای ــازی�س ــینی�و�شهرس ــگ�شهرنش فرهن
ــیوه�های� ــت�و�ش ــذران�فراغ ــای�گ ــیاری�از�الگو�ه ــد،�بس ــوالت�جدی ــا�تح ب
تفــّرج�و�تفریــح،�به�تدریــج�عــوض�شــده�اســت��در�دوره�قاجــار،�تحــت�تأثیــر�
ــر،�کافــه� فرهنــگ�اروپایــی،�نخســتین�عناصــر�تمــدن�جدیــد�مثــل:�ســینما،��تئات
و�رســتوران،��پــارك،��بلــوار�و�غیــره�بــه�شــهر�های�ایــران�راه�یافــت�و�در�نتیجــه�
ــین� ــردم�شهرنش ــرج�م ــت�و�تف ــذران�فراغ ــی�گ ــی�در�چگونگ ــای�نوین پدیده�ه
ــن�دوره،�نخســتین�پارك�هــا�و�کوشــک�های�شــهری� ــه�در�ای ظاهــر�شــد��ازجمل
بــا�الگــوی�اروپایــی،�در�پایتخــت�و�ســایر�شــهر�های�بــزرگ�کشــور�بــه�وجــود�
ــز� ــا�و�مراک ــکل�گیری�فضاه ــد�ش ــیع�در�فرآین ــری�وس ــرآغاز�تغیی ــه�س ــد؛�ک آم
ــا�و� ــن�پارك�ه ــه�ای ــود���البت ــوب�می�ش ــگری�محس ــی�و�گردش ــد�تفریح جدی
ــردم� ــه�م ــت�و�عام ــاص�داش ــراف�اختص ــان�و�اش ــات�اعی ــه�طبق ــک�ها،��ب کوش
از�دسترســی�بــه�آنهــا�محــروم�بودنــد��در�مقابــل،�عمــوم�شهرنشــینان�براســاس�
ــه� ــح�ب ــردش�و�تفری ــرای�گ ــوالً�ب ــه،�معم ــگ�دیرین ــوم�و�فرهن ــادات،�رس ع
ــد؛� ــهرها�روی�می�آوردن ــراف�ش ــزارع�اط ــا�و�م ــتان�ها،�باغ�ه ــا،�گورس زیارتگاه�ه
ــی� ــدن�صنعت ــری�عناصــر�تم ــینی�و�فراگی ــعه�شهرنش ــد�توس ــه�رون ــا�ادام ــا�ب ام
ــول� ــار�تح ــز،�دچ ــردم�نی ــوم�م ــح�عم ــردش�و�تفری ــیوه�های�گ ــران،�ش در�ای
ــا� ــراه�ب ــژه�هم ــد،�به�وی ــه�بع ــه��1300ب ــوی،�از�حــدود�ده ــد��در�دوره�پهل گردی
گســترش�نهاد�هــای�جدیــد�شــهری،�رواج�وســایل�حمل�ونقــل�ماشــینی،�ایجــاد�
ــه� ــهری،�ازجمل ــی�ش ــای�زندگ ــیاری�از�بنیاد�ه ــد،�بس ــای�جدی ــا�و�بنا�ه خیابان�ه
نحــوه�گــذران�فراغــت�و�تفــّرج�نیــز،�دچــار�تغییــر�و�تحــول�ســریع�گردیــد�کــه�

ــه�دارد�� ــان�ادام ــد�آن�همچن رون
ــّرج�و� ــه�تف ــن�در�زمین ــول�آفری ــل�تح ــن�عوام ــماره�6-�1مهم�تری ــدول�ش در��ج

ــت� ــده�اس ــی�ش ــور�خالصــه�معرف ــهری،�به�ط ــگری�ش گردش
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جدول�شماره�1-6-�عوامل�ایجاد�تحول�در�شیوه�گردشگری�شهری

اثرات�و�عوارضعامل�تغییر

1-�تغییر�روابط�روستاشهری
• ادغام�روستاها�در�شهر	
• اشغال�اراضی�طبیعی�و�کشاورزی�	
• دوری�از�طبیعت	

2-�رواج�وسایل�حمل�ونقل�ماشینی
• گسترش�حوزه�نفوذ�گردشگری	
• افزایش�سفر�های�تفریحی�برون�شهری�	
• توسعه�مراکز�و�فضا�های�تفریحی�برون�شهری�	

3-�افزایش�سریع�جمعیت�و��
ساخت�وسازهای�شهری

• افزایش�ازدحام�و�آلودگی�در�فضا�های�شهری�	
• کاهش�کمّیت�و�کیفیت�فضا�های�پیاده�	
• تخریب�بافت�های�تاریخی�و�مراکز�تدریجی�سنتی	

4-��پیدایش�فضا�های�جدید�گردشگری
• ایجاد�پارک�های�شهری�و�پارک�های�جنگلی	
• توسعه�ورزشگاه�های�عمومی�)تابستانی�و�زمستانی(	
• توسعه�مجتمع�های�فرهنگی�و�تفریحی�	
• توسعه�فضا�های�پیک�نیک�و�اردوگاه�	

مأخذ:�جواد�مهدیزاده،�استخراج�و�تدوین�از�منابع�مختلف�

ــال�ظهــور�تحــوالت�وســیع�و�عمیــق�در�چگونگــی�گــذران�فراغــت�در� ــه�دنب ب
ــد� ــول�چن ــژه�در�ط ــه�آن،��به�وی ــوط�ب ــای�مرب ــا�و�رفتار�ه ــر�نیازه ــهرها�و�تغیی ش
ــاماندهی�و� ــد�و�س ــای�جدی ــن�نیاز�ه ــه�ای ــخ�گویی�ب ــوع�پاس ــر،�موض ــه�اخی ده
مدیریــت�فضایــی�مراکــز�و�تســهیالت�گردشــگری،�بــه�یکــی�از�وظایــف�مهــم�
برنامه�ریــزی،�طراحــی�و�مدیریــت�شــهری�در�ســطح�کشــور�تبدیــل�شــده�اســت�

قوانین�و�تشکیالت�توسعه�گردشگری�در�کشور�
ــت�چندبعــدی� ــه�ماهی ــت�توســعه�گردشــگری،�بناب ــزی�و�مدیری برنامه�ری
ــف� ــای�مختل ــا�و�بخش�ه ــف�و�مســؤولیت�های�نهاده ــا�وظای و�فرابخشــی�آن،�ب
کشــور�ســروکار�دارد��بــه�همیــن�دلیــل�آگاهــی�از�مقــررات�و�تشــکیالت�ذی�ربط�
ــن�بخــش� ــن�در�ای ــی�رود؛�بنابرای ــمار�م ــه�ش ــه،�کاری�ضــروری�ب ــن�زمین در�ای
برخــی�از�مباحــث�اصلــی�مربــوط�بــه�قوانیــن�و�مشــکالت�گردشــگری�کشــور،��
ــورد�بررســی� ــه�اختصــار�م ــگاه�گردشــگری�شــهری،��ب ــناخت�جای به�منظــور�ش

ــرد��� ــرار�می�گی ق

در�طــول�هفتــاد�ســال�گذشــته،��بنابــه�تحــّول�شــرایط�و�نیازهــا،�قوانیــن�و�مقررات�
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مختلفــی�در�مــورد�موضوع�هــای�مربــوط�بــه�منابــع�و��فعالیت�هــای�گردشــگری�
بــه�تصویــب�رســیده�و�ســازمان�های�متعــددی�در�جهــت�ســازماندهی�و�اجــرای�
آنهــا�تأســیس�شــده�اســت��به�طــور�خــاص�در�ســال��1313بــرای�نخســتین�بــار�
»اداره�امــور�جهانگــردی«�در�وزارت�کشــور�تأســیس�شــد�و�پــس�از�آن�به�تدریــج�
مجموعــه�ای�از�قوانیــن�و�ســازمان�های�دیگــر�بــه�وجــود�آمــد��ازجملــه�آخریــن�
آنهــا��می�تــوان�بــه�»قانــون�توســعه�صنعــت�ایرانگــردی�و�جهانگــردی«�)مصــوب�
1370(�اشــاره�کــرد��در�"جــدول�شــماره�6–2"�رونــد�تاریخی�تصویــب�قوانین�و�
شــکل�گیری�ســازمان�های�مرتبــط�بــا��فعالیت�هــای�گردشــگری�و�منابــع�مربــوط�

بــه�آن،�به�طــور�خالصــه�معرفــی�شــده�اســت�
جدول�شماره�6-2-�روند�تصویب�و�شکل�گیری�قوانین�و�نهاد�های�مرتبط�با�گردشگری�سال�1۳42

نوع اقداماتسال

تصویب�»قانون�حفظ�آثار�ملی«1309

تأسیس�»اداره�امور�جهانگردی«�در�وزارت�کشور1314

تأسیس�»شورای�عالی�جهانگردی«1320

تأسیس�»سازمان�جنگل�بانی�ایران«133۸

تصویب�»قانون�ملی�شدن�جنگل�ها�و�مراتع«1341

تأسیس�»سازمان�جلب�سیاحان«1342

تأسیس�»دفتر�جنگل�کاری�و�پارک�ها«�در�وزارت�منابع�طبیعی�1346

تأسیس�»کانون�شکار�ایران«1350

تأسیس�»سازمان�حفاظت��محیط�زیست�کشور«1352

تأسیس�»وزارت�اطالعات�و�جهانگردی«135۸

تأسیس�»سازمان�سیاحتی�و�مراکز�تفریحی«�)بنیاد�مستضعفان(135۸

تأسیس�»سازمان�میراث�فرهنگی�کشور«1364

تصویب�»قانون�اهداف�و�وظایف�وزارت�فرهنگ�و�ارشاد�اسالمی«1366

تصویب�»قانون�توسعه�صنعت�ایرانگردی�و�جهانگردی«1370
مأخذ:�جواد�مهدیزاده،�استخراج�و�تدوین�از�منابع�مختلف�
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ــود،� ــای�موج ــررات�و�نهاد�ه ــه��مق ــه�مجموع ــه�ب ــا�توج ــر،�ب ــال�حاض در�ح
ــگری� ــع�گردش ــت�از�مناب ــت�و�حفاظ ــعه،�مدیری ــزی،�توس ــؤولیت�برنامه�ری مس
ــف� ــای�مختل ــطوح�و�بخش�ه ــه�در�س ــت�ک ــی�اس ــای�مختلف ــده�نهاد�ه ــه�عه ب
ــی� ــروه�یعن ــه�گ ــه�س ــا�را�ب ــن�نهاده ــوان�ای ــی�می�ت ــور�کل ــد��به�ط ــت�دارن فعالی

ــرد� ــیم�ک ــا�تقس ــایر�نهاده ــهری�و�س ــای�ش ــوری،�نهاد�ه ــای�کش نهاد�ه

سازمان�ها�و�نهاد�های�مؤثر�در�توسعه�گردشگری
ــازمان� ــردی،��س ــردی�و�جهانگ ــازمان�ایرانگ ــوری: س ــای کش ــف- نهاد ه  ال
میــراث�فرهنگــی،�ســازمان�حفاظــت�محیط�زیســت،�ســازمان�تربیت�بدنــی،�
ــازی،�وزارت� ــرو،�وزارت�راه�و�شهرس ــع،�وزارت�نی ــا�و�مرات ــازمان�جنگل�ه س

ــاورزی�و���� کش
ــازمان� ــل�س ــته�مث ــه�های�وابس ــهرداری�ها�و�مؤسس ــهری:�ش ــای ش ب- نهاد ه
پارك�هــا�و�فضــای�ســبز،�معاونــت�اجتماعــی�و�فرهنگــی،�ســازمان�حمل�ونقــل�

و����
ــاد� ــه�بنی ــز�تفریحــی�)وابســته�ب ــیاحتی�و�مراک ــا:�ســازمان�س ــایر نهاده پ- س

ــی�و���� ــش�خصوص ــی�بخ ــز�تفریح ــه�ها�و�مراک ــتضعفان(،�مؤسس مس
ــی�در� ــای�اساس ــی�از�راهبرد�ه ــود،�یک ــای�موج ــن�و�نهاد�ه ــه�قوانی ــه�ب باتوج
ــی� ــای�عمل ــن�راهکار�ه ــهری،�یافت ــگری�ش ــت�گردش ــعه�و�مدیری ــه�توس زمین
بــرای�بهره�گیــری�درســت�از�ایــن�امکانــات�و�ایجــاد�همــکاری�و�هماهنگــی�در�
ــور� ــا�ام ــه�نحــوی�ب ــان�وظایــف�و�اهــداف�نهاد�هــای�مختلفــی�اســت؛�کــه�ب می
ــت� ــه�تقوی ــم�ب ــن�مه ــه�ای ــتیابی�ب ــد��دس ــاط�دارن ــگری�ارتب ــه�گردش ــوط�ب مرب
نهاد�هــای�مدیریــت�شــهری،�از�یک�طــرف�و�تقویــت�طرح�هــای�توســعه�و�

ــاز�دارد� ــران�شــهری،�از�طــرف�دیگــر،�نی عم

طرح ها و سیاست های کالن توسعه گردشگری 
ــه� ــدود�ده ــی،�از�ح ــد�جهان ــده�جدی ــک�پدی ــوان�ی ــم«�به�عن ــوم�»توریس مفه
ــد� ــا�تأکی ــی،�ب ــادی�و�اجتماع ــت�اقتص ــک�فعالی ــورت�ی ــران�به�ص �1310در�ای
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ــور� ــا�به�ط ــت�آنه ــه�وضعی ــاماندهی�ب ــی«�و�س ــگران�خارج ــب�»گردش ــر�جل ب
عملــی�و�رســمی،�مــورد�توجــه�قــرار�گرفــت��تأســیس�»اداره�امــور�جهانگــردی�
ــیاحان«��در� ــب�س ــازمان�جل ــیس�س ــال�1314(�و�تأس ــور�)در�س در�وزارت�کش
ســال�1342،��به�طــور�عمــده�معطــوف�بــه�جــذب�گردشــگران�خارجــی�و�تأمیــن�
نیاز�هــای�آنــان�بــوده�و�چنــدان�توجهــی�بــه�گردشــگری�داخلــی�و�برنامه�ریــزی�
ــه� ــا�توجــه�ب ــن،�ســازمان�جلــب�ســیاحان�ب ــا�وجــود�ای ــرای�آن�نداشــته�اند��ب ب
ــه�رشــد�گردشــگری�در�کشــور،�اقدام�هــای�وســیعی�را� شــرایط�و�نیاز�هــای�روب
ــوزش،� ــزی،�توســعه�تســهیالت،�آم ــی،�برنامه�ری ــف�مطالعات ــای�مختل در�زمینه�ه
ــعه� ــه�ســهم�خــود�در�توس ــه�ب ــت�گردشــگری�انجــام�داد؛�ک ــات�و�مدیری تبلیغ
ــر� ــور�مؤث ــهر�های�کش ــگری�در�ش ــگ�گردش ــی�و�رواج�فرهن ــگری�داخل گردش
ــه� ــیاحان�ک ــب�س ــازمان�جل ــای�س ــن�اقدام�ه ــه�مهم�تری ــت��ازجمل ــوده�اس ب
ــت،�� ــرده�اس ــک�ک ــی�کم ــگری�داخل ــت�گردش ــزی�و�مدیری ــد�برنامه�ری ــه�رش ب

ــرد: ــاره�ک ــر�اش ــای�زی ــه�محور�ه ــوان�ب می�ت

انجام�مطالعات�و�تهیه�طرح�های�توسعه�گردشگری�
ــه�طــرح�جامــع�جهانگــردی�کشــور�و�چندیــن�طــرح�گردشــگری� ــه�تهی ازجمل
ویــژه�بــرای�کرانه�هــای�دریــای�خــزر،�کالردشــت،�کرنــد،�ســرعین�و�الریجــان،�

جزایــر�کیــش�و�مینــو�و�ســد�لتیــان؛�

توسعه�تسهیالت�اقامتی�و�پذیرایی
ــای� ــهرها،�اردوگاه�ه ــرا�در�ش ــداث��63مهمانس ــد،�اح ــای�جدی ــاد�هتل�ه �ایج
ــی،� ــوس،�بندرانزل ــدان،�چال ــیراز،�زاه ــز،�ش ــاس،�تبری ــردی�در�بندرعب جهانگ

ــه�و����؛� ــان،�ارومی اصفه
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آموزش�و�تبلیغات�گردشگری
ــی� ــه�مدرســه�عال ــل�آن�ب �تأســیس�مرکــز�آمــوزش�خدمــات�جهانگــردی�)تبدی
ــا،� ــا،�جزوه�ه ــن�کتاب�ه ــار�اولی ــف�و�انتش ــال�1353(،�تألی ــردی�در�س جهانگ
ــگری� ــای�گردش ــی�جاذبه�ه ــه�معرف ــوط�ب ــه�های�مرب ــتر�و�نقش ــا،�پوس راهنم
بــرای�مناطــق�و�شــهر�های�مختلــف�کشــور�و�نیــز�تهیــه�چندیــن�فیلــم�توریســتی�
)دیبایــی،1371:��فصــل�هفتــم(��شــاید�بــه�تــوان�گفــت�کــه�نخســتین�اقــدام�مهــم�
ــه�»طــرح� ــه�تهی ــرای�توســعه�گردشــگری�در�کشــور،�ب ــزی�ب ــه�برنامه�ری در�زمین
جامــع�توســعه�جهانگــردی�در�ایــران«�)1352(�مربــوط��می�شــود�کــه�بــا�کمــک�
یکــی�از�مؤسســه�های�بــا�تجربــه�اروپایــی�تدویــن�و�ارائــه�گردیــد��ایــن�طــرح،�
اگرچــه�بنابــه�علــل�مختلــف،�بــه�مرحلــه�اجــرا�درنیامــد،�ولــی�به�رغــم�شــرایط�
ــگری� ــه�گردش ــعه�همهجانب ــم�توس ــاد�مه ــی�از�ابع ــود،�برخ ــان�خ ــاعد�زم نامس
مثــل�تلفیــق�گردشــگری�داخلــی�و�خارجــی�و�تأمیــن�رفــاه�و�عدالــت�اجتماعــی�
ــا�و� ــی�نظره ــه�برخ ــا�ک ــت��از�آنج ــرار�داده�اس ــد�ق ــه�و�تأکی ــورد�توج را�م
ــه�و� ــل�مطالع ــه،�قاب ــس�از�گذشــت�ســه�ده ــوز�پ ــن�طــرح،�هن پیشــنهاد�های�ای
اســتفاده�اســت،�در�لــوح�زیــر�چکیــده�ای�از�نــکات�مهــم�آن�کــه�بــه�برنامه�ریــزی�

ــردد: ــه�می�گ ــود،�ارائ ــوط��می�ش ــی�مرب ــگری�داخل ــت�گردش و�مدیری
ر د
�

جایگاه�گردشگری�داخلی�در�طرح�توسعه�جهانگردی�در�ایران�)1352(�
الف-�سیاست�های�توسعه�گردشگری�داخلی

1-��فراهم�آوردن�تسهیالت�برای�زوار�و�مسافران�کسب�وکاری
2-�تأمین�تسهیالت�برای�سفرهای�داخلی�در�حال�و�آینده
3-�ایجاد�گردشگاه�های�متنوع�و�مجهز�در�شهرهای�بزرگ�

ب-�سیاست�های�توسعه�گردشگری�محلی
1-توسعه�گردشگاه�های�برون�شهری�برای�تأمین�نیازهای�روزافزون�محلی

2-تهیه�و�اجرای�انواع�طرح�های�توسعه�گردشگری�برای�نواحی�و�مراکز�خاص�
پ-�سیاست�های�مدیریت�گردشگری�داخلی

�1-�لزوم�توسعه�هماهنگ�گردشگری�داخلی�و�خارجی
2-�ایجاد�هماهنگی�میان�نهادهای�مختلف�مثل�سازمان�جهانگردی،�وزارت�مسکن�و�

شهرسازی،�وزارت�کشاورزی،�منابع�طبیعی�و�����
سازمان�برنامه،�طرح�جامع�توسعه�جهانگردی�در�ایران،�1352
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ســال�های�پــس�از�انقــالب�اســالمی،�اگرچــه�بــه�دلیــل�شــرایط�خــاص�سیاســی�
ــه� ــا�وقف ــه�گردشــگری�خارجــی�ب ــوط�ب ــای�مرب ــد��فعالیت�ه ــی،�رون و�اجتماع
جــدی�روبــه�رو�شــد،�ولــی�در�عیــن�حــال�همــراه�بــا�تغییــر�دیدگاه�هــا�و�رشــد�
ــرورت� ــزرگ،�ض ــهر�های�ب ــژه�در�ش ــردم،��به�وی ــی�م ــای�فراغت ــزون�نیاز�ه روزاف
توجــه�بــه�توســعه�ســیاحت�و�زیــارت�در�داخــل�کشــور،�بیــش�از�پیــش�مطــرح�
گردیــد��در�ســال�های�اول�انقــالب�اســالمی�مســؤولیت�اداره�مؤسســه�های�
گردشــگری�کشــور�در�اختیــار�دو�ســازمان�جداگانــه�یعنــی�»ســازمان�ایرانگــردی�
ــتضعفان�و� ــاد�مس ــی�بنی ــز�تفریح ــیاحتی�و�مراک ــازمان�س ــردی«�و�»س و�جهانگ
ــل� ــه�دلی ــالب،�ب ــه�اول�انق ــال�های�ده ــه�در�س ــت��البت ــرار�گرف ــازان«�ق جانب
پاشــیدگی�اوضــاع�سیاســی�و�اقتصــادی�کشــور�و�شــرایط�جنــگ�تحمیلــی�عراق،�
جــز�برخــی�تغییر�هــای�قانونــی،��اقــدام�مؤثــری�در�زمینــه�برنامه�ریــزی�و�مدیریــت�
توســعه�گردشــگری�در�کشــور�انجــام�نگرفــت��ازجملــه�در�جریــان�تصویــب�و�
ــه�اول�و�دوم(�سیاســت�های� ــی�کشــور�)برنام ــعه�عمران ــای�توس اجــرای�طرح�ه
ــوده� ــز�نب ــال�و�موفقیت�آمی ــدان�فع ــگری�چن ــعه�گردش ــه�توس ــوط�ب کالن�مرب

است��
امــا�در�ســال��1370بــا�تصویــب�»قانــون�توســعه�صنعــت�ایرانگــردی�و�
جهانگــردی«�)مصــوب�1370/7/14(�گام�مؤثــری�در�جهــت�ایجــاد�پیش�نیاز�هــای�
ــرای�توســعه�گردشــگری�به�ویــژه�گردشــگری�داخلــی�برداشــته�شــد�� قانونــی�ب
در�ایــن�قانــون�عــالوه�بــر�تأســیس�»شــورای�عالــی�ایرانگــردی�و�جهانگــردی«�
ــکاری� ــه�هم ــگری�ازجمل ــعه�گردش ــهیل�توس ــه�تس ــی�در�زمین ــررات�مختلف مق
ــهرداری�ها،� ــهری،�ش ــن�ش ــازمان�زمی ــل�س ــر�مث ــای�دیگ ــی�و�نهاد�ه ــام�بانک نظ
ســازمان�جنگل�هــا�و�مراتــع�کشــور�و�دیگــر�ســازمان�های�ذی�ربــط،�بــه�تصویــب�

رســیده�اســت�
ــور«�)1379- ــی�کش ــی�و�فرهنگ ــعه�اقتصــادی،�اجتماع ــوم�توس ــه�س �در�»برنام
ــی� ــی�و�فرهنگ ــای�فراغت ــن�نیاز�ه ــگری�و�تأمی ــعه�گردش ــوع�توس 1383(�موض
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ــن� ــت��در�ای ــرار�گرف ــتورکار�ق ــیع�تر�در�دس ــر�و�وس ــی�عمیق�ت ــردم،�به�صورت م
برنامــه،�در�بخش�هــای�مربــوط�بــه�ایرانگــردی�و�جهانگــردی،�فرهنــگ�و�هنــر�و�
ــراث�فرهنگــی،�اقدام�هــای� ــت�می ــی،�حفاظــت�محیط�زیســت�و�مدیری تربیت�بدن
جدیــدی�پیش�بینــی�شــده�اســت؛�کــه�نقطه�عطفــی�در�زمینــه�توســعه�گردشــگری�
پایــدار،�به�ویــژه�توســعه�گردشــگری�داخلــی�و�شــهری�بــه�شــمار�مــی�رود��طبــق�
بــرآورد�برنامــه�ســوم،�تعــداد�جهانگــردان�خارجــی�در�ایــران�در�ســال��1383بــه�
حــدود�چهــار�میلیــون�نفــر�خواهــد�رســید�و�هماهنــگ�بــا�آن�اقدام�هــای�وســیعی�
بــرای�توســعه�کّمــی�و�کیفــی�گردشــگری�داخلــی�)ایرانگــردی(�در�نظــر�گرفتــه�
ــه� ــی�برنام ــای�اجرای ــت�ها�و�راهکار�ه ــن�سیاس ــی�از�مهم�تری ــت��برخ ــده�اس ش
ــوح� ــا�آن،�در�ل ــط�ب ــای�مرتب ــگری�و��فعالیت�ه ــه�گردش ــعه،�در�زمین ــوم�توس س

زیــر�ارائــه�شــده�اســت:
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ــه�ســوم�توســعه،�انجــام�اقدام�هــای�مختلفــی� ــون�برنام ــا،�در�قان ــر�اینه عــالوه�ب
ــار� ــت�آث ــی،�حفاظ ــی،�تربیت�بدن ــات�فرهنگ ــود�خدم ــعه�و�بهب ــه�توس در�زمین
ــتقیم� ــتقیم�و�غیرمس ــور�مس ــه�به�ط ــت؛�ک ــده�اس ــی�ش ــره�پیش�بین تاریخــی�و�غی
ــد��در� ــک�می�کن ــهری�کم ــگری�ش ــعه�گردش ــت�توس ــزی�و�مدیری ــه�برنامه�ری ب
لــوح�زیــر�بــه�مهم�تریــن�مــواد�قانــون�ســوم�در�ایــن�زمینــه�اشــاره�شــده�اســت:

ــور�)1388–� ــی�کش ــی�و�فرهنگ ــادی،�اجتماع ــعه�اقتص ــارم�توس ــه�چه در�برنام
1384(�توســعه�گردشــگری�بیشــتر�در�رابطــه�بــا�میــراث�فرهنگــی�مطــرح�شــد�و�
دولــت�موظــف�گردیــد�کــه�در�مــورد�میــراث�فرهنگــی�کشــور�و�ارتقــاء�تــوان�
ــور� ــی�در�کش ــادالت�فرهنگ ــتغال�زایی�و�مب ــروت�و�اش ــد�ث ــگری،�تولی گردش

ــه�عمــل�آورد�� اقدامــات�اساســی�ب
طبــق�مــاده��114قانــون�برنامــه�چهــارم�توســعه�اقتصــادی�و�اجتماعــی�و�
فرهنگــی�کشــور�وظایــف�دولــت�در�زمینــه�توســعه�گردشــگری�بــه�شــرح�زیــر�

ــیده�اســت: ــب�رس ــه�تصوی ب
نکات�مهم�مفاد�ماده��114قانون�برنامه�چهارم�در�زمینه�توسعه�گردشگری
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ایجــاد�و�توســعه�موزه�هــای�پژوهشــی�-�تخصصــی�وابســته�بــه�دســتگاه�های� 	
اجرایی

به�منظــور�جلــب�مشــارکت�بخــش�خصوصــی�و�تعاونــی،�ســازمان�میــراث� 	
ــن� ــه�صــدور�مجــوز�تأمی فرهنگــی�و�گردشــگری�مجــاز�اســت؛�نســبت�ب
و�فعالیــت�موزه�هــای�خصوصــی�و�تخصصــی�و�مؤسســات�مشــاوره�
و�کارشناســی�مرتبــط�بــا�موضــوع��فعالیت�هــای�میــراث�فرهنگــی�����
ســایر� و� فرهنگــی���� تاریخــی-� محوطه�هــای� و� موزه�هــا� مؤسســات�

ــد���� ــدام�نمای ــی�اق ــراث�فرهنگ ــا�می ــط�ب ــی�مرتب ــات�خصوص مؤسس
ــت� 	 ــری�در�صنع ــش�رقابت�پذی ــی�و�افزای ــگاه�بخــش�غیردولت ــای�جای ارتق

گردشــگری؛�از�طریــق�اصــالح�قوانیــن�و�مقــررات�و�ارائــه�تســهیالت�الزم،�
تهیــه�ضوابــط�حمایتــی،�اداری�و�بانکــی�بــرای�مؤسســات�بخــش�غیردولتــی�
و�نیــز�جــذب�ســرمایه�گذاران�و�مشــارکت�تخصصــی�داخلــی�و�بین�المللــی�
و�بیمــه�بــرای�گردشــگران�خارجــی�و�ارائــه�آن�بــه�مجلس�شــورای�اســالمی�

بــرای�تصویــب
تکمیــل�نظــام�جامــع�آمــاری�گردشــگری�بــا�نظــارت�و�هدایــت�مرکــز�آمــار� 	

ایــران�به�منظــور�حفــظ�آثــار�و�فرهنــگ�ســنتی،�قومــی،�ایلــی�و�ملــی�و�ایجاد�
جاذبــه�بــرای�توســعه�صنعــت�گردشــگری�در�کشــور،�دولــت�موظف�اســت�
ــار�و�فرهنــگ�ایلــی�در�شهرســتان�ها�و� ــه�ایجــاد�مراکــز�حفــظ�آث نســبت�ب
ــای� ــز�و�اطراق�ه ــتی،�مراک ــده�توریس ــل�دهک ــور،�از�قبی ــتان�های�کش اس
تفرجگاهــی�ایلــی،�مــوزه�و�نمایشــگاه�اقــدام�نموده�و�بــا�پیش�بینــی�اعتبارات�
و�تســهیالت�الزم�در�قانــون�بودجــه�ســاالنه�اقــدام�نمایــد��مشــارکت�بخــش�
ــهیالت� ــای�تس ــات،�اعط ــن،�امکان ــذاری�زمی ــی�و�واگ ــی�و�خصوص دولت
�اســت� ــع� ــا�بالمان ــه�پروژه�ه ــرای�اجــرای�این�گون ــه�بخــش�خصوصــی�ب ب

ــّوب� ــگری�مص ــعه�گردش ــت�های�توس ــرای�سیاس ــری�و�اج ــتای�پیگی در�راس
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ــا� ــردی«�)1380(�ب ــردی�و�جهانگ ــعه�ایرانگ ــی�توس ــند�مل ــوم�»س ــه�س در�برنام
همــکاری�ســازمان�جهانــی�جهانگــردی�تهیــه�شــده�کــه�در�چارچــوب�آن�تهیــه�
و�اجــرای�طرح�هــای�توســعه�گردشــگری�در�مقیــاس�اســتان��های�کشــور،�مــورد�
تأکیــد�قــرار�گرفتــه�اســت��در�صــورت�تــداوم�ایــن�رونــد�و�انجــام�اقدام�هــای�
ــت� ــزی�و�مدیری ــه�برنامه�ری ــود�ک ــدوار�ب ــوان�امی ــه�می�ت ــن�زمین ــی�در�ای عمل
ــدا� ــی�اســتوارتر�در�کشــور�پی ــده،�پایه�های گردشــگری�شــهری�در�ســال�های�آین
ــی،� ــاس�محل ــگری�در�مقی ــای�گردش ــرای�پروژه�ه ــه�و�اج ــه�تهی ــد�و�زمین کن

ــردد� ــر�گ فراهم�ت
متأســفانه�تهیــه�و�اجــرای�ایــن�طــرح�مهــم،�ماننــد�بســیاری�طرح�هــای�دیگــر،�در�
عمــل�پیگیــری�نشــده�و�بالتکلیــف�مانــده�اســت��بررســی�انتقــادی�ایــن�طــرح�
نشــان�می�دهــد�کــه�دارای�اشــکاالت�اساســی�نظــری�و�مدیریتــی�اســت�و�دارای�

کارآمــدی�الزم�بــرای�اجــرا�در�ســطح�ملــی�نیســت�)قــادری،�76-51�:1383(�
ــور،� ــعه�کش ــارم�توس ــوم�و�چه ــه�س ــان�دو�برنام ــیاری�از�کارشناس ــر�بس ــه�نظ ب
ــعه� ــای�توس ــن�برنامه�ه ــری،�از�بهتری ــزی�و�جامع�نگ ــول�برنامه�ری ــر�اص از�نظ
ــد�� ــه�ش ــات�تهی ــرایط�دوره�اصالح ــه�در�ش ــت�ک ــوده�اس ــالب�ب ــد�از�انق بع
اگرچــه�بخشــی�از�اقدامــات�پیشــنهادی�برنامــه�ســوم�بــه�اجــرا�درآمــد،�ولــی�بــا�
ــرورزی«�)1391-1384(� ــت�مه ــدن�»دول ــت�اصالحــات�و�رویکارآم ــر�دول تغیی
ــارم�در� ــه�چه ــرد�و�اجــرای�برنام ــر�ک ــی�تغیی ــه�کل سیاســت�های�کالن�کشــور�ب
عمــل�بــه�فراموشــی�ســپرده�شــد��در�ایــن�دوره�بــا�انحــالل�ســازمان�مدیریــت�و�
ــود،�در� ــارب�خ ــه�تج ــا�هم ــور،�ب ــزی�کش ــام�برنامه�ری ــزی�)1386(�نظ برنامه�ری
ــد� ــده�و�کوتاه�مــدت�داد،�مانن ــه�اقدامــات�پراکن هــم�ریخــت�و�جــای�خــود�را�ب
هدفمنــد�کــردن�یارانه�هــا،�ســهام�عدالــت،�خصوصی�ســازی�شــرکت�های�
ــرایط� ــن�ش ــتانی��در�ای ــای�اس ــوه�پروژه�ه ــب�انب ــر�و�تصوی ــی،�مســکن�مه دولت
ــازده� موضــوع�گردشــگری�نیــز،�تغییــر�ماهیــت�داد�و�به�عنــوان�پروژه�هــای�زودب
و�درآمــدزا�بــرای�اقتصــاد�دولتــی�بــا�همــکاری�بخــش�خصوصــی�مطــرح�گردید��
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ــردی� ــا�رویک ــور�)1390-1394(�ب ــعه�کش ــم�توس ــه�پنج ــن�دوره�برنام در�همی
کامــاًل�متفــاوت�بــا�برنامه�هــای�پیشــین�تهیــه�گردیــد��در�ایــن�برنامــه�ســرفصل�
مســتقلی�بــرای�توســعه�گردشــگری�وجــود�نــدارد��از�ســوی�دیگــر�بــا�تشــدید�
مســایل�سیاســی�داخلــی�و�خارجــی�و�برقــراری�تحریم�هــای�بین�المللــی�جریــان�
توســعه�اقتصــادی�و�اجتماعــی�کشــور�بــا�بحــران�جــدی�روبــه�رو�گردیــد�کــه�تــا�
ــه� ــد«�)1392-�1400(�ادام ــر�و�امی ــت�تدبی ــدن�»دول ــد�و�رویکارآم ســال�های�بع

پیــدا�کــرد�
بــه�دنبــال�برنامــه�ناموفــق�پنجــم�توســعه،�برنامــه�ششــم�توســعه�کشــور�)1396-
1400(�نیــز�در�شــرایطی�بســیار�نامســاعد�و�به�صــورت�بســیار�عجوالنــه�و�
ناهماهنــگ�تهیــه�گردیــد�کــه�بــا�انتقــادات�بســیار�روبــه�رو�شــد�و�بــا�اصالحــات�
ــرایط� ــه�ش ــه�ب ــا�توج ــید��ب ــب�رس ــه�تصوی ــس�ب ــاری�در�مجل ــرات�اجب و�تغیی
ــای� ــه�معن ــه�ب ــعه�ن ــه�ششــم�توس ــه�برنام ــت�ک ــوان�گف ــور،��می�ت ــی�کش عموم
ــن� ــا�ای ــی�آن�وجــود�دارد��ب ــکان�اجــرای�حداقل ــه�ام ــه�اســت�و�ن واقعــی�برنام
حــال�از�مهم�تریــن�تحــوالت�برنامه�ریــزی�در�دولــت�یازدهــم�و�دوازدهــم�
ــل� ــزی«�)1393(�و�تبدی ــت�و�برنامه�ری ــازمان�مدیری ــاره�»س ــای�دوب ــد�از�احی بای
ــراث� ــه�»وزارت�می ــراث�فرهنگــی،��صنایع�دســتی�و�گردشــگری«�ب »ســازمان�می
فرهنگــی،��صنایع�دســتی�و�گردشــگری«�یــاد�کــرد�کــه�در�صــورت�عادی�شــدن�
ــه�اصــالح�روند�هــای�توســعه�گردشــگری�کمــک� ــد�ب شــرایط�کشــور،�می�توانن

کننــد��
ــای� ــی�از�بخش�ه ــور�)1396-1400(،�یک ــعه�کش ــم�توس ــه�شش ــون�برنام در�قان
ــه�موضــوع�»فرهنــگ،�هنــر�و�ورزش«�اختصــاص� بیســت�گانه�آن�)بخــش�17(�ب
ــه�توســعه� ــدام�مهــم�در�زمین ــاده��100ایــن�بخــش�دو�اق داده�شــده�اســت��در�م
ــه�آن�اشــاره�کــرد:� ــد�ب ــی�شــده�اســت�کــه�بای و�مدیریــت�گردشــگری�پیش�بین

ــراث�فرهنگــی،��صنایع�دســتی�و�گردشــگری�مکلــف�اســت� الــف-�ســازمان�می
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تــا�پایــان�ســال�اول�اجــرای�قانــون�برنامــه،�ســند�راهبــردی�توســعه�گردشــگری�
ــش� ــری�از�بخ ــتفاده�حداکث ــرد�اس ــا�رویک ــه�ب ــن�مربوط ــوب�قوانی را�در�چارچ

خصوصــی�جهــت�تصویــب�هیــأت�وزیــران�ارائــه�نمایــد��
ب-�دولــت�مکلــف�اســت�تــا�پایــان�ســال�اول�اجــرای�قانــون�برنامــه،�تمهیــدات�
و�اقدامــات�قانونــی�الزم�را�جهــت�مدیریــت�یکپارچــه�و�جامــع�میــراث�فرهنگی،��
ــم� ــاله�شش ــه�پنج�س ــون�برنام ــل�آورد�)قان ــه�عم ــگری�ب ــتی�و�گردش صنایع�دس

توســعه،�مصــوب�1395/12/14(��
ــرای�تحقــق�و� ــات�الزم�ب ــون�اقدام ــه�شــد،�تاکن ــه�گفت ــی�ک ــه�دالیل متأســفانه،�ب
اجــرای�ایــن�برنامه�هــا�صــورت�نگرفتــه�اســت�و�بایــد�امیــدوار�بــه�برنامه�هــا�و�

ــود�� ــده�ب ــال�های�آین س

طرح�مناطق�نمونه�گردشگری
یکــی�از�اقدامــات�دولــت�نهــم�و�دهــم�بــه�اجــرا�گذاشــتن�طــرح�مناطــق�نمونــه�
ــوده�اســت�� ــه�رو�ب ــا�چالش�هــا�و�انتقــادات�بســیار�روب گردشــگری�اســت�کــه�ب
آیین�نامــه��اجرایــی�»تشــکیل�و�اداره�مناطــق�نمونــه�گردشــگری«�در�ســال��1389
بــه�تصویــب�رســید�و�بــا�ســرعت�پروژه�هــای�زیــادی�از�ایــن�برنامــه�در�سراســر�
ــق� ــه��مناط ــن�آیین�نام ــاده��2ای ــب�م ــد��به�موج ــرا�درآم ــه�اج ــه�مرحل ــور�ب کش
نمونــه�گردشــگری�در�چهــار�ســطح�بین�المللــی،�ملــی،�اســتانی�و�محلــی�بــرای�
ــق� ــود��طب ــاد��می�ش ــی�ایج ــی�و�خارج ــگران�داخل ــه�گردش ــات�ب ــه�خدم ارائ
ــهرداری�ها،�وزارت� ــازی،�ش ــکن�و�شهرس ــه��وزارت�مس ــن�آیین�نام ــاده��6همی م
ــد�در� ــط�موظفن ــازمان�ها�ذی�رب ــا�و�س ــایر�وزارتخانه�ه ــاورزی�و�س ــاد�کش جه
ایــن�زمینــه�بــا�ســرمایه�گذاران�داخلــی�و�خارجــی�همــکاری�کننــد��بــرای�ایــن�
کار�مقــررات�گوناگونــی�بــرای�فراینــد�تهیــه،�تصویــب�و�اجــرای�مناطــق�نمونــه�
ــرمایه�گذاری�در� ــای�س ــارت�و�روش�ه ــت�و�نظ ــی�مدیری ــگری،�چگونگ گردش

نظــر�گرفتــه�شــده�اســت��
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به�موجــب�گــزارش�ســازمان�میــراث�فرهنگــی،��صنایع�دســتی�و�گردشــگری�تــا�
ســال��1389در�کل�کشــور�تعــداد��1165طــرح�منطقــه�گردشــگری�در�سراســر�
کشــور�بــه�تصویــب�هیــأت�وزیــران�رســید�کــه�تعــداد��347طــرح�آن�در�حــال�
ــالن،� ــدران،�گی ــد�مازن ــتان�هایی�مانن ــا�در�اس ــن�طرح�ه ــتر�ای ــود��بیش ــرا�ب اج
ــتان�های� ــه�اس ــق�ب ــا�متعل ــن�طرح�ه ــت�و�کمتری ــرار�داش ــارس�ق ــان�و�ف اصفه

ــود�)ســازمان�میــراث�فرهنگــی،�1389(�� ــی،�قــم�و�ایــالم�ب خراســان�جنوب
ــا�در� ــج�آنه ــا�و�نتای ــن�طرح�ه ــت�ای ــی�از�سرنوش ــای�دقیق ــفانه�گزارش�ه متأس
ــا� ــن�طرح�ه ــات�ای ــه�کلی ــد�ک ــان�می�ده ــی�نش ــی�های�کل ــت�نیســت��بررس دس
ــات� ــد�مطالع ــیده�و�فاق ــب�رس ــه�تصوی ــت�ب ــأت�دول ــتانی�هی ــفر�های�اس در�س
ــازی،� ــه�ویالس ــش�ب ــه�گرای ــت��در�نتیج ــتی�اس ــات�محیط�زیس ــق�و�مالحظ دقی
بــا�ارزش�اســتان�های� به�ویــژه�در�مناطــق� زمین�خــواری�و�جنگل�خــواری،�
ــول� ــالف�اص ــگری،�برخ ــعه�گردش ــرد�و�توس ــدا�ک ــدت�رواج�پی ــمالی،�به�ش ش
ــه� ــوزون�و�بی�روی ــعه�نام ــر�در�توس ــل�ویرانگ ــک�عام ــه�ی ــدار،�ب ــعه�پای توس
شــهرها�و�روســتا�های�کشــور�تبدیــل�گردیــد�کــه�آثــار�منفــی�آن�همچنــان�ادامــه�

دارد��

جایگاه�گردشگری�در�طرح�های�توسعه�و�عمران�شهری�
ــهری�در�کشــور،�در�دوران� ــزی�و�طراحــی�ش ــه�برنامه�ری ــا�در�زمین ــن�گام�ه اولی
جدیــد،�بــه�دهــه��1330و�تشــکیل�ســازمان�برنامــه�)1327(�و�ایجــاد�دفتــر�فنــی�و�
ســپس�دفتــر�طرح�هــای�هــادی�در�وزارت�کشــور�)1336(�برمی�گــردد��در�ایــن�
دوره�الگــوی�برنامه�ریــزی�شــهری،�تحــت�تأثیــر�الگو�هــای�غربــی�در�چارچــوب�
ــن� ــرد��در�همی ــدا�ک ــی�پی ــمی�و�قانون ــه�رس ــاله�جنب ــی�پنج�س ــای�عمران طرح�ه
ــکن«�)1343(�و� ــی�و�مس ــکیل�وزارت�آبادان ــون�تش ــب�»قان ــا�تصوی ــتا�ب راس
»قانــون�تأســیس�شــورای�عالــی�شهرســازی�و�معمــاری�ایــران«�)1351(�و�»قانــون�
تغییــر�نــام�وزارت�آبادانــی�و�مســکن�بــه�وزارت�مســکن�و�شهرســازی«�)1353(،�
اســاس�نظــام�تشــکیالت�شهرســازی�کشــور�بــر�پایــه�ســه�نــوع�طــرح�توســعه�
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شــهری�)جامــع،�تفصیلــی�و�هــادی(�اســتوار�گردیــد��بــه�ایــن�ترتیــب�سرنوشــت�
ــط� ــدی�و�ضواب ــداف�کالب ــت�اه ــور�در�جه ــهر�های�کش ــران�ش ــعه�و�عم توس
ــی� ــی�و�فرهنگ ــاد�اجتماع ــایر�ابع ــورد�و�س ــم�خ ــا�رق ــن�طرح�ه ــنهادی�ای پیش

شــهرها�در�ســایه�قــرار�گرفــت�
ــی�در� ــی�گوناگون ــای�اصالح ــه�اقدام�ه ــران،�اگرچ ــالمی�ای ــالب�اس ــد�از�انق بع
ــای� ــواع�طرح�ه ــل�و�اصــالح�ان ــود�نظــام�شهرســازی�کشــور�و�تکمی ــه�بهب زمین
ــر� ــف،�تغیی ــل�مختل ــه�عل ــی�بناب ــد،�ول ــام�گردی ــهری�انج ــران�ش ــعه�و�عم توس
بنیــادی�در�نظــام�برنامه�ریــزی�و�تشــکیالت�شهرســازی�کشــور�بــه�وجــود�نیامــد�
و�همچنــان�الگــوی�رایــج�طرح�هــای�جامــع�-�تفصیلــی�کــه�در�خاســتگاه�خــود�

یعنــی�اروپــا�و�آمریــکا،�منســوخ�شــده�بــود،�ادامــه�پیــدا�کــرد��
باتوجــه�بــه�مجموعــه�عوامــل�و�شــرایط�مؤثــر�در�شــکل�گیری�و�اجــرای�
ــه� ــه�مجموع ــا�توجــه�ب ــران،�از�یک�طــرف�و�ب ــای�توســعه�شــهری�در�ای طرح�ه
ــه� ــت�ک ــوان�گف ــر،��می�ت ــرف�دیگ ــا،�از�ط ــه�از�آنه ــج�حاصل ــای�نتای ارزیابی�ه
ــق�اهــداف�موردنظــر� ــه�تحق ــا�نتوانســته�اند�در�عمــل�ب ــن�طرح�ه درمجمــوع،�ای

خــود�دســت�پیــدا�کننــد�
�در�میــان�مجموعــه�عوامــل�مؤثــر�در�ناکامــی�طرح�هــای�توســعه�شــهری�
ــم�گیر� ــای�چش ــی�از�کمبود�ه ــی(�یک ــی�و�اجرای ــری،�روش�شناس ــل�نظ )عوام
در�الگــوی�طرح�هــای�جامــع�-�تفصیلــی؛�غفلــت�آنهــا�از�نقــش�فراغتــی�
شــهرها�و�بی�توجهــی�بــه�فضاهــا�و�خدمــات�گردشــگری،�در�ســطوح�مختلــف،�
ــای� ــواع�طرح�ه ــه�ان ــات�تهی ــرح�خدم ــه�از�ش ــوری�ک ــود��به�ط ــوط��می�ش مرب
ــد� ــد،�تأکی ــزی�آنهــا�برمی�آی ــی�و�برنامه�ری توســعه�شــهری�و�روش�هــای�مطالعات
ــعه� ــن،�توس ــری�زمی ــط�کارب ــدی،�ضواب ــداف�کالب ــر�اه ــا�ب ــن�طرح�ه ــده�ای عم
حمل�ونقــل�ماشــینی�و�ضوابــط�ساخت�وســاز�اســتوار�بــوده�و�کمتــر�بــه�اهــداف�
اجتماعــی،�محیطــی�و�فرهنگــی�شــهروندان�توجــه�داشــته�اند��از�ایــن�رهگــذر،�
ــده� ــاد�نش ــی�ایج ــدازه�کاف ــد�به�ان ــی�جدی ــی�و�تفریح ــات�فراغت ــا�امکان نه�تنه
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ــت�و�نواحــی� ــا�هوی ــای�ب ــی،�فضا�ه ــای�قدیم اســت،�بلکــه�بســیاری�از�بافت�ه
طبیعــی�و�مناظــر�پیرامــون�شــهرها�نیــز،�در�معــرض�تخریــب،�تجــاوز�و�فرســایش�
قــرار�گرفتــه�اســت��ایــن�پدیــده،�به�ویــژه�در�مــورد�شــهر�های�بــزرگ�و�قدیمــی�

ــت�� ــاهده�اس ــل�مش ــران،�به�وضــوح�قاب ای
ــر� ــد�ب ــش�از�ح ــد�بی ــل�تأکی ــه�دلی ــی،�ب ــع�-�تفصیل ــای�جام ــوی�طرح�ه در�الگ
ــگری�و� ــرای�گردش ــزی�ب ــوع�برنامه�ری ــن،�موض ــری�زمی ــط�کارب ــن�ضواب تعیی
ــه� ــوط�ب ــای�مرب ــی�از�موضوع�ه ــوان�یک ــر�به�عن ــهیالت�آن،�حداکث ــن�تس تأمی
کاربــری�زمیــن�زیــر�عناویــن�کلــی�و�مبهــم�مثــل�کاربــری�تفریحــی،�فرهنگــی،�
ــده� ــام�ش ــات�انج ــه�مطالع ــرح�می�گردد�چنان�ک ــره�مط ــی�و�غی ــی،�پذیرای ورزش
ــرده� ــدا�نک ــق�پی ــل�تحق ــز،�در�عم ــا�نی ــن�پیش�بینی�ه ــب�ای ــد،�اغل ــان�می�ده نش
ــت�های�کالن�در� ــداف�و�سیاس ــودن�اه ــن�نب ــل�روش ــه�دلی ــع�ب ــت��در�واق اس
زمینــه�توســعه�گردشــگری�داخلــی�و�عــدم�ارتبــاط�و�هماهنگــی�میــان�نهادهــا�و�
بخش�هــای�مختلــف�مســؤول�در�ایــن�زمینــه�)ســازمان�ایرانگــردی�و�جهانگردی،�
ــی�و� ــهرداری�ها،��تربیتبدن ــازی،�ش ــت،�وزارت�راه�و�شهرس ــازمان�محیط�زیس س
غیــره(�سرنوشــت�فضاهــا�و�تســهیالت�فراغتــی�و�تفریحــی�تحــت�تأثیــر�بــازار�
ــق� ــرد��طب ــرار�می�گی ــی�ق ــده�مقطع ــات�پراکن ــکن�و�اقدام ــن�و�مس ــاد�زمی اقتص
ــهر� ــا�در��63ش ــی�کاربری�ه ــی�تطبیق ــورد�بررس ــه�در�م ــق�ک ــک�تحقی ــج�ی نتای
ــری� ــه�»کارب ــوط�ب ــای�مرب ــبت�کاربری�ه ــن�نس ــه،�میانگی ــام�گرفت ــور�انج کش
جهانگــردی�و�پذیرایــی«�و�»کاربــری�ورزشــی«�و�»کاربــری�فرهنگــی�-�مذهبــی«�
ــن� ــه�ای ــی�ک ــرآورد�شــده�اســت،�در�صورت ــک�درصــد�ب ــدام�در�حــدود�ی هرک
ــه� ــری�مســکونی«،�»حمل�ونقــل«�و�»اداری�-�انتظامــی«�ب نســبت�در�مــورد�»کارب
ترتیــب�در�حــدود��49درصــد�و��6درصــد�به�حســاب�آمــده�اســت�)اردام،�1368(�
یکــی�از�مشــکالت�اصلــی�طرح�هــای�توســعه�شــهری�رایــج؛�بــه�نحــوه�رویکــرد�
ــول� ــر�اص ــوز�ب ــه�هن ــود؛�ک ــوط��می�ش ــدی«�مرب ــط�منطقه�بن ــه�»ضواب ــا�ب آنه
ــوع� ــد�ن ــر�چن ــد�ب جامــد�و�خشــک�ســنتی�یعنــی�جداســازی�کاربری�هــا�و�تأکی
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کاربــری�اصلــی�)مســکونی،�خدماتــی�و�صنعتــی(�اســتوار�اســت��در�حالــی�کــه�
در�کشــور�های�پیشــرفته�از�حــدود�چنــد�دهــه�پیــش�ضوابــط�منطقه�بنــدی،�هــم�
ــات� ــورد�اصالح ــی،�م ــیوه�های�اجرای ــت�ش ــم�از�جه ــردی�و�ه ــت�راهب از�جه
ــوان� ــوالت�می�ت ــن�تح ــن�ای ــت��از�مهم�تری ــه�اس ــرار�گرفت ــی�ق ــدی�و�اساس ج
بــه�ایجــاد�مناطــق�مســتقل�فراغتــی�و�تفریحــی،�به�عنــوان�یکــی�از�کاربری�هــای�
ــط� ــوره�و�ضواب ــط�و�چندمنظ ــای�مختل ــاد�کاربری�ه ــز�ایج ــهری�و�نی ــی�ش اصل
ــر� ــازی�معاص ــوالت�شهرس ــیاری�از�تح ــع�بس ــرد��در�واق ــاره�ک ــر�اش نرمش�پذی
جهــان�در�زمینــه�تقویــت�کمربنــد�ســبز،�توســعه�انــواع�فضا�هــای�بــاز�شــهری،�
ــای� ــت�طراحــی�فضا�ه ــی�و�تقوی ــز�قدیم ــای�تاریخــی�و�مراک ــازی�بافت�ه بهس
شــهری�و�ســاماندهی�مبلمــان�شــهری،�به�طورمســتقیم�و�غیرمســتقیم�بــه�اعتــالی�
ــه� ــرای�عام ــگری�ب ــهیالت�گردش ــی�و�تس ــات�فراغت ــت�امکان ــت�و�کیفی کمیّ
ــرای� ــه�و�اج ــج�تهی ــوی�رای ــر،�الگ ــن�نظ ــود��از�ای ــوط��می�ش ــهروندان�مرب ش
ــه�مقــدار�زیــاد�از�تحــّوالت�و�نیاز�هــای� طرح�هــای�توســعه�شــهری�در�ایــران،�ب
ــری� ــه�بازنگ ــت�و�ب ــده�اس ــور�عقب�مان ــازی�کش ــینی�و�شهرس ــی�شهرنش کنون
ــای� ــن�طرح�ه ــتین�و�مهم�تری ــی�از�نخس ــاز�دارد؛�و�یک ــدی�نی ــات�ج و�اصالح
جامــع�شــهری�در�کشــور،�»طــرح�جامــع�تهــران«�)مصــوب�ســال�1349(�اســت�
کــه�در�آن�بنابــه�شــرایط�و�مشــکالت�خــاص�تهــران،�توجــه�بیشــتری�بــه�موضوع�
گــذران�فراغــت�و�گســترش�فضاهــا�و�امکان�هــای�تفریحــی�مبــذول�شــده�اســت،�
ــادی� ــش�زی ــی،�بخ ــی�کاف ــی�و�اجرای ــتوانه�های�قانون ــود�پش ــل�نب ــه�دلی ــا�ب ام
ــی�و� ــات�طبیع ــیاری�از�امکان ــرده�و�بس ــدا�نک ــق�پی ــرح�تحق ــنهاد�های�ط از�پیش
فرهنگــی�شــهر�در�معــرض�توســعه�بی�رویــه�قــرار�گرفتــه�اســت��در�مطالعــات�
ــرای�گــذران�فراغــت�و� ــه�آینده�نگــری�ب طــرح�جامــع�نخســت�تهــران،�در�زمین
ــه� ــران،�بناب ــی�ته ــای�تفریح ــه�نیاز�ه ــده�ک ــراز�ش ــر�اب ــن�نظ ــردم،�ای ــح�م تفری
ــات�و� ــن�امکان ــن�مســتلزم�تأمی ــد�دارد،�بنابرای ــه�رش ــدی�رو�ب ــر�رون ــل�زی دالی

تســهیالت�الزم�اســت:
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الف-�تقلیل�ساعت�کار�و�افزایش�اوقات�فراغت؛�
ب-�افزایش�وسایل�نقلیه�و�رفت�وآمد؛�
ج-�توسعه�فعالیت�های�تفریحی�جدید؛
د-�تغییر�در�عادت�های�تفریحی�مردم�

ــرای�توســعه� ــران،�ب ــع�نخســت�ته ــرح�جام ــده�ط ــا�و�پیشــنهاد�های�عم برنامه�ه
ــارت�اســت�از: ــای�تفرجــی�و�تفریحــی�عب فضا�ه

توسعه�فضا�های�سبز�و�باز�در�کوهپایه�های�شمالی�تهران؛ 	
توسعه�شبکه�ارتباطی�گردشگری�در�اطراف�تهران؛� 	
توسعه�پارك�های�جنگلی�در�اطراف�تهران؛ 	
ــرج،� 	 ــن،�ک ــه�ک ــراف�رودخان ــد�در�اط ــی�جدی ــز�تفریح ــترش�مراک گس

شمشــک�و������

اقدامات�بخشی�در�زمینه�توسعه�گردشگری�و�مراکز�تفریحی�
ــداف�و� ــا�اه ــف�ب ــازمان�های�مختل ــا�و�س ــته،��نهاده ــه�گذش ــد�ده ــول�چن در�ط
ــد� ــژه�ای�کرده�ان ــای�وی ــرای�طرح�ه ــه�و�اج ــه�تهی ــدام�ب ــاوت�اق ــف�متف وظای
ــهری� ــگری�ش ــای�گردش ــعه�فضا�ه ــتقیم�در�توس ــتقیم�و�غیرمس ــور�مس ــه�به�ط ک
مؤثــر�بــوده�اســت��ازجملــه�می�تــوان�بــه�اقــدام�و��فعالیت�هــای�نهادهایــی�مثــل�
ــر� ــی،�دفت ــراث�فرهنگ ــازمان�می ــت،�س ــازمان�محیط�زیس ــا،�س ــازمان�جنگل�ه س
ــازی� ــران�و�بهس ــرکت�عم ــور(،�ش ــهری�)وزارت�کش ــای�ش ــازی�بافت�ه بهس
شــهری�)وزارت�مســکن�و�شهرســازی(،�ســازمان�اوقــاف،�ســازمان�تربیت�بدنــی�
ــعه� ــاز�توس ــه�زمینه�س ــا�ک ــن�نهاده ــدام�ای ــن�اق ــرد��مهم�تری ــاره�ک ــره�اش و�غی
ــی� ــر�به�طــور�خالصــه�معرف ــوح�زی ــی�و�شــهری�اســت،�در�ل گردشــگری�داخل

شــده�اســت:
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نکتــه�مهــم�در�مــورد�اقدام�هــای�بخشــی�ایــن�اســت�کــه�معمــوالً�به�طــور�مجــزا�و�
پراکنــده�صــورت�می�گیــرد�و�فاقــد�یــک�برنامه�ریــزی�جامــع�و�مدیریــت�هماهنگ�
ــی�شــهروندان،� ــزون�فراغت ــای�روزاف ــا�وجــود�نیاز�ه ــل�ب ــن�دلی ــه�همی اســت���ب
ــد�و� ــوب�خــود�دســت�نمی�یابن ــه�اهــداف�مطل معمــوالً��فعالیت�هــای�بخشــی�ب
ــهرداری�ها�و� ــف�ش ــداف�و�وظای ــان�اه ــارض�می ــث�تع ــوارد�باع ــیاری�م در�بس
ــا�و� ــته،�طرح�ه ــال�های�گذش ــول�س ــردد��در�ط ــی�می�گ ــای�بخش ــایر�نهاد�ه س
ــا�اهــداف�توســعه�گردشــگری�داخلــی�و�تأمیــن�نیاز�هــای� برنامه�هــای�زیــادی�ب
محلــی�تهیــه�شــده�اســت؛�کــه�بنابــه�علــل�مختلــف�و�ازجملــه�فقــدان�مدیریــت�
واحــد�و�هماهنگــی�الزم�بــه�مرحلــه�اجــرا�در�نیامــده�اســت��ازجملــه��می�تــوان�

ــه�طرح�هــای�زیــر�اشــاره�کــرد: ب
• طرح�تفصیلی�مجتمع�تفریحی�و�توریستی�و�رفاهی�دره�کن�	

وزارت�اطالعات�و�جهانگردی،�مهندسین�مشاور�زونینگ،���1353
• طرح�جامع�پارکداری�پارك�های�ملی�سرخه�حصار�و�خجیر�	

ســازمان�حفاظــت�محیط�زیســت،�دانشــکده�منابــع�طبیعــی�دانشــگاه�تهــران،�
�1366

• طرح�جامع�ساماندهی�گردشگری�تهران�	
شــهرداری�تهــران،�شــرکت�توســعه�فضا�هــای�فرهنگــی،��مهندســان�

مشــاور�زادبــود،��1374



105

گردشگری شهری

ــن� ــتین�و�مهم�تری ــاید�نخس ــران،�ش ــگاه�های�ته ــاماندهی�گردش ــع�س ــرح�جام ط
طرحــی�اســت�کــه�توســط�مدیریــت�شــهری،�به�منظــور�برنامه�ریــزی�و�مدیریــت�
ــا� ــت؛�ام ــده�اس ــه�ش ــران،�تهی ــهر�ته ــاس�کالن�ش ــگری،�در�مقی ــع�گردش جام
اجــرای�ایــن�طــرح�بــزرگ،�در�عمــل�بــا�موانــع�اجرایــی�زیــادی�روبــه�رو�شــده�
ــام� ــایی�نظ ــی�و�نارس ــودن�پیش�شــرط�های�قانون ــم�نب ــه�فراه ــا�ب ــده�آنه ــه�عم ک
برنامه�ریــزی�میان�بخشــی�و�عــدم�همــکاری�و�هماهنگــی�میــان�ســطوح�مختلــف�
برنامه�ریــزی�محلــی�و�منطقــه�ای�برمی�گــردد��طبــق�بــرآورد�ایــن�طــرح،�حــوزه�
نفــوذ�گردشــگاهی�تهــران�)بــا�شــعاع��115کیلومتــر(�در�قلمــرو�حــوزه�اداری�و�
ــرداری�از� ــی�و�بهره�ب ــت�اجرای ــن�مدیری ــت،�بنابرای ــده�اس ــع�ش ــتان�واق شهرس
آن،�از�جهــات�مختلــف�کالبــدی،�ارتباطــی،�مالــی،�فنــی�و�غیــره�تابــع�عملکــرد�
ــوط� ــررات�مرب ــر�مق ــی�اســت��از�ســوی�دیگ ــدد�اداری�و�سیاس تقســیمات�متع
بــه�مالکیــت�و�نحــوه�بهره�بــرداری�از�منابــع�مختلــف�طبیعــی،�فرهنگــی،�
ــل�ســازمان� ــت�نهاد�هــای�مختلــف؛�مث ــه�مســؤولیت�و�دخال ــره�ب ورزشــی�و�غی
محیط�زیســت،�منابــع�طبیعــی،�ســازمان�ایرانگــردی�و�جهانگــردی،�وزارت�
ــن�نظــر،�مدیریــت� ــوط�می�شــود��از�ای ــره�مرب ــی�و�غی ــرو،�ســازمان�تربیت�بدن نی
شــهری�بــا�وجــود�احســاس�مســؤولیت�و�عالقــه�در�زمینــه�توســعه�گردشــگری�
شــهری،�در�عمــل،�نمی�توانــد�کاری�از�پیــش�ببــرد���بــه�همیــن�دلیــل،�در�طــرح�
جامــع�ســاماندهی�گردشــگاه�های�تهــران،�برخــی�پیش�شــرط�های�اجرایــی�
ــالح�و� ــگ،�اص ــد�و�هماهن ــت�واح ــاد�مدیری ــل�ایج ــرح�مث ــب�ط ــرای�تعقی ب
ــه� ــنهاد�و�توصی ــا�پیش ــد�اینه ــگری�و�مانن ــه�گردش ــوط�ب ــررات�مرب ــل�مق تکمی
ــه�توســعه�گردشــگری�شــهری� ــم�در�زمین ــای�مه ــه�اقدام�ه شــده�اســت��ازجمل
ــهر�های� ــژه�در�ش ــی،�به�وی ــش�خصوص ــهرداری�ها�و�بخ ــت�ش ــه�فعالی ــد�ب بای
ــی،� ــع�و�تفصیل ــای�جام ــت�طرح�ه ــم�محدودی ــه�علیرغ ــرد�ک ــاره�ک ــزرگ،�اش ب
ــه�کمبود�هــای� ــد،�ب ــات�و�ابتکار�هــای�جدی ــه�امکان ــا�توســل�ب ــد�ب ســعی�کرده�ان
ــای� ــی�از�اقدام�ه ــع�بخــش�مهم ــد��در�واق ــخ�گوین ــه�پاس ــن�زمین ــود�در�ای موج
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مربــوط�بــه�توســعه�گردشــگری�شــهری�حاصــل�رشــد�روزافــزون�شهرنشــینی�و�
حــاد�شــدن�مشــکالت�آن�اســت�کــه�مــردم�را�به�ســوی�گردشــگری�ســوق�داده�
ــرده�اســت��از� ــال�ک ــز،�فع ــهرداری�ها�و�بخــش�خصوصــی�را�نی و�در�نتیجــه�ش
ــهری،� ــای�ش ــاد�پارك�ه ــای�ایج ــه�پروژه�ه ــوان�ب ــا��می�ت ــن�اقدام�ه ــن�ای مهم�تری
ــا�و� ــواحل�رودخانه�ه ــاماندهی�س ــازی،�س ــهر�های�ب ــراها،�ش ــیس�فرهنگس تأس
ــای� ــا�و�میدان�ه ــازی�خیابان�ه ــنتی،�بهس ــای�س ــهری،�قهوه�خانه�ه ــیل�های�ش مس
ــره،� ــه�)مبلمــان(�شــهری،�پروژه�هــای�زیباســازی�و�غی قدیمــی،�ســاماندهی�اثاثی
ــترش� ــری�در�گس ــش�مؤث ــه�نق ــرد�ک ــاره�ک ــور�اش ــف�کش ــهر�های�مختل در�ش

فرهنــگ�فراغــت�و�تفــرج�ایفــا�کــرده�اســت�
ابتکار�شهرداری�ها�و�بخش�خصوصی�در�توسعه�گردشگری�شهری

• توسعه�و�تجهیز�پارك�های�شهری؛�	
• تأسیس�فرهنگسراها،�خانه�های�فرهنگ؛�	
• ایجاد�شهربازی،�مراکز�پذیرایی�و�تفریحی�سنتی؛�	
• بهسازی�خیابان�ها�و�میدان�های�قدیمی؛�	
• ساماندهی�سواحل�رودخانه�ها،�مسیل�ها؛	
• پروژه�های�زیباسازی�و�ساماندهی�مبلمان�شهری؛�	
• ایجاد�محوطه�ها�و�مسیر�های�پیاده�	
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امکانات و  محدودیت های توسعه گردشگری شهری

مقدمه

�برنامه�ریــزی�و�توســعه�گردشــگری�شــهری،�مثــل�هر�عرصــه�دیگــر�برنامه�ریزی،�
مســتلزم�شــناخت�امکانــات�و�توان�هــای�موجــود�و�نهــان،�از�یک�طــرف�و�
شــناخت�مشــکالت�و�موانــع،�از�طــرف�دیگــر�اســت��براســاس�ایــن�ضــرورت،�
در�ایــن�فصــل،�امکانــات�و�محدودیت�هــای�عمومی�توســعه�گردشــگری�شــهری�
در�کشــور،�بــه�اختصــار�مــورد�بررســی�قــرار�می�گیــرد��به�طــور�کلــی��می�تــوان�
ــه� ــهری�را�ب ــگری�ش ــان�گردش ــود�و�نه ــای�موج ــات�و�توان�ه ــه�امکان مجموع
ســه�گــروه�مختلــف�یعنــی�امکانــات�تقاضــای�گردشــگری،�منابــع�و�جاذبه�هــای�
ــعه� ــات�توس ــرد��امکان ــیم�ک ــی�تقس ــی�و�اجرای ــات�قانون ــگری�و�امکان گردش

گردشــگری�شــهری:
• رشد�روزافزون�تقاضای�گردشگری�شهر؛�	
• منابع�و�جاذبه�های�گردشگری؛	
• امکانات�قانونی�و�اجرایی�توسعه�گردشگری��	

رشد�روزافزون�تقاضای�گردشگری�شهری
ــی�و�فرهنگــی� ــاری�اقتصــادی،�اجتماع ــای�ج ــه�تحــوالت�و�روند�ه �از�مجموع
در�کشــور�چنیــن�اســتنباط�می�شــود�کــه�توســعه��فعالیت�هــای�گردشــگری،�در�
مقیــاس�خارجــی�و�داخلــی،�رو�بــه�افزایــش�و�گســترش�دارد��به�ویــژه�تقاضــای�
گردشــگری�داخلــی،�بنابــه�علــل�مختلــف،�وارد�مرحلــه�نوینــی�شــده�اســت�کــه�

ــت�همه�ســویه�اســت��� ــزی�و�مدیری ــه�آن،�مســتلزم�برنامه�ری پاســخگویی�ب
ــور�و� ــت�کش ــد�جمعی ــد�از�رش ــش�عبارتن ــن�گرای ــر�در�ای ــده�مؤث ــل�عم عوام
ــکالت� ــش�مش ــهرها�و�افزای ــعه�ش ــین،�توس ــت�شهرنش ــهم�جمعی ــش�س افزای
ــور�و� ــی�کش ــوع�جغرافیای ــاد�و�تن ــعت�زی ــت�محیطی،�وس ــینی�و�زیس شهرنش
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رشــد�نیــاز�بــه�شــناخت�ســرزمین�و�فرهنــگ�ملــی،�توســعه�وســایل�ترابــری�و�
شــبکه�ارتباطــی،�رشــد�ســواد�و�آگاهــی�عمومــی�نســبت�بــه�اهمیــت�فراغــت،�
ــبی� ــد�نس ــور،�رش ــهر�های�کش ــگری�در�ش ــهیالت�گردش ــز�و�تس ــعه�مراک توس
رفــاه�عمومــی�و�افزایــش�ســهم�بودجــه�فراغتــی�در�ســبد�هزینــه�خانــوار�و�غیــره��
ــر،� ــه�اخی ــول�دو�ده ــده،�در�ط ــان�داده�ش ــدول�7-1"نش ــه�در�“ج ــوری�ک به�ط
ــا�شــتاب�نســبتًا�زیــادی� جمعیــت�شــهری�کشــور�و�تعــداد�شــهر�های�کشــور،�ب
افزایــش�پیــدا�کــرده�اســت�کــه�بــه�ناگزیــر�بــا�افزایــش�وســیع�نیاز�هــای�فراغتــی�

و�گردشــگری�همــراه�بــوده�اســت�
جدول�شماره�1-7-�رشد�شهرنشینی�و�تعداد�شهرها�در�ایران

تعداد شهردرصد شهرنشینجمعیت شهرنشینجمعیت کشورسال

133518/950/0005/950/00031/4199

134525/800/0009/800/00038270

135533/700/00015/850/00047373

136549/450/00026/850/00054/3496

137560/000/00036/800/00061/3614

138570/472/00048/245/00068/51012

139579/926/00059/000/000741245
مأخذ:�جواد�مهدیزاده،�استخراج�از�منابع�مرکز�آمار�ایران�

ــگ� ــرات�فرهن ــه�تغیی ــد�ب ــین،�بای ــت�شهرنش ــی�جمعی ــد�عموم ــر�رش ــالوه�ب ع
شهرنشــینی�و�ســاختار�جمعیــت�از�نظــر�جوانــی�و�ترکیــب�شــغلی�اشــاره�کــرد�
ــگری� ــت�و�گردش ــای�فراغ ــد�تقاض ــری�در�رش ــل�مؤث ــود،�عام ــه�خ ــه�به�نوب ک
ــوز�و� ــر�دانش�آم ــون�نف ــدود��22میلی ــر�ح ــال�حاض ــی�رود��در�ح ــمار�م ــه�ش ب
ــه� ــد�ک ــد�در�شــهرها�زندگــی�می�کنن ــر�کارگــر�و�کارمن دانشــجو�و�میلیون�هــا�نف
نیــاز�مبــرم�بــه�گــذران�فراغــت�ســالم�و�فعــال�دارنــد��از�ایــن�نظــر�برنامه�ریــزی�
و�مدیریــت�توســعه�گردشــگری،�به�عنــوان�یکــی�از�راهکار�هــای�مناســب�بــرای�
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ــه� ــط�ب ــالمت�محی ــواده�و�س ــازی�خان ــان،�بهس ــای�جوان ــه�نیاز�ه ــخگویی�ب پاس
شــمار�مــی�رود�

عوامل�رشد�تقاضای�گردشگری�در�شهر�های�کشور�
• رشد�جمعیت�و�افزایش�شهرنشینی�و�توسعه�نیاز�های�فراغتی؛�	
• رواج�الگوی�آپارتمان�نشینی�و�کوچک�شدن�واحد�های�مسکونی؛�	
• افزایش�مشکالت�زیست�محیطی�و�آالیش�های�شهری؛�	
• گسترش�شبکه�ارتباطی�و�وسایل�حمل�ونقل؛�	
• افزایش�امنیت�نسبی�سفر�تسهیالت�آن؛�	
• افزایش�نسبی�رفاه�عمومی�و�اصالح�قوانین�کار�و�تعطیالت؛�	
• گسترش�رسانه�ها�و�ارتباطات�فرهنگی،�هنری�و�آموزشی؛�	
• افزایش�آگاهی�عمومی�ترویج�فرهنگ�فراغت�و�گردشگری؛�	
• افزایش�نیاز�به�شناخت�فرهنگ�و�هویت�ملی�	

منابع�و�جاذبه�های�گردشگری�شهری
�کشــور�ایــران،�هــم�از�دیــد�وســعت�و�تنــوع�جغرافیایــی�و�هــم�از�نظــر�ســابقه�
تاریخــی�و�تنــوع�اقــوام�و�خرده�فرهنگ�هــای�ملــی،�از�کشــور�های�کم�نظیــر�
ــی� ــراوان�فراغت ــای�ف ــع�و�جاذبه�ه ــه�دارای�مناب ــود�ک ــوب��می�ش ــان�محس جه
ــی،� ــرات�کارشناس ــات�و�نظ ــی�مطالع ــج�برخ ــق�نتای ــت��طب ــگری�اس و�گردش
ایــران�از�نظــر�منابــع�غنــی�گردشــگری�جــزو�ده�کشــور�اول�جهــان�قــرار�دارد؛�
ــزی�و�� ــر�برنامه�ری ــور،�از�نظ ــن�کش ــی،�ای ــت�مهم ــن�واقعی ــود�چنی ــا�وج ــا�ب ام
ــور�های� ــایر�کش ــا�س ــه�ب ــود،�در�مقایس ــگری�خ ــع�گردش ــرداری�از�مناب بهره�ب
ــه� ــت�غلب ــی�اس ــت��بدیه ــه�اس ــرار�گرفت ــن�ق ــیار�پایی ــب�بس ــان،�در�مرات جه
ــگری� ــت�گردش ــزی�و�مدیری ــتلزم�برنامه�ری ــوب،�مس ــت�نامطل ــن�وضعی ــر�ای ب
ــن� ــه�ای ــه�ب ــا�توج ــت��ب ــی�اس ــی�و�محل ــی،�داخل ــف�خارج ــطوح�مختل در�س
ــا�تأکیــد� ضــرورت،�در�ایــن�بخــش،�منابــع�و�جاذبه�هــای�گردشــگری�کشــور،�ب

ــردد� ــی�می�گ ــی�معرف ــور�کل ــهری،�به�ط ــگری�ش ــل�گردش ــر�عوام ب
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منابع�و�جاذبه�های�طبیعی
ــران� ــی،�بیشــتر�ســکونتگاه�ها�و�شــهر�های�ای ــک�اصــل�انســانی�و�عقالن ــق�ی طب
ــا،� ــا،�رودخانه�ه ــا،�دریاچه�ه ــل�دریاه ــی�مث ــا�ارزش�طبیع ــع�ب ــاورت�مناب در�مج
ــه� ــه�اســت��ب ــرار�گرفت ــا�ق ــد�اینه دره�هــا،�چشــمه�ها،�دشــت�ها،�جلگه�هــا�و�مانن
همیــن�دلیــل�تقریبــًا�تمــام�شــهر�های�ایــران،�بــه�نحــوی�از�منابــع�و�جاذبه�هــای�
طبیعــی�برخوردارنــد�و�عناصــری�از�آنهــا�را�در�درون�یــا�پیرامــون�خــود�دارنــد��
ــرض� ــه�ع ــه��15درج ــران�در�فاصل ــتقرار�ای ــی،�اس ــدگاه�کالن�جغرافیای از�دی
جغرافیایــی�و�برخــورداری�از�ســواحل�طوالنــی�در�بخش�هــای�شــمالی�و�
جنوبــی�کشــور،�همچنیــن�وضــع�ناهمواری�هــای�کوهســتانی،�جلگــه�ای�و�
کویــری،�وجــود�دریاچه�هــای�بــزرگ�و�کوچــک،�جریــان�رودخانه�هــای�پــرآب�
ــت�و� ــذران�فراغ ــن�گ ــرای�تأمی ــی�ب ــای�طبیع ــن�توان�ه ــل�و����از�مهم�تری و�طوی
تفــرج�ســاکنان�ایــن�ســرزمین�بــه�شــمار�می�آینــد��در�شــرایط�متنــوع�اقلیمــی�و�
ــات�فراغتــی�و�گردشــگری�در�تمــام�فصــول�مختلــف� ــران،�امکان ــی�ای جغرافیای
ســال،�ســاکنان�شــهرها�را�بــه�خــود�جلــب�می�کنــد��در�آن�هنــگام�کــه�نواحــی�
ــازند،� ــم�می�س ــتانی�را�فراه ــگری�زمس ــات��فعالیت�هایگردش ــتانی�امکان کوهس
نواحــی�گرمســیر�کشــور،�از�شــرایط�بســیار�مســاعدی�بــرای�ســایر��فعالیت�هــای�
فراغتــی�برخــوردار�اســت؛�و�هنگامی�کــه�گرمــای�تابســتانی�ســاکنان�شــهرها�را�
ــان� ــی�اطــراف�شــهر�و�نواحــی�کوهســتانی�شــهرها،�آن مــی�آزارد،�نواحــی�ییالق
ــواحل� ــد��س ــوت�می�کنن ــی�دع ــب�طبیع ــری�از�مواه ــایش�و�بهره�گی ــه�آس را�ب
وســیع�دریایــی�در�شــمال�و�جنــوب�کشــور،�دریاچه�هــای�داخلــی�نظیــر�ارومیــه�
بــا�تــوان�عظیــم�آب�درمانــی،�چشــمه�های�آب�معدنــی�فــراوان�در�گوشــه�و�کنــار�
ــرای�ورزش�هــای�زمســتانی� کشــور،�غار�هــای�طبیعــی،�ارتفاعــات�کوهســتانی�ب
و�کوهنــوردی،�تنهــا�بخشــی�از�توان�هــای�قابــل�بهره�بــرداری�در�کشــور�هســتند�
کــه�نــه�فقــط�وســعت،�بلکــه�گوناگونــی�آن�امکانــات�زیــادی�را�در�اختیــار�مــا�

ــی،320:1371(� ــد�)راهنمای ــرار�می�ده ق
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گردشگری شهری

منابع�و�جاذبه�های�تاریخی�و�یادمانی�
کشــور�ایــران،�یکــی�از�نخســتین�زادگاه�هــای�تمــدن�بشــری�محســوب��می�شــود�
ــداوم�و� ــر،�ت ــی�دیگ ــتانی�و�قدیم ــای�باس ــیاری�از�تمدن�ه ــالف�بس ــه�برخ ک
ــخ� ــن�تاری ــت��ای ــرده�اس ــظ�ک ــروز�حف ــه�ام ــا�ب ــود�را�ت ــات�خ ــتگی�حی پیوس
طوالنــی�بــه�دو�دوران�عمــده�باســتانی�و�اســالمی�تقســیم��می�شــود�کــه�هرکــدام�
به�نوبــه�خــود�شــامل�دوره�هــا�و�الیه�هــای�تمدنــی،�فرهنگــی�و�تاریخــی�متعــدد�و�
متنــوع�اســت��تشــکیل�حکومت�هــای�مرکــزی�و�دولت�هــای�محلــی�پرشــمار�در�
نواحــی�مختلــف�ایــران�در�طــی�قــرون�متمــادی�باعــث�پیدایــش�و�شــکل�گیری�
ــی�شــده� ــاری�گوناگون ــی،�فرهنگــی�و�معم ــای�تاریخــی،�مذهب ــار�و�یادمان�ه آث
ــران�و� ــهر�های�ای ــر�ش ــًا�در�سراس ــف�تقریب ــور�مختل ــه�ص ــا�ب ــای�آنه ــه�بقای ک
ــش�از� ــده�از�دوران�پی ــده�اســت�آثار�به�جــای�مان ــا�باقی�مان ــون�آنه نواحــی�پیرام
ــی،�تیمــوری،� ــی،�ســومری،�ســلجوقی،�مغول ــای�ایالم ــه�تمدن�ه اســالم�)ازجمل
صفــوی،��زندیــه�و�قاجــاری(�مجموعــهای�عظیــم�و�رنگارنــگ�را�تشــکیل�می�دهــد�
ــوب�� ــان�محس ــا�ایرانی ــی�م ــی�و�دین ــگ�مل ــت�و�فرهن ــاس�هوی ــا�اس ــه�نه�تنه ک
ــه�بشــری،� ــگ�جامع ــوان�بخــش�مهمــی�از�تمــدن�و�فرهن می�شــود،�بلکــه�به�عن

مــورد�توجــه�و�عالقــه�مردمــان�مختلــف�جهــان�اســت��
از�ایــن�نظــر،�بیشــتر�منابــع�و�جاذبه�هــای�تاریخــی�و�یادمانــی�ایــران�می�تواننــد�
ــی�و� ــی،�مل ــف�محل ــطوح�مختل ــگری،�در�س ــعه�گردش ــری�در�توس ــش�مؤث نق
بین�المللــی،�ایفــا�کننــد��ایــن�منابــع�و�جاذبه�هــا،�بــه�اشــکال�متنــوع�و�در�شــرایط�
ــی،� ــف�تاریخ ــات�مختل ــه�از�جه ــت؛�ک ــده�اس ــای�مان ــدی،�به�ج ــف�کالب مختل
ــه� ــز�آن�جالب�توج ــی�و�ج ــی،�باستان�شناس ــاری،�مردم�شناس ــی،�معم ــری،�فن هن
و�قابــل�مطالعــه�اســت��در�"جــدول�شــماره�7-2"�انــواع�جاذبه�هــای�تاریخــی�و�
ــده�دل،� ــی�مهــم،�به�طــور�خالصــه�دســته�بندی�و�معرفــی�شــده�اســت��)زن یادمان

�1378و�1379(
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 107 شهری  گردشگری: سیزدهمجلد  –کتاب سبز شهرداری 

 

محلی پرشمار  های  مرکزی و دولتهای  تاريخی متعدد و متنوع است. تشکیل حکومت 
شکل و  پیدايش  باعث  متمادی  قرون  طی  در  ايران  مختلف  نواحی  و در  آثار  گیری 

شده های  يادمان گوناگونی  معماری  و  فرهنگی  مذهبی،  آن  تاريخی،  بقايای  به  که  ها 
تقريباً مختلف  شهر   صور  سراسر  آنهای  در  پیرامون  نواحی  و    مانده باقیها  ايران 

اسالم    جایبه  است.آثار از  پیش  دوران  از  سومری، های  تمدن  ازجمله)مانده    ايالمی، 
عظیم و رنگارنگ را  های  مجموع(  زنديه و قاجاری  صفوی،  تیموری،  مغولی،  سلجوقی،

ايرانیان محسوب    تنهانهکه    دهدتشکیل می ما  دينی  و  ملی  فرهنگ  و  هويت  اساس 
بلکه  می ف  عنوانبهشود،  و  تمدن  از  مهمی  و بخش  توجه  مورد  بشری،  جامعه  رهنگ 

 عالقه مردمان مختلف جهان است. 
توانند نقش  تاريخی و يادمانی ايران میهای  از اين نظر، بیشتر منابع و جاذبه

ايفا کنند.  گردشگری، در سطوح مختلف محلی، ملی و بین  توسعهمؤثری در   المللی، 
مختلف   فنی،  شرايط  هنری،  آن  تاريخی،  جز  در    توجهجالبو  است.  مطالعه  قابل  و 

مهم،  های  انواع جاذبه  "2-7جدول شماره  " يادمانی  و  -خالصه دسته  طوربهتاريخی 
 ( 1۳7۹و  1۳7۸ دل،زنده)  .بندی و معرفی شده است

 مهم تاریخی و یادمانیهای بندی جاذبهگروه  -2-۷جدول شماره 
 نوع منابع و آثار ردیف 

 باستانی و قدیمی؛های شهرها و روستا 1
 ها، دژها؛قلعه ها،کاخ 2
 ها؛ ها، مساجد، زیارتگاهمعابد، آتشکده  3
 ها؛نبشتهها، نقوش برجسته، سنگپیکره 4
 ؛هاکوشک ها، کاروانسراها، خانه 5
  ها؛ها، آسیابانبارها، حمام ها، آبپل 6
 ساخت؛ انسانهای باستانی و تاریخی، غارهای تپه ۷
 ها؛ ها، استودانها، دخمهگورستان 8
 سایر آثار تاریخی و یادمانی 9

منابع�و�جاذبه�های�زیارتی�و�اعتقادی
ــه� ــا�ب ــان�وابســتگی�شــدید�آنه ــی�ایرانی ــگ�مل ــارز�فرهن یکــی�از�ویژگی�هــای�ب
اعتقــادات�دینــی�و�مذهبــی�اســت؛�کــه�از�پیشــینهای�کهــن�و�پرتنــوع�برخــوردار�
ــای� ــت�شــیعه،�گروه�ه ــر�مذهــب�رســمی�و�اکثری ــالوه�ب ــران�ع می�باشــد��در�ای
ــد� ــان�دیگــر�زندگــی�می�کنن ــروان�ســایر�مذاهــب�اســالمی�و�ادی ــی�از�پی مختلف
ــن�نظــر� ــد��از�ای ــای�خــاص�خــود�را�دارن ــدس�و�زیارتگاه�ه ــای�مق ــه�مکان�ه ک
کشــور�ایــران،�دارای�گنجینــه�ای�غنــی�از�مکان�هــای�مقــدس�و�آیین�هــای�
ــتا�های�کشــور� ــًا�در�سراســر�شــهرها�و�روس ــه�تقریب ــف�اســت�ک ــی�مختل مذهب

ــود�� ــاهده�می�ش مش
عــالوه�بــر�اینهــا،�مقابــر�و�آرامگاه�هــای�زیــادی�در�ایــران�وجــود�دارد�کــه�متعلــق�
بــه�بــزرگان�و�پیشــوایان�دینــی،�عرفــا�و�صوفیــان،�شــاعران،�دانشــمندان،�مبــارزان�
ملــی�و�هنرمنــدان�اســت��مجموعــه�ایــن�اماکــن�مقــّدس�مــورد�احتــرام�مــردم،�
ــالی� ــگری�و�اعت ــعه�گردش ــرای�توس ــر�ب ــای�کم�نظی ــع�و�جاذبه�ه ــی�از�مناب یک
کیفیــت�آن�محســوب��می�شــود��در�لــوح�زیــر�انــواع�مهــم�جاذبه�هــای�زیارتــی�

ــی�شــده�اســت: ــته�بندی�و�معرف ــی�دس ــور�کل ــادی�به�ط و�اعتق
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ــای� ــن��فعالیت�ه ــی�از�مهم�تری ــی�یک ــفر�های�زیارت ــه�س ــال�حاضــر،�گرچ در�ح
گردشــگری�داخلــی�و�شــهری�را�تشــکیل�می�دهــد،�ولــی�بیشــتر�ایــن��فعالیت�هــا�
به�صــورت�خودجــوش�و�بی�برنامــه�صــورت�می�گیــرد��بــه�همیــن�دلیــل�نه�تنهــا�
ــود،� ــری�نمی�ش ــتفاده�و�بهره�گی ــتی�اس ــی،�به�درس ــای�زیارت ــع�و�جاذبه�ه از�مناب
بلکــه�در�برخــی�مــوارد�بــه�ارزش�فرهنگــی�و�کالبــدی�آنهــا�آســیب�می�رســاند��
ــع� ــای�جام ــوب�طرح�ه ــع،�در�چارچ ــن�مناب ــه�ای ــت�ک ــر�الزم�اس ــن�نظ از�ای

گردشگری�شهری�و�منطقه�ای،�ساماندهی�و�تجهیز�شوند�

منابع�و�جاذبه�های�اجتماعی�و�فرهنگی
ــژادی� ــف�ن ــای�مختل ــردم�آن�از�گروه�ه ــه�م ــاور�ک ــرزمینی�اســت�پهن ــران�س �ای
ــی� ــی�و�فرهنگ ــت�تاریخ ــدام�از�هوی ــت�و�هرک ــده�اس ــکیل�ش ــی�تش و�قوم
خــاص�خــود�برخوردارنــد��در�واقــع�فرهنــگ�ملــی�ایرانیــان�متشــکل�از�انــواع�
ــور�های� ــیاری�از�کش ــا�بس ــه�ب ــه�در�مقایس ــت�ک ــی�اس ــای�مل خرده�فرهنگ�ه
دیگــر�جهــان،�از�تنــوع�بســیار�باالیــی�برخــوردار�اســت��تقســیم�ایــران�بــه��31
اســتان�مختلــف،�خــود�بیانگــر�ایــن�تعــدد�و�تنــوع�قومــی�اســت�کــه�در�بســتر�
ــد�� ــرار�دارن ــا�یکدیگــر�ق ــل�ب ــش�متقاب ــی�در�کن ــگ�مشــترك�مل ــخ�و�فرهن تاری
ــر،� ــرك،�کــرد،�ل ــارس،�ت ــی�ف ــران�از�گروه�هــای�مختلــف�قوم ــردم�ای ــب�م ترکی
ــگ� ــوع�و�رنگارن ــهای�متن ــره،�مجموع ــرب�و�غی ــی،�ع ــک،�مازندان ــوچ،�گیل بل
از�شــیوه�های�مختلــف�زندگــی،�آداب�ورســوم،�زبان�هــا�و�ادبیــات�محلــی،�
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ــره� ــه�و�غی ــذا،��صنایع�دســتی،�فرهنگ�عام ــی،�پوشــاك�و�غ موســیقی�ســنتی�بوم
ــی�و� ــگران�داخل ــرای�گردش ــم�ب ــر�ه ــهای�کم�نظی ــه�جاذب ــت�ک ــد�آورده�اس پدی

ــود�� ــوب��می�ش ــی�محس ــگران�خارج ــرای�گردش ــم�ب ه
در�شــرایط�دنیــای�کنونــی�کــه�هویت�هــای�ملــی�و�قومــی�تحــت�تأثیــر�
پدیده�هــای�منفــی�توســعه�صنعتــی�و�جهانــی�شــدن�اقتصــاد�و�رســانه�ها،�قــرار�
گرفتــه�اســت،�توســعه�گردشــگری�پایــدار،�یکــی�از�راهکار�هــای�مناســب�بــرای�
ــی� ــت�مل ــت�هوی ــا�و�تقوی ــا�و�خرده�فرهنگ�ه ــادل�فرهنگ�ه ــا�و�تب ــظ،�احی حف
و�فرهنگــی�محســوب��می�شــود��از�ایــن�نظــر�شــهر�های�ایــران�و�نواحــی�
پیرامــون�آنهــا،�هرکــدام�بنابــه�نــوع�ترکیــب�اجتماعــی�و�فرهنگــی�بومــی�خــود،�
به�عنــوان�یــک�منبــع�و�جاذبــه�گردشــگری�مهــم�به�حســاب�می�آیــد�کــه�
ــری�از�آن� ــی�و�بهره�گی ــایل�دسترس ــن�وس ــی�و�تأمی ــایی،�معرف ــتلزم�شناس مس
ــگری�در� ــی�گردش ــی�و�اجتماع ــای�فرهنگ ــن�جاذبه�ه ــه�مهم�تری ــت��ازجمل اس
ــی� ــای�مذهب ــی،�فرقه�ه ــای�قوم ــوع�گروه�ه ــه�تن ــوان�ب ــران��می�ت ــهر�های�ای ش
ــی،�صنایع�دســتی�و� ــی�و�عشــایری،�آداب�ورســوم�محل ــگ�ایل ــه،�فرهن و�صوفیان
هنر�هــای�محلــی،�مراکــز�فرهنگــی،�موزه�هــای�فرهنگــی�و����اشــاره�کــرد�کــه�از�
ــی�و�گردشــگری� ــه�نیاز�هــای�مختلــف�فراغت ــرای�پاســخ�گویی�ب ــی�ب ــوان�باالی ت
برخوردارنــد���در�لــوح�زیــر،�مهم�تریــن�جاذبه�هــای�فرهنگــی�و�اجتماعــی�

ــت: ــده�اس ــی�ش ــی�معرف ــور�کل ــور،�به�ط ــهر�های�کش ــگری�در�ش گردش
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امکانات�قانونی،�اداری�و�اجرایی�توسعه�گردشگری�
ــتقیم� ــاط�مس ــود،�ارتب ــه�خ ــاد�چندگان ــل�ابع ــه�دلی ــگری،�ب ــای�گردش �فعالیت�ه
ــه� ــد��ازجمل ــدا�می�کن ــف�کشــوری�و�شــهری�پی ــن�و�تشــکیالت�مختل ــا�قوانی ب
ــای� ــات�برنامه�ه ــا؛�مصوب ــه�آنه ــته�ب ــای�وابس ــن�و�نهاد�ه ــن�قوانی ــن�ای مهم�تری
توســعه�اقتصــادی،�اجتماعــی�و�فرهنگــی�کشــور،�مقــررات�مربــوط�بــه�
ــردی� ــت�محیط�زیســت،�ایرانگ ــی،�حفاظ ــع�طبیع ــرداری�از�اراضــی�و�مناب بهره�ب
و�جهانگــردی،�میــراث�فرهنگــی�و�مدیریــت�شــهری�)شــهرداری�ها�و�شــوراها(�
می�باشــد��در�ایــن�قوانیــن�و�مقــررات،�برخــی�امکانــات�قانونــی�و�اجرایــی�بــرای�
ــتی� ــر�به�درس ــه�ا�گ ــت�ک ــده�اس ــی�ش ــور�پیش�بین ــگری�در�کش ــعه�گردش توس
ــی� ــتوانه�های�قانون ــوان�پش ــد�به�عن ــرد،��می�توان ــل�قرارگی ــه�و�عم ــورد�توج م
ــگری�در� ــت�گردش ــزی�و�مدیری ــبرد�برنامه�ری ــری�در�پیش ــش�مؤث و�اداری�نق

ــد� ــا�کن ســطوح�مختلــف�ایف

امکانات�قانونی�و�اداری�توسعه�گردشگری�شهری�
• مصوبات�برنامه�های�توسعه�اقتصادی،�اجتماعی�و�فرهنگی�کشور؛�	
• ــی�	 ــی�و�اراض ــع�طبیع ــرداری�از�مناب ــوه�بهره�ب ــه�نح ــوط�ب ــررات�مرب مق

ــهری؛ ش
• مقررات�مربوط�به�ایرانگردی�و�جهانگردی؛�	
• مقررات�مربوط�به�سازمان�میراث�فرهنگی؛�	
• مقررات�مربوط�به�مدیریت�شهری�	

ــن�و� ــن�قوانی ــی�از�مهم�تری ــن�فصــل،�برخ ــات،�در�ای ــن�مالحظ ــه�ای ــه�ب باتوج
ــه�توســعه�گردشــگری،�مــورد�بررســی�قــرار�می�گیــرد� مقــررات�عــام�مربــوط�ب
و�در�فصــل�دیگــر،�مباحــث�مربــوط�بــه�نقــش�و�جایــگاه�مدیریــت�شــهری�در�

ــل�بیشــتر�مطــرح�می�شــود� ــا�تفصی توســعه�گردشــگری،�ب
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ایجاد�شورای�برنامه�ریزی�استانی
یکــی�از�اصالحــات�و�ابتــکارات�برنامــه�ســوم�توســعه�کشــور،�تأســیس�»شــورای�
ــه�وظایــف�قانونــی�خــود�� برنامه�ریــزی�اســتان«�)مــاده��70و�71(�اســت�کــه�بناب
ــطوح� ــگری،�در�س ــت�گردش ــزی�و�مدیری ــری�در�برنامه�ری ــش�مؤث ــد�نق می�توان
مختلــف،�ایفــا�کنــد��به�موجــب�آیین�نامــه��اجرایــی�شــورای�برنامه�ریــزی�
اســتان،�تقریبــًا�تمــام�نهاد�هــای�اداری�و�اجتماعــی�اســتان�در�آن�عضویــت�
ــدت� ــای�بلندم ــد�برنامه�ه ــی�و�تأیی ــه�بررس ــیعی�در�زمین ــف�وس ــد�و�وظای دارن
عمــران،� و� توســعه� طرح�هــای� تصویــب� اســتان،� توســعه� میان�مــدت� و�
ــعه� ــتان،�توس ــبی�اس ــای�نس ــا�و�مزیت�ه ــناخت�قابلیت�ه ــارات،�ش ــع�اعتب توزی
ــن�شــورا�وا�گــذار�شــده�اســت��شــورای� ــه�ای ــره�ب ــی�و�غی مشــارکت�های�مردم
برنامه�ریــزی�اســتان�دارای��19کارگــروه�و�کمیتــه�تخصصــی�اســت�کــه�وظایــف�
ــح،� ــت،�تفری ــذران�فراغ ــه�گ ــتقیم�ب ــتقیم�و�غیرمس ــور�مس ــا�به�ط ــی�از�آنه برخ
ــای�تخصصــی� ــن�کمیته�ه ــن�ای ــوط�می�شــود��مهم�تری ورزش�و�گردشــگری�مرب

ــارت�اســت�از: عب
• کارگروه�)کمیته(�امور�فرهنگ�و�هنر،�بسیج�و�ترتیب�بدنی؛�	
• کارگروه�)کمیته(�امور�گردشگری؛�	
• کارگروه�)کمیته(�امور�بانوان�و�جوانان؛�	
• کارگروه�)کمیته(�آمایش،�جمعیت�و��محیط�زیست�	

�در�مــاده��78قانــون�برنامــه�ســوم�وظایــف�مربــوط�بــه�چگونگــی�تعییــن�عناویــن�
برنامه�هــای�عمرانــی�اســتانی�مشــخص�شــده�اســت��در�آیین�نامــه��اجرایــی�ایــن�
مــاده�فهرســت�برنامه�هــای�عمرانــی�اســتانی�در��19ردیــف�تنظیــم�گردیــده�کــه�
عناویــن�مربــوط�بــه��فعالیت�هــای�فصــل�فرهنــگ�و�هنــر،��تربیت�بدنــی�و�امــور�
جوانــان،��و�ایرانگــردی�و�جهانگــردی�در�"جــدول�شــماره��7–�3"�منعکــس�شــده�

ست� ا
جدول�شماره�7-۳-�برنامه�های�عمرانی�استانی�در�زمینه�فراغت�و�گردشگری
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عملیات اصلیعنوان برنامهعنوان فصل

فصل�فرهنگ�و�هنر
• گسترش�فرهنگ�و�هنر�استانی	
• پرورش�و�رشد�استعداد�های�فرهنگی�و�	

هنری�کودکان�و�نوجوانان

• احداث�و�تکمیل�کتابخانه�های�عمومی	
• ایجاد�مجتمع�های�فرهنگی�و�هنری�و�دینی	
• ایجاد�اردوگاه�های�فرهنگی�و�هنری	

فصل�تربیت�بدنی�و
امور�جوانان

• •ایجاد�و�توسعه�امکانات�ورزشی�استانی	 احداث�و�تکمیل�ورزشگاه�ها	
• احداث�تأسیسات�ورزشی�دانش�آموزی	

•فصل�جهانگردی گسترش�ایرانگردی�و�جهانگردی�	
• احیا�و�معرفی�میراث�فرهنگی	

• ایجاد�زیرساخت�های�گردشگری�	
• بهسازی�قطب�های�سیاحتی	
• احیا�و�معرفی�آرامگاه�های�مفاخر	
• احیای�باغ�های�تاریخی�	
• بهسازی�و�تغییر�کاربری�کاروانسراها�و�	

بنا�های�تاریخی
مأخذ:�قانون�برنامه�سوم�توسعه�در�نظم�حقوقی�کنونی،1۳80:�ص��۳64

گسترش�و�باززنده�سازی�آثار�تاریخی�-�فرهنگی�
ــن� ــور�حس ــور،�به�منظ ــعه�کش ــوم�توس ــه�س ــون�برنام ــاده��166قان ــب�م به�موج
ــت�و� ــوص�مرم ــور،�در�خص ــی�کش ــراث�فرهنگ ــازمان�می ــف�س ــرای�وظای اج
احیــای�بافت�هــا�و�بنا�هــای�تاریخــی�فرهنگــی�اقدام�هــای�زیــر�انجــام�می�شــود:

• ــی�شهرســازی�	 ــراث�فرهنگــی�کشــور�در�شــورای�عال رئیــس�ســازمان�می
ــاده��5 ــیون�های�م ــازمان�در�کمیس ــدگان�آن�س ــران�و�نماین ــاری�ای و�معم

تهــران�و�شهرســتان�ها�عضویــت�می�یابنــد؛�
• در�شــهر�های�داری�بافــت�تاریخــی�ارزشــمند�کــه�حــدود�آن�طبــق�مــاده��3	

قانــون�اساســنامه�ســازمان�میــراث�فرهنگــی�کشــور�مصــوب��1367/02/01
ــرد� ــرار�می�گی اعــالم�شــده،�تشــکیالت�شــهرداری�ها�مــورد�تجدیدنظــر�ق
و�به�منظــور�انجــام�امــور�مربــوط�بــه�حفاظــت�از�بافــت�تاریخــی�اینگونــه�
ــاد� ــور�ایج ــهرداری�های�مذک ــی�مناســب�در�ش ــازوکار�مدیریت ــهرها،�س ش

می�گــردد؛�
• ــهر�را�متناســب�	 ــر�ش ــهرداری�ه ــد�ش ــهر�درصــدی�از�درآم ــورا�های�ش ش

ــط�در� ــت�ذی�رب ــار�مدیری ــهر�در�اختی ــای�تاریخــی�آن�ش ــاز�بافت�ه ــا�نی ب
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ــراث� ــازمان�می ــای�س ــارت�واحد�ه ــا�نظ ــا�ب ــد�ت ــرار�می�دهن ــهرداری�ق ش
ــای� ــا�و�بافت�ه ــا،�مجموعه�ه ــت�بناه ــتای�مرم ــور�در�راس ــی�کش فرهنگ
ــه�ســوم:�124(� ــون�برنام ــه�مصــرف�برســد��)قان تاریخــی�همــان�محــل�ب
در�آیین�نامــه��اجرایــی�بنــد�ج�مــاده��166)مصــوب�80/3/16(�انجــام�
ــه� ــای�آن�ب ــه�محور�ه ــت�ک ــده�اس ــی�ش ــی�پیش�بین ــای�گوناگون اقدام�ه

ــر�اســت: قــرار�زی
• ــکاری�	 ــا�هم ــهر�های�تاریخــی�ب ــی�مناســب�در�ش ــاختار�مدیریت ــاد�س ایج

ــراث�فرهنگــی����� ــازمان�می وزارت�کشــور�و�س
• بــرای�ســاماندهی�و�معرفــی�	 اقدام�هــای�الزم� انجــام� برنامه�ریــزی�و�

تاریخــی���� تپه��هــای� و� محوطه�هــا�
• انجــام�اقدام�هایــی�در�راســتای�تقویــت�و�ارتقــای�هویــت�تاریخــی��	

ــهر����� ــی�ش فرهنگ
• ــاد�	 ــکیل�و�ایج ــق�تش ــی�از�طری ــی�و�تاریخ ــای�فرهنگ ــی�ارزش�ه معرف

���� و� فرهنگــی� میــراث� جشــنواره�ها� نمایشــگاه�ها،� موزه�هــا،�
• تهیــه�و�اجــرای�طرح�هــا�و�انجــام�اقدام�هــای�الزم�به�منظــور�ایجــاد�	

ــا�جلــب�مشــارکت� ــق�اقتصــادی�در�بازارهــا�و�بافت�هــای�تاریخــی�ب رون
ــع� ــرداری�از�مناب ــررات�بهره�ب ــوم:�640(�مق ــه�س ــون�برنام ــی����)قان مردم

ــهری ــای�ش ــی�و�زمین�ه طبیع

مقررات��بهره�برداری�از�منابع�طبیعی�و�زمین�های�شهری�
ــت�و� ــی�حفاظ ــه�چگونگ ــگری�ب ــرای�گردش ــزی�ب ــعه�و�برنامه�ری ــوع�توس هرن
ــررات� ــع�مق ــه�تاب ــود؛�ک ــوط�می�ش ــور�مرب ــی�کش ــع�طبیع ــرداری�از�مناب بهره�ب
ــه� ــررات�ب ــن�و�مق ــن�قوانی ــن�ای ــت��مهم�تری ــف�اس ــای�مختل ــف�نهاد�ه و�وظای

ــر�معرفــی�شــده�اســت: شــرح�زی
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قوانین�و�مقررات�ناظر�بر��بهره�برداری�گردشگری�از�منابع�محیطی
قانون�نحوه�واگذاری�و�احیای�اراضی�در�جمهوری�اسالمی�)مصوب�135۸(؛� 	
قانون�توزیع�عادالنه�آب�)مصوب�1361(؛� 	
قانون�زمین�شهری�)مصوب�1366(؛� 	
قانون�حفاظت�و�بهسازی��محیط�زیست�)مصوب�1353(؛� 	
مقررات�مربوط�به�حریم�های�نهرها�و�تأسیسات�شهری�)آب،�برق،�گاز�و���(� 	

ــات�و�محدودیت�هایــی� ــا�امکان در�واقــع�برنامه�ریــزی�و�مدیریــت�گردشــگری�ب
روبــه�رو�اســت؛�کــه�بــه�نحــوه�اســتفاده�از�اراضــی�جنگلــی�و��بیشــه�ها،�ســواحل�
دریاهــا�و�رودخانه�هــا،�اراضــی�شــهری�و�حریم�هــای�قانونــی�تأسیســات�
ــررات� ــن�و�مق ــن�قوانی ــن�ای ــه�مهم�تری ــر�ب ــود��در�زی ــوط��می�ش ــهری�مرب ش

ــردد� ــاره�می�گ اش

الف�-�استفاده�از�اراضی�جنگلی�و��بیشه�ها

�به�موجــب�قانــون�نحــوه�واگــذاری�و�احیــای�اراضــی،��بهره�بــرداری�از�
ــن�و� ــاس�قوانی ــی�براس ــروت�عموم ــوان�ث ــی�به�عن ــه�های�طبیع ــا�و�بیش جنگل�ه
ــن� ــی�ای ــه��اجرای ــت�اســت��به�موجــب�آیین�نام ــار�دول ــوط�در�اختی مقــررات�مرب
قانــون،�مــوارد�اســتفاده�غیرکشــاورزی�از�جنگل�هــا�و�بیشــه�ها�در�بند�هــای�
مختلــف�تعییــن�شــده�کــه�دو�بنــد�چهــار�و�پنــج�آن�بــه�بهره�بــرداری�تفریحــی�

ــود: ــوط�می�ش ــی�مرب و�تفرج
• تأسیسات�فرهنگی،�آموزشی،�مذهبی�و�مؤسسات�ورزشی�غیردولتی؛	
• ایجاد�فضای�سبز،�گردشگاه�ها،�تفرجگاه��های�عمومی،�جنگل�دست�کاشت�و�	

تأسیسات�جنبی�مربوط�به�آنها؛�

ب-�استفاده�از�اراضی�شهری

�به�موجــب�قانــون�زمیــن�شــهری،�وزارت�مســکن�و�شهرســازی�موظــف�اســت�
زمین��هــای�موردنیــاز�بــرای�مســکن�و�خدمات�شــهری�را�بــه�ترتیــب�از�زمین�های�
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بایــر�و�دایــر�شــهری�تأمیــن�نمایــد�و�مالــکان�اراضــی�اعــم�از�اشــخاص�حقیقــی�
ــای� ــد�زمین�ه ــی�موظفن ــی�و�غیردولت ــای�دولت ــا�و�نهاد�ه ــی�و�بنیاده ــا�حقوق ی
ــکونی،�� ــای�مس ــرای�طرح�ه ــور�اج ــهرداری�ها،�به�منظ ــا�ش ــت�ی ــاز�دول موردنی
ــهری�و� ــوب�ش ــای�مص ــایر�طرح�ه ــی،�س ــی�و�عمران ــات�عموم ــاد�تأسیس ایج
ــه�دولــت�و�شــهرداری�ها�بفروشــند��در� حفاظــت�از�میــراث�فرهنگــی�کشــور،��ب
قانــون�برنامــه�اول�توســعه�اقتصــادی،�اجتماعــی�و�فرهنگــی�جمهــوری�اســالمی�
ــاز� ــه�اراضــی�موردنی ــت؛�ک ــده�اس ــف�ش ــهری�موظ ــن�ش ــازمان�زمی ــران،��س ای
شــهرها�را�بــرای�توســعه�کاربری�هــای�فرهنگــی،�ورزشــی�و�غیــره�تأمیــن�کنــد��
همچنیــن�طبــق�مــاده��29»آیین�نامــه��اجرایــی�قانــون�زمیــن�شــهری«�ایــن�اجــازه�
ــراث�فرهنگــی،�در� ــرای�حفاظــت�می ــاز�ب ــه�اراضــی�موردنی داده�شــده�اســت�ک

اختیــار�ســازمان�میــراث�فرهنگــی�کشــور�گذاشــته�شــود؛�

پ�-�استفاده�از�حرایم�قانونی�نهرها�و�تأسیسات�شهری

�رودخانه�هــا،�مســیل�ها�و�مجــاری�مربــوط�بــه�تأسیســات�شــهری�مثــل�لوله�هــای�
ــا� ــا�ب ــتفاده�از�آنه ــه�اس ــتند�ک ــی�هس ــرق�دارای�حریم�های ــوط�ب آب،�گاز�و�خط
ــوالً� ــه�معم ــا�ک ــن�حریم�ه ــت��ای ــراه�اس ــی�هم ــت�قانون ــت�و�ممنوعی محدودی
به�صــورت�خطــی�اســت،�بــا�توجــه�بــه�تجــارب�جهانــی،��می�توانــد�بــا�حفــظ�
ــیر�های� ــی،�مس ــبز�خط ــای�س ــاد�فضا�ه ــرای�ایج ــی،�ب ــی�و�ایمن ــن�قانون موازی

پیــاده�روی�و�دوچرخــه�اســتفاده�شــود�

مقررات�حفاظت��محیط�زیست�و�توسعه�ی�گردشگری
�در�قانــون�حفاظــت�و�بهســازی��محیط�زیســت�)مصــوب�1353/3/28(�مقرراتــی�
ــای�گردشــگری� ــه��فعالیت�ه ــور�مســتقیم�و�غیرمســتقیم�ب ــه�به�ط وجــود�دارد�ک
ــای� ــی�از�روش�ه ــی،�یک ــارب�جهان ــق�تج ــود��طب ــوط�می�ش ــی�مرب و�تفریح
کارآمــد�بــرای�حفاظــت�فعــال�از�محیط�زیســت،�بهره�گیــری�علمــی�و�تفریحــی�
ــررات� ــع�براســاس�اصــول�توســعه�پایدار�گردشــگری�اســت��در�مق ــن�مناب از�ای
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ــی�و� ــرداری�فراغت ــرای��بهره�ب ــات�مناســب�ب ــران��برخــی�امکان محیط�زیســت�ای
ــت�ســنجیده� ــزی�و�مدیری ــه�برنامه�ری ــه�ب ــی�شــده�اســت�ک گردشــگری�پیش�بین
احتیــاج�دارد��در�لــوح�زیــر�برخــی�از�وظایــف�ســازمان�حفاظــت�محیط�زیســت�

در�زمینــه�توســعه�گردشــگری�ارائــه�شــده�اســت:
وظایف�سازمان�محیط�زیست�در�زمینه�توسعه�گردشگری؛�

حفاظت�تعادل�بوم�شناختی�طبیعت؛� 	
حفظ�محیط�زیست�از�نظر�ظاهر�طبیعت�و�روش�های�زیباسازی�آن؛ 	
ایجاد�باغ�های�وحش�و�موزه�تاریخ�طبیعی؛� 	
صدور�اجازه�صید�و�شکار؛� 	
تعیین�و�حفظ�نواحی�با�ارزش�)پارک�ملی،�آثار�طبیعی�ملی،�پناهگاه�حیات�وحش،� 	

منطقه�حفاظت�شده(

ــون�حفاظــت�و�بهســازی��محیط�زیســت،�ســازمان�حفاظــت� ــاده��20قان ــق�م طب
محیط�زیســت��می�توانــد�قســمتی�از�وظایــف�و�اختیــارات�خــود�را�در�محــدوده�
ــر� ــا�ه ــه�ی ــهرداری�های�مربوط ــه�ش ــور،��ب ــق�کش ــک�از�مناط ــر�ی ــهرها�و�ه ش
ــهرداری�ها�و� ــورت�ش ــن�ص ــد��در�ای ــول�نمای ــط�مح ــی�ذی�رب ــازمان�دولت س

ــود�� ــد�ب ــرای�آن�خواهن ــؤول�اج ــور�مس ــازمان�های�مذک س

مقررات�ایرانگردی�و�جهانگردی
ــوب� ــالمی«�)مص ــاد�اس ــگ�و�ارش ــف�وزارت�فرهن ــداف�وظای ــون�اه �در�»قان
1366(،�ضمــن�تعییــن�وظایــف�مختلــف�ایــن�وزارتخانــه،�وظایفــی�نیــز�بــرای�
توســعه�گردشــگری�و�تأمیــن�تســهیالت�آن�در�نظــر�گرفتــه�شــده�اســت��

ــت: ــر�اس ــور�زی ــف�در�دو�مح ــن�وظای ــن�ای مهم�تری
�الــف�-�ایجــاد�و�توســعه�و��بهره�برداری�از�تأسیســات�ایرانگــردی�و�جهانگردی�از�
هرنــوع�کــه�مناســب�باشــد�و�همچنیــن�تأمیــن�وســایل�الزم�بــرای�مســافرت�های�
ــن� ــور�و�تأمی ــل�کش ــی�در�داخ ــی�و�خارج ــردان�ایران ــی�جهانگ ــردی�و�جمع ف

ــات�جهانگردی؛ خدم
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ب-�برنامه�ریــزی�بــرای�ایجــاد�و�اصــالح�و�یــا�تکمیــل�تأسیســات�جهانگــردی�
به�طــور�مســتقیم،�یــا�مشــارکت�بــا�ســازمان�های�دولتــی�و�شــهرداری�ها�و�
ــز�نظــارت�در�تأســیس�اداره�واحد�هــای�اقامتــی�و�پذیرایــی� صــدور�اجــازه�و�نی
ــوب�1370(� ــردی«�)مص ــردی�و�جهانگ ــت�ایرانگ ــعه�صنع ــون�توس و����در�»قان
ــگری� ــعه�گردش ــر�توس ــژه�از�نظ ــه�به�وی ــع�گردیده،ک ــدی�وض ــررات�جدی مق

ــت�اســت� ــز�اهمی ــی�)ایرانگــردی(�بســیار�حائ داخل
مفاد�اساسی�این�قانون�در�لوح�زیر�به�طور�خالصه�ارائه�شده�است:

مفاد�اساسی�قانون�توسعه�صنعت�ایرانگردی�و�جهانگردی�)مصوب�1370(
تشکیل�شورای�عالی�ایرانگردی�و�جهانگردی�به�منظور�تعیین�سیاست�های�ایرانگردی�و� 	

جهانگردی�و�ایجاد�هماهنگی�الزم�بین�دستگاه�های�ذی�ربط؛�
ارائه�تسهیالت�بانکی�به�منظور�تشویق�بخش�خصوصی�و�دولتی�در�زمینه�ایجاد�و�توسعه� 	

تأسیسات�ایرانگردی�و�جهانگردی؛�
موظف�کردن�سازمان�زمین�شهری،��شهرداری�ها،��سازمان�جنگل�ها�و�مراتع�و�سایر� 	

نهادهای�ذی�ربط�در�جهت�تأمین�زمین�برای�احداث�تأسیسات�ایرانگردی�و�جهانگردی؛�
بازگرداندن�کلیه�مراکز،�هتل�ها�و�تأسیسات�سیاحتی�متعلق�به�وزارت�فرهنگ�و�ارشاد� 	

اسالمی،��که�به�عللی�در�اختیار�نهادهای�دیگر�قرار�گرفته�است�

��محدودیت�ها�و�موانع�توسعه�گردشگری�شهری�
ــوط� ــای�مرب ــازمان�ها�و�فعالیت�ه ــن،�س ــکل�گیری�قوانی ــد�ش ــه�رون ــه�ب ــا�توج ب
بــه�توســعه�گردشــگری�در�ایــران،�می�تــوان�گفــت�کــه�ایــن�رونــد�به�طــور�کلــی�
بــا�نوعــی�بی�برنامگــی،�پراکنــده�کاری�و�ناهماهنگــی�روبــه�رو�بــوده�اســت���جــدا�
از�علــل�و�عوامــل�مربــوط�بــه�مشــکالت�گردشــگری�خارجــی،�اهــم�مشــکالت�
ــی� ــه�جدای ــو،��ب ــهری،�از�یک�س ــی�و�ش ــگری�داخل ــعه�گردش ــه�توس ــوط�ب مرب
میــان�گردشــگری�داخلــی�و�خارجــی�و�تأکیدبرگردشــگری�خارجــی�و�از�ســوی�
ــدم� ــزی�شــهری�و�توســعه�گردشــگری�و�ع ــان�برنامه�ری ــی�می ــه�جدای دیگــر،�ب

ــود� ــوط��می�ش ــف،�مرب ــای�مختل ــان�نهاد�ه ــکاری�می هماهنگــی�و�هم
ــگری،�در� ــعه�گردش ــت�توس ــزی�و�مدیری ــف�برنامه�ری ــر�وظای ــال�حاض درح
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ســطوح�مختلــف�محلــی،�ملــی�و�بین�المللــی،�بــه�عهــده�نهادهــا�و�مؤسســه�های�
مختلفــی�قــرار�دارد؛�کــه�معمــوالً�اهــداف�بخشــی�و�منافــع�ســازمانی�جداگانــه�را�
ــکاری� ــا�هم ــر�ب ــا�کمت ــای�آنه ــا�و�اقدام�ه ــن��فعالیت�ه ــد؛�بنابرای ــب�می�کنن تعقی
ــل� ــارض�و�تداخ ــا�تع ــوارد�ب ــی�م ــی�در�برخ ــت��حت ــراه�اس ــی�هم و�هماهنگ

روبه�روســت��
ــه� ــد؛�ک ــان�می�ده ــود�نش ــای�موج ــل�نهاد�ه ــوه�عم ــررات�و�نح ــه�مق ــری�ب نظ
ــهیالت� ــی�و�تس ــای�فرهنگ ــی،�جاذبه�ه ــع��طبیع ــرداری�از�مناب ــرایط��بهره�ب ش
ــزی�و� ــف�اســت�و�نحــوه�برنامه�ری ــررات�مختل ــوق�و�مق ــع�حق گردشــگری�تاب
مدیریــت�تســهیالت�ورزشــی،�فرهنگــی�و�تفریحــی�تابــع�وظایــف�و�عملکــرد�
ســازمان�های�مختلفــی�اســت�کــه�معمــوالً�مســتقل�از�یکدیگــر�عمــل�می�کننــد�

نهاد�های�مؤثر�در�توسعه�و�مدیریت�گردشگری
• ــکن،�وزارت�	 ــردی،�وزارت�مس ــردی�و�جهانگ ــی:�ایرانگ ــای�دولت نهاد�ه

ــی�و���؛� ــی،�تربیت�بدن ــراث�فرهنگ ــت،�می ــازمان�محیط�زیس ــور،�س کش
• نهاد�های�شهری:�شوراها،�شهرداری�ها�و�مؤسسه�های�وابسته؛�	
• ــه�های�	 ــتضعفان،��مؤسس ــاد�مس ــیاحتی�بنی ــازمان�س ــی:�س ــای�عموم نهاد�ه

غیرانتفاعــی؛�
• بخــش�خصوصــی:�مؤسســه�های�خصوصــی�گردشــگری�و�مراکــز�	

تفریحــی�
�بــا�توجــه�بــه�تعــدد�و�ناهماهنگــی�در�قوانیــن�و�عملکــرد�ســازمان�های�مســؤول�
و�عــدم�برنامه�ریــزی�و�مدیریــت�یکپارچــه�در�سیاســت�های�کالن�توســعه�
گردشــگری؛�می�تــوان�گفــت�کــه�جایــگاه�برنامه�ریــزی�و�مدیریــت�گردشــگری�
شــهری�هنــوز�در�نظــام�برنامه�ریــزی�توســعه�و�عمــران�کشــور�به�درســتی�
ــد� ــارب�جدی ــا�و�تج ــه�دیدگاه�ه ــه�ب ــا�توج ــت��ب ــده�اس ــن�نش ــف�و�تبیی تعری
ــوان� ــور،��می�ت ــاری�در�کش ــای�ج ــگری�و�گرایش�ه ــه�گردش ــی�در�زمین جهان
اهــم�مســائل�و�مشــکالت�کنونــی�را�در�چنــد�محــور�خالصــه�کــرد�کــه�در�لــوح�
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زیــر�ارائــه�شــده�اســت:

ضعف�طرح�های�توسعه�شهری�در�زمینه�گردشگری
از�زمــان�شــروع�تهیــه�و�اجــرای�طرح�هــای�توســعه�شــهری�در�ایــران،�به�صــورت�
رســمی�و�قانونــی،�حــدود�پنــج�دهــه�می�گــذرد��در�طــول�ایــن�دوره�نســبتًا�دراز،�
ــای� ــزون�نیاز�ه ــد�روزاف ــان�و�رش ــازی�جه ــیار�در�شهرس ــوالت�بس ــم�تح به�رغ
فراغتــی�و�گردشــگری�در�ایــران،�موضــوع�برنامه�ریــزی�بــرای�فراغــت�و�تفریــح،�
به�صورتــی�بســیار�محــدود�و�کمرنــگ�در�برنامه�ریــزی�و�طراحــی�شــهری�ایــران�
مطــرح�شــده�اســت��در�الگــوی�طرح�هــای�توســعه�و�عمــران�شــهری،�ازجملــه�
در�شــرح�خدمــات�تهیــه�طرح�هــای�جامــع�شــهری�و�طرح�هــای�جامــع�ناحیــه�ای،�
موضــوع�»فراغــت�و�گردشــگری«�به�عنــوان�یــک�فعالیــت�فرعــی�و�غیرمســتقیم�
ــای� ــن�نیاز�ه ــری�و�تأمی ــرای�آینده�نگ ــتقلی�ب ــگاه�مس ــده�و�جای ــاب�آم به�حس

گردشــگری�در�نظــر�گرفتــه�نشــده�اســت��
ــی� ــت�زندگ ــگری�در�»کیفی ــت�و�گردش ــذران�فراغ ــی�گ ــش�حیات ــم�نق به�رغ
شــهری«�هنــوز�در�ذهــن�بســیاری�از�مدیــران�و�برنامه�ریــزان�شــهری؛�پرداختــن�
بــه�موضــوع�گــذران�فراغــت�کاری�تفننــی�و�دســت�دوم�تلقــی��می�شــود��ایــن�
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ــه�و� ــه�ضــرورت�بازنگــری�در�الگــوی�تهی ــی�اســت�ک ــود،�یکــی�از�عوامل کمب
ــاه� ــه�ای�را،�در�راســتای�گســترش�رف اجــرای�طرح�هــای�توســعه�شــهری�و�ناحی
عمومــی�و�عدالــت�اجتماعــی�تقویــت�می�کنــد��عــالوه�بــر�ایــن،�اگرچــه�یکــی�از�
وظایــف�طرح�هــای�توســعه�شــهری�تأمیــن�انــواع�خدمــات�رفاهــی�و�اجتماعــی،�
ازجملــه�خدمــات�فرهنگــی،�تفریحــی�و�ورزشــی�اســت،�ولــی�در�روال�کنونــی،�
هیچگونــه�تعریــف�واحــد�و�روشــنی�از�انــواع�ایــن�خدمــات،�معیارهــا�و�ضوابــط�
اســتقرار�و�پایــگان�و�ســازمان�اجرایــی�و�مدیریــت�آنهــا�وجــود�نــدارد��در�نتیجــه�
ــلیقه� ــه�س ــل�ب ــگری�در�عم ــت�گردش ــت�فراغ ــزی�و�مدیری ــوع�برنامه�ری موض
ــده� ــات�پراکن ــهرداری�ها�و�اقدام ــدود�ش ــات�مح ــا،�اقدام ــدگان�طرح�ه تهیه�کنن

ســایر�نهادهــا�واگــذار�شــده�اســت��
ــی� ــران،�جدای ــگری�در�ای ــعه�گردش ــه�توس ــم�در�زمین ــکالت�مه ــی�از�مش یک
میــان�ابعــاد�برنامه�ریــزی�فضایــی�و�اجتماعــی،�از�یک�ســو�و�برنامه�ریــزی�
بــرای�تســهیالت�و�خدمــات�گردشــگری،�از�طــرف�دیگــر�اســت؛�کــه�بــه�عهــده�
نهاد�هــای�بخشــی�مختلــف�یعنــی�وزارت�مســکن�و�شهرســازی،�وزارت�کشــور�و�
وزارت�فرهنــگ�و�ارشــاد�اســالمی�واگــذار�گردیــده�اســت��طبــق�قوانیــن�موجود،�
»شــورای�عالــی�شهرســازی�و�معمــاری�ایــران«�مســؤول�تهیــه�و�تصویــب�انــواع�
ــران� ــعه�و�عم ــی�توس ــوب�قانون ــه�چارچ ــت�ک ــهری�اس ــعه�ش ــای�توس طرح�ه
شــهرها�را�تعییــن�می�کنــد؛�امــا�راهکار�هــای�عملــی�بــرای�ایــن�شــورا�در�زمینــه�
ایجــاد�همــکاری�و�هماهنگــی�میــان�برنامه�هــا�و�اقدام�هــای�نهادهایی،کــه�دارای�
اهــداف�و�وظایــف�مشــترك�در�عرصــه�تأمیــن�فضاهــا�و�تســهیالت�گردشــگری،�

فرهنگــی�و�تفریحــی�هســتند،�در�نظــر�گرفتــه�نشــده�اســت��
از�طــرف�دیگــر�طبــق�قانــون�توســعه�صنعــت�ایرانگــردی�و�جهانگــردی�)مصوب�
�1370و�اصــالح�1375(�اعضــای�شــورای�عالی�ایرانگــردی�و�جهانگردی«�عبارتند�
از�وزیــران�ارشــاد،�امــور�خارجــه،�امــور�اقتصــادی�و�دارایــی،�فرهنــگ�و�آمــوزش�
ــت�و� ــت�محیط�زیس ــازمان�حفاظ ــای�س ــور�و�رؤس ــری،�کش ــی،�راه�و�تراب عال
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ــن� ــه�در�ای ــن�اســت�ک ــه�بســیار�مهــم�ای ــزی��نکت ــت�و�برنامه�ری ســازمان�مدیری
ــر� ــت�بیانگ ــن�وضعی ــدارد��ای ــت�ن ــازی�عضوی ــر�مســکن�و�شهرس ــورا،�وزی ش
ایــن�اســت؛�کــه�حتــی�در�ســطوح�بــاالی�قانونگــذاری�نیــز،�پیوســتگی�و�ارتبــاط�
متقابــل�میــان�توســعه�گردشــگری�و�توســعه�شــهری�نادیــده�گرفتــه�شــده�اســت��
ــاد�تحــرك� ــرای�ایج ــه�ب ــت�ک ــوان�دریاف ــا��می�ت ــن�مالحظه�ه ــه�ای ــه�ب ــا�توج ب
ــد�و� ــت�گردشــگری�و�ایجــاد�پیون ــزی�و�مدیری ــام�برنامه�ری و�هماهنگــی�در�نظ
همــکاری�میــان�توســعه�گردشــگری�داخلــی�و�خارجــی�الزم�اســت؛�کــه�نوعــی�
ــای� ــن�نهاد�ه ــل�ای ــوه�عم ــکیالت�و�نح ــن،�تش ــالح�در�قوانی ــری�و�اص بازنگ

مختلــف�صــورت�پذیــرد�

�نارسایی�مقررات��محیط�زیست�در�زمینه�توسعه�گردشگری�
ــای� ــه�معن ــته،��ب ــالف�گذش ــروزه�برخ ــت،�ام ــت�از��محیط�زیس ــوم�حفاظ مفه
ــل«� ــت�منفع ــی�»حفاظ ــی�یعن ــع�محیط ــردن�مناب ــور�ک ــردن�و�محص ــدود�ک مح
ــدار� ــورت�پای ــع�به�ص ــعه�مناب ــا�و�توس ــداری،�احی ــر�نگه ــه�بیانگ ــت،�بلک نیس
ــی� ــت��یک ــده�اس ــی�و�آین ــل�های�کنون ــی�نس ــردن�زندگ ــتای�غنی�ترک در�راس
از�راه�هــای�مناســب�بــرای�»حفاظــت�فعــال«�از�منابــع�بــا�ارزش�محیطــی،��
بهره�بــرداری�ســنجیده�از�آنهــا�در�راســتای�اهــداف�فراغتــی،�فرهنگــی�و�تفریحــی�
اســت؛�کــه�تــا�حــدود�زیــادی�هــم�بــا�اهــداف�زیســت�محیطی�و�هــم�بــا�اهــداف�

ــاق�دارد�� ــی�انطب ــی�و�فرهنگ اجتماع
متأســفانه�در�مقــررات�محیط�زیســت�ایــران،�مفهــوم�»حفاظــت«�بیشــتر�به�عنــوان�
ــات� ــیاری�از�امکان ــن�بس ــت؛�بنابرای ــده�اس ــف�ش ــت�تعری ــرق«�و�ممنوعی »ق
ــر� ــت��تغیی ــه�اس ــدر�رفت ــه�ه ــع�ب ــن�مناب ــی�از�ای ــی�و�تفرج ــری�فراغت بهره�گی
ــع� ــه�مناب ــرش�ب ــوه�نگ ــورد�نح ــی�در�م ــری�اساس ــک�بازنگ ــه�ی ــن�وضــع،��ب ای
ــگری� ــعه�گردش ــه�توس ــا�در�زمین ــری�از�آنه ــی�بهره�گی ــت�و�چگونگ محیط�زیس
و�مدیریــت�منابــع�نیــاز�دارد��از�ســوی�دیگــر�ســازمان�حفاظــت��محیط�زیســت�
ــتفاده� ــری�از�اس ــرای�نظــارت�و�جلوگی ــات�الزم�ب ــارات�و�امکان از�داشــتن�اختی
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ــی�و� ــدرت�سیاس ــوذ�ق ــر�نف ــل�زی ــت�و�در�عم ــروم�اس ــع�مح ــت�از�مناب نادرس
ــرار�دارد�� اقتصــادی�ق

نارسایی�مقررات�میراث�فرهنگی�در�زمینه�توسعه�گردشگری�
همانطــور�کــه�در�فصل�هــای�پیــش�بیــان�شــده�اســت�یکــی�از�مهم�تریــن�منابــع�
ــی� ــی�و�دین ــای�فرهنگ ــار�تاریخــی�و�یادمان�ه ــه�آث ــگری�ب ــای�گردش و�جاذبه�ه
ــی� ــینه�دراز�تاریخــی�و�فرهنگ ــل�پیش ــه�دلی ــران�ب ــه�در�ای ــود؛�ک ــوط��می�ش مرب
ــًا�در�بیشــتر�شــهر�های� ــی�اســت��تقریب ــوع�ســرزمین،�بســیار�غن و�وســعت�و�تن
ــی،� ــای�فرهنگ ــی،�یادمان�ه ــای�تاریخ ــا�بافت�ه ــون�آنه ــی�پیرام ــران�و�نواح ای
آثــار�معمــاری�و�اماکــن�زیارتــی�و�اعتقــادی�زیــادی�وجــود�دارد�کــه�در�مقایســه�
ــن�و� ــه�قوانی ــت��اگرچ ــر�اس ــان،�کم�نظی ــر�جه ــور�های�دیگ ــیاری�از�کش ــا�بس ب
ــار�تاریخــی�و�فرهنگــی�کشــور� ــای�آث ــرای�حفــظ�و�احی تشــکیالت�متعــددی�ب
ــداف�و� ــی�در�اه ــل�ناهماهنگ ــه�دلی ــی�ب ــت،�ول ــده�اس ــیس�ش ــب�و�تأس تصوی
ــری�از� ــه�در�بهره�گی ــت�یکپارچ ــزی�و�مدیری ــدم�برنامه�ری ــا�و�ع ــف�آنه وظای
ــرداری�فراغتــی�و�گردشــگری،��فعالیت�هــای�مربــوط� ــار،�ازجملــه�بهره�ب ایــن�آث
ــای� ــص�و�محدودیت�ه ــا�نواق ــی،�ب ــای�تاریخ ــی�و�بافت�ه ــراث�فرهنگ ــه�می ب
ــظ� ــه�حف ــه�در�زمین ــی�ک ــن�اقدام�های ــه�مهم�تری ــه�رو�اســت��ازجمل متعــددی�روب
ــد� ــال�های�بع ــهرها�در�س ــی�ش ــای�تاریخ ــی�و�بافت�ه ــراث�فرهنگ ــای�می و�احی
از�انقــالب�صــورت�گرفتــه،�در�لــوح�زیــر�به�طــور�خالصــه�ارائــه�شــده�اســت:

اقدام�های�مهم�در�زمینه�حفظ�و�احیای�آثار�تاریخی�و�فرهنگی
تأسیس�دفتر�بهسازی�بافت�شهری�در�وزارت�کشور�)1366(؛� 	
تأسیس�سازمان�میراث�فرهنگی�کشور�و�تکمیل�مقررات�آن�)1367(؛ 	
معرفی�شهرهای�تاریخی�فرهنگی�از�طرف�شورای�عالی�شهرسازی�)1369(؛� 	
تأسیس�دفتر�بهسازی�بافت�شهری�در�وزارت�مسکن�)1370(؛� 	
ایجاد�واحد�حفاظت�از�بافت�های�قدیمی�در�سازمان�میراث�فرهنگی�)1374(؛� 	
تأسیس�شرکت�عمران�و�بهسازی�شهری�در�وزارت�مسکن��)1375(؛� 	
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امــا�تحلیــل�و�ارزیابــی�قوانیــن�موجــود�و�اقدامــات�انجــام�شــده�نشــان�می�دهــد�
کــه�نحــوه�رویکــرد�بــه�میــراث�فرهنگــی�و�بافت�هــای�تاریخــی�در�ایــران،�اول�
ــای� ــت�و�دوم�اقدام�ه ــنتی�اس ــه�و�س ــای�کهن ــا�و�روش�ه ــر�دیدگاه�ه ــی�ب مبتن
انجــام�شــده�فاقــد�یــک�راهبــرد�اساســی�و�جامع�نگــر�بــوده�و�معمــوالً�به�صــورت�
ــا� ــن�اقدام�ه ــد�ای ــژه�رون ــود��به�وی ــام��می�ش ــده�انج ــی�و�پراکن ــوردی،�مقطع م
ــی� ــای�فراغت ــن�نیاز�ه ــگری�و�تأمی ــدار�گردش ــعه�پای ــداف�توس ــا�اه ــر�ب کمت

ــزی،�1379:�شــماره�7( ــی�دارد��)عزی شــهروندان�و�گردشــگران�همخوان

تشکیل�وزارت�میراث�فرهنگی،�گردشگری�و��صنایع�دستی
ــات�و� ــای�»اطالع ــالل�وزارتخانه�ه ــا�انح ــالمی�1357،�ب ــالب�اس ــس�از�انق پ
ــت� ــکیالت�مدیری ــادی�در�تش ــرات�زی ــر«�تغیی ــگ�و�هن ــردی«�و�»فرهن جهانگ
ــی«� ــراث�فرهنگ ــازمان�می ــال��1364»س ــد��در�س ــود�آم ــه�وج ــگری�ب گردش
تأســیس�شــد�کــه�در�ســال��1372بــه�»ســازمان�میــراث�فرهنگــی�و�گردشــگری«�
ــس�از�آن� ــد��پ ــل�گردی ــالمی(�تبدی ــاد�اس ــگ�و�ارش ــر�وزارت�فرهن ــر�نظ )زی
ــوان�»ســازمان� ــا�عن ــن�ســازمان�گســترده�تر�شــد�و�ب ــف�ای در�ســال��1385وظای
میراث�فرهنگــی،��صنایع�دســتی�و�گردشــگری«�زیــر�نظــر�رییــس�جمهــوری�قــرار�
گرفــت��ســرانجام�در�مــرداد��1398به�موجــب�قانــون�ایــن�ســازمان�بــه�»وزارت�
ــارات�و� ــد�و�اختی ــل�ش ــتی«�تبدی ــگری�و�صنایع�دس ــی،�گردش ــراث�فرهنگ می

ــرد� ــدا�ک ــات�بیشــتری�پی امکان
ــوز� ــگری�هن ــوع�گردش ــه�موض ــد�ک ــان�می�ده ــی�نش ــوالت�پی�درپ ــن�تح ای
جایــگاه�مهــم�و�مســتقل�امــروزی�خــود�را،�بــا�توجــه�بــه�تعاریــف�جهانــی،�در�
نظــام�مدیریــت�توســعه�و�اجرایــی�کشــور�پیــدا�نکــرده�اســت�و�وظایــف�آن�میان�
ــرایط� ــن�ش ــت��در�ای ــده�اس ــیم�ش ــف�تقس ــازمان�های�مختل ــا�و�س وزارتخانه�ه
ــهری� ــه�ای،�ش ــی،�منطق ــطح�مل ــگری�در�س ــت�گردش ــعه�و�مدیری ــد�توس فراین
ــده�و� ــات�پراکن ــا�و�اقدام ــا،�چالش�ه ــی�از�ناهماهنگی�ه ــا�انبوه ــتایی�ب و�روس
ــوان� ــگری�به�عن ــش�گردش ــد�بخ ــه�جدی ــت��در�وزارتخان ــراه�اس ــدار�هم ناپای
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یکــی�از�معاونت�هــا�تعریــف�شــده�کــه�دارای�وظایــف�گوناگــون�و�شــامل�پنــج�
دفتــر�جداگانــه�اســت:�دفتــر�مطالعــات�و�آمــوزش�و�پیگیــری،�دفتــر�همــکاری�
و�توافق�هــای�ملــی�گردشــگری،�دفتــر�برنامه�ریــزی�و�حمایــت�از�توســعه�
گردشــگری،�اداره�کل�نظــارت�و�ارزیابــی�خدمــات�گردشــگری�و�دفتــر�بازاریابی�

ــگری( ــی�و�گردش ــراث�فرهنگ ــایت�وزارت�می ــگری��)س ــات�گردش و�تبلیغ
شــرح�وظایــف�معاونــت�گردشــگری�دارای��16بنــد�اســت�کــه�مجموعــهای�از�
ــعه� ــای�توس ــا�برنامه�ه ــاق�ب ــی�در�انطب ــزی�و�هماهنگ ــات�کالن�)برنامه�ری اقدام
کشــور،�برنامه�ریــزی�بــرای�جــذب�گردشــگران�خارجــی�و���(�و�اقدامــات�خــرد�
ــی،�آژانس�هــای� ــه�مراکــز�اقامت ــوط�ب ــط�و�مقــررات�مرب ــالغ�ضواب ــن�و�اب )تدوی
خدماتــی�و�مســافرتی�و���(�را�در�بــر�می�گیــرد��وظایــف�کالن�بیشــتر�به�صــورت�
توصیه�هــای�کلــی�بــه�نظــر�می�رســد�کــه�فاقــد�ســازوکار�های�اجرایــی�
ــه� ــه�چگون ــت�ک ــوم�نیس ــال�معل ــرای�مث ــت��ب ــارت�اس ــل�نظ ــخص�و�قاب مش
ــهری�و� ــه�ای،�ش ــعه�منطق ــای�توس ــا�طرح�ه ــگری�ب ــت�گردش ــف�معاون وظای
ــا�وزارت�راه�و�شهرســازی�و�شــهرداری�ها�و� روســتایی�در�حــوزه�گردشــگری�ب

ــردد�� ــگ�می�گ ــؤول�هماهن ــای�مس ــر�نهاد�ه ــای�و�دیگ دهیاری�ه
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جایگاه مدیریت شهری در توسعه گردشگری

مقدمه

در�ایــران،�بــه�دلیــل�وجــود�ســاختار�های�کهــن�سیاســی�و�تمرکــز�ســازمان�اداری،�
نقــش�مدیریــت�شــهری�بیشــتر�تابــع�اقتــدار�دولــت�مرکــزی�بــوده�و�کمتــر�بــه�
ــوارض�آن� ــت�یکی�از�ع ــته�اس ــه�داش ــی�توج ــاه�اجتماع ــی�و�رف ــای�محل نیاز�ه
ــت� ــات�دول ــات�و�تصمیم ــه�امکان ــهرداری�ها�ب ــی�ش ــی�و�اجرای ــتگی�مال وابس
مرکــزی�و�عــدم�خودکفایــی�و�اختیــارات�محلــی�آنهــا�اســت��از�طــرف�دیگــر�
ــل� ــش�از�چه ــه�بی ــت�ک ــی�اس ــع�قانون ــهرداری�ها�تاب ــرد�ش ــاختار�و�عملک س
ــخگوی� ــد�پاس ــتی�نمی�توان ــن�به�درس ــذرد،�بنابرای ــب�آن�می�گ ــال�از�تصوی س
تحــوالت�و�نیاز�هــای�جدیــد�شهرنشــینی�باشــد��در�ســال�های�پــس�از�انقــالب�
ــر،�� ــال�های�اخی ــرای�آن�در�س ــالمی�و�اج ــورا�های�اس ــون�ش ــب�قان ــا�تصوی ب
ــه� ــه�به�نوب ــده�ک ــد�آم ــور�پدی ــهری�کش ــت�ش ــمگیری�در�مدیری ــول�چش تح
خــود�تحوالتــی�در�عرصــه�برنامه�ریــزی�و�مدیریــت�توســعه�و�عمــران�شــهری،�
ازجملــه�توســعه�و�مدیریــت�گردشــگری،�ایجــاد�کــرده�اســت��بــا�توجــه�بــه�ایــن�
مالحظــات،�در�ایــن�فصــل�برخــی�از�مباحــث�مهــم�مربــوط�بــه�نقــش�و�جایــگاه�
ــت� ــزی�و�مدیری ــه�برنامه�ری ــا�در�زمین ــات�آنه ــوراها�و�امکان ــهرداری�ها�و�ش ش
ــی،� ــی،�اقتصــادی�و�اجتماع ــب�قانون ــه�جوان ــه�ب ــا�توج ــهری،�ب ــگری�ش گردش

ــرد� ــرار�می�گی ــی�ق ــورد�بررس م
جایگاه شهرداری ها در توسعه و مدیریت گردشگری شهری 

وظایف�قانونی�شهرداری�ها�در�گذران�فراغت�
ــوط� ــه�مرب ــازمان�های�اولی ــن�و�تأســیس�س ــب�قوانی ــد�تصوی ــه�رون ــوری�ک به�ط
بــه�امــور�ســیاحتی�و�گردشــگری�کشــور�نشــان�می�دهــد،�فعالیــت�آنهــا�در�آغــاز�
در�وزارت�کشــور�بــوده�و�ســهم�عمــد�ه�ای�از�ســرمایه�و�دارایــی�آنهــا�در�اختیــار�
شــهرداری�ها�قــرار�داشــته�اســت،�امــا�بــا�تشــکیل�ســازمان�های�مســتقل�مربــوط�
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ــی� ــمی�و�قانون ــور�رس ــهرداری�ها�به�ط ــش�ش ــردی،�نق ــردی�و�جهانگ ــه�ایرانگ ب
ــش� ــل�افزای ــا�در�عم ــف�آنه ــه�وظای ــی�ک ــه،�در�حال ــه�کاهش�یافت ــن�زمین در�ای
ــای� ــوب��1334و�اصالحیه�ه ــهرداری�ها�)مص ــون�ش ــت��در�قان ــرده�اس ــدا�ک پی
ــور� ــا�مح ــد�ی ــاده��55در��28بن ــهرداری�ها�در�م ــی�ش ــف�عموم ــدی(�وظای بع
تعییــن�گردیــده�اســت�کــه�می�تــوان�آنهــا�را�بــه�چهــار�گــروه�عمرانــی،�
»خدماتــی«،�»نظارتــی«�و�»رفــاه�اجتماعــی«�تقســیم�کــرد��در�میــان�ایــن�وظایــف،�
موضــوع�خدمــات�فراغتــی،�تفریحــی�و�فرهنگــی،�بنابــه�شــرایط�و�دیدگاه�هــای�
ــوح� ــگ�مطــرح�شــده�اســت��در�ل ــی،�تبعــی�و�کمرن ــی�فرع ــان،��به�صورت آن�زم
ــی�و� ــات�فراغت ــه�خدم ــهرداری�ها�در�زمین ــی�ش ــف�قانون ــن�وظای ــر�مهم�تری زی

ــت: ــده�اس ــی�ش تفریحــی�به�صــورت�خالصــه�معرف

وظایف�شهرداری�ها�در�زمینه�فراغت�و�تفریح�)قانون�1334(�
بند�6-�تأسیس�مؤسسه�های�فرهنگی�و�����باغ�کودکان�و�����موزه�و�خانه�های�فرهنگی�و���� 	
بند�21-�احداث�بناها�و�ساختمان�های�موردنیاز�محل�از�قبیل����و�میدان�ها�و�باغ�کودکان�و� 	

ورزشگاه����
بند�22-�تشریک�مساعی�با�فرهنگ�در�حفظ�ابنیه�و�آثار�باستانی�شهر�و�ساختمان�های� 	

عمومی�و�مساجد�و�غیره�
)حجتی،��7�:1374تا�13(

بــا�رشــد�شهرنشــینی�در�ایــران�و�حــاد�شــدن�مشــکالت�ناشــی�از�آن،�از�طــرف�
دیگــر،�به�روشــنی��می�تــوان�دریافــت�کــه�در�چارچــوب�وظایــف�فــوق�
ــح� ــذران�فراغــت�و�تفری ــه�گ ــرم�شــهروندان�در�زمین ــای�مب ــه�نیاز�ه ــوان�ب نمی�ت
پاســخ�گفــت��بــه�همیــن�دلیــل�در�طــول�دو�ســه�دهــه�گذشــته،�شــهرداری�ها�بــه�
ــر�از� ــور�شــده�اند�کــه�گاهــی�فرات قبــول�وظایــف�و�انجــام�امــور�جدیــدی�مجب
اختیــارات�قانونــی�و�امکانــات�و�امکانــات�ســازمانی�آنهــا�محســوب��می�شــود؛�
ــاد� ــبز،�ایج ــای�س ــعه�فضا�ه ــه�توس ــد�ب ــات�بای ــن�اقدام ــن�ای ــه�مهم�تری ازجمل
پارك�هــای�شــهری�و�حومــه�ای،�تأســیس�فرهنگســراها،�زمین��هــای�بــازی،�

ــرد� ــاره�ک ــی�اش ــای�قدیم ــز�تاریخــی�و�بافت�ه ــازی�مراک بهس



132

کتاب سبز 1400- راهنمای عمل شهرداری ها

تحوالت جدید در وظایف شهرداری ها

بــا�توجــه�بــه�مطالعــات�انجــام�شــده�در�مــورد�وظایــف�شــهرداری�ها�در�جهــان�
امــروز،�ایــن�نتیجــه�بــه�دســت�می�آیــد�کــه�ایــن�وظایــف�روزبــه�روز�گســترده�تر��
می�شــود�و�شــهرداری�ها�به�عنــوان�نهاد�هــای�مدنــی،�محلــی�و�عمومــی�و�
ــه� ــد��ازجمل ــده�می�گیرن ــه�عه ــهرها�ب ــتری�در�اداره�ش ــش�بیش ــی�نق غیرانتفاع
ایــن�وظایــف�جدیــد��می�تــوان�بــه�تأمیــن�خدمــات�آموزشــی،�مبــارزه�بــا�فقــر،�
افزایــش�رفــاه�و�عدالــت�اجتماعــی،�حفاظــت�از�منابــع�و�ارزش�هــای�محیطــی،�
تقویــت�اقتصــاد�شــهر،�تقویــت�زیرســاخت�ها�و�ســازماندهی�گــذران�فراغــت�و�
تفریــح�شــهروندان�اشــاره�کــرد��)مدیریــت�شــهری،�1379:�شــماره�2(�در�لــوح�
زیــر�وظایــف�جدیــد�شــهرداری�ها�در�حــوزه�»خدمــات�فرهنگــی،�تفریحــات�و�

اوقــات�فراغــت«،�به�طــور�خالصــه�معرفــی�شــده�اســت:
وظایف�جدید�شهرداری�ها�در�زمینه�گذران�فراغت،�تفریح�و�گردشگری�

اداره�و�نظارت�بر�فرهنگسراها،��موزه�ها،��نمایشگاه�ها،��تئاترها،��تاالرهای�موسیقی�و����؛� 	
تأسیس�و�اداره�پارک�های�شهری،�محله�ای،�جنگلی،�حاشیه�ا�ی�و���؛� 	
تأسیس�و�اداره�باغ�وحش،�باغ�گیاه�شناسی�و���؛� 	
اداره�و�نظارت�بر�ورزشگاه�ها،�زمینهای�بازی،�ورزش�همگانی�و����؛� 	
ایجاد�مسیرهای�پیاده�روی�و�دوچرخه�سواری�در�شهر�و�حومه؛� 	
ساماندهی�گذران�فراغت�جوانان،�زنان،�ناتوانان�و����؛� 	
رسیدگی�به�امور�بناهای�تاریخی�و�آثار�ارزشمند�فرهنگی�و����؛� 	
ایجاد�اردوگاه�های�تفریحی،�محل�کاروان�و������ 	

 	���

ــن�و� ــری�در�قوانی ــه�بازنگ ــد�ب ــف�جدی ــن�وظای ــق�ای ــه�تحق ــت�ک ــی�اس بدیه
تشــکیالت�شــهرداری�ها�و�تغییــر�دیدگاه�هــا�در�نحــوه�مدیریــت�شــهری�و�ایجــاد�
ــد�ه�ای� ــگری�پدی ــت�گردش ــزی�و�مدیری ــاز�دارد��برنامه�ری ــن�نی ــای�نوی نهاد�ه
خــاص�اســت�کــه�نیــاز�بــه�همــکاری�و�هماهنگــی�در�ســطوح�مختلــف�ملــی،�
ــای�کالن� ــداف�و�راهبرد�ه ــد�اه ــی�بای ــطح�مل ــی�دارد��در�س ــه�ای�و�محل منطق
ــات� ــا�و�امکان ــه�ای�ویژگی�ه ــطح�منطق ــردد،�در�س ــن�گ ــور�تعیی ــاس�کش در�مقی



133

گردشگری شهری

ــای� ــه�نیاز�ه ــد�ب ــی�بای ــطح�محل ــد�و�در�س ــر�باش ــتانی�موردنظ ــه�ای�و�اس منطق
مشــخص�شــهروندان�پاســخ�گفــت�کــه�ایــن�حــوزه�در�مســؤولیت�شــهرداری�ها�
ــرای�ایجــاد�هماهنگــی� ــرد��در�حــال�حاضــر�نظــام�یکپارچه�هــای�ب ــرار�می�گی ق
میــان�ایــن�ســطوح�مختلــف�کشــور�وجــود�نــدارد��اگرچــه�ســازمان�ایرانگــردی�
ــوه� ــی�نح ــود،�ول ــناخته�ش ــوع�ش ــن�موض ــاص�ای ــی�خ ــردی�متول و�جهانگ
ــف�نشــده�اســت�و� ــی�به�درســتی�تعری ــت�آن�در�عرصــه�محل همــکاری�و�فعالی
در�ایــن�میــان�نقــش�شــهرداری�ها�و�حــدود�وظایــف�و�اختیــارات�آنهــا�در�زمینــه�
برنامه�ریــزی�و�مدیریــت�گردشــگری�نامعلــوم�اســت��در�یــک�ارزیابــی�اجمالــی�
ــده� ــطح�اول�باقی�مان ــان�س ــا�در�هم ــتر�تصمیم�گیری�ه ــه�بیش ــت�ک ــوان�گف می�ت
و�گاهــی�نیــز،�بــا�ابتــکار�برخــی�مســؤوالن�و�نهادهــا�بــه�ســطح�دوم�تمایــل�پیــدا�
ــرای� ــگ�ب ــع�و�هماهن ــی�جام ــوز�اقدام ــی�هن ــا�در�ســطح�محل ــرده�اســت،�ام ک

ــت�� ــده�اس ــام�نش ــگری�انج ــزی�و�گردش برنامه�ری
ــا�و� ــن�کمبوده ــع�ای ــرای�رف ــعه�کشــور�)1379-1383(�ب ــوم�توس ــه�س در�برنام
تقویــت�برنامه�ریــزی�گردشــگری�در�ســطوح�مختلــف،�راهبردها�و�سیاســت�هایی�
ــی� ــود،�ول ــی�می�ش ــت�تلق ــیار�مثب ــی�بس ــه�گاه ــه�اگرچ ــت�ک ــده�اس ــاذ�ش اتخ
ــروری� ــاز�دارد��م ــی�نی ــری�عمل ــی�و�پیگی ــای�تکمیل ــه�اقدام�ه ــا�ب ــق�آنه تحق
ــه� ــد�ک ــان�می�ده ــوم�نش ــه�س ــگری�در�برنام ــردی�گردش ــت�های�راهب برسیاس
ــده�اســت�� ــذول�ش ــهرداری�ها�مب ــگاه�ش ــش�و�جای ــر�نق ــادی�ب ــد�زی در�آن�تأکی
ــط� ــای�مرتب ــذاری�تصدی�ه ــث�واگ ــه،�بح ــاده��136برنام ــال�در�م ــوان�مث به�عن
بــا�مدیریــت�شــهری�بــه�شــهرداری�ها�مدنظــر�قرارگرفتــه�کــه�بخشــی�از�آن�بــه�
ــعه� ــوم�توس ــه�س ــاده��137برنام ــود��در�م ــوط���می�ش ــگری�مرب ــت�گردش مدیری
قســمتی�از�وظایــف�مربــوط�بــه�حفــظ�بنا�هــای�تاریخــی�و�فرهنگــی�بــه�عهــده�
ــوط� ــؤولیت��های�مرب ــی�از�مس ــام�بخش ــت��انج ــده�اس ــذار�ش ــهرداری�ها�واگ ش
ــازی� ــاخت�و�بازس ــاده�155،�س ــق�م ــی�طب ــای�فرهنگ ــات�و�فضا�ه ــه�تأسیس ب
ــی� ــت�تاریخ ــظ�باف ــاده�166،�حف ــق�م ــی�طب ــای�فرهنگ ــینماها�و�مجتمع�ه س
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ــه�ســیما�و�کالبــد�شــهرها�براســاس� شــهرها�طبــق�مــاده��166و�هویت�بخشــی�ب
مــاده�137،�از�مــوارد�دیگــری�هســتند�کــه�بــه�شــهرداری�ها�واگــذار�شــده�اســت��
ــن�زمینه�هــا،�به�طــور�مســتقیم� ــه�فعالیــت�شــهرداری�در�ای بدیهــی�اســت�هرگون
ــش� ــن�در�بخ ــد��همچنی ــک�می�کن ــگری�کم ــعه�گردش ــه�توس ــتقیم،�ب و�غیرمس
راهکار�هــای�اجرایــی�قانــون�برنامــه�ســوم�توســعه،�مقرراتــی�وضــع�شــده�اســت�
ــت�نقــش�شــهرداری�ها�در�زمینه�هــای� ــا�افزایــش�و�تقوی ــاط�مســتقیم�ب ــه�ارتب ک
ــهری«�و� ــران�ش ــررات�»بخــش�عم ــگری�دارد��در�مق ــه�گردش ــف،�ازجمل مختل
ــر� ــوح�زی ــه�در�ل ــی�شــده�ک ــی�پیش�بین ــور�اجتماعــی«�انجــام�اقدامات »بخــش�ام

ارائــه�گردیــده�اســت:

راهکارهای�اجرایی�برنامه�سوم�در�زمینه�تقویت�نقش�شهرداری�ها�
بخش�عمران�شهری:�به�منظور�بهبود�توسعه�و�عمران�شهری�الزم�است�که�با�همکاری� 	

وزارت�کشور،�وزارت�مسکن�و�شهرسازی�و�سایر�دستگاه�های�ذی�ربط�ساختار�تشکیالت�
شهرداری�ها�برای�ایفای�نقش�وظایف�جدید�و�تنظیم�شهرداری�ها�متناسب�با�درجه�شهرداری�

اصالح�گردد�
�بخش�امور�اجتماعی:�به�منظور�ساماندهی�سواحل�و�فراهم�کردن�تمهیدات�الزم�جهت� 	

استفاده�عموم�مردم�از�دریا،�وزارت�کشور�موظف�است�تا�پایان�سال�اول�برنامه،�با�همکاری�
وزارت�فرهنگ�و�ارشاد�اسالمی�و�وزارت�مسکن�و�شهرسازی�مقررات�الزم�را�تهیه�و�به�هیات�

وزیران�ارائه�کند��
برنامه�سوم�توسعه�-�راهکارهای�اجرایی

اگرچــه�ایــن�راهکارهــا�در�برنامــه�چهــارم�نیــز�مــورد�تأییــد�قــرار�گرفتــه�اســت�
ولــی�در�عمــل�پیگیــری�نشــده�و�تحقــق�پیــدا�نکــرده�اســت��

وظایف�شهرداری�ها�در�تأمین�زیرساخت�های�گردشگری�شهری�
ــوان� ــد�شــهرداری�در�اداره�شــهرها،��می�ت ــف�و�نقــش�جدی ــه�وظای ــا�توجــه�ب ب
ــر� ــهر�و�مظه ــور�ش ــی�ام ــؤول�اصل ــوان�مس ــهرداری�ها�به�عن ــه�ش ــت�ک دریاف
ــعه� ــاخت�های�توس ــن�زیرس ــده�ای�در�تأمی ــش�تعیین�کنن ــی،�نق ــت�محل مدیری
گردشــگری�شــهری�بــه�عهــده�دارنــد��در�واقــع�بــدون�همــکاری�فعــال�
شــهرداری�ها،�بخش�هــا�و�نهاد�هــای�دیگــر�نمی�تواننــد�به�درســتی�وظایــف�
ــه� ــهرداری�ها�ک ــژه�ش ــف�وی ــن�وظای ــی�از�مهم�تری ــد��برخ ــام�دهن ــود�را�انج خ
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ــت: ــر�اس ــرار�زی ــه�ق ــت،�ب ــهری�اس ــگری�ش ــعه�گردش ــاز�توس زمینه�س

الف-�گسترش��اطالع�رسانی�

امــروزه��اطالع�رســانی�درجهــت�جــذب�گردشــگران�بــه�یکــی�از��فعالیت�هــای�
ــان�شــهر�های� ــا�ایجــاد�رقابــت�می مهــم�شــهرداری�ها�تبدیــل�شــده�اســت�کــه�ب
بیشــتر� توســعه�گردشــگری�شــهری�و�جلــب� بــه� درنهایــت،� مختلــف،�
ــه�نظــر�کارشناســان،�یکــی�از�زمینه�هــای�مهمــی� ــد��ب گردشــگران�کمــک�می�کن
کــه�شــهرداری�ها�می�تواننــد�از�طریــق�آن�بــه�توســعه�گردشــگری�کمــک�کننــد؛�
ــی،� ــگری�محل ــوم�گردش ــه�عم ــات�آن�ب ــهر�و�امکان ــی�ش ــرای�معرف ــش�ب کوش
ــنتی�الزم� ــیوه�های�س ــر�ش ــالوه�ب ــه�ع ــن�زمین ــت��در�ای ــی�اس ــی�و�خارج داخل
اســت�کــه�از�امکانــات�رســانهای�و�ارتباطــی�جدیــد�بــه�نحــو�وســیع�و�هنرمندانــه�

اســتفاده�شــود�

ب-�ساماندهی�فضا�های�تاریخی�و�فرهنگی

یکــی�دیگــر�از�زمینه�هــای�مهــم�بــرای�فعالیــت�شــهرداری�ها�توجــه�بــه�میــراث�
ــی� ــای�تاریخ ــود�بافت�ه ــهرداران�وج ــی�از�ش ــفانه�برخ ــت��متأس ــی�اس فرهنگ
ــر�از� ــه�ا�گ ــی�ک ــد،�در�حال ــود�می�دانن ــهر�خ ــعه�ش ــده�توس ــل�محدودکنن را�عام
دیــدگاه�توســعه�فرهنگــی�و�اجتماعــی�-�و�نــه�فقــط�توســعه�کالبــدی�-�بنگریــم�
میــراث�تاریخــی�و�فرهنگــی�هــر�شــهر؛�اوالً�از�عوامــل�اصلــی�هویت�بخشــیدن�به�
ــرای� ــم�ب ــع�مه ــک�منب ــوان�ی ــد�به�عن ــًا��می�توان شــهر�محســوب��می�شــود�و�ثانی
توســعه�گردشــگری�فرهنگــی�و�جــذب�درآمــد�بــرای�شــهر�مورداســتفاده�قــرار�
گیــرد��در�واقــع�بــا�تغییــر�نحــوه�نگــرش�بــه�میــراث�فرهنگــی�و�تجدیدنظــر�در�
ــان� ــی�می ــکاری�و�هماهنگ ــاد�هم ــهری�و�ایج ــزی�و�طراحی�ش ــیوه�برنامه�ری ش
ــا،� ــیاری�از�بناه ــوان�بس ــی،���می�ت ــراث�فرهنگ ــت�می ــهری�و�مدیری مدیریت�ش
محوطه�هــا�و�بافت�هــای�تاریخــی�و�فرهنگــی�ناشــناخته�و�متــروك�را�بــه�

ــرد� ــل�ک ــدزا�تبدی ــده،�پرکشــش�و�درآم ــای�زن فضا�ه
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پ�-�بهسازی�سیمای�شهر

یکــی�از�نخســتین�نماد�هــای�جلــب�گردشــگران�کیفیــت�ســیمای�شــهر�و�
ــی� ــزات�خیابان ــانه�ها�و�تجهی ــازی،�نش ــاری،�نماس ــه�معم ــوط�ب ــای�مرب جاذبه�ه
ــا�مبلمــان�شــهری�اســت��در�حــال�حاضــر،�در�بســیاری�از�شــهر�های�کشــور� ی
ــیمای� ــه�س ــوی�ک ــه�نح ــت؛�ب ــه�اس ــرار�گرفت ــت�ق ــورد�غفل ــوع�م ــن�موض ای
ــت�و� ــگ�و�شــکل�تابلوهــا�و�کمیّ عمومــی�شــهر،�کیفیــت�بدنه�هــا�و�نماهــا،�رن
کیفیــت�تجهیــزات�مربــوط�بــه�روشــنایی،�رفت�وآمــد�و�جــز�آن�بــه�حــال�خــود�
ــای� ــه�کاره،�بنا�ه ــای�نیم ــده،�طرح�ه ــا�ش ــود�اراضــی�ره ــت��وج ــده�اس ــا�ش ره
متــروك�و�نیمه�ویــران،�فضا�هــای�تعریــف�نشــده،�تجمــع�زبالــه�و�غیــره�ازجملــه�
عواملــی�هســتند�کــه�چهــره�بســیاری�از�فضا�هــای�شــهری�را�زشــت�و�نامطبــوع�
کــرده�اســت��از�ایــن�نظــر�یکــی�از�نخســتین�اقدام�هــای�شــهرداری�ها�در�زمینــه�
توســعه�گردشــگری�بــه�بهســازی�ســیمای�عمومــی�شــهر�و�زیباســازی�فضا�هــای�

ــود� ــوط��می�ش ــی�مرب عموم

ت-��تأمین�بهداشت�و�نظافت�شهر

�پاکیزگــی�و�خدمــات�بهداشــتی�یکــی�از�تســهیالت�اولیــه�توســعه�ی�گردشــگری،��
به�ویــژه�گردشــگری�شــهری�اســت���در�حالــی�کــه�در�تمــام�دنیــا،��بــرای�تأمیــن�
ــزات� ــات�و�تجهی ــهرها�تأسیس ــتی�در�ش ــات�بهداش ــی�و�خدم ــت�عموم نظاف
کارآمــد�و�منظــم�بــه�وجــود�آمــده�اســت،�اکثــر�گردشــگرانی�کــه�بــه�شــهر�های�
ــژه�ســرویس� ــات،�به�وی ــه�خدم ــود�این�گون ــود�و�کمب ــران�وارد�می�شــوند�از�نب ای
بهداشــتی،�شــکایت�دارنــد��بــر�ایــن�اســاس�یکــی�از�وظایــف�مهــم�شــهرداری�ها�
ــگرانی� ــهروندان�و�گردش ــرای�ش ــب�ب ــتی�مناس ــاخت�های�بهداش ــن�زیرس تأمی

ــد� ــه�اي�روی�می�آورن ــا�حوم ــهری�ی ــای�ش ــه�فضا�ه ــه�ب اســت�ک

نقش�شورا�های�شهر�در�توسعه�گردشگری�شهری�
پــس�از�انقــالب�و�تصویــب�قانــون�اساســی�جمهــوری�اســالمی�ایــران،�
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ــه� ــد��اگرچ ــی�گردی ــون�پیش�بین ــن�قان ــوراها�در�ای ــرای�ش ــادی�ب ــارات�زی اختی
ــید�و� ــب�رس ــه�تصوی ــال��1361ب ــالمی�در�س ــورا�های�اس ــکیالت�ش ــون�تش قان
ــرار� ــل�ق ــالح�و�تکمی ــورد�اص ــال�های��1365�،1361و��1375م ــار�در�س ــه�ب س
ــه�درازا�کشــید�� ــا�ســال��1377ب ــل�مختلــف�ت ــه�عل ــی�اجــرای�آن�ب ــت،�ول گرف
ــم�گیری�در� ــول�چش ــهر،�تح ــالمی�ش ــورا�های�اس ــکیل�ش ــا�تش ــال�ب ــن�س در�ای
ــق� ــه�تحق ــه�البت ــده�ک ــود�آم ــه�وج ــهری�ب ــت�ش ــزی�و�مدیری ــه�برنامه�ری عرص
ــی�� ــور�کل ــاز�دارد��به�ط ــل�نی ــی�و�تکام ــدی�طوالن ــه�فرآین ــداف�آن�ب ــل�اه کام
می�تــوان�وظایــف�شــورای�اســالمی�را�بــه�چهــار�دســته�یعنــی�»امــور�نظارتــی«،�
»امــور�برنامه�ریــزی«،�»امــور�مشــورتی«��و�»امــور�اجرایــی«��تقســیم�کــرد���بدیهــی�
اســت�کــه�بخــش�مهمــی�از�ایــن�وظایــف�بــه�بهبــود�رفــاه�اجتماعــی�و�ســالمت�
روانــی�شــهروندان،�ازجملــه�بهبــود�گــذران�اوقــات�فراغــت�و�تفریــح،�مربــوط��

می�شــود��
از�میــان�وظایــف�و�اختیــارات�شــورا�های�اســالمی�شــهر�کــه�در�مــاده��71قانــون�
تشــکیالت،�وظایــف�و�انتخابــات�شــورا�های�اســالمی�کشــور�)مصــّوب�1375(�
ــوان� ــوان�به�عن ــی�را��می�ت ــن�کل ــی�عناوی ــت،�برخ ــده�اس ــاره�ش ــا�اش ــه�آنه ب
ســند�دخالــت�شــورای�اســالمی�شــهر�در�زمینــه�گردشــگری�معرفــی�نمــود��از�
تجزیه�وتحلیــل�مفــاد�منــدرج�در�ایــن�قانــون��می�تــوان�نــکات�زیــر�را�اســتنباط�

کــرد:
• به�موجــب�بنــد��2مــاده��71قانــون�یــاد�شــده،�یکــی�از�وظایــف�شــورای�	

ــای� ــا�و�نیاز�ه ــناخت�کمبوده ــی�و�ش ــت�از:�بررس ــارت�اس ــهر�عب ش
اجتماعــی،�فرهنگــی�و�����و�رفاهــی�و�تهیــه�طرح�هــای�پیشــنهادی�

اصالحــی�و�راهحل�هــای�کاربــردی�در�ایــن�زمینه�هــا؛�
• براســاس�بنــد��4مــاده�یــاد�شــده،�همــکاری�بــا�مســؤوالن�وزارت�فرهنگ�	

و�ارشــاد�اســالمی�و�نماینــدگان�ســازمان�ایرانگــردی�و�جهانگــردی�بنابــه�
درخواســت�آنــان��می�توانــد�صــورت�پذیــرد�
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• ــات�	 ــام�خدم ــردم�در�انج ــارکت�م ــوص�مش ــاده��71در�خص ــد��5م بن
ــه� ــرای�مداخل ــوزی�ب ــی،�مج ــادی�و�رفاه ــی،�اقتص ــی،�عمران اجتماع
اصولــی�و�حســاب�شــده�شــورای�اســالمی�شــهر�در�امــور�گردشــگری�

تلقــی��می�شــود؛�
• ــرای�	 ــردم�ب ــاد�شــده�درخصــوص�تشــویق�م ــاده�ی ــد��6م به�موجــب�بن

ــن� ــط�ای ــتگاه�های�ذی�رب ــی�دس ــا�هماهنگ ــی�ب ــز�تفریح ــترش�مراک گس
ــد؛� ــه�اجــرا�درآی ــه�مرحل ــورا�ب ــد�توســط�ش ــر�می�توان ام

• ــای�	 ــادی�در�زمینه�ه ــی�و�ارش ــای�اجتماع ــا�و�نهاد�ه ــیس�انجمن�ه تأس
ــط�� ــا�توافــق�دســتگاه�های�ذی�رب ــا�گردشــگری�و�ایرانگــردی�ب مرتبــط�ب
ــرد؛� ــرار�گی ــت�شــورای�اســالمی�شــهر�ق ــارز�فعالی ــد�مصــداق�ب می�توان

• برخــی�مــوارد�دیگــر�از�قبیــل�نظــارت�بــر�کار�تماشــاخانه�ها،�ســینماها�	
ــورد� ــررات�الزم�در�م ــد�19(�و�وضــع�مق ــی�)بن ــن�عموم ــر�اماک و�دیگ
تشــریک�مســاعی�شــهرداری�بــا�اداره�هــا�یــا�بنگاه�هــای�ذی�ربــط�بــرای�
ــد�29(�و�بعضــی� ــگری�)بن ــه�گردش ــگاه�هایی�در�زمین ــردن�نمایش دایرک
ــا�امــور�گردشــگری�مرتبــط�اســت؛�مجــوز� مــوارد�دیگر،کــه�به�نوعــی�ب
قانونــی�حضــور�در�زمینــه��فعالیت�هــای�گردشــگری�شــمرده��می�شــود��

)صالحــی،13:�شــماره�16(�
ــه�و� ــدم�تجرب ــورایی�و�ع ــت�ش ــودن�فعالی ــد�ب ــل�جدی ــه�دلی ــا�ب ام
ــا� ــود�ب ــف�خ ــام�وظای ــتای�انج ــوراها�در�راس ــن�ش ــی،�ای ــینه�کاف پیش
ــه� ــوان�ب ــه�می�ت ــتند��ازجمل ــه�رو�هس ــادی�روب ــکالت�زی ــع�و�مش موان
ــایی�های� ــی�و�نارس ــی�و�اجتماع ــکالت�فرهنگ ــی،�مش ــای�قانون تنگنا�ه
ســازمانی�و�مالــی�اشــاره�کــرد��تجــارب�حاصلــه�از�فعالیــت�چندســاله�
شــورا�های�اســالمی�حاکــی�از�ایــن�اســت�کــه�نقــش�ایــن�شــوراها�در�
ــه� ــی،�ازجمل ــزی�محل ــر�برنامه�ری ــارت�ب ــری�و�نظ ــه�تصمیم�گی عرص
برنامه�ریــزی�بــرای�توســعه�گردشــگری،�بســیار�انــدك�اســت��بــا�وجــود�
ایــن�شــوراها�می�تواننــد�بــا�انتقــال�نظــرات�مــردم�و�انعــکاس�نیاز�هــای�
ــان�موجــب�گســترش�برنامه�ریــزی�اجتماعــی�و�مدیریــت�مشــارکتی� آن
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مــردم�شــوند�و�زمینــه�توســعه�گردشــگری�را�نیــز�آماده�تــر�ســازند��در�
ــت�نقــش� ــه�اصــالح�و�تقوی ــادی�در�زمین ــر،�مباحــث�زی ســال�های�اخی
ــزی�و�مدیریــت�شــهری�مطــرح�شــده�کــه� ــه�برنامه�ری شــوراها�در�زمین
ــهری� ــگری�ش ــت�گردش ــود�مدیری ــه�بهب ــد�ب ــود��می�توان ــه�خ به�نوب
کمــک�کنــد��ازجملــه�ایــن�رهنمودهــا�می�تــوان�بــه�مــوارد�زیــر�اشــاره�

کــرد:
• تشکیل�شورا�های�فرعی�)شورایاری�محله(�در�شهر�های�بزرگ؛�	
• تشکیل�کمیته�های�مشورتی�در�مجاورت�شورای�شهر؛�	
• نظرخواهی�از�مردم�در�برنامه�ریزی�توسعه�و�عمران�شهر؛	
• جلب�مشارکت�تشکل�های�حرفه�ای�و�مردمی�در�اداره�شهر�	

در�همیــن�راســتا�برخــی�از�اقدامــات�عملــی�در�زمینــه�تقویــت�نقــش�شــوراها�
ــران�ســه� ــی�شــورای�شــهر�ته ــه��داخل ــه�در�آیین�نام انجــام�شــده�اســت��ازجمل
ــی� ــه�یک ــت�ک ــده�اس ــه�ش ــر�گرفت ــورا�در�نظ ــن�ش ــرای�ای ــی�ب ــیون�دائم کمیس
ــن� ــت��عناوی ــی�اس ــی�و�تفریح ــی،�فرهنگ ــات�اجتماع ــؤول�خدم ــا�مس از�آنه
ــت:� ــر�اس ــرح�زی ــه�ش ــران�ب ــهر�ته ــورای�ش ــی�ش ــای�فرع ــف�کمیته�ه و�وظای

ــماره�6(� ــمی،�1378:�ش )هاش

کمیته�های�فرعی�شورای�اسالمی�شهر�تهران
�1-��کمیســیون�توســعه�و�عمــران�شــهری�)مهندســی�عمــران،�ترابــری،�ترافیــک،�

شهرســازی،�متــرو�و����(؛�
2-�کمیســیون�فرهنگــی،��اجتماعــی�و�زیســت�شــهری�)خدمــات�شــهری،�
ــان�و� ــور�جوان ــی�و�فرهنگــی،�تفریحــی�و�ورزشــی،�ام زیســت�محیطی،�اجتماع

���(؛
�3-�کمیســیون�اقتصــادی،�حقوقــی،�اداری�و�مالــی�)طــرح�و�برنامــه،�اقتصــادی،�
امــور�مالــی،�تشــکیالت�و���(��عــالوه�بــر�اینهــا�در�قانــون�برنامــه�ســوم�توســعه�
کشــور،�عــالوه�بــر�مقــررات�اصالحــی�در�زمینــه�اصــالح�ســاختار�شــهرداری�ها�
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و�نحــوه�ارتبــاط�آن�بــا�ســایر�نهاد�هــای�بخشــی،�مــاده��156به�طــور�خــاص�بــه�
تقویــت�نقــش�شــوراها�در�زمینــه�امــور�اجتماعــی،�فرهنگــی�و�فراغتــی�اختصاص�
می�شــود: � نقــل� زیــر� در� آن� اهمیــت� بنابــه� کــه� شــده� داده�

برنامه�سوم�و�نقش�شوراهای�اسالمی�در�خدمات�فرهنگی�و�تفریحی�)ماده�156(�
�به�منظور�استفاده�از�توانمندی�های�شوراهای�اسالمی�شهر�و�روستا�در�انجام�امور�دینی�و�فرهنگی،�

شوراهای�مذکور�عالوه�بر�وظایف�مطروحه�در�قانون�تشکیل�آنها،�موظف�به�انجام�وظایف�ذیل�
هستند�

�الف�-�بررسی�مشکالت�و�نارسایی�های�فرهنگی،�هنری،�ورزشی�و�آموزشی�و�ارائه�پیشنهادهای�
الزم�به�مسؤوالن�و�مراجع�ذی�ربط؛�

ب�-�مساعدت�و�مشارکت�در�حفظ�و�نگهداری�بناهای�فرهنگی�و�گلزار�شهدا،��بهره�برداری�از�
مراکز�فرهنگی�و�هنری�و�ورزشی�و�تالش�برای�جلب�همکاری�مردم�در�ایجاد�تأسیسات�و�فضاهای�

موردنیاز؛
�ج�-�همکاری�در�حفاظت�از�ابنیه�و�آثار�تاریخی�و�فرهنگی�و�بافت�ها�و�محوطه�های�فرهنگی،�

تاریخی�و�ممانعت�از�تغییر�کاربری�آنها�
)قانون�برنامه�سوم،�ص�112(

نقش�گردشگری�در�خودکفایی�شهرداری�ها
ــان�شــده�اســت،� ــل�بی ــا�تفصی ــارم�ب ــا�چه ــای�اول�ت ــه�در�فصل�ه �همان�طــور�ک
فعالیــت�گردشــگری�دارای�ابعــاد�و�آثــار�مختلــف�اقتصــادی،�اجتماعــی،�
ــادی� ــع�اقتص ــر�مناف ــط�از�نظ ــوان�آن�را�فق ــت�و�نمی�ت ــی�اس ــی�و�محیط فرهنگ
ارزیابــی�کــرد��در�واقــع�منافــع�اقتصــادی�گردشــگری�از�ارزش�هــای�اجتماعــی�و�
فرهنگــی�آن�سرچشــمه�می�گیــرد،�بــر�ایــن�اســاس�طبــق�توصیه�هــای�نهاد�هــای�
ــق� ــتای�تلفی ــد�در�راس ــگری�بای ــعه�پایدار�گردش ــای�توس ــی�و�معیار�ه بین�الملل
منافــع�اقتصــادی،�محیطــی،�اجتماعــی�و�فرهنگــی�صــورت�پذیــرد��در�چارچــوب�
ــت�و� ــد،�دخال ــان�می�ده ــی�نش ــارت�جهان ــه�تج ــوری�ک ــات،�به�ط ــن�مالحظ ای
ــب�ترین� ــی�از�مناس ــگری�یک ــعه�گردش ــه�توس ــهرداری�ها�در�عرص ــت�ش فعالی
ابزارهایــی�اســت�کــه�عــالوه�بــر�تأمیــن�اهــداف�کالن�مدیریــت�شــهری،�باعــث�
افزایــش�رونــق�اقتصــادی�شــهر�و�درآمــد�بــرای�شــهرداری�ها�می�شــود؛�بنابرایــن�
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ــادی� ــف�اقتص ــع�مختل ــگری�دارای�مناف ــه�گردش ــهرداری�ها�در�زمین ــت�ش فعالی
ــهری�و� ــت�ش ــت�مدیری ــالی�کیفی ــه�اعت ــت�ب ــه�درنهای ــت�ک ــی�اس و�اجتماع

ــد� ــک�می�کن ــهرداری�ها�کم ــی�ش خودکفای
اثرات�مختلف�توسعه�گردشگری�در�اقتصاد�شهری:

• ایجاد�منابع�درآمدی�مستقیم�برای�شهرداری�ها؛�	
• کمک�به�گردش�اقتصادی�در�بخش�های�مختلف؛�	
• کمک�به�رفاه�و�عدالت�اجتماعی�میان�شهروندان؛�	
• کمک�به�گسترش�صنایع�دستی�و�هنر�های�بومی؛�	
• ایجاد�زمینه�برای�مشارکت�اقتصادی�و�اجتماعی�	

ــه�دو� ــگری�ب ــه�گردش ــهرداری�ها�در�عرص ــف�ش ــی�وظای ــارب�جهان ــق�تج طب
ــود:� ــیم��می�ش ــروه�تقس گ

مدیریــت� و� برنامه�ریــزی� در� مشــارکت�شــهرداری�ها� و� مداخلــه� نخســت�
گردشــگری�اســت�کــه�نقــش�اصلــی�را�در�ایجــاد�هماهنگــی�میــان�بخش�هــا�و�

ــده�دارد،� ــه�عه ــف�ب ــای�مختل نهاد�ه
ــه� ــت؛�ک ــگری�اس ــات�گردش ــتقیم�در�خدم ــت�مس ــرمایه�گذاری�و�فعالی دوم�س
ــد� ــش�درآم ــرای�افزای ــبی�ب ــع�مناس ــی،�منب ــداف�اجتماع ــن�اه ــر�تأمی ــالوه�ب ع
و�خودکفایــی�مالــی�شــهرداری�ها�محســوب�می�شــود��امــروزه�در�بیشــتر�
شــهر�های�جهــان،�شــهرداری�ها�بــا�برپایــی�انــواع�نمایشــگاه�ها،�برگــزاری�
بازار�هــای�مــکاره،� ایجــاد� مســابقات�ورزشــی،�نشســت�ها�و�همایش�هــا،�
ــای� ــه�نیاز�ه ــخگویی�ب ــر�پاس ــالوه�ب ــز�آن،�ع ــزرگ�و�ج ــای�ب ــاخت�موزه�ه س
ــهرداری� ــهر�و�ش ــرای�ش ــاری�ب ــد�سرش ــافران،�درآم ــهروندان�و�مس ــی�ش فراغت

جــذب�می�کننــد��
ــتی� ــات�به�درس ــن�امکان ــف�از�ای ــل�مختل ــه�عل ــران،�ب ــر،�در�ای ــال�حاض در�ح
ــرمایه�گذاری�و� ــه�س ــهرداری�ها�در�زمین ــش�ش ــوز�نق ــود�و�هن ــتفاده�نمی�ش اس
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مدیریــت�در��بهره�بــرداری�از�تأسیســات�گردشــگری�به�درســتی�روشــن�نیســت�
ــه� ــن�زمین ــرای�خــود�در�ای ــدان�وظیفــه�ای�ب ــی�برخــی�از�شــهرداری�ها�چن و�حت
ــم� ــع�مه ــی�از�موان ــی،�یک ــی�و�اجتماع ــدا�از�مشــکالت�قانون ــتند��ج ــل�نیس قائ
ــوط� ــهرداری�ها�مرب ــی�ش ــی�و�خودکفای ــتقالل�مال ــدم�اس ــه�ع ــه�ب ــن�زمین در�ای
ــی� ــی�دولت ــع�مال ــه�مناب ــی�ب ــهرداری�ها�متک ــواره�ش ــران،�هم ــود��در�ای می�ش
ــرط�های� ــی�از�پیش�ش ــه�یک ــه�ک ــن�زمین ــی�در�ای ــدام�مهم ــون�اق ــد�و�تاکن بوده�ان
ــده� ــام�نش ــود،�انج ــوب��می�ش ــی�محس ــت�محل ــزی�و�مدیری ــن�برنامه�ری تأمی
اســت��در�شــرایط�کنونــی�درآمــد�شــهرداری�ها�نســبت�بــه�منابــع�مالــی�موردنیــاز�
آنهــا�بســیار�ناچیــز�اســت��بــه�همیــن��دلیــل�بــه�اتخــاذ�روش�هایــی�مثــل�فــروش�
ــا�اصــول� ــر�ب ــوارد�مغای ــور�شــده�اند؛�کــه�در�اغلــب�م تراکــم�و�کاربری�هــا�مجب
توســعه�پایدار�شــهری�و�اعتــالی�کیفیــت�محیــط�و�توســعه�گردشــگری�اســت��
از�دیگــر�ســو،�طبــق�بررســی�های�کارشناســی،�در�بودجــه�شــهرداری�ها،�
ــای� ــی�از��فعالیت�ه ــدارد�و�تعریف ــود�ن ــگری�وج ــوان�گردش ــا�عن ــرفصلی�ب س
ــا�همــه�اینهــا،�شــهرداری�ها�بنابــه�وظایــف� ــا�آن�ارائــه�نشــده�اســت��ب مرتبــط�ب
عمومــی�خــود�در�زمینــه�پاســخگویی�بــه�نیاز�هــای�عامــه�مــردم،�به�صورت�هــای�
ــده�اند��در� ــگری�ش ــعه�گردش ــت�در�توس ــت�و�فعالی ــه�دخال ــور�ب ــف�مجب مختل
ــار�نســبتًا�قابل�توجهــی�را� ــر�وزارت�کشــور�اعتب همیــن�راســتا�در�ســال�های�اخی
در�اختیــار�شــهرداری�ها�بــرای�توســعه�گردشــگری�قــرار�داده�کــه�آنهــا�را�بیــش�
از�پیــش�بــه�گســترش�فعالیــت�و�قبــول�مســؤولیت�در�ایــن�زمینــه�تشــویق�کــرده�
ــی�و�ســازمانی�برخــوردار� ــی�قانون ــا�از�پشــتوانه�کاف ــن��فعالیت�ه ــا�ای اســت،�ام
ــور� ــر�به�منظ ــن�نظ ــت��از�ای ــگ�اس ــع�و�هماهن ــدگاه�جام ــد�دی ــتند�و�فاق نیس
ــهرداری�ها�الزم� ــی�ش ــش�خودکفای ــی�و�افزای ــت�محل ــای�مدیری ــت�بنیاد�ه تقوی
ــه� ــهرداری�ها�در�زمین ــازمان�ش ــت�س ــت�تقوی ــی�در�جه ــه�اصالحات ــت؛�ک اس
ــط� ــای�ذی�رب ــایر�نهاد�ه ــا�س ــا�ب ــان�آنه ــی�می ــگری�و�هماهنگ ــعه�گردش توس
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ــتقیم� ــرمایه�گذاری�مس ــرای�س ــف�ب ــی�مختل ــای�اجرای ــرد�و�راه�کار�ه ــام�پذی انج
ــهرداری�ها،� ــردد�)ش ــن�گ ــگری�تعیی ــهرداری�ها�در�بخــش�گردش ــط�ش ــا�مختل ی

ــماره�5(� 1379:�ش
به�طــور�خالصــه�بــا�توجــه�بــه�رشــد�روزافــزون�شهرنشــینی�و�افزایــش�
نیاز�هــای�فراغتــی�در�کشــور،�وجــود�منابــع�و�جاذبه�هــای�متنــوع�و�گســترده�در�
ــی�در� ــیع�و�نهان ــع�وس ــات�و�مناب ــه�امکان ــت�ک ــوان�گف ــهر�های�کشــور��می�ت ش
شــهرها،�بــرای�ســرمایه�گذاری�اقتصــادی�و��بهره�بــرداری�مفیــد�و�ســالم،�وجــود�
دارد؛�کــه�اغلــب�ناشــناخته�و�بــدون�اســتفاده�مانــده�اســت��نادیــده�گرفتــن�ایــن�
ــروش� ــاز�و�ف ــای�ناشــی�از�ساخت�وس ــه�درآمد�ه ــم�و�روی�آوردن�ب ــروت�عظی ث
تراکــم،�یکــی�از�عــوارض�بســیار�منفــی�عقب�ماندگــی�مدیریــت�شــهری�کشــور�
از�دســتاورد�های�جدیــد�برنامه�ریــزی�و�مدیریــت�شــهری�در�جهــان�اســت؛�کــه�
ــرار�داده�اســت�� ــت�ق ــی�را�در�اولوی ــع�فرهنگــی�و�فراغت ســرمایه�گذاری�در�مناب
ــران� ــعه�و�عم ــه�توس ــارم�در�زمین ــوم�و�چه ــه�س ــنهاد�های�برنام ــر�پیش ــد�ب تأکی
شــهری،�فرهنــگ�و�امــور�اجتماعــی،�تربیت�بدنــی�و�گردشــگری�یکــی�از�
اهرم�هــای�بســیار�مؤثــری�اســت�کــه�می�توانــد�مدیریــت�شــهری�را�بــه�ســمت�
تحــول�در�راســتای�توســعه�پایدار�و�دســتیابی�بــه�خودکفایــی�و�ایفــای�رســالت�

اجتماعــی�ســوق�دهــد�
نقش مشارکت در توسعه گردشگری شهری 

مفهوم�و�ابعاد�مشارکت�در�توسعه�گردشگری
ــارکت� ــف،�موضــوع�مش ــای�مختل ــر�ضرورت�ه ــروز�بناب ــای�ام ــرایط�دنی �در�ش
ــای� ــام�عرصه�ه ــت�در�تم ــزی�و�مدیری ــی�در�برنامه�ری ــور�اساس ــک�مح ــه�ی ب
زندگــی�سیاســی،�اجتماعــی�و�فرهنگــی�تبدیــل�شــده�اســت��ایــن�کار،�به�ویــژه،�
ــب� ــش�غال ــک�گرای ــورت�ی ــهری�به�ص ــت�ش ــزی�و�مدیری ــه�برنامه�ری در�عرص
ــاد��می�شــود�� درآمــده�اســت�کــه�گاه�از�آن�به�عنــوان�»برنامه�ریــزی�مشــارکتی«�ی
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ــوع� ــر�ن ــی�ه ــدف�نهای ــق�دارد�و�ه ــهروندان�تعل ــه�ش ــه�عام ــت�ب ــهر�درنهای ش
ــان� ــالمت�آن ــت�و�س ــه�رضای ــز،�ب ــران�نی ــعه�و�عم ــرای�توس ــزی�ب برنامه�ری
ــد�زندگــی�شــهری�بســیاری�از� برمی�گــردد��از�طــرف�دیگــر�وقتــی�شــیوه�جدی
نهادهــا�و�کارکرد�هــای�زندگــی�فــردی�و�خانوادگــی�شــهروندان�مثــل�آمــوزش،�
بهداشــت،�گــذران�فراغــت،��فعالیت�هــای�اجتماعــی�و�فرهنــگ�از�درون�خانه�هــا�
ــا� بــه�فضا�هــای�بــاز�عمومــی�و�نیمه�عمومــی�کشــانده�اســت،�دیگــر�نمی�تــوان�ب
ــای� ــوه�نیاز�ه ــه�انب ــه�ب ــدود�و�یک�طرف ــای�مح ــاال�و�اقدام�ه ــری�از�ب تصمیم�گی
ــری� ــه�تصمیم�گی ــر�هرگون ــن�نظ ــت��از�ای ــردم�پاســخ�گف ــناخته�م ــوع�و�ناش متن
و�اقــدام�دربــاره�توســعه�و�عمــران�شــهر�و�اعتــالی�کیفیــت�محیــط�شــهری�بــه�
ــات� ــه�در�حی ــاز�دارد�ک ــی�نی ــا�و�گروه�های ــه�نیروه ــری�هم ــکاری�و�هم�فک هم
ــارت� ــر�در�حیــات�شــهر�عب آن�ســهیم�و�ســودبر�هســتند��نیرو�هــای�اصلــی�مؤث

اســت�از:
• بخش�دولتی�و�نهاد�های�وابسته�به�آن؛�	
• بخــش�عمومــی�شــهرداری�ها،�شــورا�های�شــهری�و�مؤسســه�های�	

ــته(؛ وابس
• بخش�خصوصی�)مؤسسه�های�اقتصادی�و�خدماتی(؛�	
• بخش�مردمی�)تشکل�های�حرفه�ای�و�غیردولتی(�	

ــا� ــای�اداری�ی ــر�از�اقدام�ه ــی�فرات ــود�موضوع ــیع�خ ــوم�وس ــارکت�در�مفه �مش
ــع� ــی�اســت؛�در�واق ــی�و�اجرای ــی�گســترده�تر�از�مشــارکت�مال ــی�و�فعالیت حقوق
ــالی� ــتای�اعت ــی�در�راس ــکاری�همگان ــی�و�هم ــاق�جمع ــی�وف ــارکت�نوع مش
ــوب� ــی�محس ــعادت�عموم ــن�س ــتای�تأمی ــالش�در�راس ــی�و�ت ــت�زندگ کیفی

می�شــود��
ــه�از�نظــر�ماهیــت�خــود� ــی�اســت�ک ــه��فعالیت�های فعالیــت�گردشــگری�ازجمل
یــک�»محصــول�اجتماعــی�-�فرهنگــی«�اســت�و�از�نظــر�برنامه�ریــزی�و�مدیریــت�
یــک�فعالیــت�میان�بخشــی�محســوب��می�شــود��از�ایــن�نظــر�موفقیــت�در�توســعه�
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ــر� ــدون�جلــب�همــکاری�و�مشــارکت�بخش�هــا�و�گروه�هــای�مؤث گردشــگری�ب
ــگری� ــی�گردش ــای�ذات ــت�و�ارزش�ه ــوالً�کیفی ــت،�اص ــر�نیس در�آن�امکان�پذی
ــات� ــزان�و�ارتباط ــؤوالن�و�برنامه�ری ــان�مس ــل�می ــش�متقاب ــبات�و�کن ــع�مناس تاب
ــکاری� ــدون�هم ــع�ب ــت��در�واق ــهروندان�اس ــگران�و�ش ــان�گردش ــی�می اجتماع
و�مشــارکت�میــان�تقاضاکننــدگان�و�عرضه�کننــدگان�خدمــات�گردشــگری،�
نیاز�هــای�فراغتــی�تأمیــن�نخواهــد�شــد�و�اهــداف�مطلــوب�موردنظــر�بــه�دســت�
نخواهــد�آمــد��بــه�بیــان�دیگــر،�تأمیــن�منافــع�همه�جانبــه�اقتصــادی،�اجتماعــی،�
ــت،� ــه�اس ــگری�نهفت ــعه�پایدار�گردش ــوم�توس ــه�در�مفه ــی،�ک ــی�و�محیط فرهنگ
ــؤول�و� ــای�مس ــا�و�گروه�ه ــه�نهاده ــان�هم ــی�می ــکاری�و�هماهنگ ــرو�هم در�گ
ــی�مشــارکت� ــرار�دارد��محور�هــای�اصل ــی�گردشــگران�ق ــت�درون ــب�رضای جل
ــی�شــده� ــر،�به�طــور�خالصــه�معرف ــوح�زی در�عرصــه�توســعه�گردشــگری�در�ل

اســت:

محورهای�مشارکت�در�توسعه�گردشگری�
مشارکت�اجتماعی:�پذیرش�اصل�همکاری�و�احترام�دوسویه�میان�شهروندان�و�گردشگران؛� 	
مشارکت�اقتصادی:�همکاری�بخش�های�مختلف�در�سرمایه�گذاری�و�ارائه�خدمات�گردشگری؛� 	
مشارکت�اداری�و�اجرایی:�همکاری�بخش�های�مختلف�در�برنامه�ریزی،�ساخت�و�اجرا،�مدیریت� 	

و��بهره�برداری؛
مشارکت�فرهنگی:��همکاری�نهادهای�مختلف�در�ترویج�و�تبلیغ�فرهنگ�گردشگری� 	

ــی� ــای�بین�الملل ــای�نهاد�ه ــارکت�و�رهنمود�ه ــیع�مش ــوم�وس ــه�مفه ــه�ب ــا�توج ب
در�ایــن�زمینــه،��می�تــوان�دریافــت�کــه�تحقــق�مشــارکت�مســتلزم�فراهم�کــردن�
ــت� ــت�مدیری ــای�مناســب،�تقوی ــن�و�نهاد�ه ــه�قوانی زیرســاخت�های�الزم�ازجمل
ــی� ــی�عموم ــه�و�آگاه ــش�عالق ــی،�افزای ــی،�گســترش�تشــکل�های�غیردولت محل
ــه�برنامه�ریــزی�و�مدیریــت�حیــات�جمعــی�و� ــوط�ب ــد��فعالیت�هــای�مرب در�رون

زندگــی�شــهری�اســت�
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مشکالت�و�موانع�مشارکت�در�گردشگری
ــای� ــا�و�نهاد�ه ــرد�بخش�ه ــاختار�و�عملک ــوع�س ــران�ن ــی�ای ــرایط�کنون �در�ش
ــه� ــی�اســت؛�ک ــت�شــهری�و�گردشــگری�به�صورت مســؤول�در�توســعه�و�مدیری
ــن� ــر�در�ای ــل�مؤث ــن�عوام ــه�مشــارکت�را�دشــوار�می�ســازد��مهم�تری ــتیابی�ب دس

ــی�شــده�اســت: ــر،�به�طــور�خالصــه�معرف ــوح�زی ــه�در�ل زمین

موانع�و�مشکالت�مشارکت�در�توسعه�ی�گردشگری
ضعف�نهادهای�برنامه�ریزی�و�مدیریت�محلی:��محدودیت�اختیارات�شهرداری�ها�و�شوراها؛� 	
ضعف�همکاری�میان�نهادهای�بخش�دولتی:��اقدامات�بخشی�نهادهای�مختلف؛� 	
ضعف�مشارکت�بخش�خصوصی:�ناهماهنگی�در�منافع�و�اقدامات�بخش�عمومی�و�خصوصی؛� 	
ضعف�تشکل�های�حرفه�ای�و�مردمی:��ضعف�پایگاه�قانونی�و�اجتماعی�تشکل�ها� 	

کــه� اســت؛� میان�بخشــی� فعالیــت� نوعــی� اصــوالً� گردشــگری� فعالیــت�
ــا�آن�ســازگار�نیســت��از�ایــن� ــه�هیچ�وجــه�ب برنامه�ریــزی�و�مدیریــت�بخشــی�ب
ــف� ــه�بازنگــری�در�وظای ــاج�ب ــی�احتی ــن�مشــارکت�در�بخــش�عموم ــر�تأمی نظ
ــراث�فرهنگــی،�� ــد:�ایرانگــردی�و�جهانگــردی،��می و�عملکــرد�ســازمان�هایی�مانن
ــن�در�شــرایط� ــره�دارد��همچنی ــی�و�غی ــع�طبیع ــی،��مناب محیط�زیســت،��تربیت�بدن
ــه� ــه�هیچ�وج ــهری�ب ــت�ش ــام�مدیری ــکیالت�نظ ــررات�و�تش ــران،�مق ــی�ای کنون
منطبــق�بــا�اصــول�توســعه�پایدار�و�اصــول�منــدرج�در�قانــون�اساســی�در�مــورد�
ــت� ــت��مدیری ــی�نیس ــت�اجتماع ــی�و�عدال ــاه�عموم ــهروندان،�رف ــوق�ش حق
ــوده�و� ــتوار�ب ــزی�اس ــت�مرک ــدار�دول ــروعیت�و�اقت ــر�مش ــود�ب ــهری�موج ش
ــای� ــه�نیاز�ه ــی،�ازجمل ــی�و�محل ــای�بوم ــه�نیاز�ه ــخگویی�ب ــه�در�پاس در�نتیج
ــه�در� ــت��اگرچ ــوان�اس ــی،�نات ــارکت�عموم ــب�مش ــی�و�جل ــی�و�تفریح فراغت
ســال�های�اخیــر�بــا�تشــکیل�شــوراها�و�تدویــن�مقــررات�و�راهکار�هــای�جدیــد�
ــه� ــن�عرص ــدی�در�ای ــای�جدی ــعه،�گام�ه ــارم�توس ــوم�و�چه ــای�س در�برنامه�ه
برداشــته�شــده�اســت،�ولــی�نهــادی�کــردن�ایــن�اقدام�هــا�بــه�پیگیــری�و�ترویــج�
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ــاز�دارد�� ــوزش�نی و�آم
در�مــورد�مشــارکت�بخــش�خصوصــی�مشــکل�اصلــی�ایــن�اســت�کــه�اهرم�هــای�
الزم�بــرای�هدایــت�و�تشــویق�انگیزه�هــا�و��فعالیت�هــای�ایــن�بخــش�در�راســتای�
ــر� ــتر�تحــت�تأثی ــل�بیش ــن�دلی ــه�همی ــدارد��ب ــود�ن ــی�وج ــع�عموم ــق�مناف تلفی
ــت� ــی�فعالی ــر�اجتماع ــد�از�نظ ــای�غیرمفی ــاالً�در�عرصه�ه ــازار�و�احتم ــل�ب عوام
ــگری� ــعه�گردش ــرای�توس ــاخت�های�الزم�ب ــر�زیرس ــه�اگ ــی�ک ــد��در�حال می�کن
ــگان� ــرای�هم ــی�آن�ب ــادی�و�اجتماع ــع�اقتص ــا�و�مناف ــود�و�ارزش�ه ــم�ش فراه
روشــن�گــردد؛�قســمت�مهمــی�از�ســرمایه�ها�و�خدمــات�بخــش�خصوصــی،�بــه�

ســمت�آن�جــذب�خواهــد�شــد�
ــت�نهاد�هــای� ــع�و�تنگنا�هــای�موجــود�در�عرصــه�فعالی ــه�موان ــد�ب ــت�بای درنهای
مدنــی�و�تشــکل�های�غیردولتــی�و�مردمــی�اشــاره�کــرد�کــه�بــا�دو�نــوع�چالــش�
درونــی�و�بیرونــی�روبــه�رو�هســتند��ایــن�تشــکل�ها�اغلــب�دوران�جنینــی�خــود�
ــی�و� ــتوانه�اجتماع ــی�و�پش ــد�قانون ــگاه�نیرومن ــوز�از�پای ــد�و�هن را�می�گذرانن
فرهنگــی�کافــی�برخــوردار�نیســتند�و�بــه�همیــن�دلیــل�نمی�تواننــد�نقــش�مؤثــری�
ــارکت�در� ــی�و�مش ــط�زندگ ــازی�محی ــه�بهس ــود،�ازجمل ــف�خ ــام�وظای در�انج
توســعه�گردشــگری�و�ســاماندهی�امــور�فراغــت�ایفــا�کننــد��بــا�وجــود�ایــن�در�
ســال�های�اخیــر�گرایــش�بــه�ســمت�گســترش�فعالیــت�تشــکل�های�غیردولتــی،�
ــده� ــتر�ش ــمی�بیش ــی�و�رس ــه�قانون ــه�در�عرص ــی�و�چ ــه�اجتماع ــه�در�عرص چ
ــد� ــورد�تأکی ــن�موضــوع�م ــعه�ای ــه�توس ــوم�برنام ــون�س ــه�در�قان اســت��ازجمل
جــدی�قــرار�گرفتــه�و�یکــی�از�مــواد�ایــن�قانــون�)مــاده�182(�بــه�آن�اختصــاص�

داده�شــده�اســت�
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برنامه�سوم�و�تشکل�های�مردمی�)ماده�1۸2(
ــوط� ــای�مرب ــه�طرح�ه ــه�تهی ــبت�ب ــن�نس ــت�قوانی ــا�رعای ــت�ب ــف�اس ــور�مکل »وزارت�کش
ــی� ــازمان�های�غیردولت ــی(،�س ــی�–�تخصص ــی�)صنف ــکل�های�مردم ــت�تش ــاد�تقوی ــه�ایج ب
ــت� ــدی�دول ــال�تص ــذاری�اعم ــرای�واگ ــازی�ب ــدف�زمینه�س ــا�ه ــی�ب ــازمان�های�محل و�س
ــتگاه�های� ــای�دس ــر��فعالیت�ه ــی�ب ــازمان�یافته�مردم ــای�س ــت�نظارت�ه ــا�و�تقوی ــه�آنه ب

ــورد�اجــرا�گــذارد«��������������������� ــه�م ــران�ب ــدام�نمــوده�و�پــس�از�تصویــب�هیــأت�وزی دولتــی،�اق
��قانون�برنامه�سوم،�ص�135

راهکار�های�توسعه�مشارکت�در�گردشگری�شهری�

مشــارکت،�یــک�فرآینــد�ســاده�اداری�یــا�اقتصــادی�نیســت،�بلکــه�یــک�ظرفیــت�
بالقــوه�وســیع�سیاســی،�اجتماعــی،�اقتصــادی�و�فرهنگــی�اســت�کــه�بــه�ویژگی�ها�
و�امکانــات�هــر�جامعــه�شــهری�خــاص�بســتگی�دارد��از�ایــن�رو�دســتیابی�بــه�
ــن� ــی�و�یافت ــات�محل ــع�و�امکان ــه�و�شناســایی�مناب ــه�مطالع ــق�مشــارکت�ب تحق
ــه� ــا�در�عرصــه�موردنظــر،�ازجمل ــری�از�آنه ــرای�بهره�گی راهکار�هــای�مناســب�ب
ــب� ــرای�جل ــتین�گام�ب ــاز�دارد��نخس ــگری،�نی ــت�گردش ــزی�و�مدیری برنامه�ری
ــان� ــت�های�آن ــا�و�خواس ــتر�از�نیازه ــه�بیش ــالع�هرچ ــهروندان�اط ــارکت�ش مش
ــرای� ــم�ب ــای�مه ــت��ابزار�ه ــه�اس ــن�زمین ــان�در�ای ــه�و�اعتمادش ــب�عالق و�جل
ــنجی� ــوزش،�نظرس ــج�و�آم ــغ�و�تروی ــت�از�تبلی ــارت�اس ــر�عب ــن�ام ــق�ای تحق
ــی��در� ــی�و�مردم ــکل�های�صنف ــی،�تش ــای�محل ــی�از�نهاد�ه ــی،�نظرخواه عموم
واقــع�تــا�زمانــی�کــه�مفهــوم�واقعــی�فراغــت�و�ضــرورت�و�اهمیــت�آن�در�حیات�
ــی� ــه�آگاه ــی�ک ــا�زمان ــود�و�ت ــناخته�نش ــردی�ش ــی�و�ف ــی�و�خانوادگ اجتماع
ــان�را� ــوان�آن ــدك�اســت؛�نمی�ت ــات�گردشــگری�ان عمومــی�از�جاذبه�هــا�و�امکان
بــه�فعالیــت�در�ایــن�زمینــه�جلــب�و�جذب�کــرد��در�شــرایط�فعلــی�ایــران،�برخی�
ــاره�مفهــوم�واقعــی�گردشــگری�در� پیش�داوری�هــا�و�نگرش�هــای�نادرســت�درب
ــزان�نقــش� ــی�در�ذهــن�بســیاری�از�مســؤوالن�و�برنامه�ری اذهــان�عمومــی�و�حت
ــنجیده�و� ــای�س ــه�و�اقدام�ه ــن�زمین ــت�در�ای ــرد�درس ــع�رویک ــه�مان ــته؛�ک بس
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ــر�الزم� ــی�و�غی ــده�تفنن ــک�پدی ــوان�ی ــگری�به�عن ــی�گردش ــت��تلق ــه�اس آگاهان
ــا�منحصرکــردن�آن� ــوان�یــک�فعالیــت�صــرف�تجــاری�و�ی ــا�تلقــی�آن�به�عن و�ی
ــول�مســؤولیت� ــت�شــهری�از�قب ــن�مدیری ــه�گردشــگری�خارجــی�و�طفره�رفت ب
در�ایــن�زمینــه،�ازجملــه�باور�هــای�نادرســت�در�ایــن�زمینــه�اســت�کــه�نیازمنــد�

ــد�� ــالح�می�باش ــی�و�اص بازاندیش

بــا�توجــه�بــه�مالحظــات�یــاد�شــده�و�همانطــور�کــه�در�برنامــه�ســوم�توســعه�نیــز�
بازتــاب�یافتــه�اســت،�موضــوع�مشــارکت�برخــالف�پنداشــت�رایــج�فقــط�یــک�
ــون� ــای�گوناگ ــاد�و�حوزه�ه ــه�دارای�ابع ــت،�بلک ــی�نیس ــه�اقتصــادی�و�مال مقول
اســت��حتــی�موفقیــت�در�جلــب�مشــارکت�بخــش�خصوصــی�نیــز،�منــوط�بــه�
حوزه�هــای� و� بخش�هــا� ســایر� در� مشــارکت� پیش�شــرط�های� فراهم�شــدن�
ــار� ــه�چه ــارکت�را�ب ــای�مش ــوان�حوزه�ه ــه�می�ت ــور�خالص ــت��به�ط ــر�اس دیگ
بخــش�دولتــی،�عمومــی،�خصوصــی�و�مــردم�تقســیم�کــرد�کــه�در�ارتبــاط�متقابــل�
ــودن� ــه�فعــال�ب ــه�مشــارکت،�ب ــد�و�موفقیــت�در�زمین ــا�یکدیگــر�عمــل�می�کنن ب
ــارکت�در� ــی�مش ــای�اصل ــر�حوزه�ه ــتگی�دارد��در�زی ــا�بس ــن�بخش�ه ــام�ای تم

توســعه�گردشــگری�معرفــی�شــده�اســت:

بخــش�دولتــی:�همــکاری�و�هماهنگــی�نهاد�هــای�شهرســازی،��محیط�زیســت،��	
ایرانگــردی�و�جهانگــردی،�میــراث�فرهنگــی،�تربیت�بدنــی،�فرهنــگ�و�

ارشــاد�و����؛�
ــی:�تقویــت�و�فعــال�کــردن�نقــش�شــهرداری�ها�و�شــورا�های��	 بخــش�عموم

شــهر�در�زمینــه�گــذران�فراغــت�و�توســعه�گردشــگری؛�
بخــش�خصوصــی:�هدایــت،�تشــویق�و�تســهیل�فعالیــت�مؤسســه�های��	

تســهیالت� و� منابــع� از� بهره�بــرداری� � و� ایجــاد� زمینــه� در� خصوصــی�
گردشــگری؛�

بخــش�مردمــی:�تقویــت�و�جلــب�همــکاری�تشــکل�های�صنفــی�و�مردمــی��	
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انجمن�هــای� محیط�زیســت،� طرفــداران� شهرســازی،� مشــاوران� )مثــل�
فرهنگــی�و�هنــری،�گروه�هــای��ورزشــی�در�زمینــه�توســعه�و�بهبــود��

گردشــگری� فعالیت�هــای�

در�زمینــه�سیاســت�های�کالن�تأمیــن�مشــارکت�در�بخــش�دولتــی�و�عمومــی�کــه�
ــه� ــوان�ب ــه�اســت�می�ت ــرار�گرفت ــورد�توجــه�ق ــز،�م ــه�ســوم�توســعه�نی در�برنام

ــرد:� ــر�اشــاره�ک ــای�زی محور�ه

• وتوســعه�	 درایجــاد� عمومــی� و� دولتــی� بخش�هــای� فعال�کــردن�
گردشــگری؛� زیرســاخت�های�

• فعال�کــردن�بخش�هــای�دولتــی�و�عمومــی�در�توســعه�گردشــگاه�ها�و�	
ــی� ــز�تفریح مراک

• ــعه�	 ــررات�توس ــن�مق ــی�در�تدوی ــی�و�عموم ــای�دولت ــردن�بخش�ه فعال�ک
ــگری؛� گردش

• ــگ�	 ــوزش�فرهن ــج�و�آم ــی�در�تروی ــی�و�عموم ــای�دولت ــردن�بخش�ه فعال�ک
گردشــگری��

در�عرصــه�فعال�کــردن�بخــش�خصوصــی�و�مردمــی�نیــز،��می�تــوان�بــه�راهبردهــا�
و�سیاســت�های�کالن�و�عمومــی�زیــر�اشــاره�کــرد:�

• ــه�	 ــه�اي�ب ــهری�و�حوم ــا�ارزش�ش ــای�ب ــا�و�زمین�ه ــن�باغ�ه ــویق�مالکی تش
ســرمایه�گذاری�و��بهره�بــرداری�عمومــی�از�آنهــا�در�زمینــه�فعالیت�هــای�

ــگری؛� ــی�و�گردش فراغت
• ــهیالت�	 ــات�و�تس ــرمایه�گذاری�در�خدم ــه�س ــی�ب ــش�خصوص ــویق�بخ تش

ــی؛� ــارکت�بخــش�عموم ــا�مش ــا�ب ــتقل�ی ــورت�مس ــگری�به�ص گردش
• ارائــه�کمک�هــای�مالــی،�فنــی�و�مدیریتــی�بــه�بخــش�خصوصــی�در�راســتای�	

بهبــود�و�تجهیــز�گردشــگاه�ها�و�مراکــز�تفریحــی�موجــود؛�
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• ــز�	 ــت�برمراک ــرای�نظاف ــب�ب ــررات�مناس ــط�و�مق ــل�ضواب ــن�و�تکمی تدوی
ــگری؛� ــی�و�گردش تفریح

• ــعه�و�	 ــه�توس ــی�در�زمین ــکل�های�مردم ــا�تش ــکاری�ب ــاط�و�هم ــاد�ارتب ایج
ــگری�� ــود�گردش بهب

تجربه  های موفق در توسعه گردشگری شهری

مقدمه

همانطــور�کــه�فصل�هــای�پیــش�بیــان�شــده�اســت،�بنابــه�علــل�متعــدد�
ــی�و�چــه� ــاس�مل ــت�گردشــگری�در�کشــور،�چــه�در�مقی ــزی�و�مدیری برنامه�ری
ــوردار� ــی�برخ ــه�و�هماهنگ ــام�یکپارچ ــک�نظ ــوز�از�ی ــی،�هن ــاس�محل در�مقی
ــد� ــز،�فاق ــه�نی ــن�زمین ــده�در�ای ــام�ش ــات�انج ــل�اقدام ــن�دلی ــه�همی نیســت�و�ب
یــک�رویکــرد�همه�جانبــه�و�بــه�هــم�پیوســته�اســت��بــا�وجــود�ایــن،�در�طــول�
چنــد�دهــه�گذشــته،�بنابــه�ضــرورت،�در�تعــدادی�از�شــهر�های�کشــور،�به�ویــژه�
شــهر�های�بــزرگ،�طرح�هــا�و�برنامه�هایــی�در�زمینــه�ایجــاد�مراکــز�و�تســهیالت�
ــا�موفقیــت�نســبی�همــراه� ــه�اجــرا�درآمــده�کــه�برخــی�از�آنهــا�ب گردشــگری�ب
بــوده�اســت؛�ازجملــه�ایــن�تجــارب�موفــق�کــه�معمــوالً�بــه�ابتــکار�شــهرداری�ها�
ــه� ــوان�ب ــت،��می�ت ــده�اس ــام�ش ــی�انج ــی�و�عموم ــای�دولت ــایر�نهاد�ه ــا�س ی
ــی� ــای�فرهنگ ــی،��مجتمع�ه ــای�جنگل ــهری،��پارك�ه ــای�ش ــواع�پارك�ه ــاد�ان ایج
و�تفریحــی،��شــهربازی،��زمین�هــای�بــازی�کــودکان،�موزه��هــای�تخصصــی،�
و� دوچرخــه� مســیر�های� پیــاده�روی،� مســیر�های� ســنتی،� ســفره�خانه�های�
ــی،� ــای�قدیم ــمه�ها،�بافت�ه ــا�و�سرچش ــا�و�رودخانه�ه ــواحل�دری ــاماندهی�س س
ــد�اینهــا�در�شــهر�های�مختلــف�اشــاره� محوطه�هــای�تاریخــی،�آرامگاه�هــا�و�مانن
ــه� ــش�ب ــد،�گرای ــن�تجــارب�جدی ــز�ای ــکات�جالب�توجــه�و�ابتکارآمی ــرد��از�ن ک
اســتفاده�از�بنا�هــای�قدیمــی�مثــل�کاروانســرا،�آب�انبــار،�حمــام،�قلعــه،�کارخانــه،�
خانــه�اعیانــی�و�غیــره�به�عنــوان�مراکــز�تفریحــی،�فرهنگــی�و�گردشــگری�اســت�
ــگری� ــعه�پایدار�گردش ــتای�توس ــوره�در�راس ــمند�و�چندمنظ ــی�ارزش ــه�گام ک
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شــهری�حفــظ�میــرا�فرهنگــی،�بهســازی�محیــط،�بهبــود�فراغــت�و�ایجــاد�درآمــد�
ــود�� ــوب��می�ش محس

ــاس� ــیع�آن�در�مقی ــای�وس ــران�و�کارکرد�ه ــهر�ته ــش�کالن�ش ــه�نق ــه�ب ــا�توج ب
ــن�شــهر،� ــا�و�تجــارب�وســیع�ای ــه�اقدام�ه ــد�ب ــی؛�نخســت�بای ــی�و�بین�الملل مل
به�ویــژه�در�ســال�های�اخیــر،�اشــاره�کــرد��تهــران�در�بســیاری�از�زمینه�هــا�
آغازگــر�و�پیشــگام�در�زمینــه�توســعه�فضا�هــای�فرهنگــی،��تفریحــی�و�ورزشــی�
بــوده�اســت���بیتردیــد�ایــن�تجــارب�نقــش�مؤثــری�در�تشــویق�ســایر�شــهر�های�
کشــور�ایفــا�کــرده�اســت��بــه�همیــن�دلیــل�احســاس��می�شــود�کــه�تجــارب�و�
اقــدام�شــهرداری�در�زمینــه�گــذران�فراغــت�و�گردشــگری�بایــد�مــورد�بررســی�و�
ــوان�مجموعــهای� ــوزی�از�آن�بت ــا�درس�آم ــا�ب ــرد�ت ــرار�گی ــه�ق ــی�همه�جانب ارزیاب
مــدون�از�راهبردهــا�و�سیاســت�های�مناســب�بــرای�توســعه�و�مدیریــت�
ــای� ــوان،�محور�ه ــی�می�ت ــه�داد���به�طورکل ــور�ارائ ــهری�در�کش ــگری�ش گردش
ــذران� ــاماندهی�گ ــه�س ــران�را�در�زمین ــهر�ته ــای�ش ــا�و�ابتکار�ه ــی�اقدام�ه اصل
فراغــت�و�توســعه�و�بهبــود�گردشــگری�کــه�کمابیــش�در�شــهر�های�دیگــر�نیــز�

ــرد: ــه�ک ــر�خالص ــورت�زی ــرد،�به�ص ــرار�می�گی ــتفاده�ق مورداس
ــی� 	 ــای�تفریح ــوره�)پارك�ه ــبز�چندمنظ ــای�س ــعه�فضا�ه ــاد�و�توس ایج

ــز� ــه�مراک ــی�ب ــای�قدیم ــل�باغ�ه ــی،�تبدی ــای�جنگل ــهری،�پارك�ه ش
ــی�و����؛� تفریح

ایجاد�مجموعه�فرهنگی�-�ورزشی�)درون�شهری،�برون�شهری(؛� 	
ایجاد�و�توسعه�فرهنگسراها؛� 	
تاریخــی،�هنــری،� 	 انــواع�موزه�هــای�موضوعــی�)طبیعــی،� ایجــاد�

���(؛� و� آموزشــی�
تبدیل�بنا�های�با�ارزش�قدیمی�به�مراکز�فرهنگی�و�تفریحی؛� 	
ایجاد�و�ساماندهی�فضاها�و�پیاده�راه�و�راسته�های�تفریحی؛� 	



153

گردشگری شهری

بهسازی�و�نوسازی�محوطه�های�و�بافت�های�تاریخی�و�فرهنگی؛� 	
ساماندهی�و�طراحی�دره�ها�و�سواحل�رودخانه�ها� 	

در�ســال�های�اخیــر�بــه�دنبــال�فعــال�شــدن�سیاســت�های�کالن�کشــور�در�زمینــه�
اصــالح�نظــام�مدیریــت�شــهری،�توســعه�فرهنگی�و�توســعه�گردشــگری�و�تدوین�
ــی�و�اســتانی�ایرانگــردی�و�جهانگــردی�و�توســعه�برنامه�هــای� ــع�مل طــرح�جام
ــه�احیــا�و�بهســازی�بافت�هــای�تاریخــی�و�میــراث�فرهنگــی،�تحــرك� مربــوط�ب
ــت� ــده�اس ــود�آم ــه�وج ــه�ب ــن�زمین ــور�در�ای ــهرداری�های�کش ــدی�در�ش جدی
ــن� ــده،�در�ای ــاد�ش ــای�ی ــه�محور�ه ــه�ب ــا�توج ــت��ب ــده�اس ــه�نویدبخــش�آین ک
فصــل�برخــی�از�اقدام�هــای�چشــمگیر�و�هدفمنــد�در�زمینــه�توســعه�گردشــگری�
شــهری�و�ســاماندهی�گــذران�فراغــت�در�شــهر�های�کشــور�بــه�اختصــار�معرفــی�

می�گــردد�

پارک�های�شهری�و�جنگلی�چندمنظوره
ــی�و� ــای�فراغت ــش�نیاز�ه ــت�محیطی�و�افزای ــکالت�زیس ــد�مش ــا�رش ــراه�ب �هم
گردشــگری�طبیعــی�در�شــهر�های�جهــان،�موضــوع�توســعه�و�مدیریــت�فضــای�
ــه�خــود�گرفتــه�اســت��ازجملــه�در�ســال�های� ســبز�شــهری�ابعــاد�وســیع�تری�ب
ــبز«�و� ــره�س ــهری«،�»زنجی ــگل�داری�ش ــل�»جن ــدی�مث ــات�جدی ــر�اصطالح اخی
»جنــگل�شــهری«�وارد�نوشــتگان�فضــای�ســبز�شــهری�شــده�اســت�کــه�بیانگــر�
ــور�از� ــت�اســت��منظ ــهر�و�طبیع ــان�ش ــتر�می ــه�بیش ــتی�هرچ ــرای�آش ــالش�ب ت
ــه� ــبزی�اســت�ک ــهرها�به�ســوی�فضــای�س ــهری�ســوق�دادن�ش ــگل�داری�ش جن
در�آن�درختــان�نقــش�بیشــتری�داشــته�باشــند�و�مدیریــت�آنهــا�براســاس�فنــون�

ــرد�� ــگل�داری�صــورت�گی جن
و� در�شــهرها� پارك�هــای�جنگلــی� و� پارك�هــای�شــهری� ایجــاد� اگرچــه�
حومه�هــای�شــهری�ایــران�ســابقه�نســبتًا�درازی�دارد�)پــارك�شــهر�تهــران،��1329
-�پــارك�ســاعی�تهــران،�1341-�پــارك�جنگلــی�چیتگــر�تهــران،��1345-�پــارك�
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ــرورت،� ــه�ض ــر،�بناب ــال�های�اخی ــی�در�س ــهر،��1348و���(�ول ــنگان�نوش سیس
توســعه�و�تجهیــز�پارك�هــای�شــهری�و�جنگلــی�بــا�اهــداف�وســیع�تر�و�
متنوع�تــر�)زیســت�محیطی،�اجتماعــی،�فرهنگــی،�ورزشــی�و�تفریحــی(�در�
ــع� ــه�اســت��در�واق ــرار�گرفت ــزرگ�کشــور�در�دســتور�کار�ق اغلــب�شــهر�های�ب
پارك�هــای�بــزرگ�شــهری�و�جنگلــی�بــا�ارائــه�تســهیالت�و�خدمــات�مختلــف�
بــرای�انــواع��فعالیت�هــای�فراغتــی�مثــل�پیک�نیــک،�پیــاده�روی،�ورزش�و�
بــازی�گشــت�و�تماشــا،�دوچرخه�ســواری،�خریــد�و�پذیرایــی،�آفرینــش�هنــری�
و�تفریــح�و�ســرگرمی،�بــه�یــک�نهــاد�عمومــی�و�ضــروری�بــرای�شهرنشــینان�و�
شــهروندان�بــدل�شــده�اســت؛�بنابرایــن�یکــی�از�وظایــف�مهــم�مدیریــت�شــهری�
درحــال�حاضــر�بــه�چگونگــی�توســعه،�طراحــی،�تجهیــز�و�مدیریــت�این�گونــه�
ــت� ــالی�کیفی ــر�اعت ــالوه�ب ــه�ع ــود�ک ــوط��می�ش ــوره�مرب ــای�چندمنظ پارك�ه
ــهیالت�و� ــی�تس ــی�و�کیف ــعه�کم ــری�در�توس ــش�مؤث ــهر،�نق زیســت�محیطی�ش
امکانــات�گردشــگری�فعــال�و�ســالم�ایفــا�می�کننــد��ازجملــه�اقدام�هایــی�در�ایــن�
زمینــه��می�تــوان�بــه�پارك�هــای�بــزرگ�تهــران�)پــارك�ســاعی،�پــارك�جنگلــی�
چیتگــر،�پــارك�ملــت،��پــارك�کوهســتانی�جمشــیدیه،�پــارك�ارم�و�پــارك�بعثــت(�
ــیراز،�مشــهد،� ــان،�ش ــزرگ�کشــور�)اصفه ــهر�های�ب ــایر�ش ــا�در�س ــابه�آنه و�مش
ــه�رشــد� تبریــز�و�غیــره(�اشــاره�کــرد�کــه�از�نظــر�کمــی�و�کیفــی�رونــدی�رو�ب
ــعه� ــه�توس ــد�در�زمین ــای�جدی ــا�اقدام�ه ــنایی�ب ــور�آش ــا�به�منظ ــد��در�اینج دارن
ــه� ــان�ب ــران�و�اصفه ــا�در�ته ــه�از�آنه ــهری،�دو�نمون ــوره�ش ــای�چندمنظ پارك�ه

ــردد� ــی�می�گ ــار�معرف اختص

بدنه�بزرگراه�مدرس�-�پارک�جنگلی�طالقانی�)تهران(�
ــا�ســیمای� ــگل�کاری(�ب ــار�جن ــار�وســعت�)�30هکت ــا��70هکت ــی�ب ــارك�طالقان پ
شــبه�جنگلی�و�زمیــن�تپــه�ماهــوری�در�منطقــه�ســه�از�مناطــق�بیســت�و�دوگانــه�
تهــران�قــرار�دارد�ایــن�پــارك�از�مناطــق�مســکونی�دور�بــوده�و�بــه�همیــن�دلیــل�
تقاضــای�تفرجگاهــی�آن�بیشــتر�متکــی�بــه�روز�های�تعطیــل�و�امکانات�دسترســی�
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شــخصی�اســت��دارای�ســه�ورودی�بــوده�و�آبیــاری�پــارك�از�طریــق�آب�قنــات�
ــبکه�آب� ــق�ش ــدگان�از�طری ــاز�بازدیدکنن ــی�آب�موردنی ــرد�ول ــورت�می�گی ص
ــی� ــی�)اصل ــی�و�فرع ــای�اصل ــارك�دارای�خیابان�ه ــود��پ ــن��می�ش ــهر�تأمی ش
ــه�بخش�هــای�مختلــف�آن� ــق�امــکان�دسترســی�ب ــن�طری ــوده�و�از�ای و�شــنی(�ب
ــتی،� ــاختی�و�بهداش ــات�زیرس ــر�خدم ــالوه�ب ــارك�ع ــت��در�پ ــده�اس فراهم�ش
برخــی�تســهیالت�تفّرجــی�بــرای�کــودکان�در�ســه�نقطــه�و�تســهیالت�ورزشــی�

)از�قبیــل�فوتبــال،�والیبــال�و�بســکتبال(�ایجــاد�گردیــده�اســت��
ــه�بزرگــراه�مــدرس� ــه�وســعت،�شــرایط�طبیعــی�و�کارکرد�هــای�بدن ــا�توجــه�ب ب
ــک� ــارك�در�وضــع�حاضــر�در�ی ــن�پ ــه�ای ــوان�گفــت�ک ــی�می�ت ــارك�طالقان و�پ
ــرار�داد�� ــی�ق ــارك�جنگل ــک�پ ــارك�شــهری�و�ی ــک�پ ــان�ی ــی�می شــرایط�بینابین
ــه،�دسترســی� ــه�تحــوالت�ناشــی�از�گســترش�شــهر،�کاهــش�فاصل ــا�توجــه�ب ب
و�از�همــه�مهم�تــر�دخالــت�مســتقیم�در�شــکل�پــارك�طالقانــی،�انتظــار�مــی�رود�
کــه�ایــن�پــارك�بیشــتر�بــه�ســمت�یــک�پــارك�شــهری�تحــول�پیــدا�کنــد��ایــن�
ــارك�شــده،� ــروز�برخــی�تعارض�هــا�در�عملکرد�هــای�ایــن�پ وضعیــت�باعــث�ب
ــز�آن� ــارك�و�تجهی ــن�پ ــی�ای ــای�طبیع ــت�کاری�در�ویژگی�ه ــا�دس ــه�ب ازجمل
ــرده�اســت�� ــدا�ک ــب�پی ــت�غال ــد،�خصل ــن�رون ــهری�ای ــارك�ش ــات�پ ــا�خدم ب
افزایــش�ســطح�تقاضــای�تفرجگاهــی�اگرچــه�بالقــوه�بــرای�هــر�پارکــی�ســودمند�
ــن� ــارك،�ای ــودن�پ ــه�وضــع�پســتی�وبلندی�و�شــیبدار�ب ــا�توجــه�ب ــی�ب ــوده�ول ب
ــد� ــا�فرســایش�و�تخریــب�مواجــه�کن خطــر�وجــود�دارد�کــه�دامنه�هــای�آن�را�ب
ــارك� ــی�پ ــرد�اصل ــارض�در�عملک ــد��وجــود�تع ــش�ده ــت�آن�را�کاه و�مطلوبی
)عملکــرد�پــارك�شــهری�و�پــارك�جنگلــی(�باعــث�بــروز�برخــی�تعارض�هــای�
دیگــر�در�نــوع�کاشــت�درختــان�و�گل�هــا،�نــوع�بناهــا�و�مصالــح،�نــوع�نماســازی�
ــت� ــه�هوی ــد�ب ــل��می�توان ــن�عوام ــه�ای ــت��هم ــده�اس ــره�ش ــزات�و�غی و�تجهی
پــارك�کــه�عامــل�مؤثــری�در�جــذب�تقاضــای�تفرجگاهــی�محســوب��می�شــود،�
آســیب�برســاند��بــرای�پیشــگیری�از�ایــن�عــوارض�الزم�اســت�کــه�اصــل�تعــدد�
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ــظ� ــران،�حف ــد�ته ــهری�مانن ــژه�در�کالنش ــهری،�به�وی ــگاه�های�ش ــوع�گردش و�تن
گــردد�و�از�تبدیــل�و�شــبیه�شــدن�آنهــا�بــه�یکدیگــر�جلوگیــری�شــود��از�ایــن�نظر�
ــا�ویژگی�هــا�و�هویــت�شــبه�جنگلی� ــه�بزرگــراه�مــدرس�ب ــارك�طالقانــی�و�بدن پ
ــی� ــهر،�دارای�مزایای ــای�شــهری�داخــل�ش ــایر�پارك�ه ــا�س خــود،�در�مقایســه�ب
اســت�کــه�کارکردهــا�و�متقاضیــان�ویــژه�خــود�را�دارد�و�نبایــد�بــا�توســعه�راه�هــا�
و�ایجــاد�تأسیســات�و�تجهیــزات�متعــدد�و�پوشــش�گیاهــی�نامناســب،�آن�را�بــه�

یــک�پــارك�شــهری�تبدیــل�کــرد�

پارک�کوهستانی�صفـه�)اصفهان(
کوهســتان�صفــه�کــه�قبــاًل�در�چنــد�کیلومتــری�جنــوب�اصفهــان�قــرار�داشــته�و�
امــروزه�بــه�شــهر�پیوســته�اســت��یکــی�از�آثــار�و�نشــانه�های�بــا�ارزش�طبیعــی�
ــهای� ــن�کوهســتان�دارای�مجموع ــی�رود��ای ــه�شــمار�م ــن�شــهر�ب و�تاریخــی�ای
از�عناصــر�مختلــف�مثــل�قلعــه�و�برج�هــای�قدیمــی،�دره�هــا�و�تپه�هــای�
ــم� ــای�عظی ــا�و�دیواره�ه ــژه،�صخره�ه ــی�وی ــش�گیاه ــمه�ها،�پوش ــدد،�چش متع
ــا� ــه�آن�)ب ــه�و�قّل ــره�اســت��از�ســوی�دیگــر�کوهســتان�صف و�شــگفت�آور�و�غی
حــدود��2230متــر�فــرازا(�از�تمــام�نقــاط�شــهر�قابــل�مشــاهده�اســت�و�بهتریــن�
ــده�رود�در� ــان�و�زاین ــی�اصفه ــم�انداز�کل ــای�چش ــرای�تماش ــز،�ب ــکان�را�نی ام
اختیــار�می�گــذارد��متأســفانه�ایــن�مجموعــه�ارزشــمند�طبیعــی�و�تاریخــی،�مثــل�
ــته� ــال�های�گذش ــور،�در�س ــهر�های�کش ــر�در�ش ــابه�دیگ ــار�مش ــیاری�از�آث بس
مورداســتفاده�نظامــی�و�ساخت�وســاز�بی�رویــه�قــرار�گرفتــه�و�صدمــات�جــدی�
بــه�آن�وارد�شــده�اســت�امــا�از�حــدود�اوایــل�دهــه��1360بــه�همــت�شــهرداری�
اصفهــان�بــا�ایجــاد�پــارك�کوهســتانی�و�تســهیالت�تفریحــی�در�پــای�کــوه�صفــه،�
امکانــات�جدیــدی�بــرای�توســعه�ی�گردشــگری�در�ایــن�شــهر�بــزرگ�و�تاریخــی�
پدیــد�آمــده�اســت��در�ســال��1367شــهرداری�اصفهــان�اقــدام�بــه�تهیــه�»طــرح�
ــظ�و� ــدف�حف ــا�ه ــر�ب ــال�های�اخی ــه�در�س ــود�ک ــه«�نم ــتانی�صف ــارك�کوهس پ
ــت�� ــه�اس ــرار�گرفت ــدی�ق ــتورکار�ج ــر�در�دس ــی�جامع�ت ــعه�پایدار،�به�صورت توس
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به�طــوری�کــه�نتایــج�و�پیشــنهاد�های�»طــرح�راهبــردی�پــارك�کوهســتانی�
ــک� ــوان�ی ــده�به�عن ــد�در�آین ــارك�می�توان ــن�پ ــه«�)1379(�نشــان�می�دهــد�ای صف
ــعه� ــری�در�توس ــش�مؤث ــزرگ،��نق ــی�ب ــی�و�ورزش ــی،�فرهنگ ــه��تفریح مجموع
ــا� ــد��ب ــا�نمای ــی،�ایف ــی�و�جهان ــی،�مل ــاس�محل ــان،��در�مقی ــگری�اصفه گردش
ــی� ــای�اساس ــهری،�راهبرد�ه ــگری�ش ــعه�پایدار�و�گردش ــول�توس ــه�اص ــه�ب توج
در�توســعه�و�تجهیــز�پــارك�کوهســتانی�صفــه�در�محور�هــای�زیــر�تدویــن�شــده�

اســت:
• حفاظت�از�زیست�بوم�کوهستانی�صفه؛�	
• حفظ�و�احیای�ارزش�های�تاریخی�و�فرهنگی�کوهستان؛	
• توسعه�و�تجهیز�امکانات�فراغتی�و�تفریحی�برای�عامه�مردم؛�	
• ــی�در�توســعه�	 ــط�و�مشــارکت�همگان جلــب�همــکاری�نهاد�هــای�ذی�رب

پــارك�
ــا�توجــه�بــه�تنــوع�جاذبه�هــای�و�منابــع�گردشــگری�و�تفریحــی�در�کوهســتان� ب
ــه�حفــظ�ویژگی�هــا�و�ارزش�هــای�طبیعــی�و�فرهنگــی�آن،� ــا�توجــه�ب صفــه�و�ب
توســعه�کاربــری�-�فضایــی�کوهســتان�صفــه�در�چنــد�پهنــه�متمایــز�ولــی�مرتبــط�

بــا�یکدیگــر�پیش�بینــی�شــده�اســت��ایــن�پهنــه�عبــارت�اســت�از:
�الف-�پهنه�پارك�شهری�)توسعه�و�تجهیز�پارك�موجود،�ساماندهی�و�طراحی�

محیطی�آن(؛�
ب-�پهنه�گردشگاهی�)ایجاد�تسهیالت�مناسب�پیک�نیک�به�صورت�گسترده�و�

متمرکز(؛
پ-�پهنه�کوهنوردی�و�راهپیمایی�عمومی�)ساماندهی�و�ایمن�سازی�مسیرها�و�

خدمات�رفاهی(؛
ــوزش� ــات�آم ــز�امکان ــعه�و�تجهی ــی�)توس ــوردی�تخصص ــه�کوهن ت-�پهن

ســنگ�نوردی(؛
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ث-�پهنه�تاریخی�فرهنگی�)بازسازی�قلعه�قدیمی�و�استفاده�فرهنگی�از�آن(�
)مهندسین�مشاور�بافت�شهر،�1379(�

مجتمع�های�تفریحی،�فرهنگی�و�ورزشی
ــادی� ــی�زی ــه�همخوان ــت�ک ــذران�فراغ ــای�گ ــد�فضا�ه ــکال�جدی ــی�از�اش �یک
ــهروندان�و� ــی�ش ــی�و�تفریح ــا�فراغت ــر�و�نیازه ــینی�معاص ــیوه�شهرنش ــا�ش ب
بازدیدکننــدگان�دارد،�ایجــاد�انــواع�مجتمع�هــای�تفریحــی،�ورزشــی�و�فرهنگــی�
اســت��در�دو�دهــه�اخیــر�رونــدی�رو�بــه�رشــد�توســعه�در�شــهر�های�ایــران�پیــدا�
ــی� ــای�تفریحــی�و�فرهنگ ــتقبال�از�مجتمع�ه ــت�و�اس ــل�موفقی ــرده�اســت��عل ک
به�طــور�عمــده�عبــارت�اســت�از:�تنــوع�امکان�هــا�و��فعالیت�هــا،�تلفیــق�فراغــت�
ــی،� ــی�و�خصوص ــش�عموم ــارکت�بخ ــب�مش ــکان�جل ــال،�ام ــال�و�غیرفع فع
ســهولت�دسترســی�و�بهره�گیــری�همگانــی،�ســهولت�ســرمایه�گذاری�و�مدیریــت�
ــده� ــام�ش ــه�انج ــن�زمین ــادی�در�ای ــای�زی ــران�اقدام�ه ــژه�در�ته ــارکتی�به�وی مش
اســت�کــه�بســیاری�از�آنهــا�عــالوه�بــر�کارکــرد�شــهری�دارای�کارکرد�هــای�ملــی�
و�فراشــهری�می�باشــند��بخشــی�از�ایــن�اقدام�هــا�از�دیــد�احیــا�و�بهســازی�بناهــا�
و�بافت�هــای�فرســوده�و�نیــز�تأمیــن�نیاز�هــای�فراغتــی�و�تفریحــی�عامــه�مــردم،�
ــه�فضا�هــای�شــهری� به�ویــژه�گروه�هــای�کمدرآمــد�و�محــروم�و�هویت�بخشــی�ب
ــا�و� ــه�مجتمع�ه ــوان�ب ــه�می�ت ــت��ازجمل ــوده�اس ــوز�ب ــق�و�درس�آم ــیار�موف بس
ــابق�1370(،� ــتارگاه�س ــن�)کش ــرای�بهم ــل�فرهنگس ــدد�مث ــرا�های�متع فرهنگس
فرهنگســرای�شــفق�)1373(،�شــهرك�ســینمایی�)غزالــی(،�فرهنگســرای�خــاوران�
ــر� ــه�از�نظ ــاره�کرد،ک ــی�رازی�)1376(�اش ــی�-�ورزش ــع�تفریح )1373(،�مجتم
ــی� ــای�فضای ــف�و�جاذبه�ه ــای�مختل ــا�و��فعالیت�ه ــب�فضاه ــی،�ترکی مکانیاب
ــی� ــی�و�تفریح ــف�فراغت ــای�مختل ــن�نیاز�ه ــری�در�تأمی ــش�مؤث ــی�نق و�اجتماع
گروه�هــای�مختلــف�اجتماعــي�)کــودکان�و�نوجوانــان،�جوانــان،�زنــان،�کهنســاالن�
ــن� ــران�در�ای ــای�کالن�شــهر�ته ــال�موفقیت�ه ــه�دنب ــد��ب ــا�می�کنن ــان(�ایف و�ناتوان
ــراها�در� ــی�و�فرهنگس ــای�تفریح ــه�مجتمع�ه ــعه�این�گون ــاد�و�توس ــه،�ایج زمین
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ــور� ــت��به�منظ ــه�اس ــرار�گرفت ــتقبال�ق ــورد�اس ــز�م ــور�نی ــهر�های�کش ــایر�ش س
آشــنایی�بیشــتر�بــا�اینگونــه�فضا�هــای�فراغتــی�و�گردشــگری،�ســه�نمونــه�جدیــد�

ــه�اختصــار�معرفــی�می�گــردد� آنهــا�در�تهــران،�همــدان�و�مشــهد�ب

مجتمع�تفریحی-�ورزشی�رازی�)تهران(
ــران� ــهر�ته ــی�ش ــالت�جنوب ــه�در�مح ــی�رازی�ک ــی�-�ورزش ــع�تفریح �مجتم
ــای� ــی�از�نمونه�ه ــیده،�یک ــرداری�رس ــه��بهره�ب ــال��1376ب ــرار�دارد�و�در�س ق
موفــق�توســعه�گردشــگری�شــهری�اســت��ایــن�طــرح�نقــش�مثبتــی�در�جهــت�
ــه� ــا�ب ــل�آنه ــهری�و�تبدی ــوده�ش ــالم�و�آل ــای�ناس ــازی�بافت�ه ــازی�و�نوس بهس
ــدوده� ــع،�در�مح ــن�مجتم ــت��ای ــته�اس ــت�داش ــا�هوی ــه�و�ب ــای�پرجاذب فضا�ه
منطقــه��11تهــران�و�بــر�روی�ویرانه�هــای�محلــه�بدنــام�ســابق�)محلــه�جمشــید(�
احــداث�شــده�و�تحوالتــی�عمیــق�و�گســترده�در�ســیمای�منطقــه�و�کارکرد�هــای�

ــد�آورده�اســت�� ــی،�اقتصــادی�و�فرهنگــی�آن�پدی اجتماع
هــدف�اصلــی�از�پی�ریــزی�ایــن�مجتمــع،�از�بیــن�بــردن�ســوابق�و�اثــرات�ســیاه�
ــی�و� ــت�اجتماع ــع�محرومی ــه�و�رف ــرای�ناحی ــازه�ب ــت�ت ــاد�هوی ــته،�ایج گذش
فرهنگــی�از�نواحــی�همجــوار�بــوده�اســت��مجتمــع�رازی�در�زمینــی�به�مســاحت�
�300هــزار�مترمربــع�و�بــا�صــرف�هزینــه�قابل�توجهــی�بنــا�شــده�اســت�و�بــرای�
ــی� ــی�و�تفّرج ــری،�تفریح ــی،�هن ــای�آموزش ــواع�فضا�ه ــیس�ان ــعه�آن،�تأس توس
ــای� ــامل�کالس�ه ــع�ش ــی�مجتم ــات�آموزش ــت��امکان ــده�اس ــی�گردی پیش�بین
آمــوزش�فنــی�و�حرفــه�ای�ویــژه�زنــان�از�قبیــل�قالیبافــی،�شــیرینی�پزی،�
خیاطــی�و�گل�دوزی،�آرایشــگری،�کامپیوتــر،�نقشه�کشــی�و�غیــره�اســت��بخــش�
ــز� ــری،�مرک ــات�تاریخــی-�هن ــز�اطالع ــودك،�مرک ــه�ک ــودکان�شــامل�کتابخان ک
ــرورش�فکــری�کــودکان،�ســالن�مشــق�شــب�و� ــون�پ ــری،�کان آفرینش�هــای�هن
ــه� ــوان�بازارچ ــی�به�عن ــع،�فضاهای ــن�مجتم ــن�در�ای ــت��همچنی ــا�اس ــد�اینه مانن
محلــه�ای،��رســتوران،�ســفره�خانه�ســنتی،�غرفه�هــای�عرضــه�محصــوالت�
ــع� ــی�مجتم ــات�تفریح ــت��امکان ــده�اس ــره�ایجادش ــری�و�غی ــی�و�هن فرهنگ
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ــق� ــتخر�کم�عم ــواری،�اس ــهیالت�قایق�س ــه�و�تس ــت:�از�دریاچ ــارت�اس رازی�عب
ــر،�رســتوران�و�شــهربازی،� ــه�باالب ــی�مجهــز�ب ــوس�دریای ــژه�خردســاالن،�فان وی
ــاه�و����امکانــات�ورزشــی�مجتمــع�رازی�طیــف� نمایشــگاه�و�زیســتگاه�گل�و�گی
ــالن�های� ــال،�س ــن�فوتب ــن�چم ــامل�زمی ــه�ش ــرد؛�ک ــر�می�گی ــیعی�را�در�ب وس
ــی،�دوچرخه�ســواری،� ــان،�پیســت�های�دو�ومیدان ــژه�زن ورزشــی�سرپوشــیده�وی
ــاز�ورزشــی�بــرای�رشــته�های�والیبــال،� آمــوزش�اســکیت�و�نیــز�زمین�هــای�روب

ــد�� ــک�می�باش ــال�گل�کوچ ــکتبال�و�فوتب بس
در�طراحــی�ایــن�مجتمــع�بــا�توجــه�بــه�اهــداف�کالن�فراغتــی�و�نیاز�هــای�مهــم�
ــال(�و� ــت�فع ــرك�)فراغ ــاز�و�پرتح ــای�ب ــه�فضا�ه ــه�ب ــترین�توج ــه،�بیش منطق
تقویــت�کارکرد�هــای�عمومــی�و�دسترســی�اقشــار�محــروم�مبــذول�شــده�اســت��
ایــن�مجتمــع�بــا�توجــه�بــه�امکان�هــای�وســیع�و�متنــوع�خــود�می�توانــد�در�هــر�
ــه�گفتــه�مســؤوالن�مجتمــع�تفریحــی-� ــان��35هــزار�نفــر�باشــد��ب ســاعت�میزب
ــی،�� ــی،��فرهنگ ــف�آموزش ــای�مختل ــز�دارای�کارکرد�ه ــن�مرک ــی�رازی،��ای ورزش
ــهری� ــهری�و�فراش ــی،��ش ــاس�محل ــه�مقی ــی�در�س ــی�و�تفریح ــی،��ورزش مذهب
اســت��بــا�شــروع�فعالیــت�مجتمــع�تفریحــی�-�ورزشــی�رازی�و�مراجعــه�مــردم�
ــی�و�آرامــش� ــب�ایمن ــر�کاهــش�رشــد�کنش�هــای�منفــی،�ضری ــه�آن�عــالوه�ب ب
محلــی�افزایــش�یافتــه�و�در�عیــن�حــال�میــزان�افــت�تحصیلــی�دانش�آمــوزان�بــه�
طــرز�چشــم�گیری�کاهــش�یافتــه�اســت��از�دیگــر�پیامد�هــای�مثبــت�شــروع�بــه�
ــی�و� ــردی�و�عموم ــت�ف ــطح�بهداش ــود�س ــه�بهب ــوان�ب ــع�رازی��می�ت کار�مجتم
ــاره� ــه�اش ــن�در�منطق ــا�ک ــای�س ــای�تفریحــی�خانواده�ه ــزان�هزینه�ه ــش�می کاه

کــرد�)مهندســین�مشــاور�گزینــه،1374(��

مجموعه�تفریحی�-�فرهنگی��عباس�آباد�)همدان(
تپــه�عباس�آبــاد�در�جــوار�شــهر�همــدان�تــا�حــدود�یــک�دهــه�بیــش�به�صــورت�
یــک�تپــه�خاکــی�و�بالاســتفاده�بــود؛�کــه�نهاد�هــای�مختلــف�ماننــد:�اداره�منابــع�
ــردی،�اداره� ــردی�و�جهانگ ــازمان�ایرانگ ــه�ای،�س ــرق�منطق ــرکت�ب ــی،�ش طبیع



161

گردشگری شهری

ــر�ســر�نحــوه� فرهنــگ�و�ارشــاد�اســالمی�و�مرکــز�آمــوزش�مدیریــت�دولتــی�ب
ــتانداری� ــت�اس ــه�هم ــا�ب ــتند،�ام ــر�داش ــر�اختالف�نظ ــا�همدیگ ــتفاده�از�آن�ب اس
ــرای� ــعه�ب ــور�توس ــک�مح ــوان�ی ــگری�به�عن ــعه�گردش ــت�توس ــاذ�سیاس و�اتخ
همــدان،�ســاماندهی�تپــه��عباس�آبــاد�به�عنــوان�یــک�مرکــز�تفریحــی�و�فرهنگــی�
ــوان� ــوان�آن�را�به�عن ــه�می�ت ــت�ک ــرار�گرف ــف�ق ــای�مختل ــق�نهاد�ه ــورد�تواف م

یــک�طــرح�ملــی�قلمــداد�کــرد��
ــه�ای� ــا�صــرف�هزین ــه�ب ــار�وســعت�دارد�ک ــل�هکت ــاد�حــدود�چه ــه�عباس�آب تپ
بالــغ�بــر��150میلیــون�تومــان�بــه�یــک�مجموعــه�تفریحــی�و�گردشــگری�تبدیــل�
ــف�و� ــای�مختل ــکاری�نهاد�ه ــه،�از�هم ــن�مجموع ــداث�ای ــت��در�اح ــده�اس ش
جلــب�کمــک�و�مشــارکت�مــردم،�اســتفاده�شــده�اســت��در�طراحــی�و�ســاخت�
ــت� ــه�طبیع ــت�اندازی�ب ــل�دس ــه�حداق ــوده�ک ــر�آن�ب ــعی�ب ــه�س ــن�مجموع ای
ــا� ــی�الزم�را�ب ــده�هماهنگ ــاد�ش ــات�ایج ــرات�و�تأسیس ــرد�و�تغیی ــورت�گی ص
ــا� ــه،�ب ــنگ�فرش�محوط ــع�س ــزار�مترمرب ــی��20ه ــد��تمام ــته�باش ــط�داش محی
ــام� ــیمان،�انج ــای�س ــه�و�گل�رس�به�ج ــود�در�تپ ــنگ�های�موج ــتفاده�از�س اس
ــه� ــا�را�ب ــه،�هزینه�ه ــوای�منطق ــا�آب�وه ــی�ب ــاد�هماهنگ ــن�ایج ــه�ضم ــده�ک ش
ــاس� ــه،�براس ــن�مجموع ــی�ای ــت��طراح ــش�داده�اس ــی�کاه ــزان�قابل�توجه می
حرکــت�پیــاده�انجــام�شــده�اســت،�بــه�نحــوی�کــه�بازدیدکننــدگان�و�گردشــگران�
تنهــا�از�طریــق�پیــاده�روی�می�تواننــد�بــه�تســهیالت�بــاالی�تپــه�دســت�یابنــد�و�
از�ایــن�نظــر�گــردش�و�تفــرج�بــا�تحــرك�و�شــادابی�در�دامــان�طبیعــت�همــراه�
اســت��تجربــه�ســاماندهی�تپــه�عباس�آبــاد�حاکــی�از�ایــن�اســت�کــه�در�توســعه�
ــش� ــرف�بخ ــی�از�ط ــات�زیربنای ــتی�تأسیس ــدا�بایس ــگری�ابت ــای�گردش فضا�ه
ــه� ــد�ب ــا�پــس�از�آن�بخــش�خصوصــی�بتوان ــی�و�عمومــی�فراهــم�گــردد�ت دولت
ــا�شــکل�گیری� ــد��در�حــال�حاضــر�ب ــدام�نمای ــه�اق ــن�زمین ســرمایه�گذاری�در�ای
ــده� ــتاق�ش ــل�و�مش ــی�مای ــش�خصوص ــاد�بخ ــه�عباس�آب ــاخت�ها�در�تپ زیرس
اســت�کــه�در�ایجــاد�تســهیالت�مختلــف�تفریحــی،�پذیرایــی،�ورزشــی�و�غیــره�
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ــه� ــن�مجموع ــز�ای ــل�و�تجهی ــه�تکمی ــت�ک ــی�اس ــد��بدیه ــرمایه�گذاری�کن س
ــاز� ــده�نی ــه�اجــرای�پروژه�هــای�متعــدد�در�ســال�های�آین تفریحــی�-�فرهنگــی�ب

دارد��)شــهرداری�ها،�1378:�شــماره�9(�

مجموعه�گردشگری�-�تفریحی�کوهسنگی�مشهد
ــای،� ــت�جغرافی ــام�رضــا�)ع(�و�موقعی ــر�ام ــل�حــرم�مطه ــه�دلی �شــهر�مشــهد�ب
ــی�-�گردشــگری� ــون�زیارت ــن�کان ــاز�بزرگ�تری ــی�و�اداری�خــود،�از�دیرب جمعیت
کشــور�بــوده�اســت��در�حــال�حاضــر�هرســاله�حــدود��14میلیــون�نفــر�از�ایــن�
ــن� ــت�زائری ــال��1400جمیع ــود�درس ــی��می�ش ــد��پیش�بین ــدن�می�کنن ــهر�دی ش
بــه�حــدود��30میلیــون�نفــر�برســد��از�ایــن�نظــر�شــهرداری�مشــهد�ناگزیــر�اســت�
ــگری� ــعه�گردش ــت�توس ــزی�و�مدیری ــه�برنامه�ری ــه�ب ــی�همه�جانب ــه�به�صورت ک
اقــدام�کنــد��یکــی�از�اقدامــات�موفــق�در�ایــن�زمینــه،�طــرح�توســعه�و�تجهیــز�

مجموعــه�گردشــگری�-�تفریحــی�کوهســنگی�اســت��
ــهد� ــگاه�های�مش ــن�گردش ــن�و�خاطره�انگیزتری ــی�از�قدیمی�تری ــنگی�یک کوهس
ــوه� ــود�دو�ک ــل�وج ــه�دلی ــه�و�ب ــرار�گرفت ــهر�ق ــی�ش ــه�در�جنوب�غرب ــت�ک اس
ســنگی�مشــرف�بــه�شــهر�بــه�ایــن�نــام�معــروف�شــده�اســت��بــه�دلیــل�داشــتن�
موقعیــت�مناســب�در�جــوار�شــهر،�آب�وهــوای�خــوش�و�دیــد�و�منظــر�خــوب�
همــواره�مــورد�اســتقبال�مــردم�بــوده�اســت��کوهســنگی�مجموعــهای�متشــکل�از�
ــار� ــه�حــدود��1000هکت ــبز�ک ــای�س ــزرگ�و�فضا�ه ــتخر�ب ــی،�اس ــگاه�قدیم باش
ــه� ــعه�بی�روی ــل�توس ــه�دلی ــر�ب ــه�اخی ــگاه�در�دو�ده ــن�گردش ــعت�دارد��ای وس
ــت،� ــودی�قرارگرف ــاط�و�ناب ــر�انحط ــازها�در�خط ــترش�ساخت�وس ــهر�و�گس ش
ــهرداری� ــان�و�ش ــتانداری�خراس ــع�اس ــری�به�موق ــت�و�تصمیم�گی ــا�هم ــی�ب ول
ــا�و� ــی�آن�احی ــی�و�تســهیالت�قدیم ــای�اصل ــردم،�فضا�ه مشــهد�و�مشــارکت�م

ــرای�توســعه�آن�تهیــه�گردیــد�� بازســازی�شــد�و�طرحــی�عظیــم�ب
طــرح�توســعه�گردشــگاه�کوهســنگی�به�عنــوان�یــک�مجتمــع�فرهنگــی،�ورزشــی�
ــه�هــم�پیوســته�کــه�در� ــاغ�ب و�تفریحــی�طراحــی�شــده�اســت،�شــامل�هفــت�ب
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اطــراف�دو�کوهســنگی�اســتقرار�می�یابنــد��در�هــر�یــک�از�باغ�هــا�روحیــه�
ویــژه�ای�شــکل�می�گیــرد�و�ارتبــاط�و�حرکــت�مــردم�در�ایــن�باغ�هــا�از�فــراز�و�
فــرود�کــوه�به�صــورت�پیــاده،�دوچرخــه،�درشــکه،�قطــار،�تله�کابیــن�امکان�پذیــر�
ــاغ�ســنگی،� ــاغ�فرهنگــی،�ب ــی،�ب ــاغ�پذیرای ــد�از:�ب ــن�باغ�هــا�عبارتن می�گــردد��ای
ــاغ�تفریحــی��اندیشــه�اصلــی�در� ــاغ�ورزشــی�و�ب ــاغ�آرامــگاه،�ب ــاغ�طبیعــی،�ب ب
طراحــی�ایــن�مجموعــه�و�تســهیالت�وابســته�بــه�آن�عبــارت�اســت�از:�»پیونــد�
مطلــوب�انســان،��شــهر�و�طبیعــت«�کــه�بــر�اصــول�توســعه�پایدار�گردشــگری�و�
تأمیــن�آســایش�و�بهبــود�گــذران�فراغــت�عامــه�مــردم�و�بازدیدکننــدگان�اســتوار�
شــده�اســت��به�منظــور�پاســخگویی�بــه�نیاز�هــای�متنــوع�بازدیدکننــدگان�عــالوه�
ــی�و�تفریحــی�موجــود،�تســهیالت�و�جاذبه�هــای�دیگــری� ــر�تســهیالت�فراغت ب
ــی�شــده�اســت؛�کــه�در�صــورت�تحقــق�� ــز�در�مجموعــه�کوهســنگی�پیش�بین نی
می�توانــد�آن�را�بــه�یکــی�از�مراکــز�مهــم�گردشــگری�در�مقیــاس�منطقــهای�و�ملــی�
تبدیــل�کنــد��ازجملــه�ایــن�تســهیالت�و�جاذبه�هــای�جدیــد�می�تــوان�بــه�مــوزه�
ــای� ــاب،�یادمان�ه ــگاه�کت ــه،�نمایش ــیای�میان ــل�آس ــتی�مل ــه�دوس ــان،�خان خراس
ــای�ســنگی،�شــهربازی،�بازارچــه�صنایع�دســتی�و� تاریخــی�و�فرهنگــی،�پیکره�ه

ــوردی�اشــاره�کــرد�� هنر�هــای�بومــی،�تســهیالت�کوهن
ــردم� ــیع�م ــتقبال�وس ــا�اس ــده�و�ب ــاده�ش ــرح�آم ــی�از�ط ــر،�بخش ــال�حاض درح
ــوروز�و�در�فصــل�تابســتان� ــام�ن ــه�در�ای ــه�حــدی�ک ــده�اســت��ب ــه�رو�گردی روب
ــد�� ــد�می�کنن ــر�از�کوهســنگی�بازدی ــا�حــدود��200هــزار�نف در�برخــی�روزهــا�ت
مــردم،� مشــارکت� در� تجربــه�جدیــدی� عظیــم� مجموعــه� ایــن� احــداث�
هماهنگــی�بــا�فرهنــگ�بومــی،�ســازمان�مدیریــت،�نحــوه��بهره�بــرداری�
قابــل�مطالعــه�و�درس�آمــوزی�در�زمینــه�توســعه�و� و�حفاظــت�محیــط،�
مدیریــت�گردشــگری�شــهری�اســت��)مهندســین�مشــاور�بافــت�شــهر،��1377(
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ساماندهی فضا های جمعی و محور های گردشی 
ــی� ــته�های�فرهنگ ــی�و�راس ــای�تاریخ ــژه�بافت�ه ــهری،�به�وی ــاز�ش ــای�ب فضا�ه
ــوب�� ــهری�محس ــگری�ش ــای�گردش ــن�جاذبه�ه ــی�از�مهم�تری ــی،�یک و�تفریح
می�شــود؛�کــه�عــالوه�بــر�هویــت�بخشــی�بــه�ســیمای�شــهری�امکانــات�بســیار�
خوبــی�بــرای�پاســخگویی�بــه�نیاز�هــای�متنــوع�فراغتــی�فراهــم�مــی�آورد،�ماننــد:�
ــی�و� ــراودات�اجتماع ــگ�شــهر،�م ــخ�و�فرهن ــا�تاری ــنایی�ب ــد�گردشــی،�آش خری
ارتبــاط�مســتقیم�بــا�زندگــی�روزمــره�مــردم�بــرای�شــهروندان�و�بازدیدکننــدگان�
ــعه� ــای�توس ــات�و�محدودیت�ه ــم�)امکان ــه�در�فصــل�هفت ــور�ک ــافر��همانط مس
ــل� ــه�دلی ــران�ب ــان�شــده�اســت،�شــهر�های�ای ــران(�بی گردشــگری�شــهری�در�ای
ــی،� ــای�تاریخ ــع�و�جاذبه�ه ــای،�از�مناب ــتردگی�جغرافی ــی�و�گس ــت�تاریخ قدم
ــف�حفاظــت،� ــا�وظای ــد؛�ام ــی�برخوردارن ــی�فراوان ــاری�و�یادمان فرهنگــی،�معم
ــذار� ــددی�وا�گ ــازمان�های�متع ــده�س ــه�عه ــا�ب ــرداری�از�آنه ــازی�و��بهره�ب بهس
ــاماندهی�و� ــه�س ــوط�ب ــات�مرب ــر،�اگرچــه�اقدام شــده�اســت��در�ســال�های�اخی
ــدا� ــعه�پی ــی،�توس ــی�و�فرهنگ ــای�تاریخ ــهری�و�بافت�ه ــای�ش ــازی�فضا�ه بهس
ــه� ــن�زمین ــی�الزم�در�ای ــی�و�مدیریت ــوز�هماهنگــی�قانون ــی�هن ــرده�اســت،�ول ک
ــات� ــن�اقدام ــه�برخــی�از�ای ــوان�ب ــا�می�ت ــا�وجــود�اینه ــه�اســت��ب شــکل�نگرفت
ــت�می�باشــد: ــز�اهمی ــه�از�نظــر�توســعه�گردشــگری�شــهر�حائ ــرد�ک اشــاره�ک

ــزد،�شــیراز،� 	 ــان،�ی ــان،�کرم ــای�تاریخــی�شــهرها�)اصفه بهســازی�بافت�ه
ــول،�شــهرکرد،�زابل،کرمانشــاه�و����(، دزف

ــان،�اهــواز،� 	 ــی،�اصفه ــا�)بابلســر،�بندرانزل ســاماندهی�ســواحل�رودخانه�ه
شوشــتر�و����(،�

ــزد،� 	 ــران،�ی ــی�)ته ــای�قدیم ــا�و�خیابان�ه ــا،�بازاره ــاماندهی�میدان�ه س
ــز����(، ــت،�تبری ــان،�رش اصفهان،کرم

ساماندهی�راسته�ها�و�مسیر�های�پیاده�)تبریز،�مشهد،�اصفهان�و���(� 	
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ــگری� ــعه�گردش ــای�توس ــن�محور�ه ــی�از�مهم�تری ــی�یک ــارب�جهان ــق�تج طب
ــا� ــاده(�پیاده�راه�ه ــیر�های�پی ــا�و�مس ــازی�فضاه ــاماندهی�و�بهس ــه�س ــهری�ب ش
ــلطه� ــه�س ــه�ب ــا�توج ــود��ب ــوط��می�ش ــک�مرب ــزرگ�و�پرترافی ــهر�های�ب در�ش
بی�رویــه�اتومبیــل�در�شــهرها�و�نقــش�محــوری�حرکــت�پیــاده�در�ادراك�محیــط�
ــه� ــاده«�ب ــزی�پی ــروزه�»برنامه�ری ــی؛�ام ــواع��فعالیت�هــای�فراغت و�مشــارکت�در�ان
ــدل� ــهری�ب ــای�ش ــی�فضا�ه ــزی�و�طراح ــم�برنامه�ری ــاخه�های�مه ــی�از�ش یک
ــارت� ــاده�عب ــزی�و�طراحــی�فضا�هــای�پی ــی�برنامه�ری شــده�اســت��اهــداف�اصل
ــت� ــک،�تقوی ــت�ترافی ــود�مدیری اســت�از:�بهســازی�محیط�زیســت�شــهری،�بهب
فعالیت�هــای�اجتماعــی�و�فرهنگــی،�افزایــش�امکانــات�گــذران�فراغــت،�تســهیل�
خریــد�و�دسترســی�بــه�خدمــات��اشــکال�مهــم�ایجــاد�فضا�هــای�پیــاده،�ایجــاد�
نواحــی�پیــاده�در�مراکــز�تاریخــی�و�فرهنگــی�شــهر�و�ایجــاد�راســته�های�خریــد�

ــاده�در�شــهر�و�حومــه�و����اســت��)مهدیــزاده،�1379( گردشــی�پی
ــا�در� ــاده�و�ســاماندهی�آنه ــر،�موضــوع�گســترش�فضا�هــای�پی �درســال�های�اخی
ــه� ــه�ک ــرار�گرفت ــورد�توجــه�بیشــتری�ق ــزرگ،�م ــژه�در�شــهر�های�ب ــران،�به�وی ای
گامــی�مثبــت�در�راســتای�کاهــش�آلودگــی،�تنــش�و�ناامنــی�و�اعتــالی�کیفیــت�
محیــط�و�تســهیل�گــذران�فراغــت�و�تفریــح�محســوب��می�شــود��نخســتین�اقــدام�
پایــهای�در�ایــن�زمینــه�تهیــه�»طــرح�مطالعــات�جامــع�ســاماندهی�پیاده�راه�هــای�
تهــران«��اســت�کــه�از�طــرف�ســازمان�زیباســازی�شــهرداری�تهران�در�ســال��1373
انجــام�شــده�اســت��در�ایــن�مطالعــات�کــه�نتایــج�آن�در�هشــت�جلــد�تدویــن�
گردیــده،�عــالوه�بــر�بررســی�تجــارب�جهــان�و�ایــران،�پیشــنهاد�های�زیــادی�در�
ــط� ــن�ضواب ــران�و�تعیی ــهر�ته ــای�ش ــدی�پیاده�راه�ه ــدی�و�گونه�بن ــه�پهنه�بن زمین
معمــاری،�مهندســی�ســازه�و�مبلمــان�شــهری�بــرای�ســاماندهی�آنهــا�ارائــه�شــده�
اســت��)مهندســین�مشــاور�زادبــوم،�1373(�همچنیــن�اقدامــات�عملــی�دیگــری�
در�برخــی�از�شــهر�های�بــزرگ�کشــور�مثــل�اصفهــان،�تبریــز�و�مشــهد�صــورت�

ــا�اشــاره��می�شــود� ــه�آنه ــه�کــه�به�طــور�خالصــه�ب گرفت
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ساماندهی ساحل زاینده رود )اصفهان(
ــد،� ــران�در�جــوار�رودخانه�هــا�قــرار�گرفتهان ــا�اینکــه�بســیاری�از�شــهر�های�ای �ب
ــگری� ــازی�و�گردش ــداف�زیباس ــرای�اه ــا�ب ــات�آنه ــدرت�از�امکان ــی�به�ن ول
اســتفاده�شــده�اســت؛�امــا�در�ایــن�میــان�بهره�گیــری�بهینــه�از�ســواحل�
ــع�از� ــود��در�واق ــوب��می�ش ــتثنا�محس ــک�اس ــان�ی ــهر�اصفه ــده�رود�در�ش زاین
ــده�رود�و� ــه�زاین ــه�بعــد�اســتفاده�تفریحــی�و�تفّرجــی�از�رودخان ــه�ب دوره�صفوی
ــهر� ــران�ش ــعه�و�عم ــای�توس ــی�از�محور�ه ــوان�یک ــواره�به�عن ــای�آن�هم پل�ه
ــده�اســت��در� ــی�به�حســاب�آم ــم�و�جشــن�های�عموم ــزاری�مراس و�محــل�برگ
ــرایط�و� ــه�ش ــا�توجــه�ب ــر�ب ــه�اخی ــد�ده ــرد�تاریخــی�در�چن ــن�رویک ــداوم�ای ت
ــده�رود�در�محــدوده�شــهر�اصفهــان�ســاماندهی� ــی،�ســواحل�زاین نیاز�هــای�کنون
ــای� ــوان�یکــی�از�جاذبه�ه ــروزه�به�عن ــه�ام ــه�نحــوی�ک ــز�شــده�اســت؛�ب و�تجهی
ــرای�مــردم�شــهر�و�مســافران�داخلــی�و�خارجــی� مهــم�گردشــگری�و�تفریــح�ب

محســوب�می�شــود��
ــده�رود،� ــون�زاین ــترش�آن�در�پیرام ــان�و�گس ــهر�اصفه ــی�ش ــعه�تدریج ــا�توس ب
ایــن�مســیر�رودخانــه�و�خیابان�هــای�ســاحلی�آن�در�تقاطــع�بــا�خیابــان�تاریخــی�
ــی� ــیمای�عموم ــی�و�س ــتخوان�بندی�اصل ــن(�اس ــاال�و�پایی ــاغ�)ب ــزرگ�چهارب ب
شــهر�را�شــکل�داده�و�بــه�آن�هویــت�فضایــی�و�بصــری�خاصــی�بخشــیده�اســت��
ــد� ــر�می�رس ــدود��20کیلومت ــه�ح ــهر�ب ــدوده�ش ــه�در�مح ــیر�رودخان ــول�مس ط
کــه�بــا�پل�هــای�متعــدد�قدیمــی�و�جدیــد�دو�قســمت�شــمالی�و�جنوبــی�شــهر�
ــه�مجموعــهای�از�تســهیالت� ــه�هــم�پیوســته�و�در�ســواحل�دو�ســوی�رودخان ب
ــن� ــاماندهی�و�طراحــی�ای ــه�در�س ــه�اســت؛�ک ــات�شــهری�شــکل�گرفت و�خدم
محــدوده�بســیار�مؤثــر�افتــاده�اســت��مهم�تریــن�عناصــر�ایــن�محــدوده�عبــارت�

اســت�از:
• ــزی،�آذر،�	 ــان،�فل ــد،�مارن ــده�رود�)وحی ــد�زاین ــی�و�جدی ــای�قدیم پل�ه

سی�وســه�پل،�فردوســی،�چوبــی،�خواجــو،�بزرگمهــر،�شهرســتان�و����(؛�
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• ــعدی،�	 ــتان�س ــت،�بوس ــارك�مل ــاحلی�)پ ــبز�س ــای�س ــا�و�فضا�ه پارك�ه
ــاژوان�و����(؛� ــی�ن ــارك�جنگل ــه،�پ ــوار�آیینه�خان ــده�رود،�بل ــتان�زاین بوس

• آرتورپــوپ�	 آرامــگاه� )کتابخانــه،� تفریحــی� و� فرهنگــی� جاذبه�هــای�
)ایرانشــناس�آمریکایــی(،�نمایشــگاه،�بــاغ�کــودکان،�شــهربازی،�باغ�وحــش،�

ــد�و����(؛� ــواره�بلن ــواری،�ف ــهیالت�قایق�س تس
• ــا�	 ــی�پل�ه ــه�و�برخ ــوی�رودخان ــاده�روی�در�دو�س ــژه�پی ــیر�های�وی مس

خواجــو(؛� چوبــی،� )سی�وســه�پل،�
• تسهیالت�اقامتی،�پذیرایی�و�فضا�های�گردشی�و�استراحت�	

�
در�ســاماندهی�و�طراحــی�ســاحل�زاینــده�رود�از�معیارهــا،�عناصــر�و�تجهیزاتــی�
اســتفاده�شــده�اســت�کــه�در�تمــام�نقــاط�پیرامونــی�خــود؛�مــردم�را�به�پیــاده�روی،�
ــی� ــد��هماهنگ ــوت�می�کن ــا�دع ــر�زیب ــردن�از�مناظ ــذت�ب ــا�و�ل ــت�و�تماش گش
میــان�عناصــر�طبیعــی�و�مصنــوع،�جداســازی�حرکــت�پیــاده�و�ســواره،�پراکندگــی�
متعــادل�تســهیالت�و�خدمــات،�ســهولت�دسترســی،�پیوســتگی�فضایــی،�تنــوع�
ــهری؛� ــان�ش ــب�مبلم ــی�مناس ــی�و�طراح ــی�و�جمع ــردی،�خانوادگ ــای�ف فضا�ه
ازجملــه�عواملــی�هســتند�کــه�ســواحل�زاینــده�رود�را�بــه�یــک�محــور�مجهــز�و�

گیــرای�گردشــگری،�در�مقیــاس�ملــی،�تبدیــل�کــرده�اســت�

تجربه مسیر های پیاده در تبریز
ــا�احــداث�دو�مســیر�متمایــز� �تبریــز�شــاید�از�نخســتین�شــهرهایی�اســت�کــه�ب
ــته� ــاده�گام�برداش ــواره�از�پی ــت�س ــک�حرک ــه�تفکی ــاده�در�زمین ــاخص�پی و�ش
ــهر�و�درون� ــب�ش ــه�در�قل ــت�ک ــت«�اس ــان�تربی ــیر�»خیاب ــتین�مس ــت��نخس اس
بافــت�تاریخــی�قــرار�دارد��دومیــن�محــور�»گــذرگاه�اســتاد�شــهریار«�اســت�کــه�
ــت�� ــده�اس ــاد�ش ــهر�ایج ــاز�ش ــای�تازه�س ــی�از�محله�ه ــر�یک ــوی�ولی�عص در�ک
محــور�پیــاده�خیابــان�تربیــت�از�مرکــز�شــهر�و�خیابــان�اصلــی�شــهر�خیابــان�امــام�
خمینــی�)آغــاز�و�در�انتهــای�خــود�بــه�بــازار�تبریــز�وصــل��می�شــود��تــا�پیــش�از��
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پیاده�ســازی،�معمــاری�و�نما�هــای�خــاص�ایــن�خیابــان�رو�بــه�فرســودگی�نهــاده�
ــن� ــود��مهم�تری ــده�ب ــام�ش ــنگین�و�ازدح ــی�س ــار�ترافیک ــت�خوش�ب ــود�و�دس ب
ــا�عمــارت�قدیمــی�شــهرداری� ــدان�ســاعت�ی ــن�مســیر،�می ــی�ای ــز�پیرامون مراک
ــهای� ــه�گون ــر�ب ــن�معب ــت��ای ــز�اس ــی�تبری ــازار�قدیم ــمال�آن�و�ب ــز�در�ش تبری
طراحــی�شــده�اســت�کــه�در�هنــگام�ضــروری�بــا�برداشــتن�زنجیــری�کــه�خیابــان�
ــرار�می�شــود�� ــه�آن�برق ــوری�ســواره�ب را�مســدود�کــرده�اســت،�دسترســی�ف

ــاخته�شــده� ــهرداری�س ــه�همــت�ش ــال��1373ب ــهریار،�در�س ــتاد�ش ــاده�راه�اس پی
ــه� ــر�ب ــوی�دیگ ــزرگ«�و�از�س ــدان�ب ــه�»می ــرف�ب ــیر�از�یک�ط ــن�مس ــت��ای اس
ــن� ــای�ای ــه�مغازه�ه ــی�ک ــا�و�خدمات ــاس،�کااله ــدد��اجن ــازار«�می�پیون ــه�ب »فلک
ــد،� ــرای�خری ــی�ب ــه�مکان ــل�را�ب ــن�مح ــد،�ای ــه�می�کنن ــاده�عرض ــذرگاه�پی گ
ــل�کــرده� ــان،�تبدی ــه�جوان ــح�گروه�هــای�مختلــف�مــردم،�ازجمل گــردش�و�تفری
اســت��عــالوه�بــر�ایــن،�تبدیــل�ایــن�خیابــان�بــه�محــور�پیــاده،�تأثیــر�مطلوبــی�در�
بهســازی�کالبــدی�و�بهبــود�شــرایط�ترافیکــی�پیرامــون�به�جــای�گذاشــته�اســت��

ــرادی،�1379( )م

تجربه�پیاده�سازی�در�شهر�مشهد�
خیابــان�جنــت�مشــهد�خیابــان�کم�عــرض�و�درازی�اســت�کــه�در�ناحیــه�مرکــزی�
ــه� ــرار�گرفت ــم�ق ــز�قدیمــی�و�مه ــا�و�مراک ــه�برخــی�از�فضاه ــک�ب شــهر�و�نزدی
اســت��ایــن�خیابــان�از�شــمال�بــه�بلــوار�مــدرس�یــا�دروازه�طالیــی،�از�شــرق�بــه�
خیابــان�دانشــگاه،�از�غــرب�بــه�خیابــان�امــام�خمینــی�)ارك�ســابق(�و�از�جنــوب�
بــه�خیابــان�دکتــر�چمــران�و�بــاغ�ملــی�منتهــی�می�شــود��خیابــان�جنــت�بــه�دلیــل�
ــوق� ــک�پات ــاز�ی ــت�تجــاری�از�دیرب ــدی�و�مرکزی ــاد�کالب ــت�شــهری،�ابع موقعی
محلــی�بــرای�خریــد،�گشــت�وگذار�پرازدحــام�بــه�شــمار�میرفتــه�اســت��پیــش�از��
ــاده� ــر،�تداخــل�حرکــت�ســواره�و�پی ــن�مســیر�در�ســال�های�اخی پیاده�ســازی�ای
ــا�انتقــال�حرکــت� بــه�حــدی�بــود�کــه�حرکــت�در�آن�مختــل�می�شــد��اکنــون�ب
ســواره�بــه�خیابان�هــای�اطــراف�و�ایجــاد�برخــی�تســهیالت�و�تجهیــزات�ســاده�
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ــه�هویــت� ــاده�پرتحــرك�و�پرجاذب ــوان�یــک�مســیر�پی ــان�به�عن ــن�خیاب ــاده،�ای پی
ــی،�از� ــاط�پیرامون ــه�نق ــاط�ب ــر�ارتب ــرده�اســت��از�نظ ــدا�ک ــدی�پی ــژه�و�جدی وی
مکانیابــی�نســبتًا�مناســبی�برخــوردار�اســت���وجــود�مراکــز�مهمــی�چــون�خیابــان�
ارك،��کــه�از�قدیــم�مرکــز�تجــاری�و�اداری�مشــهد�بــه�شــمار�میرفتــه،�همچنیــن�
وجــود�خیابــان�قدیمــی�دانشــگاه�و�قرارگرفتــن�بــاغ�ملــی�در�کنــار�مســیر�پیــاده�
جنــت،�خصلتــی�خدماتــی�و�فرهنگــی�بــه�آن�بخشــیده�اســت��وجــود��فعالیت�هــا�
و�کاربری�هــای�همخــوان�در�ایــن�خیابــان�مثــل�فروشــگاه�های�پوشــاك�و�لــوازم�
ــد�آورده� ــرزنده�در�آن�پدی ــاداب�و�س ــی�ش ــی،�فضای ــات�پذیرای ــی�و�خدم تزئین
ــد�� ــت�می�کن ــاده�تقوی ــران�پی ــان�عاب ــت�را�در�می ــه�حضــور�و�حرک ــل�ب ــه�می ک

)مــرادی،�1379(

پل�طبیعت�در�شهر�تهران
یکــی�از�تجربه�هــای�جدیــد�و�بســیار�موفــق�ایجــاد�پــل�طبیعــت�در�شــهر�تهــران�
اســت�کــه�بــا�رویکــردی�انســان-�محیطــی�و�گردشــگری�پایــدار�ســاخته�شــده�
اســت��پــل�طبیعــت�یــک�پــل�دوطبقــه�ویــژه�حرکــت�پیــاده�اســت�کــه�در�منطقــه�
عباس�آبــاد�تهــران�قــرار�دارد�و�از�عــرض�بزرگــراه�مــدرس�می�گــذرد�و�بوســتان�
طالقانــی�را�در�شــرق�بــه�بوســتان�آب�وآتــش�در�غــرب�وصــل�می�کنــد��طــول�
ــر(�اســت� ــا��13مت ــر�ت ــا�عرض�هــای�مختلــف�)�6مت ــر�ب ــل�در�حــدود��300مت پ
ــاخت� ــرای�س ــرد��ب ــر�می�گی ــع�را�در�ب ــدود��7000مترمرب ــاحتی�در�ح ــه�مس ک
پــل�از�ســازه�فــوالدی�اســتفاده�شــده�کــه�روی�ســه�پایه�اصلــی�و�در�ارتفــاع��40

متــری�زمیــن�قــرار�دارد�
ــب� ــت،�ترکی ــان�و�طبیع ــان�انس ــی�می ــاد�هماهنگ ــر�ایج ــل�ب ــی�پ ــاس�طراح اس
حرکــت�پیــاده�بــا�فضا�هــای�تفریحــی�و�فرهنگــی�ماننــد�کافی�شــاپ،�نمایشــگاه�
و�رســتوران�و�اثاثیــه�شــهری�راحــت�و�ســاده�اســتوار�شــده�اســت��ایــن�مجموعه�
ــا�دوری�از�ترافیــک�کنــاری�و�آلودگــی�هــوا�و�صــدا�و�ایجــاد�چشــمانداز�های� ب
وســیع�از�پارك�هــای�جنگلــی�و�کوهســتان�البــرز�بــه�یــک�مقصــد�پرگردشــگری�
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جــذاب�بــرای�همــگان�تبدیــل�شــده�و�باگذشــت�زمانــی�کوتــاه�به�عنــوان�نمــاد�
جدیــدی�از�ســیمای�کالن�شــهر�تهــران�شــهرت�پیــدا�کــرده�اســت��

انجــام�ایــن�طــرح�از�ســال��1388زیــر�نظــر�شــرکت�نوســازی��عباس�آبــاد�و�بــا�
طراحــی�خــالق�معمــاران�جــوان�)لیــال�عراقیــان�و�همــکاران(�آغــاز�شــد�و�در�

ــرداری�رســید�� ــه��بهره�ب ســال��1393ب

توسعه�موزه�های�طبیعی�و�فرهنگی
ــر� ــراث�فرهنگــی،�تغیی ــر�در�شهرســازی�و�حفاظــت�می �یکــی�از�تحــوالت�اخی
ــای� ــل�موزه�ه ــی�و�تبدی ــراث�طبیع ــی�و�می ــراث�فرهنگ ــه�می ــرش�ب ــوه�نگ نح
ســنتی�)به�عنــوان�مــکان�حفــظ�اشــیاء�عتیقــه(�بــه�فضا�هــای�بــاز�و�مجموعه�هــای�
ــی،�آموزشــی،�تفریحــی�و� ــا�کارکرد�هــای�حفاظت ــه�در�آنه چندمنظــوره�اســت�ک
ــار�ارزشــمند� ــی�آث ــع�حفاظــت�و�معرف ــه�اســت��در�واق ــم�آمیخت فرهنگــی�دره
ــی� ــا�زندگ ــه�ب ــرد�ک ــام�می�گی ــی�انج ــی�به�صورت ــی�و�طبیع ــی،�فرهنگ تاریخ
ــده�را� ــال�و�آین ــته،�ح ــان�گذش ــد�می ــاط�دارد�و�پیون ــردم�ارتب ــه�م ــره�عام روزم
ــات� ــه�اقدام ــد��ازجمل ــان�می�ده ــر�نش ــده،�محســوس�و�دلپذی ــیو�های�زن ــه�ش ب
ــر� ــای�زی ــه�موضوع�ه ــوان�ب ــه��می�ت ــن�زمین ــی�در�ای ــد�جهان ــکارات�جدی و�ابت

اشــاره�کــرد:
• ایجاد�انواع�موزه�ها�و�باغ�های�طبیعی؛�	
• ایجاد�پارك�های�علمی�و�آموزشی�در�رشته�های�مختلف؛	
• ایجاد�نمایشگاه�های�فضایی�و�دنیای�آینده؛�	
• تبدیل�خانه�دانشمندان�و�هنرمندان�بزرگ�به�موزه�های�فرهنگی؛�	
• تبدیل�کاخها،�قلعه�ها�و�بنا�های�قدیمی�به�موزه�های�باز؛�	
• ایجــاد�انــواع�موزه�هــا�ماننــد:�)مــوزه�ســینما،�اتومبیــل،�هواپیمــا�و�موســیقی�	

و����(؛
• ایجاد�نمایشگاه�های�دایمی�آثار�هنری�و��صنایع�دستی؛�	
• ایجاد�انواع�موزه�های�مردم�شناسی�و�فرهنگ�عامه�	
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�
ــران،� ــهر�های�ای ــه�در�ش ــن�زمین ــی�در�ای ــج�اقدامات ــر�به�تدری ــه�اخی ــد�ده در�چن
ــا�تحــوالت� ــر�همــراه�ب ــاز�شــده�اســت�و�در�ســال�های�اخی ــران،�آغ ــژه�ته به�وی
ــدا�از� ــت��ج ــاده�اس ــترش�نه ــه�گس ــی�رو�ب ــی�و�فرهنگ ــینی�و�اجتماع شهرنش
موزه�هــای�قدیمــی�و�ســنتی�کشــور�کــه�ســابقه�نســبتًا�درازی�دارد،��می�تــوان�بــه�
ایجــاد�نخســتین�موزه�هــای�تخصصــی�در�تهــران�در�ســال�های�پیــش�از�انقــالب�
ــا� اشــاره�کــرد�کــه�از�نظــر�توســعه�گردشــگری�شــهری�و�مدیریــت�فرهنگــی�ب
اهمیــت�اســت،�ماننــد:�تأســیس�»مــوزه�آبگینــه�و�ســفالینه�های�ایــران«�)1355(،�

ــای�معاصــر«�)1356(�� ــوزه�هنر�ه ــرش«�)1356(،�»م ــوزه�ف »م
مثــل:� جدیــدی� موزه�هــای� تأســیس� بــا� انقــالب� از� پــس� ســال�های� در�
ــی«��و� ــوزه�هواپیمای ــی�آزادی«،�»م ــه�فرهنگ ــعدآباد«،�»مجموع ــای�س »کاخ�موزه�ه
»مــوزه�دفینــه�-�تماشــاگه�تاریــخ«،�»مــوزه�آثــار�طبیعــی�و�حیات�وحــش�ایــران«،�
ــالمی«�و����� ــالب�اس ــازان�انق ــوزه�جانب ــزاد«،�م ــوزه�به ــا«،�»م ــه�صب ــوزه�خان »م
اشــکال�جدیــدی�از�فضا�هــای�فرهنگــی�و�فراغتــی�در�اختیــار�شــهروندان�ایرانــی�
ــا� ــا�ب ــه�موزه�ه ــیس�این�گون ــت��تأس ــه�اس ــرار�گرفت ــی�ق ــگران�خارج و�گردش
ــده� ــاز�ش ــز�آغ ــور�نی ــهر�های�کش ــایر�ش ــردی�در�س ــد�کارک ــای�جدی ویژگی�ه
اســت�کــه�بــه�ســهم�خــود�باعــث�توســعه�گردشــگری�شــهری�و�بهبــود�گــذران�
ــه� ــه�از�این�گون ــد�نمون ــه،�چن ــور�خالص ــا�به�ط ــت��در�اینج ــده�اس ــت�ش فراغ

موزه�هــای�چندمنظــوره�معرفــی�می�شــوند:

موزه�آثار�طبیعی�و�حیات�وحش�ایران�)تهران(
�ایــن�مــوزه�در�بلندی�هــای�شمال�شــرقی�تهــران؛�»دارآبــاد«�قــرار�گرفتــه�اســت��
ــی� ــم�انداز�های�طبیع ــهر،�چش ــه�ش ــراف�ب ــی،�اش ــای�جغرافیای ــر�ویژگی�ه از�نظ
و�ســهولت�دسترســی�از�موقعیــت�بســیار�مناســبی�برخــوردار�اســت��مــوزه�آثــار�
ــا� ــع�وســعت�و�حــدود��2/500متــر�زیربن ــران�حــدود���12/000مترمرب طبیعــی�ای
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ــار� ــالب�در�اختی ــروزی�انق ــس�از�پی ــاختمان�پ ــن�س ــام�ای ــه�نم ــای�نیم دارد��بن
ــال� ــداری�و�در�س ــران�آن�را�خری ــهرداری�ته ــت�و�ســپس�ش ــرار�گرف ــت�ق دول
ــی� ــای�متنوع ــوزه�دارای�بخش�ه ــن�م ــرد��ای ــل�ک ــی�تبدی ــوزه�طبیع ــه�م �1372ب
ــش� ــی،�بخ ــوم�ماه ــده،�آکواری ــوران�زن ــداری�جان ــش�نگه ــد:�بخ ــت،�مانن اس
ــردن� ــک�ک ــیدرمی�)خش ــای�تاکس ــی،�کارگاه�ه ــش�دیرینه�شناس ــدگان،�بخ خزن
حیوانــات(�و�ســاختن�مناظــر�طبیعــی�و�جــای�دادن�حیوانــات�خشــک�در�آن�هــا،��

ــفی،�1376(� ــر�)یوس ــمت�های�دیگ ــاز�و�قس ــینمای�روب س
ــهای� ــتقرار�در�روی�تپ ــل�اس ــه�دلی ــران�ب ــی�و�حیات�وحــش�ای ــار�طبیع ــوزه�آث م
ــی،� ــات�رفاه ــه�خدم ــوع�و�ارائ ــای�متن ــاد�و�فضا�ه ــعت�زی ــتن�وس ــد،�داش بلن
تفریحــی�و�آموزشــی�ازجملــه�فــروش�حیوانــات�زنــده�و�خشک�شــده�و�نشــریات�
علمــی،�امکانــات�بســیار�خوبــی�بــرای�گــذران�فراغــت�ماننــد:�پیاده�روی،�گشــت�
ــرای� ــش�و����ب ــار�حیات�وح ــا�آث ــتقیم�ب ــنایی�مس ــهر،�آش ــای�ش ــذار،�تماش وگ
ــه�همیــن� ــان�و�دیگــران�ایجــاد�کــرده�اســت�و�ب خانواده�هــا،�کــودکان�و�نوجوان

دلیــل�مــورد�اســتقبال�عمــوم،�در�مقیــاس�ملــی،�قــرار�گرفتــه�اســت�

تأسیس�باغ�پرندگان�)اصفهان(
ــدگان� ــاغ�پرن ــام�از�ب ــا�اله ــان�ب ــهر�اصفه ــدگان�در�ش ــاغ�پرن ــاد�ب ــه�ایج �اندیش
کواالالمپــور�)مالــزی(�در�ســال��1374مطــرح�گردیــد�و�در�ســال��1375کار�آن�بــه�
اتمــام�رســید��ایــن�بــاغ�کــه�در�پــارك�طبیعــی�نــاژوان�در�جنــوب�غربــی�اصفهــان�
و�در�کنــار�زاینــده�رود�قرارگرفتــه�اســت،�در�حــدود��17هــزار�مترمربــع�وســعت�
ــب� ــر�نص ــا��30مت ــاع��25ت ــوری�در�ارتف ــی�از�ت ــاغ�پوشش ــد�دارد��روی�ب مفی
ــع� ــزار�مترمرب ــا�مســاحت��6ه ــره�ای�ب ــده�رود،�جزی شــده�اســت��در�وســط�زاین
ــی�در� ــه�اهل ــی�و�نیم ــات�اهل ــط�اســت�و�حیوان ــاغ�مرتب ــه�ب ــه�ب ــود�دارد�ک وج
ــدود��6 ــدگان�ح ــاغ�پرن ــری�ب ــاحت��17هزارمت ــوند��از�مس ــداری�می�ش آن�نگه
هــزار�متــر�بــه�پارکینــگ،��600متــر�بــه�ســاختمان�اصلــی�و�حــدود��1/700هــزار�
مترمربــع�بــه�برکــه�داخــل�بــاغ�اختصــاص�یافتــه�اســت��در�حــال�حاضــر�تعــداد�
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ــه� ــاوز�از��90گون ــود�دارد،�متج ــان�وج ــدگان�اصفه ــاغ�پرن ــه�در�ب ــی�ک گونه�های
ــه� ــرای�هرگون ــل�توجــه�این�کــه�ب ــه�قاب ــده�اســت��نکت ــر��40هــزار�پرن ــغ�ب و�بال
پرنــده�بــا�توجــه�بــه�شــیوه�زندگــی�و�نــوع�تغذیــه�آن،�مکانــی�مناســب�و�خــاص�
ایجــاد�شــده�اســت��ســاختمان�اصلــی�بــاغ�پرنــدگان�شــامل:�ســالن�تاکســیدرمی،�
درمانــگاه�دامپزشــکی،�ســالن�تکثیــر،�راهنمــای�تــور،�ســالن�آمــوزش�و�نمازخانــه�
ــت�از� ــده�اس ــعی�ش ــکان�س ــد�ام ــا�ح ــدگان�ت ــاغ�پرن ــاری�ب ــود��در�معم می�ش

مصالــح�و�امکانــات�طبیعــی�اســتفاده�شــود��
ایجــاد�بــاغ�پرنــدگان�بــه�ایــن�شــیوه�تجربــه�تــازه�ای�در�ایــران�بــه�شــمار�مــی�رود�
و�بــا�دســتاوردها�و�مشــکالت�مختلــف�در�عرصــه�فنــی،�اقتصــادی�و�اجتماعــی�
ــارد�و�ســیصد� ــر�دو�میلی ــغ�ب ــه�ای�بال ــا�هزین ــروژه�ب ــن�پ ــوده�اســت��ای همــراه�ب
ــن� ــی�از�پرهزینه�تری ــاظ�یک ــن�لح ــت��از�ای ــده�اس ــاد�ش ــال،�ایج ــون�ری میلی
پروژه�هــای�تفریحــی�-�آموزشــی�در�ســطح�کشــور�محســوب�می�شــود���از�آنجــا�
ــد،� ــر�در�روز�می�رس ــه��2/500نف ــل�ب ــام�تعطی ــده�در�ای ــن�بازدیدکنن ــه�میانگی ک
بــاغ�پرنــدگان�در�تأمیــن�هزینه�هــای�جــاری�خــود�بــه�مــرز�خودکفایــی�رســیده�
ــه� ــه�ب ــگرانی�ک ــافران�و�گردش ــد�از�مس ــدود��90درص ــه�ح ــا�ک ــت���از�آنج اس
اصفهــان�می�آینــد�از�بــاغ�پرنــدگان�دیــدن�می�کننــد،�منبــع�درآمــد�خوبــی�بــرای�
ــاد� ــاغ�اعتق ــؤوالن�ب ــن�مس ــود�ای ــا�وج ــود��ب ــوب�می�ش ــاغ�محس ــداری�ب نگه
دارنــد؛�کــه�فعالیــت�شــهرداری�ها�در�این�گونــه�پروژه�هــا�نمی�توانــد�فقــط�
متکــی�بــر�توجیــه�اقتصــادی�باشــد��از�مشــکالت�پــروژه��می�تــوان�بــه�ســقوط�
ــاره� ــرف�در�زمســتان�ســخت�ســال��1374اش ــر�فشــار�ب ــوری�در�زی پوشــش�ت
ــی� ــدگان�خارج ــی�پرن ــاغ�و�گران ــوری�روی�ب ــب�ت ــواری�های�نص ــود��دش نم
ــا�درس�آمــوزی�از� ــه�شــمار�مــی�رود��ب ــاغ�ب ــز�از�مشــکالت�نگهــداری�ایــن�ب نی
ــه� ــوان�ب ــده�می�ت ــارك�در�آین ــز�پ ــعه�و�تجهی ــرای�توس ــزی�ب ــارب،�برنامه�ری تج
حــل�مشــکالت�اقــدام�نمــود��در�کنــار�ایــن�مســایل،�انجــام�اقدامــات�بیشــتر�در�
زمینــه��اطالع�رســانی�علمــی�و�انتشــار�کتــاب�و�جــزوه�دربــاره�زندگــی�پرنــدگان�
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مدنظــر�قــرار�گرفتــه�اســت��)مــرادی،�1379(

گنجینه�آیینه�و�روشنایی�)یزد(
ــود�دارد� ــی�وج ــه�بزرگ ــاغ�و�خان ــتی�ب ــت�اهلل�بهش ــان�آی ــزد�در�خیاب ــهر�ی در�ش
ــزد�)صــراف� ــه�یکــی�از�ســرمایه�داران�ی ــل�از�انقــالب�اســالمی�متعلــق�ب کــه�قب
ــن� ــرار�داده�اســت��ای ــت�ق ــار�دول ــس�از�انقــالب�آن�را�در�اختی ــوده�و�پ زاده(�ب
ــدود��6000 ــاحتی�در�ح ــت�دارد�دارای�مس ــال�قدم ــدود��60س ــه�ح ــارت�ک عم
ــاغ�و� ــاز�)ب ــته�و�روب ــای�سربس ــت�و�از�فضا�ه ــا�اس ــر�زیربن ــع�و��670مت مترمرب
ــه�همــت�ســازمان� ــن�بناب ــر�ای اســتخر(�تشــکیل�شــده�اســت��در�ســال�های�اخی
ــه�و� ــوزه�تخصصــی�آیین ــی�“م ــی�یعن ــک�فضــای�عموم ــه�ی ــراث�فرهنگــی�ب می
ــه�فــرد�در�کشــور� روشــنایی"�تبدیــل�شــده�اســت�کــه�از�موزه�هــای�منحصــر�ب
محســوب�می�شــود��در�ایــن�مــوزه�تعــداد�زیــادی�ابــزار�و�وســایل�روشــنایی�و�
آیینــه�از�دوران�قدیــم�تــا�عصــر�حاضــر،�نگهــداری�و�در�معــرض�تماشــای�عمــوم�
ــای� ــامل�مجموع�ه ــه�ش ــن�گنجین ــنایی�ای ــایل�روش ــت��وس ــده�اس ــرار�داده�ش ق
ــوزها�و� ــوزها،�نفت�س ــتی،�شمع�س ــه�دار�و�دس ــز،��پای ــوزها،�آوی ــواع�پیه�س از�ان

ــی،�1377( ــراث�فرهنگ ــازمان�می ــت��)س ــوزها�اس برق�س

تبدیل�بنا�های�قدیمی�به�فضا�های�فرهنگی�و�گردشگری�
ــات�گردشــگری�شــهری�در�ایــران�گفتــه�شــد،� همانطــور�کــه�در�بررســی�امکان
ــده� ــای�مان ــم�به�ج ــی�از�دوران�قدی ــای�مختلف ــران�بنا�ه ــهر�های�ای ــب�ش در�اغل
ــا،� ــل�حمام�ه ــد؛�مث ــت�داده�ان ــود�را�از�دس ــی�خ ــای�اصل ــه�کارکرد�ه ــت�ک اس
در� قدیمــی،� کارخانه�هــای� و� قلعه�هــا� کاروانسراها،کوشــک�ها،� آب�انبارهــا،�
جریــان�رشــد�ســریع�شهرنشــینی�و�توســعه��ساخت�وســازهای�جدیــد�شــهری�در�
ایــران،�بســیاری�از�ایــن�آثــار�بــه�دلیــل�بی�توجهــی�بــه�ارزش�هــا�و�میراث�هــای�
فرهنگــی�تخریــب�شــده�و�در�معــرض�نابــودی�قــرار�گرفته�انــد،�تنهــا�معــدودی�
از�آنهــا�همچنــان�بــه�حیــات�خــود�ادامــه�داده�انــد��طبــق�تجــارب�وســیع�جهانــی،�
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یکــی�از�بهتریــن�راه�کار�هــای�حفــظ�و�احیــای�اینگونــه�بناهــا؛�اســتفاده�از�آنهــا�در�
راســتای��فعالیت�هــای�فرهنگــی،�تفریحــی�و�گردشــگری�اســت�کــه�بــا�اهــداف�
ــق� ــای�موف ــن�نمونه�ه ــل�دارد��از�اولی ــی�کام ــز�همخوان توســعه�پایدار�شــهری�نی
ــاغ�و�حمــام�فیــن�)کاشــان(،� ــه�ب ــوان�ب ــران�می�ت ــه�در�شــهر�های�ای در�ایــن�زمین
حمــام�گنجعلــی�خــان�)کرمــان(،��بــاغ�گلســتان�)تهــران(،��آب�انبــار�سیداســماعیل�
ــاغ�محتشــم�)رشــت(�و� ــیراز(،�ب ــل�)ش ــام�وکی ــیراز(،�حم ــاغ�ارم�)ش ــران(�ب )ته
غیــره�اشــاره�کــرد�کــه�بــه�مکان�هــا�و�فضاهایــی�جدیــد،�بــا�کارکردهایــی�مثــل�

ــل�شــده�اند�� ــارك�عمومــی�و�گردشــگاه،�تبدی ــوزه،�پ م
ــی�و� ــا�ارزش�قدیم ــای�ب ــای�بنا�ه ــظ�و�احی ــه�حف ــر،�اندیش ــال�های�اخی در�س
تبدیــل�آن�هــا�بــه�فضا�هــای�فراغتــی�و�گردشــگری،�به�صورتــی�وســیع�تر�
در� مســئول� نهاد�هــای� ســایر� و� شــهرداری�ها� توجــه� مــورد� آگاهانه�تــر� و�
شــهر�های�کشــور�قرارگرفتــه�و�اقدامــات�جدیــدی�در�ایــن�زمینــه�انجــام�گرفتــه�
ــهر�های� ــی�در�ش ــرا�های�قدیم ــا�و�کاروانس ــدادی�از�خانه�ه ــه�تع ــت��ازجمل اس
ــل�شــده�اســت�� ــه�ســنتی�تبدی ــی�و�چایخان ــت،�پذیرای ــه�محــل�اقام ــف�ب مختل
در�شــهر�های�اصفهــان،�شــیراز�و�قــم�ســاختمان�قدیمــی�کارخانه�هــای�نســاجی�
به�عنــوان�مرکــز�فعالیــت�صداوســیما�مورداســتفاده�قرارگرفتــه�اســت��همچنیــن�
گام�هــای�تــازه�ای�بــرای�اســتفاده�از�برخــی�قلعه�هــای�تاریخــی�و�قدیمــی�کشــور�
مثــل�»ارگ�بــم«�و�»قلعــه�فلک�األفــالك«،�بــرای�اســتفاده�فرهنگــی�و�گردشــگری�
از�آنهــا�برداشــته�شــده�کــه�رویکــردی�نویــن�در�ایــن�زمینــه�محســوب�می�شــود��

ــات�اشــاره��می�شــود� ــن�اقدام ــه�برخــی�از�ای ــه�اختصــار�ب در�اینجــا�ب

ارگ�بم�به�عنوان�یک�میراث�فرهنگی�جهانی
�ارگ�بــم،�به�عنــوان�تنهــا�بنــای�عظیــم�خشــتی�جهــان،�بــه�ثبــت�آثــار�فرهنگــی�
ســازمان�یونســکو�رســیده�اســت��ایــن�بنــا�دارای�ارزش�هــای�تاریخــی،�اجتماعــی�
ــاس�ملــی�و�بین�المللــی�مــورد�توجــه� و�فرهنگــی�کم�نظیــری�اســت�کــه�در�مقی
ــردد� ــتان�برمی�گ ــه�دوران�باس ــم�ب ــه�ارگ�ب ــای�اولی ــرار�دارد��بن ــگران�ق گردش
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ــا� ــود�و�ت ــوط�می�ش ــالمی�مرب ــه�اس ــده�های�میان ــه�س ــق�آن�ب ــی�دوران�رون ول
ــا� ــس�از�آن�مدت�ه ــوده�اســت��پ ــر�ب ــش�مســکونی�و�دای ــال�پی حــدود��180س
ــل� ــه�در�اوای ــا�اینک ــته�ت ــرار�داش ــری�ق ــی�و�ژاندارم ــای�نظام ــار�نیرو�ه در�اختی
قــرن�حاضــر�)دهــه�1300(�بــه�کلــی�متــروك�و�رو�بــه�ویرانــی�مینهــد��در�دوران�
جدیــد�اگرچــه�ایــن�مجموعــه�در�فهرســت�آثــار�ملــی�ثبــت�گردیــده،�ولــی�جــز�
برخــی�تعمیــرات�حفاظتــی�و�مرمتــی�)در�ســال��های��1344و�1351(�اقــدام�
ــه� ــه��1370ب ــه�در�ده ــا�این�ک ــود��ت ــه�ب ــورد�آن�صــورت�نگرفت ــته�ای�در�م بایس
ــی� ــراث�فرهنگ ــازمان�می ــاون�س ــیرازی�مع ــه�زاده�ش ــر�آیت�ال ــر�باق ــت�دکت هم
کشــور�بخــش�عمــد�ه�ای�از�آن�بازســازی�شــد�و�در�ســال�های��1374و��1378دو�
ــد�کــه�مقــاالت� ــی�معمــاری�و�شهرســازی�در�آن�برگــزار�گردی کنگــره�بین�الملل
ارائــه�شــده�در�آنهــا�به�صــورت�چندیــن�جلــد�کتــاب�بــه�چــاپ�رســیده�اســت�
ــوده�اســت�از�دو�بخــش� ــم�ب ــم�ب ــهر�قدی ــه�ارگ�ش ــم�ک ــه�ی�عظی ــن�مجموع ای
ــک�صخــره� ــراز�ی ــر�ف ــه�ب ــی�ک ــاوت�تشــکیل�شــده�اســت��بخــش�حکومت متف
کــه�بلندتریــن�تپــه�محوطــه�اســت�و�حــدود��50متــر�از�اراضــی�اطــراف�بلندتــر�
ــه�در�اراضــی� ــکونی�ارگ�ک ــا�مس ــین�ی ــده�و�بخــش�عامه�نش ــاخته�ش ــت�س اس
جنوبــی�و�غربــی�صخــره�ایجــاد�گردیــده�اســت،�محــل�ســکونت�و�کســب�وکار�
عمــد�ه�ای�از�اهالــی�شــهر�بــم�بــوده�اســت��ارگ�بــم�دارای�چهــار�حصــار�تودرتــو�
ــی�آن� ــی�و�دفاع ــش�نظام ــت�نق ــه�اهمی ــت�ک ــدد�اس ــی�متع ــای�نگهبان و�برج�ه
ــای�مجموعــه�نســبتًا� ــم�بقای را�نشــان�می�دهــد��در�داخــل�حصــار�اصلــی�ارگ�ب
کاملــی�از�بناهــا،�فضاهــا�و�تأسیســات�عمومــی�یــک�شــهر�ســنتی�اســالمی�قابــل�
مشــاهده�اســت�کــه�در�میــان�آنهــا�عناصــری�مثــل�محله�هــای�مســکونی،�میــدان،�
بــازار،�مســجد،�حمــام،�کارگاه،�مدرســه،�کاروانســرا،��قلعــه�حکومتی،��ســربازخانه،��
اصطبــل،��اســتحکامات�دفاعــی،�زورخانــه،�ســکونتگاه�های�تابســتانی�و�زمســتانی�
ــو� ــا�دیدگاهــی�ن و�غیــره�شناســایی�شــده�اســت��اگــر�تمامــی�ایــن�مجموعــه�ب
ــد� ــرد،�بی�تردی ــرار�گی ــی�ق ــاماندهی�فضای ــازی�و�س ــورد�بازس ــه�م و�همه�جانب
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ــی�و� ــای�اجتماع ــا�کارکرد�ه ــی�ب ــده�تاریخ ــوزه�زن ــک�م ــوان�ی ــد�به�عن می�توان
فرهنگــی�بــه�یــک�جاذبــه�کم�نظیــر�گردشــگری�در�جهــان�تبدیــل�گــردد��از�ســال�
ــی� ــه�جامــع�و�درازمدت ــراث�فرهنگــی�کشــور�برنام �1372از�طــرف�ســازمان�می
بــرای�بازســازی�و�احیــای�مجموعــه�ارگ�بــم�تدویــن�و�در�ســه�بخــش�زیــر�بــه�

مرحلــه�اجــرا�گذاشــته�شــده:�
الــف-�پژوهــش:�شناســایی�کامــل�مجموعــه�از�نظــر�تاریخــی،�معمــاری،�فنــی�

و�غیــره��
ب-�ســاماندهی،�حفاظــت،�مرمــت�و�احیــا:�بــرای�اســتفاده�آموزشــی،�

و���� گردشــگری� پژوهشــی،�
پ-�معرفــی�و�آمــوزش:�انتشــارات،�فیلــم،�ایجــاد�نمایشــگاه،�کنگــره،�

)طیــاری،�1376(� ���� و� جشــنواره�
ــتر�در�دوم� ــی��6/6ریش ــه�بزرگ ــم�ب ــع�ب ــر�و�فجی ــرزه�ویرانگ ــفانه�زمین�ل متأس
ــم�و�کشــته�شــدن�حــدود��40هــزار� ــر�ویرانــی�شــهر�ب دي�مــاه�1382،�عــالوه�ب
نفــر،�موجــب�ویرانــی�بیــش�از��70درصــد�مجموعــه�تاریخــی�ارگ�بــم�گردیــد��
به�طــوری�کــه�تمــام�نوســازی�ها�فروریخــت�و�شــهر�قابلیــت�اســتفاده�خــود�را�
ــی� ــت�جهان ــی�و�حمای ــه�اراده�مل ــم�ب ــی�از�دســت�داد��بازســازی�ارگ�ب ــه�کل ب
نیازمنــد�اســت�تــا�این�کــه�میــراث�بــزرگ�شهرســازی�و�معمــاری�ایــران�دوبــاره�

زنــده�شــده�و�گردشــگران�ایرانــی�و�جهانــی�را�در�دامــن�خــود�جــای�دهــد�

قلعه��فلک�االفالک�)خرم�آباد(
ــاد� �دژ��فلک�االفــالك�بــر�فــراز�یــک�تپــه�بــزرگ�ســنگی�در�میــان�شــهر�خرم�آب
ــی�و� ــوابق�تاریخ ــی،�س ــت�جغرافیای ــل�موقعی ــه�دلی ــه�ب ــت�ک ــه�اس ــرار�گرفت ق
ــل� ــاد�تبدی ــهر�خرم�آب ــاد�ش ــانه�و�نم ــن�نش ــه�بزرگ�تری ــدی�ب ــای�کالب ویژگی�ه
ــام�»شــاپور�خواســت«� ــا�ن ــه�دوران�باســتان�ب شــده�اســت���تاریــخ�بنیــاد�قلعــه�ب
ــده� ــته�ش ــر�آن�گذاش ــار�ب ــالك�از�دوران�قاج ــام��فلک�االف ــی�ن ــردد،�ول برمی�گ



178

کتاب سبز 1400- راهنمای عمل شهرداری ها

اســت��محیــط�کلــی�قلعــه�حــدود��230متــر�و�دارای�هشــت�بــرج�اســت��فضــای�
ــامل� ــه�ش ــف�تشــکیل�شــده�اســت�ک ــای�مختل ــه�از�ســطوح�و�بنا�ه داخــل�قلع
ــی،� ــل�نگهبان ــا،�مح ــاه�آب،�انباره ــا،�چ ــا،�راه�پله�ه ــدد،�حیاط�ه ــای�متع اتاق�ه
ــه�محــل�نگهــداری� اصطبــل�و�����اســت��در�دوره�پهلــوی�قلعــه�فلک�االفــالك�ب
زندانیــان�سیاســی�اختصــاص�داده�شــده�و�از�ایــن�نظــر�بــه�زندانــی�خوف�نــاك�

ــده�دل،�1379(� ــد��)زن ــرآوازه�تبدیــل�گردی و�پ
ــی� ــراث�فرهنگــی�قســمت�های�اصل ــه�همــت�ســازمان�می ــر�ب در�ســال�های�اخی
ــی�از�آن� ــه�و�بخش�های ــرار�گرفت ــاماندهی�ق ــازی�و�س ــورد�بازس ــه�م ــن�قلع ای
بــه�مــوزه�آثــار�تاریخــی�ایــران�و�لرســتان�تبدیــل�گردیــده�اســت��همچنیــن�بــا�
ــا�و� ــای�زیب ــب�جلو�ه ــه،�در�ش ــون�قلع ــردازی�در�پیرام ــزات�نورپ ــاد�تجهی ایج
ــال� ــه�در�ح ــت��اگرچ ــد�آورده�اس ــاد�پدی ــهر�خرم�آب ــیمای�ش ــرای�س ــب�ب جال
ــت�تاریخــی�و�فرهنگــی� ــادی�ارزش�و�هوی ــا�حــدود�زی حاضــر،�خــود�قلعــه�ت
خــود�را�بازیافتــه�اســت،�ولــی�بــه�دلیــل�ضعــف�امکانــات�و�نبــود�برنامــه�جامــع�
توســعه�گردشــگری�در�منطقــه�خرم�آبــاد،�هنــوز�از�توان�هــا�و�ارزش�هــای�
واقعــی�فلک�االفــالك�به�درســتی�بهره�گیــری�نمی�شــود�کمبود�فضــای�بــاز�
ــهری� ــی�ش ــف�طراح ــی،�ضع ــی�و�رفاه ــهیالت�خدمات ــه،�تس ــون�قلع در�پیرام
ــالك� ــتگی��فلک�االف ــدم�پیوس ــه،�ع ــون�قلع ــای�پیرام ــا�و�خیابان�ه در�محوطه�ه
ــو�در� ــگری�کی ــه�گردش ــاد�)مجموع ــگری�خرم�آب ــای�گردش ــایر�جاذبه�ه ــا�س ب
شــمال�و�پــل�شــاپور�خواســت�و�منــاره�آجــری�در�جنــوب(،�ضعــف�تبلیغــات�و�
ــی� ــد�بازنگــری�و�چاره�جوی ــه�نیازمن ــی�هســتند�ک ــه�موانع ــانی،�ازجمل اطالع�رس

ــت�شــهری�اســت� از�طــرف�مدیری

چایخانه�سنتی�خان�)یزد(
ــزد� ــهر�ی ــم�ش ــی�حاک ــان�بافق ــی�خ ــدگار�محمدتق ــای�مان ــان�از�بنا�ه ــام�خ حم
ــاد� ــاغ�دولت�آب ــه�و�ب ــجد،�قیصری ــه،�مس ــدان،�مدرس ــی�می ــه�و�بان در�دوره�زندی
در�شــهر�یــزد�اســت��اســتقرار�ایــن�حمــام�در�ناحیــه�مرکــزی�شــهر�و�نزدیــک�
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بــازار،�اهمیــت�کارکــردی�ویــژه�ای�بــه�آن�بخشــیده�اســت��عرصــه�آن�در�حــدود�
ــاری� ــول�معم ــاس�اص ــه�براس ــت�ک ــع�اس ــای�آن��1/270مترمرب �1/170و�زیربن
ــتحکم� ــاوم�و�مس ــیو�های�مق ــه�ش ــف�و�ب ــای�مختل ــی�از�فضا�ه ــنتی�و�ترکیب س
ســاخته�شــده�اســت��به�کارگیــری�تناســبات�فضایــی،�اســتفاده�از�عنصــر�آب�در�
مقیاســی�گســترده�زیــر�فضا�هــای�سربســته�و�تزئینــات�معمــاری�بومــی،�جلــو�ه�ای�
ــر�ســاختمان� ــا�بخشــیده�اســت��در�ســال�های�اخی ــن�بن ــه�ای ــه�ب ــا�و�پرجاذب زیب
ــردی�و� ــازمان�ایرانگ ــت�س ــا�مدیری ــده�و�ب ــت�و�بهســازی�ش ــان�مرم ــام�خ حم
ــدگان� ــت�و�بازدیدکنن ــده�اس ــل�ش ــنتی�تبدی ــه�س ــک�چایخان ــه�ی ــردی�ب جهانگ

ــت� ــرده�اس ــب�ک ــود�جل ــوی�خ ــی�را�به�س فراوان
نگاهی به تجارب جهانی در توسعه گردشگری شهری

ــه� ــان�در�زمین ــف�جه ــور�های�مختل ــه�در�کش ــده�ای�ک ــات�پراکن ــس�از�اقدام �پ
ــو(�در�ســال��1975 ــی�جهانگــردی�)وت گردشــگری�انجــام�شــد،�ســازمان�جهان
ــه� ــو�ب ــی�ایوت ــه�بین�المللــی�ســازمان�های�مســافرتی�دولت ــر�شــکل�اتحادی از�تغیی
وجــود�آمــد��ســازمان�)وتــو(�ســازمانی�اســت�جهانی�کــه�از�عضویــت�دولت�های�
مختلــف�بــه�وجــود�آمــده�و�هــدف�آن�رهبــری�و�هدایــت�جهانگــردی�جهانــی�
ــت� ــترش�صنع ــط�و�گس ــی�بس ــازمان�جهان ــن�س ــی�ای ــت�اصل ــت��مأموری اس
جهانگــردی�به�عنــوان�ابــزاری�مهــم�در�جهــت�برقــراری�تفاهــم،�تقویــت�صلــح�
ــی�بین�المللــی�می�باشــد��)عظیمــی،�1376:� ــی،�گســترش�اقتصــاد�و�بازرگان جهان

�)216
ــی�را� ــاد�کالن�و�مل ــن�ســازمان�بیشــتر�ابع ــف�شــده�توســط�ای ــای�تعری برنامه�ه
پیــش�نظــر�قــرار�داده�و�در�قالــب�کمــک�بــه�طرح�هــای�جامــع�گردشــگری�در�
کشــور�های�مختلــف�انجــام�گیــرد��)در�ایــران�نیــز�چنیــن�بــوده�اســت(�و�البتــه�
ــف� ــر�تعری ــک�مقیاس�ت ــای�کوچ ــز�در�زمینه�ه ــی�را�نی ــتانداردها�و�معیارهای اس

می�کنــد��
در�کشــور�های�مختلــف�جهــان�باتوجــه�بــه�اهمیــت�روزافــزون�صنعــت�
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توریســم�تدابیــر�مختلفــی�بــا�در�نظــر�گرفتــن�توان�هــای�موجــود�اتخــاذ�
شــده�اســت��ایــن�سیاســت�ها�بــا�توجــه�بــه�طرح�هــای�ســاختاری�در�
ــطح� ــداف�در�س ــن�اه ــس�از�تعیی ــت�و�پ ــده�اس ــه�ش ــف�ارائ ــطوح�مختل س
اســت؛� جهانگــردی� و� جهانــی� ســازمان� نظریــات� از� متأثــر� کــه� ملــی�
گرفته�انــد�� شــکل� شــهرها� مقیــاس� در� ازجملــه� مقیاس�هــای�کوچک�تــر،�
ــدپ�( ــل�)آن ــازمان�مل ــعه�س ــه�توس ــه�برنام ــر�ازجمل ــی�دیگ ــازمان�بین�الملل س
ــای� ــز�از�پروژه�ه ــر�نی ــات�دیگ ــیاری�از�مؤسس ــا�و�بس ــادی�اروپ ــه�اقتص ،�جامع

)18�:1991�,Inskeep(��برنامه�ریــزی�توریســم�حمایــت�می�کنــد
طرح�های�گردشگری�شهری�کودلینبورک��)آلمان(

در�جمهوری�فدرال�آلمان،�کودلینبورك�یک�شهر�قرون�وسطایی�است�که�به�خوبی�
حفاظت�شده�است�و�با�همکاری�کم�نظیر�برنامه�ریزان�شهری�و�دفتر�گردشگری�
این�میان�مقاومت�آگاهانه�ای� در�راستای�توسعه�و�رونق�شهر�تالش�می�کنند��در�
درمقابل�تبدیل�شهر�به�یک�شهر�مدرن�وجود�دارد��هر�چیزی�در�این�شهر�اصالت�
خود�را�حفظ�کرده�است�)مانند�ارگ�بم�در�ایران(،�مردم�شهر�“نمی�خواهند�که�شهر�
آنها�به�یک�موزه�تبدیل�شود"��این�نکته�ای�است�که�در�دهه��1960مطرح�شد�و�در�
سال��1998تکرار�گردید��این�شهر�یک�شهر�حقیقی�است،�دارای�مرکزی�است�که�
زندگی�در�آن�و�پیرامون�آن�جریان�دارد�و�می�بایست�آنچه�امروز�دارد�حفاظت�شود��
پشتیبانی� برای� از�طریق�کمیتهای� قدیم� کاربری�مسکونی�در�شهر� ایجاد� و� حفظ�

فروشگاه�های�محلی�در�مرکز�شهر�تشویق�شده�است��
به�منظــور�افزایــش�جذابیــت�ایــن�مــکان�بــرای�بازدیدکننــدگان�و�توســعه�بــازار�

محلــی�اقداماتــی�بــه�شــرح�زیــر�بــه�عمــل�آمــده�اســت:
• ــرت�در�	 ــزاری�کنس ــق�برگ ــهر�از�طری ــی�در�ش ــت�فرهنگ ــش�فعالی افزای

ــروك؛� ــای�مت کلیس
• ارائــه�یــک�برنامــه�مــوز�ه�ای�فعــال�بــا�بهره�گیــری�از�ســاختمان�های�ســاخته�	

شــده�و�فنــون�بــه�کار�رفتــه�در�آن�به�عنــوان�جذابیتــی�بــرای�بازدیدکنندگان�
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و�بخشــی�از�فرآینــد�راهپیمایی�در�شــهر؛�
• برپایــی�جشــنواره�ای�ســاالنه�کــه�در�ســال��1998بــا�یــک�حالــت�	

قرون�وســطایی�آغــاز�شــد�و�شــامل:�انیمیشــن،�ســرگرمی�و�تئاتــر�خیابانــی،�
اســت؛� صنایع�دســتی� � و� قرون�وســطایی� بازی�هــای�

• ــی�	 ــق�برپای ــه�بافندگــی�از�طری زنده�ســازی�تجــارت��صنایع�دســتی�ازجمل
کارگاه�هــای�مربــوط�در�یــک�ســاختمان�حفاظــت�شــده�قدیمــی؛

• ــالیانه�	 ــازار�س ــرای�ب ــطایی�ب ــوای�قرون�وس ــال�و�ه ــک�ح ــتفاده�از�ی اس
ــمس؛ کریس

• ــعه�	 ــه�و�توس ــای�عصران ــه�تور�ه ــا�ازجمل ــا�راهنم ــای�ب ــترش�تور�ه گس
برخــی�تورهــا�در�بخش�هــای�خاصــی�از�شــهر�ازجملــه�در�"مونزنبــرگ"�

ــد� ــد�نمی�کنن ــگران�از�آن�بازدی ــب�گردش ــه�اغل ک

�گردشــگری�بــرای�"کودلینبــوك"�بســیار�مهــم�اســت�و�بســیاری�معتقدنــد؛�ایــن�
صنعــت�تنهــا�راه�حــل�بــرای�رهایــی�از�وضعیــت�کســاد�اقتصــاد�شــهری�اســت��
ــی� ــرای�آن�زندگ ــار�گردشــگری�و�ب ــد�می�بایســت�در�کن ــران�حــس�می�کنن مدی
ــده�و� ــورك"�از�گردشــگران�آســیب�ندی ــوز�“کودلینب ــن�وجــود�هن ــا�ای ــد��ب کنن
بــه�دلیــل�ازدحــام�گردشــگران�فشــاری�حــس�نکــرده�و�مرکــز�آن�هنــوز�بســیار�
آرام�اســت��بــه�همیــن�جهــت�ایــن�شــهر�فرصــت�مناســبی�بــرای�برنامه�ریــزی�
ــا�وجــود�ابتکار�هــای�کوتاه�مــدت�کــه�بــرای�توســعه� گردشــگری�پایــدار�دارد��ب
ــزی� ــد�برنامه�ری ــهر�نیازمن ــن�ش ــوز�ای ــت،�هن ــه�اس ــورت�گرفت ــگری�ص گردش
ــه� ــن�ب ــر�ای ــالوه�ب ــت��ع ــاد�اس ــگری�و�اقتص ــعه�گردش ــرای�توس ــدت�ب بلندم

ــاج�دارد� ــده�احتی ــم�آین ــت�توریس ــازی�مدیری آماده�س
�شــرایطی�کــه�ســبب�شــده�اســت�تــا�مــردم�بخواهنــد�از�کودلینبــرگ�دیــدن�کننــد�

و�یــا�در�آن�زندگــی�کننــد�عبارتنــد�از:
• اصالت�مکان�و�اصالت�بافت�شهری؛�	
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• شخصیت�واقعی�و�دلپذیری�طبیعی؛�	
• طراحی�منظر�شهری�به�شکلی�خوشایند؛	
• جامعه�بومی�و�مرتبط�با�ویژگی�های�شهر؛�	
• یک�محیط�خالق�با�هنرمندان�و�استادکاران�محلی�	

ــد� ــق�فراین ــده�و�از�طری ــتری�ش ــی�بیش ــد�بررس ــات�می�بای ــن�موضوع ــه�ای هم
ــد� ــات�شــهر�بایســتی�در�فراین ــع�حی ــد��در�واق ــداوم�یابن توســعه�گردشــگری�ت

ــد�باشــد�� ــک�جامعــه�ســرزنده�هــم�پیون ــا�ی تاریخــی�خــود�ب
ــا� ــهر�تنه ــت�ش ــه�حفاظ ــد�ک ــان�می�ده ــرگ�نش ــای�اقتصــادی�کودلینب واقعیت�ه
ــا�جــذاب�نمــودن� ــه�ب ــر�اســت؛�ک ــق�ســرمایه�گذاری�خارجــی�امکان�پذی از�طری
فرصت�هــای�گردشــگری�تحقــق�می�یابــد؛�امــا�کســب�موفقیــت�در�حفاظــت�از�
ــق�تصمیمــات�اقتصــادی�به�طــور� شــهر�تاریخــی�و�توســعه�گردشــگری�از�طری

ــرد: ــر�انجــام�می�پذی ــه�شــکل�زی دقیــق�و�ب
• �بهبود�مطلوبیت�شهری�برای�بازدیدکنندگان�از�شهر؛�	
• گســترش�جهانگــردی�در�منطقــه�بــا�اســتفاده�از�منظرســازی�و�جذابیت�های�	

یی؛� فضا
• ــه�	 ــته�ب ــاًل�وابس ــه�کام ــوری�ک ــی�به�ط ــاد�محل ــه�اقتص ــیدن�ب ــوع�بخش تن

ــز�از�آن� ــه�توریســم�نی ــد�ک ــی�کن ــی�را�ط ــه�مراحل ــد،�بلک ــم�نباش توریس
ــع�شــود�� منتف

ــای� ــورك�گزینه�ه ــدار�در�کودلینب ــم�پای ــرای�توریس ــزی�ب ــت�برنامه�ری در�جه
ــر�وجــود�دارد: ــه�شــرح�زی ــی�ب مختلف

در�زمینه�بازار�
• ــده�آل�بازدیدکننــدگان�و�بررســی�روش�هایــی�	 ــازار�ای �تعییــن�چگونگــی�ب

ــازار�بــرای�ایــن�گــروه� در�هدفمندکــردن�ب
• ــا�	 ــی�ب ــای�اتوبوس ــد:��تور�ه ــودتر،�مانن ــای�کم�س ــویق�گروه�ه ــدم�تش ع
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توقف�هــای��2ســاعته(
• بررســی�گزینــه�اقامــت�بلندمــدت�و�بازار�هــای�تخصصــی�در�شــهر�	

ــی�و����� ــای�نقاش ــا�کالس�ه ــتی�ی ــوزش��صنایع�دس ــل:�آم ــه��مث و�منطق
ــدور؛� ــل�ص ــی�و�قاب ــع�محل ــدات�و�صنای ــت�تولی تقوی

• در�نظرگرفتن�نیاز�های�اسکان�برای�گروه�های�هدف�	

در�زمینه�رشد�و�تغییر�شـهر�
• مدنظــر�قــراردادن�نیاز�هــای�خرده�فروشــی�و�اســکان�صاحبــان�ایــن�	

ــهر؛� ــا�در�ش ــتقرار�آنه ــم�آوردن�و�اس ــی�فراه ــاغل،�چگونگ مش
• �ایجاد�یک�طرح�مدیریتی�در�زمینه�توریسم�)گردشگری�شهری(؛�	
• ــه�آینــده�شــهر�	 ــه�در�پاســخ�ب ــا�ســازوکار�برنامه�ریــزی�آگاهان کارکــردن�ب

و�گردشــگری�

در�زمینه�اجتماع�
• ــان�از�اینکــه�آنهــا�بخشــی�	 �ارتقــای�مشــارکت�های�فعــال�محلــی�و�اطمین

ــتند؛� ــزی�هس ــد�برنامه�ری از�فراین
• ــرکت��های�	 ــامل�ش ــی�)ش ــتغال�محل ــوزش�و�اش ــا،�آم ــاد�فرصت�ه �ایج

ــم(؛� ــک�و�توریس کوچ
• �بــرآوردن�نیاز�هــای�فرهنگــی�و�آموزشــی�بازدیدکننــدگان�و�جامعــه�	

ــی؛� محل
• �پشــتیبانی�از�خالقیت�هــای�محلــی�ازجملــه�اســتفاده�از�خانه�هــای�محلــی�	

در�راســتای�اســتفاده�خوابگاهــی�)مهمان�پذیــر�بــا�فراهــم�آوردن�صبحانــه(�
در�طــول�ایــن�برنامــه�می�بایــد�یــک�چشــم�انداز�بلندمــدت�روشــن�بــرای�شــهر�
در�نظــر�گرفتــه�شــود��در�ایــن�نــوع�برنامه�ریــزی�کــه�بــه�نظــر�می�رســد�شــباهت�
ــت:�از� ــی�اس ــم�گفتن ــه�مه ــن�نکت ــا�دارد��چندی ــور�م ــای�کش ــا�نیاز�ه ــادی�ب زی
ــر�و� ــی�جدایی�ناپذی ــوان�بخش ــگری�به�عن ــراردادن�گردش ــر�ق ــه�مدنظ آن�جمل
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ــت�تاریخــی(� ــت�از�باف ــه�در�حفاظ ــهری،�)ازجمل ــای�ش ــده�در�طرح�ه تعیین�کنن
ــه� ــه�ب ــا�و�توج ــردم�در�تصمیم�گیری�ه ــات�م ــت�دادن�نظری ــار�آن�دخال و�در�کن
ــداف��در� ــه�اه ــرای�رســیدن�ب ــد�ب ــی�و�کارآم ــروی�نهان ــک�نی ــوان�ی ــان�به�عن آن
ــه� ــه�آن�از�مباحــث�پای ــوط�ب ــهر�و�سیاســت�های�مرب ــدی�ش ــائل�کالب ــع�مس واق
اجتماعــی�و�اقتصــادی�جــدا�نبــوده�و�بایــد�بــا�نگرشــی�ســاختاری�در�یکپارچگــی�
ــج� ــا�نتای ــود�ت ــالش�نم ــا�ت ــن�بخش�ه ــان�ای ــل�می ــاط�متقاب ــراری�ارتب و�برق
مطلــوب�حاصــل�شــود��ســرزندگی�حفــظ�شــده�و�در�یــک�ارتبــاط�پویــا�میــان�
ــه�لحــاظ� ــازار�ب ــوع�ب عرضه�کننــده�)ســاکنان(�و�متقاضــی�)گردشــگر(�بهتریــن�ن

اقتصــادی�و�حتــی�فرهنگــی�برقــرار�گــردد�

طرح�آنتالیا��)ترکیه(�
ــدار� ــارز�مشــکالت�توســعه�گردشــگری�پای ــا�یکــی�از�نمونه�هــای�ب شــهر�آنتالی
اســت��ایــن�پــروژه�از�ســال��1973شــروع�شــد�و�یکــی�از�نخســتین�پروژه�هــای�
توســعه�گردشــگری�در�ترکیــه�و�اولیــن�پــروژه�ای�بــود�کــه�در�ایــن�مقیــاس�در�
ــه�ای�از�شــهر�تاریخــی�انجــام�می�شــد��در�ســال��1977طــرح�ادغــام�بنــدر� ناحی
ــه�شــد��هــدف�از�آن� ــا�تهی ــروژه�توســعه�گردشــگری�آنتالی ــم�در�پ و�شــهر�قدی
ــرای�تأمیــن� ــرل�ب ــاال�و�داشــتن�کنت ــا�کیفیــت�ب فراهــم�آوردن�زیرســاخت�های�ب
ــور�واضحــی� ــم�به�ط ــهر�قدی ــدر�و�ش ــت�از�بن ــود��حفاظ ــتی�ب ــات�توریس امکان
ــه� ــرار�داشــت�و�بســیاری�از�پیامد�هــای�برنام ــر�رشــد�گردشــگری�ق تحــت�تأثی

ــت�� ــوده�اس ــردی�ب ــت�جهانگ ــا�مرکزی ــازی��های�ب ــه�تصمیم�س ــعه�نتیج توس
مرحلــه�اول�طــرح�توســعه�را�وزارت�فرهنــگ�و�گردشــگری�بــه�اجــرا�درآورد�و�
توســط�بانــک�گردشــگری�تأمیــن�اعتبــار�شــد��گروهــی�متشــکل�از�هفــت�معمــار�
و�شهرســاز�در�پــروژه�شــرکت�داشــتند�و�بــا�پشــتیبانی�بانــک�گردشــگری�پــروژه�
به�ســرعت�تکمیــل�شــد��ســاختمان�های�متــروك�مبــدل�بــه�فروشــگاه�ها،�
ــت�� ــرار�داش ــگری�ق ــت�گردش ــه�در�خدم ــد�ک ــتوران�هایی�ش ــا�و�رس کافه�ه
همزمــان�یــک�انبــار�چهــار�طبقــه�بــه�یــک�هتــل�متوســط�تبدیــل�گردیــد��ایــن�
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ــدری�منظرســازی�شــده� ــه�بن ــود��ناحی ــک�گردشــگری�اداره�می�نم ــروژه�را�بان پ
ــرای�تشــویق��فعالیت�هــای�فرهنگــی�ســاخته�شــد�� ــاز�ب ــر�روب ــک�آمفی�تئات و�ی
ــد�و� ــر�یافتن ــزار�نف ــار�ه ــدود�چه ــی�ح ــی�ظرفیت ــای�خیابان ــتوران�ها،�کافه��ه رس
ــه�یکــم�مجموعــًا� ــدرگاه�ایجــاد�شــد��در�مرحل فضــای�پارکینگــی�در�ورودی�بن
چهــار�و�نیــم�میلیــون�دالر�آمریــکا�خــرج�شــد�کــه�زیرســاخت�ها�را�نیــز�در�بــر�
ــه� ــا�ب ــا�و�هتل�ه ــه�از�اجــاره�مغازه�ه ــدی�ک ــا�درآم ــم�ب ــن�رق ــا�ای ــت،�ام می�گرف

دســت�آمــده�بــه�زودی�بازگشــت��
بنــدر�در�ســال��1985در�دوره�رشــد�ســریع�گردشــگری�در�ترکیــه�افتتــاح�شــد��
ــش� ــدف�افزای ــا�ه ــی�ب ــت�های�مل ــن�سیاس ــدرت�گرفت ــس�از�ق ــد�پ ــن�رش ای
ــال��1985نســبت� ــد�توریســم�در�س ــت��درآم ــت�گردشــگری�شــکل�گرف ظرفی
ــش� ــه�بی ــال��1992ب ــم�در�س ــن�رق ــد؛�ای ــر�ش ــش�از��3براب ــال��1983بی ــه�س ب
ــروژه�طراحــی�شــد�� ــه�دوم�پ ــدر،�مرحل ــس�از�توســعه�بن ــر�رســید��پ از�دو�براب
برنامــه�ایــن�مرحلــه�تأمیــن�منابــع،�کمــک�بــه�ســاکنان�بــرای�مرمــت�و�تعمیــر�
ــد�و� ــف�ش ــروژه�متوق ــت�پ ــه�حفاظ ــال��1985بودج ــود��در�س ــان�ب خانه�هایش
حتــی�گــروه�مهندســان�مشــاور�متخصــص�در�ســال��1989پراکنــده�شــدند��تــا�آن�
زمــان�تنهــا�تعــداد�خاصــی�از�خانه�هــا�تبدیــل�بــه�مهمانســرا�یــا�فروشــگاه�شــده�
بودنــد��ایــن�ناحیــه�همچنــان�محل�هــای�غالبــًا�مســکونی�بــا�ســاکنانی�صمیمــی�
ــاز� ــا�نی ــیاری�از�خانه�ه ــا�بس ــود،�ام ــان�ب ــازی�در�خیاب ــال�ب ــای�در�ح و�بچه�ه
بــه�تعمیــر�داشــت��تنهــا�چنــد�مــورد�بــه�شــکل�ضعیفــی�مرمــت�شــده�بودنــد��
ــص�در� ــروه�متخص ــک�گ ــدان�ی ــوم�و�فق ــت�های�مرس ــن�خواس ــده�گرفت نادی
اواخــر�دهــه��1980اثــرات�نامطلوبــی�بــرای�توســعه�شــهر�قدیــم�داشــت��گرچــه�
هــدف�طــرح�اولیــه�شــهر�حفــظ��75درصــد�از�ســکونت�شــهر�قدیــم�بــود،�امــا�
ایــن�موضــوع�نادیــده�گرفتــه�شــد�و�بــا�برداشــتن�کنترل�هــا،�امــالك�به�گونــهای�
بی�نظــم�و�ضعیــف�مرمــت�شــده�و�یــا�بــه�شــکل�آثــار�بتنــی�تکــراری�به�عنــوان�

ــد�� ــرار�می�گرفتن ــتفاده�ق ــگاه�مورداس ــتوران�و�فروش ــرا،�رس مهمانس



186

کتاب سبز 1400- راهنمای عمل شهرداری ها

ــی� ــای�مختلف ــوش��فعالیت�ه ــا��1990جنب�وج ــن��1985ت ــاله�بی در�دوره�پنج�س
ــود،� ــًا�مخالــف�اهــداف�پــروژه�ب در�شــهر�قدیــم�آغــاز�شــد�کــه�نه�تنهــا�صراحت
ــران�کــرده�و�جامعــه�ســاکن�� ــم�را�وی ــه�طــرز�جبران�ناپذیــری�شــهر�قدی بلکــه�ب
ــرات� ــر�تغیی ــر�اث ــه�ب ــن�ناحی ــروزه�ای )باشــندگان(�در�آن�را�آواره�می�ســاخت��ام
ســریع�و�غیرقابــل�کنتــرل؛�مبــدل�بــه�پانســیون�ها،�بارهــا،�رســتوران�ها�و�
ــه�کلــی� ــا�کیفیــت�پاییــن�شــده�اســت��آرامــش�آن�ب مغازه�هــای�فرش�فروشــی�ب
ــرای�جــذب�گردشــگران� ــده�از�ســروصدای�مغازهــد�اران�ب ــه�و�آکن ــان�رفت از�می
ــی�و� ــه�نانوای ــی�ازجمل ــات�محل ــه�خدم ــی�اســت�ک ــن�در�حال ــده�اســت��ای ش

ــده�اند�� ــد�ش ــه�ناپدی ــی�در�محل ــه�کل ــی�ب ــه�و�بقال چایخان
ایــن�جریــان�حاصــل�پیشــی�گرفتن�رشــد�نیــروی�تجــاری�بــر�رشــد�گردشــگری�
در�شــهر�قدیــم�بــوده�اســت��ایــن�فشــار�تجــاری�نتیجــه�عمــل�ســرمایه�گذاری�از�
ســازمان�های�چندملیتــی�اســت؛�کــه�مطلوبیــت�در�ســطح�ملــی�را�نادیــده�گرفتــه�
و�بــه�دنبــال�ســوداگری�ســریع�از�زمیــن�و�ســاختمان�هســتند��مؤسســات�مســتقل�
ــات� ــرده�و�موجب ــل�ک ــا�تبدی ــه�مغازه�ه ــا�را�ب ــتند�خانه�ه ــه�توانس ــک�ک کوچ
ــازی� ــتحکم�بازس ــای�مس ــاختمان�ها�و�بتن�ه ــه�س ــی�را�ب ــالك�تاریخ ــل�ام تبدی

شــده�فراهــم�آوردنــد��
این�موضوع�ناشی�از�عوامل�زیر�است:

• برخــورد�بیــن�سیاســت�ملــی�بــرای�رشــد�گردشــگری�)توریســم�انبــوه(،�	
ــی� ــعه�محل ــداف�توس ــاختی�و�اه ــور�زیرس ــرای�ام ــه�ای�ب ــت�منطق سیاس

ــرای�نوســازی�بنــدر�و�شــهر�قدیــم؛� ب
• ــعه�در�	 ــداف�توس ــی�و�اه ــطح�محل ــد�در�س ــداف�رش ــن�اه ــورد�بی برخ

ــی؛� ــطح�مل س
• ــای�	 ــی�و�توصیه�ه ــازی�سیاس ــن�تصمیم�س ــاط�بی ــدان�ارتب ــا�فق ــود�ی کمب

تخصصــی؛�
• �فشــار�های�ســودبری�فوری)تجــاری�بــر�اهــداف�بلندمــدت�برنامه�ریــزی�	
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و�یکپارچگــی�شــهری؛
• تصمیم�ســازی�سیاســی�کوتاهمــدت�بــدون�توجــه�بــه�توســعه�بلندمــدت�	

ــعه�پایدار؛ ــداف�توس و�اه
• ــی،�به�خصــوص�	 ــری�در�ســطح�مل ــش�کارب ــزی�در�پای شکســت�برنامه�ری

ــرات�و� ــا�حجــم�تغیی ــی�ب ــرای�رویاروی ــی�ب فقــدان�یــک�ســازوکار�کنترل
ــی� ــای�سیاس ــار�های�وارده�از�نیرو�ه ــاید�فش ش

ــرای� ــزی�ب ــرل�در�برنامه�ری ــازوکار�کنت ــت�س ــان�دهنده،�اهمی ــا�نش ــه�آنتالی �نمون
آینــده�و�قــدرت�بــازار�اســت��در�مــدت��10ســال�کل�محــل�بــه�مکانــی�بــرای�
ــی،� ــه�تاریخ ــک�محل ــه�ی ــی�ک ــت��مردم ــده�اس ــدل�ش ــگران�مب ــد�گردش خری
محیطــی�زنــده�ســاخته�بودنــد�به�تدریــج�آن�را�تــرك�کــرده�و�میراثــی�کــه�نســبت�
ــه� ــورت�تکه�تک ــعه�به�ص ــت��توس ــران�گش ــود�وی ــده�ب ــت�ش ــی�محافظ به�خوب
ــاخت�های� ــه�زیرس ــت�ک ــی�اس ــدان�معن ــه�ب ــعه�تکه�تک ــت��توس ــورت�گرف ص
ــی� ــت�تحمیل ــد�و�ظرفی ــای�جدی ــه�کاربری�ه ــخگویی�ب ــه�پاس ــادر�ب ــود�ق موج
ــی� ــای�خوابگاه ــریع�فضا�ه ــد�س ــه�رش ــت�ک ــی�اس ــن�در�حال ــد��ای آن�نمی�باش
منطقــه�مجــاور�ســبب�کاهــش�تقاضــای�ســکونت�در�شــهر�قدیمــی�شــده�اســت��
ــون� ــه�و�هم�اکن ــن�رفت ــت�آن�از�بی ــا�کیفی ــاری�ب ــده�و�معم ــناخته�ش ــراث�ش می
ــن� ــن�ای ــد��همچنی ــی�جدی ــگل�بتن ــک�جن ــارت�اســت�از:�ی ــت�شــهری�عب کیفی
شــهر�بنــدری�بــه�دلیــل�توســعه�بیــش�از�حــد�کیفیــت�طبیعــی�خــود�را�از�دســت�
داده�اســت���بینــش�گردشــگر�محلــی�نســبت�بــه�منطقــه�ضعیــف�و�فهــم�فرهنگــی�

ــد�� ــازل�می�باش ــز�ن ــا�نی آنه
ایــن�تجربــه�اهمیــت�هرچــه�بیشــتر�اجــرای�صحیــح�و�غیرســودجویانه�برنامه�های�
گردشــگری�را�نشــان�می�دهــد��در�عیــن�حــال�بــر�رعایــت�اصــول�توســعه�پایدار�

در�انجــام�برنامه�ریزی�هــا�تأکیــد�مــی�ورزد�



188

کتاب سبز 1400- راهنمای عمل شهرداری ها

 نتیجه گیری  و  پیشنهاد

ضرورت�برنامه�ریزی�و�مدیریت�گردشگری�شهری
ــر�و� ــینی�معاص ــی�شهرنش ــیوه�زندگ ــیع�در�ش ــرات�وس ــروز�تغیی ــا�ب ــراه�ب هم
افزایــش�بی�ســابقه�نیاز�هــای�فراغتــی،�تفریحــی�و�فرهنگــی�درمیــان�انبــوه�
شــهروندان،�موضــوع�چگونگــی�ســاماندهی�گــذران�فراغــت�و�تأمیــن�تســهیالت�
ــل�شــده� ــی�در�شهرســازی�و�مدیریــت�شــهری�تبدی ــه�یــک�موضــوع�اصل آن�ب
اســت��بــا�توجــه�بــه�تقســیم�فراغــت�بــه�دو�بخــش�فعــال�و�غیرفعــال،�می�تــوان�
گردشــگری�را�نوعــی�از�فراغــت�فعــال�دانســت؛�کــه�بــه�گــردش�و�فعالیــت�آزاد�
در�فضا�هــای�بــاز�و�طبیعــی�و�سیروســفر�در�شــهرها�و�مناطــق�خــارج�از�محیــط�
ــکونت�مربــوط�می�شــود��به�طــور�کلــی��می�تــوان�گــردش� عــادی�کار�و�س
ــت� ــزی�و�مدیری ــر�برنامه�ری ــود،�از�نظ ــیع�خ ــوم�وس ــگری�را�در�مفه و�گردش
مکانــی-�فضایــی�بــه�ســه�نــوع�اصلــی�تقســیم�کــرد�کــه�پیونــد�جدایی�ناپذیــری�

بــا�همدیگــر�دارنــد:
�الف-�گردشگری�شهری�)تفّرج(؛

ب-�گردشگری�داخلی�)ایرانگردی(؛
پ-�گردشگری�خارجی�)جهانگردی(�

گردشــگری�شــهری�یــا�تفــّرج،�بخشــی�از�گــذران�فراغــت�شــهروندان�اســت؛�
کــه�به�منظــور�ارضــای�نیاز�هــای�فراغتــی�در�فضا�هــای�بــاز�درون�شــهری�
ــات� ــری�از�خدم ــش�جداناپذی ــد�و�بخ ــدا�می�کن ــق�پی ــهر�تحق ــون�ش و�پیرام
ــن�نظــر�پاســخگویی� ــاز�شــهروندان�می�باشــد��از�ای رفاهــی�و�اجتماعــی�موردنی
ــهری�و� ــت�ش ــده�مدیری ــه�عه ــه�اول�ب ــهر�در�وهل ــگری�ش ــای�گردش ــه�نیاز�ه ب
نهاد�هــای�محلــی�قــرار�دارد��طبــق�تجــارت�جهانــی�برنامه�ریــزی�و�گردشــگری�

ــرد� ــام�می�گی ــر�انج ــطح�زی ــه�س در�س
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سطوح�برنامه�ریزی�و�مدیریت�گردشگری
برنامه�ریزی�و�مدیریت�گردشگری�در�سطح�ملی؛- 	
برنامه�ریزی�و�مدیریت�گردشگری�در�سطح�منطقه�ای- 	
برنامه�ریزی�و�مدیریت�گردشگری�در�سطح�محلی�)شهری�و�روستایی(�- 	

در�شــرایط�کنونــی�ایــران�چنیــن�پایگانــی�بــرای�توســعه�و�مدیریــت�گردشــگری�
ــه�گردشــگری� ــوط�ب ــات�مرب ــل�اقدام ــن�دلی ــه�همی ــدارد��ب در�کشــور�وجــود�ن
ــگ�و�گاه� ــده،�ناهماهن ــی�پراکن ــف�به�صورت ــای�مختل ــا�و�بخش�ه ــط�نهاده توس
ــی�و� ــاس�محل ــژه�در�مقی ــی�به�وی ــن�ناهماهنگ ــرد��ای ــام�می�گی ــارض�انج متع
ــد� ــف�مانن ــای�مختل ــه�نهاد�ه ــوی�ک ــه�نح ــت،�ب ــر�اس ــیار�بارزت ــهری�بس ش
شــهرداری�ها،�وزارت�مســکن�و�شهرســازی،�ســازمان�ایرانگــردی�و�جهانگــردی،�
حفاظــت� ســازمان� فرهنگــی،� میــراث� ســازمان� تربیت�بدنــی،� ســازمان�
ــه� ــن�زمین ــف�در�ای ــررات�مختل ــداف�و�مق ــاس�اه ــره�براس ــت�و�غی محیط�زیس
ــزی�و� ــرای�برنامه�ری ــدی�ب ــازمان�واح ــت�و�س ــی�سرپرس ــد،�ول ــت�می�کنن فعالی
مدیریــت�گردشــگری�شــهری�وجــود�نــدارد��از�ایــن�نظــر�بــا�توجــه�بــه�رشــد�
روزافــزون�شهرنشــینی�در�کشــور�و�افزایــش�ســریع�نیاز�هــای�فراغتــی�و�
گردشــگری�در�شــهرها؛�الزم�اســت�کــه�مقــررات�و�تشــکیالت�موجــود�مــورد�
بازنگــری�و�اصــالح�قــرار�گیــرد�و�نظامــی�هماهنــگ�و�یکپارچــه�در�ایــن�زمینــه�

به�وجود�آید�

اثرات�توسعه�گردشگری�شهری
توســعه�گردشــگری�بنابــه�ماهیــت�پیچیــده�و�چندبعــدی�خــود�بــا�اثــرات�مختلف�
مثبــت�و�منفــی�و�نتایــج�متعــارض�همــراه�اســت،�بنابرایــن�بــه�مطالعــه�و�ارزیابــی�
ــه� ــه�عرص ــه�س ــگری�ب ــرات�گردش ــاد�و�اث ــن�ابع ــاز�دارد��مهم�تری ــویه�نی همه�س

ــر�تقســیم��می�شــود: زی
الف�-�اثرات�زیست�محیطی�توسعه�گردشگری�
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ب-�اثرات�اقتصادی�توسعه�گردشگری
پ-�اثرات�اجتماعی�-�فرهنگی�توسعه�گردشگری

بــا�توجــه�بــه�مفاهیــم�توســعه�پایدار�گردشــگری�در�زمینــه�حفاظــت�و��
ــادل�و�آشــتی� ــی�گردشــگری�و�به�منظــور�ایجــاد�تع ــع�طبیع ــرداری�از�مناب بهره�ب
ــر� ــروزه�سیاســت�های�زیســت�محیطی�زی ــه"،�ام ــت�و�جامع ــهر،�طبیع ــان�"ش می

ــردد: ــه�می�گ ــهری�توصی ــگری�ش ــعه�گردش در�توس
الف-�ترویج�گردشگری�سبز�)حداقل�دخالت�در�محیط�طبیعی(�

ب-�ایجاد�کمربند�سبز�با�اهداف�توسعه�گردشگری�در�پیرامون�شهرها�
پ-�تأکید�بر�گردشگری�طبیعی�)بومگردی(�

یکــی�از�مفاهیــم�اساســی�در�برنامه�ریــزی�و�مدیریــت�گردشــگری�حفــظ�
ــود: ــف��می�ش ــر�تعری ــورت�زی ــه�به�ص ــت�ک ــگری«�اس ــری�گردش »ظرفیت�پذی

ــک� ــتفاده�از�ی ــزان�اس ــی�می ــدود�کل ــرف�ح ــگری�مع ــت�گردش »ظرفی
ــن�اســت،�� ــا�ســطحی�معی ــش�آن�ت ــوم�و�افزای ــی�معل گردشــگاه�در�زمان
بــدون�آن�کــه�آســیب�و�زیانــی�بــه�محیــط�طبیعــی�و�کالبــدی�و�بــا�کیفیت�

ــه�گردشــگری�وارد�شــود�« تجرب
�البتــه�ظرفیــت�گردشــگری�فقــط�منحصــر�بــه�توان�هــای�محیــط�طبیعــی�نیســت،�
ــت�بســتگی�مســتقیم�دارد؛� ــز�نحــوه�مدیری ــه�چگونگــی�فعالیت�هــا�و�نی بلکــه�ب
بنابرایــن�ظرفیت�پذیــری�گردشــگری�تابــع�ســه�دســته�از�عوامــل�بــه�شــرح�زیــر�

ــد: ــرق�می�کن اســت�کــه�در�شــرایط�و�مکان�هــای�مختلــف�ف
الف-�عوامل�بوم�شناختی:�توان�ها�و��محدودیت�های�محیط�طبیعی؛

رفتار�هــای� و� فعالیت�هــا� � نــوع� کارکــردی:� و� اجتماعــی� عوامــل� ب-�
گردشــگری؛

پ-�عوامل�مدیریتی:�نحوه�حفاظت،�سازماندهی�و�نظارت�بر�منابع�
ــت�اقتصــادی�در� ــهرها،�فعالی ــگری�در�ش ــزون�تقاضــای�گردش ــد�روزاف ــا�رش ب
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ایــن�زمینــه�بــه�بخــش�فعــال�و�پررونــق،�در�مقیــاس�محلــی،�ملــی�و�بین�المللــی،�
تبدیــل�شــده�اســت،�به�طــوری�کــه�امــروزه�اقتصــاد�گردشــگری،�به�عنــوان�بخــش�
چهــارم�اقتصــادی،�در�تمــام�جهــان،�رونــدی�رو�بــه�رشــد�دارد��از�مهم�تریــن�آثــار�
ــاد� ــرمایه�گذاری،�ایج ــش�س ــه�افزای ــوان�ب ــگری؛�می�ت ــعه�گردش ــادی�توس اقتص
ــاخت�ها�و� ــعه�زیرس ــتی،�توس ــای�دس ــی�و�هنر�ه ــع�محل ــعه�صنای ــتغال،�توس اش
خدمــات�و�افزایــش�درآمدهــا�اشــاره�کــرد��نکتــه�بســیار�مهــم�در�مــورد�ابعــاد�
اقتصــادی�گردشــگری�ارتبــاط�تنگاتنــگ�بــا�ســایر�مســائل�اجتماعــی،�فرهنگــی،�

سیاســی�و�محیطــی�اســت��
ــی�و� ــورد�بررس ــادی�آن�را�م ــع�اقتص ــدگاه�مناف ــط�از�دی ــوان�فق ــن�نمی�ت بنابرای

ــر�اســت: ــرار�زی ــه�ق ــه�ب ــن�زمین ــرار�داد��مالحظــات�مهــم�در�ای ــی�ق ارزیاب
• ــه�در�	 ــت،�بلک ــادی�نیس ــک�کاالی�اقتص ــط�ی ــگری،�فق �محصــوالت�گردش

ــود� ــوب�می�ش ــی«�محس ــی�-�فرهنگ ــول�اجتماع ــک�محص ــال�ی ــن�ح عی
• ــا�بســیار�	 ــگری�در�برابــر�تغییــرات�تقاض �تأسیســات�و�خدمــات�گردش

اســت� آســیب�پذیر�
• کیفیــت�کاال�و�خدمــات�گردشــگری�تابــع�تســهیالت�و�امکانــات�مختلــف�	

اقامتــی،�تفریحــی،�رفاهــی�اســت���
ــه�ایــن�نــکات،�اهــداف�اقتصــادی�در�توســعه�گردشــگری�می�بایــد� ــا�توجــه�ب ب
براســاس�هزینــه�-�منفعــت�اجتماعــی�و�در�درازمــدت�در�نظرگرفتــه�شــود؛�بــه�
ــور� ــی�کش ــعه�اقتصــادی�-�اجتماع ــت�های�کالن�توس ــه�بــا�سیاس ــوی�ک نح
ــی� ــعه�فرهنگ ــی�و�توس ــت�اجتماع ــاه،�عدال ــه�رف ــد�و�ب ــته�باش ــی�داش همخوان
ــاند�� ــیب�نرس ــی�آس ــراث�فرهنگ ــع��محیط�زیســت�و�می ــه�مناف ــد�و�ب کمــک�کن
توســعه�گردشــگری�دارای�دودســته�آثــار�اجتماعــی�و�فرهنگــی�مختلــف�اســت،�
ــه� ــت�روحی ــرد،�تقوی ــی�ف ــمانی�و�روان ــه�به�ســالمت�جس ــت�ک ــار�مثب ــی�آث یک
اجتماعــی،�گســترش�آگاهــی،�تکامــل�شــخصیت�و�غیــره�کمــک�می�کنــد�و�دســته�
ــار�منفــی�اســت�کــه�باعــث�تشــویق�مصرف�گرایــی�و�تجمــل،� دیــگ�برخــی�آث
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تضعیــف�ارزش�هــا�و�فرهنــگ�بومــی،�رشــد�مشــاغل�کاذب�و�بزهکاری�می�شــود��
ــگری،� ــعه�پایدار�گردش ــول�توس ــوب�اص ــروزه�در�چارچ ــل�ام ــن�دلی ــه�همی ب
راهبردهــا�و�سیاســت�های�ویــژه�ای�در�دســتور�کار�قــرار�گرفتــه�اســت؛�کــه�بــه�
حداکثــر�رســاندن�منافــع�اجتماعــی�و�فرهنگــی�توســعه�گردشــگری�و�بــه�حداقل�
ــت�ها� ــا�و�سیاس ــن�راهبرده ــن�ای ــه�دارد��مهم�تری ــیب�های�آن�توج ــاندن�آس رس

بــه�قــرار�زیــر�اســت:
• ��اطالع�رسانی�و�افزایش�آگاهی�گردشگران؛�	
• �ترویج�اهداف�اجتماعی�و�فرهنگی�گردشگری؛�	
• راهنمایی�و�هدایت�گردشگران�به�طرق�مختلف؛�	
• �ارزیابی�مستمر�اثرات��فعالیت�های�گردشگری؛�	
• �ترویج�و�آموزش�فرهنگ�گردشگری؛�	
• �تقویت�مشارکت�شهروندان�در�توسعه�گردشگری�	

اهداف�برنامه�ریزی�و�مدیریت�گردشگری�شهری�
ــوط� ــم�مرب ــک�مفاهی ــه��1980این ــعه�پایدار�در�ده ــوم�توس ــال�رواج�مفه ــه�دنب �ب
بــه�توســعه�پایدار�شــهری�و�توســعه�پایدار�گردشــگری�به�عنــوان�اصــول�و�
ــرش� ــورد�پذی ــان�م ــران�شــهری�در�سراســر�جه ــام�توســعه�و�عم ــای�ع معیار�ه
ــی�جهانگــردی�توســعه�پایدار� ــه�اســت��طبــق�نظــرات�ســازمان�جهان ــرار�گرفت ق

ــت: ــده�اس ــف�ش ــر�تعری ــگری�به�صــورت�زی گردش

تعریف�توسعه�پایدار�گردشگری
توسعه�پایدار�گردشگری�عبارت�است�از�استفاده�بهینه�از�منابع�محیط�طبیعی�و�فرهنگی�

هر�جامعه�در�جهت�تأمین�نیازهای�فراغتی�نسل�های�کنونی�و�آینده�به�نحوی�که�ضمن�حفظ�
یکپارچگی�و�هویت�فرهنگی،�سالمت�محیط�زیست�و�تعادل�اقتصادی�به�توان�رفاه�و�آسایش�مردم�

جامعه�میزبان�و�مهمان�آنان�را�به�صورت�متعادل�و�پایدار�تأمین�کرد�

راهبرد�هــای�اساســی�در�توســعه�گردشــگری�شــهری�را،��بــا�توجــه�بــه�دیدگاه�هــا�
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و�نیاز�هــای�کنونــی�جامعــه�بشــری�و�مســایل�و�مشــکالت�شهرنشــینی،��می�تــوان�
به�صــورت�زیــر�خالصــه�کــرد:

1-�تأمین�حق�همگانی�گردش�و�تفریح�برای�شهروندان؛�
2-�اولویت�در�تأمین�نیاز�های�گردشگری�محلی�و�داخلی؛�

3-�تأکید�بر�گردشگری�طبیعی�و�فرهنگ��
ــه�اهــداف�و�اصــول� ــا�توجــه�ب برنامه�ریــزی�و�مدیریــت�توســعه�گردشــگری،��ب
توســعه�پایدار�گردشــگری،�دانشــی�میان�رشــته�ای�محســوب�می�شــود؛�کــه�
ــای� ــا�و�نهاد�ه ــکاری�بخش�ه ــی�و�هم ــف�علم ــته��های�مختل ــکاری�رش ــه�هم ب
مختلــف�در�توســعه�و�عمــران�شــهری�نیــاز�دارد��جوهــر�برنامه�ریــزی�و�مدیریــت�
گردشــگری�شــهری�عبــارت�اســت�از:�شناســایی�منابــع�و�عوامــل�مؤثر�درتوســعه�
ــای� ــن�نیاز�ه ــتای�تأمی ــا�در�راس ــدار�از�آنه ــه�و�پای ــتفاده�بهین ــگری�و�اس گردش
فراغتــی�عامــه�شــهروندان�و�بازدیدکننــدگان�در�مقیــاس�محلــی،�ملــی�و�جهانــی��
ــد� ــگری�عبارتن ــت�گردش ــزی�و�مدیری ــی�برنامه�ری ــای�اصل ــن�محور�ه بنابرای
از:�تعییــن�پایــگان�برنامه�ریــزی�گردشــگری،��تعییــن�مقیاس�هــای�برنامه�ریــزی،��
ــن�سیاســت�ها� ــعه�گردشــگری�و�تدوی ــر�در�توس ــی�مؤث ــل�اصل ــایی�عوام شناس
ــای� ــر�محور�ه ــدول�زی ــگری�در�ج ــع�گردش ــت�مناب ــظ�ظرفی ــای�حف و�روش�ه
ــده� ــه�ش ــه�ارائ ــور�خالص ــگری�به�ط ــت�گردش ــزی�و�مدیری ــی�برنامه�ری اصل

اســت�
روش ها و اقدامات الزممحور های برنامه ریزی

تعیین�پایگان�برنامه�ریزی
• برنامه�ریزی�در�سطح�ملی	
• برنامه�ریزی�در�سطح�منطقه�ای	
• برنامه�ریزی�در�سطح�محلی	

•تعیین�مقیاس�های�برنامه�ریزی تعیین�حوزه�نفوذ�گردشگری�شهری	
• پهنه�بندی�و�طبقه�بندی�گردشگاه�های�شهری	

شناسایی�عوامل�اصلی�برنامه�ریزی
• شناسایی�و�طبقه�بندی�جاذبه�های�گردشگری�	
• شناسایی�کمیت�و�کیفیت�گردشگران�	
• شناسایی�تسهیالت�و�تجهیزات�موردنیاز�گردشگری	
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•تعیین�مدیریت�منابع�گردشگری تعیین�سیاست�های�کالن�حفظ�ظرفیت�گردشگری�	
• �به�کارگیری�فنون�کنترل�ظرفیت�گردشگری�	

یکــی�از�مهم�تریــن�مباحــث�مربــوط�بــه�توســعه�و�مدیریــت�گردشــگری،��
چگونگــی�حفاظــت�و��بهره�بــرداری�از�منابــع�و�جاذبه�هــای�گردشــگری�اســت؛�
ــن� ــد��در�ای ــراه�باش ــیب�هم ــل�آس ــازده�و�حداق ــر�ب ــا�حداکث ــه�ب ــه�نحــوی�ک ب
زمینــه�معمــوالً�از�دودســته�سیاســت�های�کالن�و�فنــون�پایــش�ظرفیــت�اســتفاده�

ــت:� ــده�اس ــی�ش ــر�معرف ــه�در�زی ــور�خالص ــه�به�ط ــود�ک می�ش
	سیاست�های�و�روش�های�حفظ�ظرفیت�گردشگری�

الف�–�سیاست�ها�و�روش�های�کالن�حفظ�ظرفیت�گردشگری:
• �پژوهش�و�ارزیابی�زیست�محیطی�پیوسته؛�	
• �تشویق�گردشگری�آرام�و�سبز؛�	
• �توزیع�مراکز�و�تسهیالت�گردشگری؛�	
• �منطقه�بندی�نواحی�گردشگری�	
• 	����

ب�–�روش�ها�و�فنون�خرد�حفظ�ظرفیت�گردشگری:
• �سهمیه�بندی�و�گرفتن�ورودیه؛�	
• �افزایش�نگهبانی�و�راهنمایی؛	
• �محدود�کردن�راه�های�دسترسی؛�	
����•

امکانات�توسعه�گردشگری�شهری�در�ایران
ــگری� ــان�گردش ــود�و�نه ــای�موج ــات�و�توان�ه ــه�امکان ــی�مجموع ــور�کل به�ط

ــود:� ــیم��می�ش ــروه�تقس ــه�گ ــه�س ــران�ب ــهری�در�ای ش
1-�تقاضای�روزافزون�گردشگری�شهری؛

2-�تنوع�منابع�و�جاذبه�های�گردشگری�در�شهر�های�ایران؛�
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امکانات�قانونی�و�مدیریتی��- 	

الف�-�تقاضای�روزافزون�گردشگری�شهری

عوامــل�اصلــی�مؤثــر�در�رشــد�تقاضــای�گردشــگری�شــهری�در�کشــور�عبــارت�
اســت�از�رشــد�جمعیــت�کشــور�و�افزایــش�ســریع�شهرنشــین،�توســعه�شــهرها�
ــوع� ــاد�و�تن ــعت�زی ــت�محیطی،�وس ــینی�و�زیس ــکالت�شهرنش ــش�مش و�افزای
جغرافیایــی�کشــور،�توســعه�وســایل�ترابــری�و�شــبکه�ارتباطــی،�رشــد�آگاهــی�
ــه�اهمیــت�اوقــات�فراغــت�و�گردشــگری،�توســعه�مراکــز�و� عمومــی�نســبت�ب
ــش�ســهم�بودجــه� ــی�و�افزای ــاه�عموم تســهیالت�گردشــگری،�رشــد�نســبی�رف

ــوار�ایرانــی�� فراغتــی�در�ســبد�هزینــه�خان
عــالوه�بــر�ایــن�تغییــرات�ســاختار�جمعیــت�از�نظــر�جوانــی�و�ترکیــب�شــغلی�
ــت�و� ــای�فراغ ــش�تقاض ــی�در�افزای ــل�مهم ــی�عام ــبک�زندگ ــرات�س و�تغیی

ــی�رود� ــمار�م ــه�ش ــگری�ب گردش

ب�-�تنوع�منابع�و�جاذبه�های�گردشگری

�کشــور�ایــران،�هــم�از�نظــر�وســعت�و�تنــوع�جغرافیایــی�و�هــم�از�نظــر�ســابقه�
تاریخــی�و�تنــوع�اقــوام�و�خرده�فرهنگ�هــای�ملــی،�از�کشــور�های�کم�نظیــر�
ــراوان� ــای�ف ــع�و�جاذبه�ه ــران�دارای�مناب ــور�ای ــود��کش ــوب�می�ش ــان�محس جه
گردشــگری�اســت��بخــش�اعظــم�ایــن�منابــع�و�جاذبه�هــا�در�شــهرها�و�نواحــی�
ــگری� ــای�گردش ــع�و�جاذبه�ه ــی،�مناب ــور�کل ــد��به�ط ــرار�دارن ــا�ق ــون�آنه پیرام
در�ایــران،�بــه�چهــار�گــروه�طبیعــی،�تاریخــی،�اعتقــادی،�اجتماعــی�و�فرهنگــی�

ــود� ــیم�می�ش تقس
منابع�و�جاذبه�های�گردشگری�شهری�در�ایران

نمونه هانوع منابع و جاذبه ها

طبیعی�و�محیطی
• منابع�آبی�مثل�رودخانه�ها،�دریاچه�ها،�چشمه�ها،�آبشارها�����	
• جنگل�ها،�جلگه�ها،�کوهستانها،�کویرها�	
• تنوع�اقلیمی�سردسیر،�گرمسیر،�معتدل�و�کویری	
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تاریخی�و�یادمانی
• سکونتگاه��های�باستانی�و�قدیمی�����	
• بنا�های�تاریخی�و�فرهنگی����	
• یادمان��های�هنری�و�فرهنگی�����	

دینی�و�زیارتی
• �زیارتگاه�ها�و�اماکن�مقدس�مسلمانان�	
• �زیارتگاه�ها�و�اماکن�مقدس�سایر�ادیان	
• �آرامگاه�های�پیشوایان�دینی�و�صوفی	

اجتماعی�و�فرهنگی
• �تنوع�اقوام�و�فرهنگ�های�محلی�	
• فرهنگ�ایلی�و�عشایری�	
• �هنرها�و�آیین�نامه�های�محلی�و�بومی�دینی�و�زیارتی�اجتماعی�و�فرهنگی�	

پ�-�امکانات�قانونی�و�مدیریتی

�بــرای�توســعه�و�مدیریــت�فعالیت�هــای�گردشــگری�در�کشــور�به�تدریــج�
قوانیــن�و�تشــکیالتی�بــه�وجــود�آمــده�اســت�کــه�بســتر�های�قانونــی�و�اجرایــی�
توســعه�گردشــگری�محســوب�می�شــوند�در�قوانیــن�و�تشــکیالت�اداری�و�
ــه�و� ــورد�توج ــتی�م ــر�به�درس ــه�اگ ــود�دارد�ک ــی�وج ــود�امکانات ــی�موج اجرای
ــری�در�توســعه�گردشــگری�شــهری� ــد�نقــش�مؤث ــرد�می�توان ــرار�گی ــتفاده�ق اس

ایفــا�کنــد�
امکانات�قانونی�و�اداری�توسعه�گردشگری�شهری:

• ــی�و�	 ــادی،�اجتماع ــعه�اقتص ــارم�توس ــوم�و�چه ــه�س ــات�برنام �مصوب
ــور؛� ــی�کش فرهنگ

• ــع�طبیعــی�و�اراضــی�	 ــرداری�از�مناب ــه�نحــوه�بهره�ب ــوط�ب ــررات�مرب �مق
شــهری؛�

• �مقررات�مربوط�به�ایرانگردی�و�جهانگردی؛�	
• �مقررات�مربوط�به�حفاظت�میراث�فرهنگی؛�	
• �مقررات�مربوط�به�مدیریت�شهری�)شهرداری�ها،�شوراها(؛�	
• �مقررات�مربوط�به�توسعه�و�عمران�شهری�و�روستایی�	

ــژه�در�ســال�های�پــس�از�انقــالب�اســالمی،� در�طــول�چنــد�دهــه�گذشــته،�به�وی
ــی�و� ــزون�فراغت ــای�روزاف ــش�نیاز�ه ــینی�و�افزای ــریع�شهرنش ــعه�س ــع�توس به�تب



197

گردشگری شهری

گردشــگری،�برخــی�اقدامــات�و�تجــارب�جدیــد�در�زمینــه�توســعه�گردشــگری�
ــا�را�در� ــوان�آنه ــه�می�ت ــه�اســت�ک ــژه�وگردشــگری�شــهری�صــورت�گرفت به�وی

ــرد� ــد�گــروه�مختلــف�دســته�بندی�ک چن

اقدامات�و�تجارب�جدید�در�توسعه�گردشگری�شهری�در�کشور
• �ایجاد�و�توسعه�پارک�های�چندمنظوره؛�	
• �ایجاد�مجموعه�های�فرهنگی�-�ورزشی�و�فرهنگسراها؛�	
• �ایجاد�انواع�موزه�های�موضوعی�)طبیعی،�تاریخی،�هنری���(؛�	
• �تبدیل�بناهای�باارزش�قدیمی�به�مراکز�فرهنگی�و�تفریحی؛	
• �ایجاد�و�ساماندهی�مسیرهای�پیاده�و�راسته�های�تفریحی؛	
• �بهسازی�و�نوسازی�محوطه�ها�و�بافت�های�تاریخی�و�فرهنگی؛�	
• �ساماندهی�و�طراحی�دره�ها�و�سواحل�دریاها�و�رودخانه�ها�	

�محدودیت�ها�و�موانع�توسعه�گردشگری�شهری�در�ایران�
ــگری�در� ــعه�گردش ــت�توس ــزی�و�مدیری ــف�برنامه�ری ــر�وظای ــال�حاض در�ح
ــا�و� ــه�عهــده�نهاده ــی،�ب ــی�و�بین�الملل ــی،�مل کشــور،��در�ســطوح�مختلــف�محل
مؤسســات�مختلفــی�قــرار�دارد�کــه�دارای�ساختاربخشــی�هســتند�و�از�ایــن�نظــر�
اقدامــات�آنهــا�فاقــد�هماهنگــی�و�همــکاری�اســت��بــه�علــت�نبــود�یــک�رویکرد�
جامــع�و�مدیریــت�یکپارچــه�در�سیاســت�های�کالن�توســعه�گردشــگری�کشــور،��
ــزی� ــگاه�گردشــگری�شــهری�در�نظــام�برنامه�ری ــوز�جای ــوان�گفــت�کــه�هن می�ت
ــن�نشــده�اســت��به�طــور� ــف�و�تبیی توســعه�و�عمــران�شــهری،�به�درســتی�تعری
کلــی�مشــکالت�بنیــادی�در�توســعه�گردشــگری�شــهری�به�صــورت�زیــر�اســت:

• ــی،�	 ــود�یــک�رویکــرد�جامــع�و�هماهنــگ�در�توســعه�گردشــگری،�محل �نب
ــی؛� ملــی�و�جهان

• �ناهماهنگــی�میــان�نهاد�هــای�شــهری،�زیســت�محیطی،�ایرانگــردی،�میــراث�	
فرهنگــی�و����؛�

• �نقش�ضعیف�دولت�و�شهرداری�ها�در�توسعه�گردشگری�همگانی؛�	
• �نقــش�ضعیــف�برنامه�ریــزی�شــهری�و�منطقــه�ای�در�تأمیــن�زیرســاخت�ها�	
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و�تســهیالت�گردشــگری؛�
• توســعه�	 اجرایــی� تشــکیالت� و� قوانیــن� در� ناهماهنگــی� و� نارســایی� �

گردشــگری؛
• ــگری�	 ــعه�گردش ــی�در�توس ــارکت�بخــش�خصوصــی�و�مردم ــف�مش �ضع

ــی؛� ــی�و�محل داخل
• �ضعف�آموزش،�تبلیغ�و�اطالع�رسانی�در�زمینه�گردشگری�شهری��	

ــگان� ــاد�پای ــتلزم�ایج ــهری�مس ــگری�ش ــعه�گردش ــی�توس ــارت�جهان ــق�تج طب
ــت�در�ســطوح�مختلــف�و�ایجــاد�هماهنگــی�و�همــکاری� ــزی�و�مدیری برنامه�ری
ــع�در� ــن�موان ــن�نظــر�مهم�تری ــا�و�نهاد�هــای�مختلــف�اســت��از�ای ــان�بخش�ه می
زمینــه�توســعه�و�مدیریــت�گردشــگری�شــهری�در�ایــران�بــه�قــرار�زیــر�اســت:

• ضعف�طرح�های�کالن�آمایش�سرزمین�در�زمینه�گردشگری؛�	
• ضعف�طرح�های�توسعه�شهری�در�زمینه�گردشگری�محلی؛�	
• جدایی�برنامه�ریزی�شهری�از�برنامه�های�ایرانگردی�و�جهانگردی؛�	
• نارسایی�مقررات��محیط�زیست�در�زمینه�توسعه�گردشگری�شهری؛�	
• نارسایی�مقررات�میراث�فرهنگی�در�زمینه�توسعه�گردشگری�شهری؛�	
• کمبود�منابع�و�اعتبارات�مالی�در�زمینه�توسعه�گردشگری�شهری�	

راهبرد�های�اساسی�در�توسعه�گردشگری�شهری�در�ایران
ــن� ــر�گرفت ــعه�پایدار�گردشــگری�و�در�نظ ــم�و�اصــول�توس ــه�مفاهی ــه�ب ــا�توج ب
ــران،�اوالً� نیازهــا،�توان�هــا�و�محدودیت�هــای�توســعه�گردشــگری�شــهری�در�ای
الزم�اســت�کــه�موضــوع�ســاماندهی�گــذران�فراغــت�شــهروندان�و�برنامه�ریــزی�
ــران� ــزان�و�مدی ــتورکار�برنامه�ری ــدی�در�دس ــیع�و�ج ــی�وس ــرای�آن�به�صورت ب
ــق� ــی�مشــخص�در�راســتای�تحق ــًا�راهکار�هــای�اجرای ــرد���ثانی ــرار�گی شــهری�ق
ــن�و� ــادی�تعیی ــد�و�نه ــی�قانونمن ــعه�گردشــگری�شــهری�به�صورت ــداف�توس اه
مــورد�پیگیــری�قــرار�گیــرد��راهبرد�هــای�اساســی�در�ایــن�زمینــه�بــه�قــرار�زیــر�

اســت:
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الف-�بازنگری�و�اصالح�قوانین�گردشگری�با�تأکید�برگردشگری�شهری؛
ب-�تهیــه�طرح�هــای�راهبــردی�گردشــگری�در�مقیــاس�ملــی،�منطقــه�ای،�اســتانی�

شهری؛ و�
ــداف� ــه�اه ــا�توجــه�ب ــای�توســعه�شــهری�ب ــه�طرح�ه پ-�اصــالح�الگــوی�تهی

ــگری؛� گردش
ــی،��محیط�زیســت� ــازمان�میراث�فرهنگ ــف�س ــن�و�وظای ــری�در�قوانی ت-�بازنگ

و���؛�
ث-�بازنگری�در�وظایف�و�تشکیالت�مدیریت�شهری�در�زمینه�گردشگری؛�

ج�-�تدویــن�سیاســت�ها�و�راهکار�هــای�ایجــاد�هماهنگــی�میــان�نهاد�هــای�
ــگری؛ ــی�گردش بخش

�چ-�تأمین�منابع�و�اعتبارات�جدید�برای�توسعه�گردشگری�شهری؛�
ح-�گسترش�آموزش،�تبلیغ�و�ترویج�گردشگری�شهری�

اصالح�نقش�شهرداری�ها�در�توسعه�گردشگری�شهری
ــه�تحــوالت�جهانــی�در�وظایــف�شــهرداری�ها�و�رشــد�روزافــزون� ــا�توجــه�ب �ب
ــن� ــی�و�گردشــگری�در�شــهر�های�کشــور،�الزم�اســت�کــه�قوانی نیاز�هــای�فراغت
و�تشــکیالت�شــهرداری�ها�از�ایــن�نظــر�بازنگــری�و�اصــالح�شــود��محور�هــای�

اصلــی�ایــن�اصالحــات�بــه�قــرار�زیــر�اســت�

اصالح�نقش�شهرداری�ها�در�توسعه�گردشگری
• �اصالح�دیدگاه�شهرداری�ها�و�شهروندان�نسبت�به�گردشگری؛�	
• �تقویت�جایگاه�قانونی�و�مالی�شهرداری�ها�در�توسعه�گردشگری؛�	
• گسترش�آموزش،�ترویج�و��اطالع�رسانی�در�زمینه�فرهنگ�گردشگری؛	
• توسعه�تسهیالت�و�تجهیزات�گردشگری�شهری؛	
• �بهسازی�سیمای�عمومی�شهر�و�فضاهای�جمعی؛	
• �بهبود�بهداشت�و�نظافت�عمومی�شهر�	

یکــی�از�راه�هــای�تقویــت�خودکفایــی�شــهرداری�ها�و�تأمیــن�منابــع�مالــی�بــرای�
ــا،�شــرکت�مســتقیم�و�غیرمســتقیم�در��فعالیت�هــای�گردشــگری�اســت�کــه� آنه
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عــالوه�بــر�تأمیــن�اهــداف�و�وظایــف�اجتماعــی�و�فرهنگــی�شــهرداری�ها،�منبــع�
بســیار�مناســبی�بــرای�کســب�درآمــد�و�رونــق�اقتصادی�شــهر�محســوب��می�شــود��

محور�های�اصلی�فعالیت�در�این�زمینه�به�قرار�زیر�است:
• سرمایه�گذاری�مستقیم�در�ارائه�خدمات�گردشگری؛�	
• همکاری�با�بخش�خصوصی�در�ارائه�خدمات�گردشگری؛��	
• �تأسیس�انواع�مراکز�تفریحی�و�گردشگری؛�	
• �برپایی�انواع�نمایشگاه�ها،�جشنواره�ها،�همایش؛�	
• ــتی�	 ــز�صنایع�دس ــی،�مراک ــای�موضوع ــکاره،�موزه�ه ــای�م ــاد�بازار�ه �ایج

و���؛�
• �ایجاد�فضا�های�ورزشی�جمعی�و�برگزاری�مسابقات�ورزشی�	

�تقویت�نقش�شوراها�در�توسعه�گردشگری
ــی� ــام�وظایف ــتا�انج ــهر�و�روس ــالمی�ش ــورا�های�اس ــکیالت�ش ــون�تش �در�قان
پیش�بینــی�شــده�اســت�کــه�بخشــی�از�آنهــا�بــه�بهبــود�رفــاه�اجتماعــی،�ســالمت�
روانــی�شــهروندان�و�ازجملــه�بهبــود�گــذران�فراغــت�و�تفریــح�مربوط��می�شــود�
امــا�بــه�دلیــل�جدید�بــودن�فعالیــت�شــورایی�و�عدم�پیشــینه�کافــی�در�ایــن�زمینه،�
ایــن�شــوراها�در�راســتای�انجــام�وظایــف�خــود�بــا�موانــع�و�مشــکالت�زیــادی�
ــکالت� ــی،�مش ــای�قانون ــه�تنگنا�ه ــوان�ب ــه��می�ت ــه�ازجمل ــتند�ک ــه�رو�هس روب
ــی�از� ــرد��یک ــاره�ک ــی�اش ــازمانی�و�مال ــای�س ــی�و�کمبود�ه ــی�و�اجتماع فرهنگ
محور�هــای�اصــالح�و�تکمیــل�شــورا�های�اســالمی�شــهرها،�تقویــت�نقــش�آنهــا�
در�زمینــه�توســعه�و�مدیریــت�گردشــگری�شــهری�اســت��ازجملــه��می�تــوان�بــه�

ــرد:� ــر�اشــاره�ک ــای�زی رهنمود�ه
• تشکیل�شورا�های�فرعی�و�محل�های�در�شهر�های�بزرگ؛�	
• تشکیل�کمیته��های�مشورتی�در�مجاورت�شورای�شهر؛	
• نظرخواهی�از�مردم�در�برنامه�ریزی�توسعه�و�عمران�شهر؛�	
• جلب�مشارکت�تشکل�های�حرفه�ای�و�مردمی�در�اداره�شهر�	
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زمینه�های�مشارکت�در�توسعه�گردشگری�شهری�

بخش�دولتی:�همکاری�نهادهای�شهرسازی،��محیط�زیست،�ایرانگردی�و�جهانگردی،�میراث�
فرهنگی،�تربیت�بدنی،�فرهنگ�و�ارشاد�����

بخش�عمومی:�تقویت�و�فعال�کردن�نقش�شهرداری�ها�و�شوراهای�شهر�در�زمینه�گذران�فراغت�و�
توسعه�گردشگری�شهری�

�بخش�خصوصی:�هدایت،�تشویق�و�تسهیل�فعالیت�مؤسسات�خصوصی�در�زمینه�ایجاد�و��
بهره�برداری�از�منابع�و�تسهیالت�گردشگری�شهری�

بخش�مردمی:�تقویت�و�جلب�همکاری�تشکل�های�صنفی�و�مردمی�)مثل�مشاوران�شهرسازی،�
طرفداران��محیط�زیست،�انجمن�های�فرهنگی�و�هنری،�گروه�های�ورزشی�و���(�در�زمینه�توسعه�و�

بهبود��فعالیت�های�گردشگری�شهری�

�راهکار�های�جلب�مشارکت�در�توسعه�گردشگری�شهری�
فعالیــت�گردشــگری�در�ماهیــت�خــود�یک�»محصــول�اجتماعی-�فرهنگی«�اســت�
ــدگان� ــدگان�و�عرضه�کنن ــدون�همــکاری�و�مشــارکت�تقاضاکنن ــق�آن�ب ــه�تحق ک
ــه� ــن�زمین ــر�در�ای ــی�مؤث ــل�اصل ــت��عوام ــن�نیس ــگری�ممک ــات�گردش خدم
عبــارت�اســت�از:�بخــش�دولتــی،�بخــش�عمومــی�)مدیریــت�شــهری(،�بخــش�
ــی(،��و�بخــش�مردمــی�)تشــکل�های� خصوصــی�)مؤسســات�اقتصــادی�و�خدمات

غیردولتــی�و�حرفــه�ای(��
ــارت�اســت�از:�مشــارکت�اجتماعــی،�مشــارکت� ــز�عب ــای�مشــارکت�نی عرصه�ه

اقتصــادی،�مشــارکت�اجرایــی�و�مشــارکت�فرهنگــی�
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گردشگری شهری
موضوع های  با  جلد   20 بر  مشتمل  شهرداری ها(،  عمل  )راهنمای  سبز1400  کتاب 
مختلف است که در سال یک هزار و چهارصِد هجری شمسی منتشر شده است. در 
این جلد موضوع “گردشگری شهری” مورد بحث قرارگرفته است. محتوای این کتاب 
مشتمل بر مواردی همچون؛ مفاهیم و رویکردهای گردشگری، اثرات زیست محیطی، 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گردشگری در توسعه شهرها، رفاه شهروندان و ارتقا 
کیفیت محیط شهری می باشد. همچنین روش های برنامه ریزی و مدیریت گردشگری 
شهری و ضرورت آن برای توسعه کیفی شهرها با ذکر مثال های بارز در ایران و جهان 

از دیگر محورهای این کتاب است.
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