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یت به و سطه ماه شگریا یده گرد عام پیچ طور   و به 

و  ارائه تعریف همه پسند به طور خاص گردشگری روستایی

  از این نوع گردشگری دشوار است. به همین دلیل یکسان

شگران  عاریف پژوه یادیت ستایی  ز شگری رو ئه از گرد ارا

آنان واژه های بسیاری برای تعریف این نوع  داده اند.

ی مزرعه ای، گردشگری کشاورزی، گردشگری همچون گردشگر

سم و حتی ند. اکوتوری برده ا کار  به  سبز  شگری  در  گرد

یت  ستایی را  فعال شگری رو توان گرد می  لی  هوم ک یک مف

حوزه  یک  یا در  ست و  ستا  دان حیط رو شگری در م گرد

کاربردی وسیع تر آن را فعالیت های گردشگری در حوزه 

د وابسته به غیر شهری که فعالیت انسانی در آن اقتصا

زمین است تعریف نمود، اما ذکر این نکته ضروری است 

عاریف  به ت نا  خواهیم ب ستایی را ب شگری رو گر گرد که ا

ستا  شگری درون رو یت های گرد مامی فعال به ت ها  فوق تن

خواهیم  ناتوان  عاد آن  مامی اب نیم از درک ت صه ک خال

ستا و  حیط رو گرفتن م ظر  با در ن نا  ین مب بر ا بود. 

ش گردشگری روستایی را می توان اینگونه تعریف پیرامون

 کرد:

نه » ها و گو یت  ست از فعال بارت ا ستایی ع شگری رو گرد

ستایی و  لف رو های مخت حیط  شگری در م لف گرد های مخت

پیرامووون آنهووا کووه در بردارنووده  ارزث هووا و آثووار 

ستا  ست رو حیط زی برای م فاوتی  سانی)مت عی/ ان می  (طبی
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وان گردشگری روستایی را در بر این اساس می ت «باشد.

چون  شگری  های گرد یت  لف فعال های مخت نه  نده زمی برگیر

ها و  ها، ورزث  شنواره  یدادها، ج ها، رو سکونتگاه 

می  شکل  ستا  حیط رو که در م ست  ناگون دان حات گو تفری

 گیرند. 

 

گردشووگرر روسووتایي یزووي از بخشووهار مهووم فعالیتهووار 

اقتصادر از اقتصادر محسوب مي گردد. این فعالیت مهم 

ضي  ته است. بع قرار گرف جه  مورد تو في  یدگاههار مختل د

به عنوان بخشي از بازار گردشگرر مي شناسند و  آن را

سیاستي برار توسعه روستایي قلمداد  عده ار نیز آن را

مي كنند. سؤال این است كه گردشگرر روستایي چه نقش و 

یدار  ستایي پا سعه رو ستایي و تو سعه رو ثرر در تو ا

مه دار سیارر از برنا ستم ب قرن بی یاني  هه پا د؟ در د

ووو اقتصووادر در كشووورهار اروپووایي  ریووزان اجتموواعي

شگرر را شن  گرد سیار رو ندازر ب شم ا با چ مئن  شي مط رو

في  ها معر ترین آن بویژه محروم ستاها  سعه رو برار تو

 كرده اند. 

مطالعووات انجووام شووده در كشووورهار فرانسووه، اتووریش، 

ستان، ایرلئسو مي یس، انگل شان  پن ن ند و ژا ند، تایل

سرعت در اقتصاد روستایي ه دهد كه گردشگرر روستایي ب

رشد كرده و مزمل فعالیتهار كشاورزر شده است. ماهیت 

سازر  نوع  مد، مت شتغال و درآ جاد ا شگرر ای صنعت گرد

لي  نابع مح ستفاده از م ماعي و ا شاركت اجت صاد، م اقت

دگي و توسعه است. از آنجا كه بخش اعظم مشزالت عقب مان

گردد، نیافتگي روستایي نیز به فقدان این صنعت برمي 

ل و مشزالت فوق مي تواند گردشگرر روستایي با حل مسائ

 به توسعه روستایي كمك نماید.
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 پیشینه گردشگری روستایی

گردشگری روستایی یا به عبارت روشن تر فعالیت های 

ه و گردشگری و فراغتی در مناطق روستایی در قرون یازد

دوازدهم میالدی در بریتانیا رایج شد. در این زمان 

اشراف زادگان مناطق وسیعی از روستاها را برای شکار 

اختصاص داده بودند و مردم عادی حق شرکت در این 

 فعالیتها را نداشتند.

 0179)مثال جنگل جدید در جنوب انگلستان در سال  

شده میالدی توسط ویلیام اول به همین منظور ایجاد 

 بود.( 

به دنبال آن، از اوایل قرن هفدهم باز هم اشراف 

ساله  4یا  3زادگان به ویژه در انگلستان، در تورهای 

فنون مملکت داری که  اروپا به قصد تحصیل یا یادگیری

در کشورهای سوئیس، اتریش، هلند و آلمان برگزار می 

 شد، شرکت می کردند.

 -الیت تفریحیفعگردشگری روستایی به عنوان یک اما 

در انگلستان و اروپا  دوم قرن هجدهمدر نیمه اجتماعی 

، سفرهای تفریحی در اروپا 08اواخر قرن  ظاهر شد. 

رایج گردید و با سفرهای تجاری، مذهبی و سفرهای 

ویزگی قابل توجه این  اشراف زادگان متفاوت بود. 

سفرها حضور چشمگیر قشر  متوسط جامعه بود که به قصد 

از طبیعت و چشم اندازهای طبیعی سفر می  بازدید

در میان انواع مختلف گردشگری، رشد و توسعه  کردند.

گردشگری روستایی به دلیل فعالیت وسیع اجتماعی مورد 

توجه افراد زیادی قرار گرفت که به سه عنصر 

پیشرفتهای تکنولوژیکی،  اوقات فراغت و درآمد وابسته 

ت های مورد عالقه یلتا قرن بیستم، هنوز فعا بود. 

 نیافته بودچندان  گردشگران در مناطق روستایی گسترث
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در قرن بیستم نه تنها نیازهای گردشگری روستایی  ولی

هم  رشد سریعی پیدا کرد، بلکه محدوده فعالیت های آن

 شد.  متنوع

در اواخر قرن نوزدهم  توماس کوک اولین تور تفریحی 

سفرهای اقشار  اروپا را برگزار کرد و به دنبال آن

مختلف جامعه عمومیت پیدا کرد. تور توماس کوک نقطه 

عطفی در توسعه گردشگری روستایی بود و تا امروز که 

خواسته و سلیقه گردشگران روستایی و نوع محصول قابل 

ارائه روستاها تغییر یافته، به رشد و بالندگی خود 

 ادامه می دهد.

 

 یعوامل موثر در توسعه گردشگری روستای

در خصوص علل و عوامل توسعه گردشگری روستایی 

نها آفاکتورهای زیادی دخیل بوده اند که به مهم ترین 

 اشاره می شود:

اختراع ماشین بخار  -گسترث حمل و نقل و ارتباطات -0

مانند به دنبال آن وسائط نقلیه پیشرفته و 

و به  غول پیکر، هواپیماهای قطارهای سریع السیر

سی به مناطق روستایی را آسان ویژه اتومبیل دستر

 نمود.

این  -افزایش درآمد مردم و ارتقای فرصت های شغلی -2

امر باعث شد مردم بتوانند با استفاده از درآمد 

و پس انداز خود تعطیالت آخر هفته و یا مرخصی های 

 خود را در مناطق روستایی سر کنند.

حرکت به سوی تعطیالت کوتاه مدت و تغییر زمان  -3

این عامل نیز  -اغت از لحاظ عملکردیاوقات فر

فرصتی فراهم کرد تا اقشار مختلف جامعه بتوانند 

آخر هفته ها را به روستاها یا ییالقات و مزارع 
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کشاورزان اختصاص دهند و به تفریح و گردث 

 بپردازند.

توسعه فعایتهای گردشگری در مناطق روستایی  -4

و  اجویانه، فعالیتهای تفریحیهمانند سفرهای ماجر

گردشگری، صنعت با توسعه و گسترث  – جز اینها

فعالیتهای گردشگری در مناطق روستایی نیز افزایش 

پیدا کرد و گردشگران توانستند با عالیق و سلیقه 

  به دنبال محصوالت خاص باشند. های متفاوت

گسترث شهر نشینی و فشارها و استرس های ناشی از  -5

داخلی که زندگی صنعتی افزایش تعداد گردشگران 

، به دنبال میل و رغبت به دیدن روستاها دارند

روستا و محیط آرام و ساکت آن محل  -داشته است

مناسبی برای فرار از زندگی پر هیاهوی شهری و 

الودگی های ناشی از آن بود. بنابراین تعداد 

زیادی از شهروندان ساکن در پایتخت های کالن 

رام آر محیطی ترجیح می دادند تا تعطیالت خود را د

 و به دور از هر گونه استرس و فشار به سر برند.

توسعه عامل بسیار مهمی در  -تعطیالت خانه دوم -6

این فاکتور موتور رشد  گردشگری روستایی شد.

گردشگری روستایی بود. ثروتمندان شهری و ساکنان 

آباء اجدادی روستاها که به شهرها مهاجرت کرده 

با احداث خانه دوم  بودند فرصتی پیدا کردند تا

در روستاها یا حومه تعطیالت را به دور از شهرها 

 باشند.

توسعه و گسترث تفرجگاه ها و مناطق ویژه گردشگری  -7

طی سال های اخیر تفرجگاه ها و –در کنار روستاها 

سایت هایی که پتانسیل باالیی برای گردشگری 

داشتند در روستاها احداث شده اند. به عنوان 
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تریش و سوئیس دهکده ها و روستاهای آلپ مثال در ا

به واسطه وجود برف فراوان محل احداث بزرگترین 

پیست های اسکی دنیا شدند و اسکی بازان از سراسر 

دنیا برای تمرین و انجام مسابقات بین المللی به 

 این روستاها می آمدند.

افزایش آگاهی های زیست محیطی و تمایل جهت ایجاد  -8

طی سالیان اخیر و با  -و طبیعت رابطه بین انسان

وارد شدن پدیده اکوتوریسم در ادبیات گردشگری از 

سازمان های بین المللی و تشکل های غیر  0971سال 

دولتی شعار حفظ و توسعه پایدار طبیعت و دوستی 

روستاها نیز به واسطه با طبیعت را مطرح کردند. 

داشتن سرمایه های عظیم طبیعی و اکوسیستم های 

در مورد توجه اکوتوریست ها قرار گرفتند. آنان نا

به منظور پایداری صنعت گردشگری در این روستاها 

به فعالیتهایی روی می آوردند که کمترین تاثیر 

منفی بر محیط زیست داشته باشد همانند پرنده 

نگری، کوهنوردی، عکاسی و مطالعه در طبیعت، 

 .تماشای حیوانات وحش در پارک های ملی و ...

 
 سیاست های توسعه گردشگری روستایی

دولت ها چه در سطح ملی، منطقه ای و چه محلی به 

عنوان سیاست گذار و متولی اصلی توسعه گردشگری 

اقدامات و عملکرد این دولتها در  روستایی هستند.

توسعه گردشگری روستایی امری تعیین کننده است. در 

ای مختلف واقع این دولتها هستند که با وضع سیاست ه

آینده گردشگری روستایی، نوع و سطح آن را مشخص می 

رویکردی کلی به بررسی سیاست های دولت در این کنند.  

گردشگری  توسعه سیاست گذاریحوزه نشان می دهد که 

روستایی به دلیل کمبود اطالعات با کیفیت و تجارب 
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اندک در برنامه های توسعه کشورها مرسوم نبوده و  

و اجرای  این سیاست ها برای موارد خاص  صرفا تدوین

در میان کشورهای اروپایی فنالند به خوبی  بوده است. 

است های توانسته گردشگری روستایی را در میان سی

و به عنوان معدود  توسعه روستایی انسجام داده

کشورهایی است که سیاست خاص گردشگری روستایی را 

گردشگری در  . تجربه این کشور از نقشتعقیب می کند

فرایند بازسازی روستایی به همراه ابعاد اقتصادی، 

طی سال های اخیر  زیست محیطی و فرهنگی آموزنده است.

اروپا شاهد توسعه و گسترث گردشگری روستایی به دلیل 

افت کشاورزی و عالقه کشاورزان به فعالیتهای گردشگری 

بوده و این حرکت کم کم به سایر کشورهای دنیا سرایت 

کرده است. به طوری که در حوزه آسیا و اقیانوسیه به 

ویژه کشورهای مالزی، اندونزی، تایلند، چین، در 

آفریقا سنگال، مراکش، آفریقای جنوبی، کنیا، 

تانزانیا، در آمریکای جنوبی و مرکزی کشور بلیز، 

مکزیک، برزیل، و ... به خوبی در سیاست گذاری ها به 

 ته اند.بحث گردشگری روستایی پرداخ

 

 

 
 راهی برای حفظ میراث طبیعی و فرهنگی گردشگری پایدار

امروزه بسیاری از کشورهای جهان توجه خود را نسبت به 

حفظ محیط زیست طبیعی و انسانی)فرهنگی( و تنوع 

فرهنگی موجود معطوف نمودند. این تالث ها در جهت آشتی 

دادن بین دو مقوله توسعه و حفاظت صورت گرفت و در 

یت منجر به تدوین اصول توسعه پایدار و پیشنهاد نها

شگری سبز، دگزینه های جدید برای گردشگری مانند: گر

 اکوتوریسم و گردشگری روستایی شد.
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هدف نهایی پروژه های بسیاری که بر اساس ایده 

گردشگری پایدار شکل گرفته اند، مقابله با تبعاتی 

د به طرح های توسعه گردشگری با خواست که بسیاری 

ارمغان آورده اند. چنانچه رابطه بین سه بخش صنعت 

می گردشگری، جامعه محلی و مکان گردشگری به شکل زیر 

 باشد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف گردشگری پایدار ایجاد نوعی تعادل بین هر سه قطب 

صنعت  سعه  ین تو پیش از ا که  حالی  ست، در  لث ا ین مث ا

بود. یت  جه اول اهم شگری در در مرو گرد ما ا هدف ا زه 

فرهنگ  )تنوع( گردشگری پایدار حفظ کیفیت و گوناگونی

ها و محیط زیست های مختلف، حفظ منابع ساکنین محلی، 

می  کالم  یک  ست. در  ندگی آنها سطح ز مد و  فزایش درآ ا

جات  ساختن احتیا برآورده  یدار،  سعه پا فت تو توان گ

حق  ندگان را از  که آی بدون آن ست  عه ا یک جام لی  فع

  یم.این منابع محروم نمائرخورداری از ب

که  یم  می دار گام بر یدار  شگری پا هت گرد مانی در ج ز

آثار مثبت آن تقویت شود و آثار منفی مانند تأثیرات 

گی سته فرهن کن  -ناخوا حداقل مم به  ست  حیط زی یب م تخر

توان از  می  ستایی را  شگری رو سم و گرد سد، اکوتوری بر

 محصوالت توسعه پایدار به حساب آورد. 

 

 رد های قابل بحث در توسعه گردشگری روستاییرویک

 یصنعت گردشگر

 مکان گردشگری
 جوامع محلی



11 

 

در رابطه با توسعه گردشگری روستایی و توسعه روستایی 

 سه رویکرد قابل طرح است. 

نوان  -0 به ع شگری  گرفتن گرد ظر  کرد اول، در ن روی

کرد   ین روی ست.  در ا ستایی ا سعه رو برد تو راه

افول کشاورزی و تخریب روز افزون روستاها عاملی 

رد جدید برای احیای مناطق روستایی شده تا راهب

مودن  نی ن یا غ مل و  های مک جام فعالیت یق ان از طر

سانی  یع و ان نابع طب به م جه  با تو نواحی  ین  ا

 ارائه شود.

برای  -2 ستی  نوان سیا به ع شگری  کرد دوم، گرد روی

بازسازی سکونت گاه های روستایی در نظر گرفته می 

املی شود. در این رویکرد از گردشگری به عنوان ع

می  یاد  شاورزی  به ک حد  بیش از  کای  بر ات در برا

ید را   صادی جد های اقت صت  شارکت در فر شود و م

ترغیب می کند. تجربه کشورهای اروپای شرقی نگاه 

نوان  به ع شگری  بوده و از گرد کرد  ین روی به ا

پس از  ستاها  حدوده رو سازی م باز  برای  بزاری  ا

 ده است.استفاده ش سنتی کشاورزی کاهش  فعالیتهای

رویکرد سوم، گردشگری روستایی ابزار توسعه  -3

پایدار و حفاظت از منابع طبیعی است.  در این 

رویکرد رشد گردشگری بدون اثرات مخرب بر محیط 

زیست مد نظر است. این رویکرد معقول ترین نوع 

توسعه برای مناطق روستایی است. در ایران هر 

رد پیروی گونه برنامه ریزی نیز باید از این رویک

جای گذاشته نماید قبل از اینکه اثرات مخرب بر 

 شود.

نکته دیگر این که توسعه روستاها باید همسو با حفظ 

محیط زیست روستا باشد و هدف از برنامه ریزی مدیریت 
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ی های گردشگری ایجاد توازن بین تقاضا و توانمند

 روستا است

 فعالیتهای گردشگری روستایی

هایی ستای چه فعالیت قع رو ند؟ در وا می رو شمار  به  ی 

شهری  های  ستایی و فعالیت شگری رو های گرد بین فعالیت

نمی توان مرزی مشخص نمود. اما به طورکلی فعالیتهای 

 به شرح زیر می باشند:  مشخصا   روستایی

)خانه  تعطیالت برای تمدد اعصاب در محیط روستا .0

 های دوم، سکوت و ارامش(

کاسی از طبیعت، )ع طبیعت و لذت بردن ازمطالعه  .2

 مطالعه پرندگان و رفتار آنها...(

حیوانات، گل و گیاهان کم ) تماشای مناظر طبیعی .3

 یاب و پرندگان(

ستائ .4 با رو ستد  یدات و  یانداد و  جارت تول )ت

 محصوالت بومی و محلی(

) ماهی گیری در رودخانه ها  ماهی گیریو  شکار .5

شکار  یا  ستاها و  جاور رو های م چه  یا دریا

 وحشی و پرندگان(حیوانات 

شاورزی .6 صوالت ک مایش مح بومین یدات  فروث تول  // 

 صنایع دستی و سوغاتی ها

عه .7 شگری در مزر های گرد یت  موزث فعال موزث  آ )آ

کاشوت، داشوت و برداشوت محصوول، آمووزث فنوون 

 دامداری، و ...(

سنتی .8 صادی  های اقت یت  شاورزی،  فعال ند ک همان

 باغداری، دامداری، ماهیگیری و ..

های .9 لی بازی  لی ،مح سوم مح گزاری  آداب و ر ) بر

 نمایش ها، آئین ها، بازی ها و رسومات سنتی(
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برپایی ) رقص، موسیقی و جشن های مختلف سنتی .01

رقص های محلی، کنسرت های موسیقی سنتی، برپایی 

 جشن ها و فستیوال های فرهنگی(

ستایی .00 ماری رو عه مع قدیمی و  مطال فت  ) با

ن ستایی، م ساکن رو بومی م ماری  قدیمی و مع ازل 

 تاریخی(

ستایی .02 های رو ستیوال  شت  ف شنواره بردا ) ج

یری،  گالب گ ند  غداری همان شاورزی و با صوالت ک مح

 فندق چینی، برداشت انگور، و ... (

لی .03 سنتی و مح غذاهای  یه  مایش  ته ختن و آز ) پ

انواع غذاهای محلی و بومی، نوشیدنی ها، نان 

 های محلی(

نزل  .04 یا م مپ و  عه، ک مت در مزر شاورزاقا  ک

 )خانه های روستایی و یا کلبه های مزرعه(

نوع  ساس  بر ا ها  یت  ین فعال که ا ست  کر ا به ذ الزم 

یاد  کم و ز ست  کن ا بوده و مم فاوت  ستاها مت کارکرد رو

بر اساس توانمندی های هر روستا این  ،شود. بنابراین

ثال در  نوان م به ع بود.  هد  یر خوا ها متغی فعالیت

ورزث اسکی و ارائه خدمات  روستاهای دامنه آلپ اروپا

شگری های گرد ترین فعالیت هم  شگران از م به گرد  مرتبط 

در روستاهای مالزی،  روستایی این دهکده هاست. بر عکس

مزارع و  خدمات در  ئه  شاورزی و ارا شگری ک شتر گرد بی

 باغات کشاورزان به گردشگران مرسوم است.

 

 روستایی بر مناطق  توسعه گردشگریاثرات 

له  فرض در مرح نین  ین چ ستایی ا شگری رو سعه گرد اول تو

می  ستاها  ید رو شاری عا نافع سر شگری م که گرد شود  می 

ند، نابراین ک سعه  ،ب هان تو بومی خوا ساکنان  ثر  اک

اما به مرور زمان و به  گردشگری در روستای خود هستند
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خصوص اگر یک برنامه ریزی منسجم، هماهنگ، یکپارچه با 

رت نپذیرد می تواند اثرات مشارکت فعال جوامع محلی صو

منفی زیادی بر جای گذارد که جبران آن به سختی امکان 

شامل  گردشگری روستاییپذیر است.  به طور کلی اثرات 

گی  طی و فرهن ست محی صادی، زی فی اقت بت و من ثرات مث ا

 که در زیر به آنها اشاره می شود: اجتماعی است

 

 گردشگری روستایی اقتصادی اثرات 

شگری ر مد گرد جاد درآ ید ای هم و جد بع م ستایی من و

ست.  ستایی ا مع رو به برای جوا ستایی  شگری رو از گرد

عنوان درآمد مکمل برای کشاورزانی یاد می شود که 

به دالیل مختلف فعالیتهای کشاورزی آنان کم شده و 

ستایی  ناطق رو شگری در م ست. گرد ته ا بین رف یا از 

و غیر بومی فرصت های شغلی زیادی برای ساکنان بومی 

فراهم می کند و به عنوان کاتالیزوری کارآمد برای 

بوواز سووازی و توسووعه اقتصووادی و اجتموواعی نووواحی 

شورهای  یر ک سالیان اخ طی  ست.  شده ا یاد  ستایی  رو

ماعی  صادی و اجت های اقت چالش  فع  برای ر پایی  ارو

سنتی  شاورزی  های ک کاهش فعالیت با  که  ستاهایی  رو

شگری ند، گرد بوده ا به رو  جه  رو کانون تو ها در  آن

گرفته است. عالوه بر اروپا در آمریکا نیز از  قرار

هه  صاد  0981د سوم اقت های مر کاهش فعالیت بال  به دن

به  شاورزی،  لداری و ک عدن، جنگ ند م ستایی همان رو

مدهای مالیاتی نظور فراهم کردن اشتغال محلی، درآم

و تنوع بخشی به اقتصاد روستایی، گردشگری به عنوان 

ار توسعه اقتصادی منطقه مورد نظر مد نظر بوده ابز

اثرات اقتصادی گردشگری در مناطق روستایی نیز  است.

که  ین  به ا سته  شد، ب بت با یا مث فی  ند من می توا

نه  شود و چگو می  سعه داده  شگری تو ظر گرد قت ن با د
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ترل  مدیریت و کن شگری را  یان گرد خوبی جر به  توان  ب

 نمود. 

 اثرات مثبت

شد (0 سعهر فظ  و ، تو بومی،  صنایعح یدات  و تول

 و .... سوغاتهنرهای دستی، 

جاد   (2 شاغلای مل و م عدد مک شاورزان مت  ،برای ک

لف، شار مخت برای اق مد  صادی و  درآ نابع اقت م

 مالیات بیشتر 

 جلب و توسعه سایر صنایع وابسته به گردشگری  (3

و کمک به تقویت  چند بعدی شدن اقتصاد روستایی (4

 ملی اقتصاد محلی، منطقه ای و

 امنیت اقتصادی روستاها  کمک به (5

اشتغال زنان، افراد بازنشسته و گروه هایی از  (6

جامعوه کوه از مهوارت شوغلی بواالیی برخووردار 

 نیستند.

 سود آوری اقتصادی برای بخش های مختلف جامعه (7

 حفظ الگوهای سنتی معیشت  (8

خارجی و (9 های  سرمایه  مدهای جذب  به  یارز درآ

 اقتصاد روستا 

بودن هیچ برنامه مدون و به صورت لجام  در صورتی که

شگری در  سعه گرد به تو قدام  شه ای ا سیخته و کلی گ

ثار اقتصادی نامطلوب به بار آمناطق روستایی شود، 

 خواهد آورد که در زیر اشاره می شود:

موجب افزایش قیمت زمین، مسکن کاالها و خدمات می  (0

شود. )از مهم ترین اثرات منفی اقتصادی گردشگری 

مین و  در مت ز یه قی بی رو فزایش  ستایی ا ناطق رو م

مسکن و بورس بازی زمین است که برای جوامع محلی 
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مشکالت زیادی فراهم می کند و قدرت خرید آنها را 

 کاهش می دهد(

خدمات  (2 ند  مومی مان خدمات ع نه  فزایش هزی عث ا با

 دارویی، جمع آوری زباله و... شود.

این صورت  به گردشگری )در وابستگی اقتصاد روستا (3

درآمد روستا به گردشگری وابستگی شدید پیدا می 

کند و اگر بر اثر یک بحران از تعداد گردشگران 

کاسته شود، اقتصاد روستا فلج می گردد و صدمات 

پذیر  بران نا می ج ستا وارد  صادی رو کره اقت به پی

 (گردد.

شاغل  (4 مهم می آورد نی جود  به و صلی  قت و ف وارد  -و

نان و نان، جوا پاره  کردن ز شاغل  نان در م نوجوا

 وقت و فصلی عدم ثبات شغلی به وجود می آورد.

 

 گردشگری روستایی زیست محیطی اثرات

چون  ستند،  سته ه مدیگر واب به ه ست  حیط زی شگری و م گرد

عی  حیط طبی ستر م سعه  ب ست و تو شگری ا های گرد به  جاذ

یز  شگری ن فی گرد هم من بت و  ثرات مث هم ا ند  می توا

ین، توسووعه و موودیریت گردشووگری ایجوواد کنوود بنووابرا

ستایی شد رو سازگار با حیط  با م که  صورتی  به آن  در  و 

عامل  ،سیب وارد نکند یا کم ترین اثرات داشته باشدآ

که  صورتی  ست.  در  یدار ا سعه پا می در تو شگری مه گرد

توسعه، مدیریت و کنترل شود  روستایی برنامه ریزی شده

 را به دنبال خواهد داشت:آثار مثبت زیست محیطی زیر 

فظ  -0 جب ح ستاها مو عت رو به طبی شگران  جه گرد تو

خود  سط  قه تو یک منط عی و اکولوژ نابع طبی م

 روستاییان می شود.
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نه  -2 ثل خا تاریخی م ضاهای  بادانی ف فظ و آ از ح

می  یت  ها حما شگاه  ها و گرد ستایی، باغ های رو

 کند.

و حساسیت نسبت  افزایش کیفیت محیط زیست روستا -3

عبه  ستا  -تطبی مردم رو ندگی  عت چون ز به طبی

نسبت به هر گونه تغییر  ،وابسته است بنابراین

سیت  شد حسا ها با نافع آن خالف م که م حولی  و ت

 نشان می دهند.

یان  -4 طی و حام ست محی های زی شکل  یری ت شکل گ

عت خش  طبی لت و ب قدامات دو ها و ا مه  که برنا

 .خصوصی را در حفظ محیط زیست کنترل می کنند

 آگاهی های زیست محیطی جامعه میزبانافزایش  -5

 

 

 اثرات منفی زیست محیطی گردشگری در مناطق روستایی

یزی،  مه ر خوبی برنا به  ستایی  شگری رو چه گرد چنان

بان  عه میز نافع جام نین م شود و همچ ترل ن مدیریت و کن

در طرح ها در نظر گرفته نشود آثار منفی زیر بر محیط 

 :زیست زیبای روستاها تحمیل می شود

)به دلیل گسترث سیستم های نادرست دفع  آلودگی آب (0

قا ماکن ا له ا ضالب و زبا سایر فا پذیرایی و  متی و 

دگی رودخانه ها، دریاچه ها و همچنین تسهیالت( آلو

ث بر ا نی  یر زمی های ز لودگی آب  های آ فوذ آب  ر ن

 آلوده

حد از  (2 بیش از  ستفاده  بال ا به دن هوا ) لودگی  آ

ها قل و موتور مل و ن سایل ح لودگی و قی( آ ی احترا

رفووت و آموود صوووتی)بر اثوور تووراکم خودروهووا، 

، دستگاه های ساخت و ساز و هلی کوپتر هواپیماها
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و ازدحام گردشگران به وجود می آید( آلودگی بصری 

 ها و تسهیالت گردشگری، عالئم) طراحی نامناسب هتل 

بردن  بین  کردن و از  سد  شت و  بزرگ و ز غاتی  تبلی

 ی روستایی( چشم انداز های طبیع

) به دلیل بهره برداری  فرسایش و کوبیدگی خاک   (3

هت  سه ج سنگ و ما خاک،  حد از  بیش از  ست و  نادر

 ساخت و سازها(

 و آلودگی ناشی از آن مشکالت دفع و تجمع زباله  (4

تشدید فشار بر منابع و امکانات محلی که منجر به  (5

 آلودگی و نابودی آنها می شود.

بووین رفووتن زیسووتگاه از شووناختی و  ماخووتالل بووو (6

های  جاد بنا با ای نادر  های  ستم  جانوران و اکوسی

 و غیر استاندارد جدید

، مخاطرات محیطی و مشکالت کاربری تخریب محیط زیست (7

 زمین و اراضی

 و ... تخریب سایت های طبیعی و فرهنگی (8

 

 اجتماعی گردشگری بر مناطق روستایی -فرهنگی اثرات

.هم مشکالتی برای جامعه ها و تواند هم فایده گردشگری می

ورد. اگرچووه  محلووی و الگوهووای فرهنگووی آن بووه بووار آ

فرهنگوی دشووارتر از  –اندازه گیوری اثورات اجتمواعی

طی  صادی و محی ثرات اقت یری ا ندازه گ شگریا ست،  گرد ا

ظات و  شگری مالح سعه گرد نه تو جایی در زمی هر  لی در  و

ند جود دار هم و ثار می .عواملی م ین آ ند در  ا توان

طقی که هنوز جوامع و اقتصادهای شدیدا سنتی دارند منا

نابع  کی از م ها ی شگری تن شند. گرد ناک با صوص خطر به خ

تغیر وتحول در جامعه است. چنانچه از نظر اجتماعی به 

س حوی م مهئن خوب برنا سعه داده  والنه  ریزی، اداره و تو
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 –تواند دامنه متنوعی از فایده هوای اجتمواعی شود، می

 راه آورد. این فایده ها عبارتند از:فرهنگی به هم

 

قبل از این  -افزایش نقش زنان در جوامع سنتی (0

ماعی  های اجت عه و فعالیت ضوری در جام نان ح ز

نداشتند. اما گردشگری فرصت ایجاد می کند تا 

ایوون زنووان در چووارچوب هنجارهووا و ارزث هووای 

نوان  به ع شند.  شته با گی دا ضور پررن عه ح جام

ثال های ؛م صنایع  در فعالیت ید  به تول بوط  مر

دستی، ارائه خدمات به گردشگران در رستورانها 

سنتی،  لی و  غذاهای مح یه  قامتی، ته کز ا و مرا

می  ها و ...  ئین  سم و آ ها، مرا شن  گزاری ج بر

 توانند حضور فعال داشته باشند.

ستانی  (2 تاریخی و با ثار  گی، آ یراث فرهن فظ م ح

شمند ها ارز موزه  سعه  ستای -و تو شگری رو ی گرد

فرصتی فراهم می کند تا ارزشهای آثار تاریخی 

و باسوتانی  میوراث روسوتایی بوه گردشوگران و 

روستائیان ارائه شود و آنان بیشتر به حفاظت 

عالوه به  ند.  ها بپرداز یراث گرانب ین م  از ا

شی از ید  بخ هت بازد بت ورودی ج که با نه ای  هزی

گردشگران پرداخته می شود، از این آثار توسط 

ت و مرمت این آثار اختصاص می یابد و به حفاظ

بهتر می توان به تفسیر و معرفی آنها پرداخت. 

مردم محلی نیز با عالقه و ارق خاصی به حفاظت 

 از این گنجینه ها می پردازند.

بومی (3 نگ  ها و فره شته  به دا غرور  حس  فزایش   -ا

همان طور که گفته شد گردشگری باعث می شود تا 
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فرهنگی خود ببالند و  روستائیان به داشته های

 بیش از پیش احساس غرور و افتخار کنند.

نگ و  (4 یت، فره نه هو شتر در زمی گاهی بی جاد آ ای

 حرفه

شده،  (5 موث  سوم فرا ستی، آداب و ر صنایع د یای  اح

بازی های بومی، فولکلور، آئین های باستانی و 

  سایر الگوهای فرهنگی و معیشت

ماعی  (6 بط اجت فزایش روا گی ا بادالت فرهن بین و م

 گردشگران و جامعه میزبان

 کاهش مهاجرت روستائیان به شهر (7

 ایجاد فرصتهایی برای مبادله فرهنگی (8

 ارتقاء کیفیت منظر روستا (9

عی  (01 صنوعی و طبی ضاهای م سازی ف ساماندهی و نو

 و حفظ بافت بومی روستا

توسعه خدمات محلی مانند حمل و نقل عمومی،  (00

 آب آشامیدنی، بهداشت و ...

جتموواعی و سووطح زنوودگی ارتقووای رفوواه ا (02

 استاندارد روستائیان

ید  (03 نات جد نایی و امکا یر ب گذاری ز سرمایه 

 مانند اماکن تفریحی، ورزشی، فرهنگی و...

 

اجتماعی و مشوارکت  –اگر مالحظات فرهنگی  – اثرات منفی

شگری  سعه گرد های تو مه  لی در برنا مع مح نه جوا فعاال

خالف بر  شگری  سعه گرد شود و تو یده ن ستایی د صالح  رو م

شد ستایی با عه رو یر  ،جام نامطلوب ز ثار  عه آ در جام

 بروز خواهد نمود:

چاق (0 خدر و قا مواد م شا،  یت، فح جرم و جنا فزایش   ا

 انسان
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  بی رویه تراکم و افزایش جمعیت (2

 و خودباختگی فرهنگی تغییر الگوهای فرهنگ محلی (3

گی و   (4 سنتی و فرهن شهای  با ارز جدال  له و  مقاب

 ی تطابق با فرهنگ گردشگران ی براتغییر فرهنگ محل

های باستان (5 سایت  یب  یل  تخر به دل تاریخی  سی و  شنا

 استفاده بیش از حد 

 تقلید جوانان و نوجوانان از الگوهای گردشگران (6

 کاهش کیفیت صنایع دستی و هنرهای بومی (7

 تجاری شدن فرهنگ و تصادم و برخورد با گردشگران (8

 و ...

 
 تجربه فضای روستایی

جذابیت های مناطق روستایی و عشایری  بخش عمده ای از

برای گردشگران این است که فضای روستایی و فقدان 

توسعه شهری را احساس نمایند که درک این احساسات 

مطابق با جایی که در آن زندگی می کنند و تجربیات 

شخصی آنان، متفاوت است. موضوعی که تاکنون توانسته 

اجتماعی و ارزث  روستاها را حفظ کند، ساختارهای سنتی

و معیارهای است که در جوامع شهری کمتر دیده می شود. 

تردیدی نیست که جوامع روستایی خصوصیات متعددی دارند 

که باعث شده از جوامع شهری، سنتی تر باشند. هر چند 

که همه جوامع چه شهری و چه روستایی پویا و در حال 

را به تغیر و تحول هستند و همه جوامع روستایی آنچه 

عنوان ویژگی های سنتی بودن از آنها یاد می شود، از 

خود نشان نمی دهند. با این وجود ممکن است ساختارهای 

اجتماعی در روستا حاکی از تنوع ویژگیهایی چون 

اقتصاد روستا و فرهنگهای محلی و شیوه زندگی آنان 

باشد که تا اندازه ای کندتر، غیر عادی و کاملتر از 
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هستند.  بنابراین تجربه این نوع زندگی و جوامع شهری 

 موثر خواهد بود. آشنایی با آن برای توسعه گردشگری

 

 ویزگی ها و تفاوت مناطق شهری و روستایی

هر چند که دهکده جهانی در عصر حاضر بسیاری از تفاوت 

اما باز  ،های مناطق شهری و روستایی را کم کرده

شهرها فاقد آن  مناطق روستایی دارای خصایصی هستند که

 و این تفاوت هاست که گردشگر را به خود جذب می کند.

به طور کلی تفاوت مناطق شهری از روستایی در 

 فاکتورهای ذیل خالصه شده است:

ساختار سنتی فعالیت اقتصادی و معیشتی همچون  -0

کشاورزی، جنگلداری، باغداری، دامداری، ماهی 

 گیری و صید

کم جمعیت و منازل تراکم جمعیت )تراکم وسعت و  -2

مناطق روستایی هستند. البته  کوچک از ویژگی های

هر کشور تراکم جمعیت هر منطقه با منطقه دیگر و 

 (با کشور دیگر متفاوت است

 اجتماعی  –ساختارهای سنتی  -3

وجود الگوهای فرهنگی قدیمی، فولکلور، آئین و  -4

های محلی، لباس محلی،  مراسمات بومی، بازی

 حلیغذاهای سنتی و م

 پویایی، تعاون، تحرک و علقه های فرهنگی مشترک -5

 وجود بافت معماری بومی و قدیمی -6

زاد، آب و هوای سالم و پاکیزه، سکوت و آفضای  -7

 آرامش

 روستا در عصر حاضر معنای افسانه ای خود را باز

یافته و به محلی تبدیل شده که زندگی طبیعی آرامتر، 

به  شهرها هو معنا دارتر است. این در حالی است ک

دلیل استرس و فشار ناشی از صنعتی شدن و زندگی پر 
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 و مشکالت روحی روانی بی اعتبار شده و هیاهوی شهری

نه تنها  ، بنابر این روستا مکانی سرسبز و با صفاست.

وسعه گردشگری روستایی کشاورزی و اقتصاد سنتی امکان ت

بلکه تنوع و اقتدار آن نیز این زمینه را  را فراهم 

مناطق دور افتاده که بر پایه  . یجاد می کندا

کشاورزی سنتی و محدود قرار دارند، نیاز بیشتری به 

تنوع اقتصادی داشته و برای گردشگران نیز جذابتر 

 خواهد بود. 

 

 

  اییاصول کلی برای گردشگری روست

تنوع و گسترث فعالیت های تفریحی در روستا  - تفریح

شد که بیانگر ویژگی ی بایها باید بر اساس فعالیت

، تاریخ و حیات وحش آن روستا، زیبایی ها، فرهنگ

 باشد. 

توسعه روستا باید محیط زیست را حفظ و اهداف  -توسعه

تفریحی را تقویت کند. مثال می تواند استفاده بهتری 

، تا مکمل در آمد های حاصل نمایداز مکانهای تاریخی 

ن های متروک از کشاورزی باشد و این مهم با احیای زمی

و ایجاد فرصت های جدید برای دسترسی به روستا حاصل 

 می شود. 

برنامه ریزی و مدیریت توسعه جدید گردشگری  -طرح ریزی

باید با منظره توازن داشته باشد و هر جا ممکن است 

 آنرا گسترث دهد. 

سرمایه گذاری در گردشگری روستایی   -اقتصاد روستایی 

و بایستی در مناطق وسیع  شدباید حامی اقتصاد آن با

ت صورت گیرد تا انبوهی جمعیت و خسارت ناشی کم جمعی

از فرسایش منابع طبیعی و استفاده بیش از حد از آنها 

 جلوگیری شود و موجب گسترث اقتصاد و فواید دیگر شود. 
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تبلیغ و اطالع رسانی در مورد گردشگری  -ازاریابیب

عمیق کند تا  باید فهم و درک مردم را نسبت به آن

استفاده بهینه از روستا منجر به درک و لذت بردن از 

 آنها شود. 

 

 مشارکت جوامع محلی در گردشگری روستایی

توسعه پایدار گردشگری  پیش نیازهاییکی از مهم ترین 

روستایی، مشارکت فعاالنه جوامع روستایی در کلیه 

به عبارت  فرایندهای توسعه گردشگری روستایی است.

همکاری و مشارکت جوامع محلی از طریق روث های  دیگر

مناسب شبکه ای ماهیت واقعی گردشگری روستایی را نشان 

در صورتی که مردم بومی و ساکنان یک روستا   می دهد.

از روند توسعه گردشگری سودی نبرند و یا احیانا در 

تصمیم گیری ها و فرایند توسعه مشارکت داده نشوند، و 

و ارزث های جامعه سازگار نباشد، در توسعه با افکار 

آن صورت شکست طرح حتمی است. مردم محلی باید ذی نفع 

گردشگری منطقه تحت کنترل خود باشند، و به عنوان یک 

رهبر فرایند توسعه را هدایت و کنترل کنند. تجربیات 

زیادی در دنیا وجود دارد که بدون مشارکت مردم محلی 

مشارکت مردم به موفقیت طرح ها شکست خورده و یا با 

یکی از موفق ترین طرح های  های چشمگیر رسیده است.

گردشگری روستایی که مشارکت جوامع محلی به خوبی دیده 

 سعه گردشگری روستایی نفع می برند،شده و مردم از تو

، نوسا تنگارا در اندونزی طرح گردشگری روستایی

محلی در شمال  گردشگری روستایی مبتنی بر جوامع

تایلند و گردشگری روستایی در سنگال است. در این 

روستاها مردم محلی به عنوان تصمیم گیرنده کلیه 

 فعالیتهای گردشگری روستایی ار تحت کنترل خود دارند.
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در مناطق  و درآمد زایی گردشگری عامل مهم اشتغالزایی

 روستایی

تجربه کشورهای موفق نشان داده که صنعت گردشگری یکی 

ترین عوامل اشتغالزایی و درآمد زایی در از مهم 

مناطق روستایی محسوب می گردد. ایجاد فرصت های شغلی 

جدید و مکمل برای اقشار مختلف جامعه یکی از عمده 

  ترین دالیل توسعه گردشگری روستایی بوده است.

  -تنوع فعالیتهای تفریحی و گردشگری در مناطق روستایی

باغداری، دامداری و  از جمله کشت و زرع در مزارع،

فراهم کردن اقامت  دامپروری، ماهی گیری در رودخانه،

فعالیتهای  برای گردشگران، ارائه خدمات پذیرایی،

فرهنگی) برگزاری جشن ها و آئین های سنتی، تهیه 

غذاهای محلی و ... ( تولید  و فروث صنایع دستی، 

)کوهنوردی،  تدارک برنامه های گشت و گذار در طبیعت

تنوع  منه نوردی، دوچرخه سواری، پیاده روی و ... (دا

 در برخیفرصت های شغلی را نیز به دنبال داشته است. 

و با رویکرد توسعه روستاها با برنامه ریزی منسجم 

فرصت های شغلی زیادی برای جوامع  گردشگری پایدار

  کرده است.محلی فراهم 

 در کل می توان گفت که گردشگری سه نوع مشاغل در

 نواحی روستایی می تواند ایجاد کند: 

شامل فرصت های شغلی هستند که به  -مشاغل مستقیم -0

طور مستقیم وابسته به فعالیتهای گردشگری هستند 

بخش واحدهای اقامتی، کلبه های  مشاغل همانند

روستایی، منازل کشاورزان،  رستورانها و مراکز 

 پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایی  و 

... 

های شغلی هستند که شامل فرصت  -مشاغل غیر مستقیم -2

متاثر از گردشگری به شیوه ثانویه ایجاد می شوند 



25 

 

 ،و فروشگاه ها همانند حمل و نقل، صنایع دستی

موزه  پمپ بنزین ها،فعالیتهای مزرعه ای و باغی، 

 و ...ها وگالری ها 

شامل شغل هایی است که ناشی از  -مشاغل القایی -3

درآمد ساکنان محلی از درآمدهای  هزینه کردن

به عنوان مثال کارمندی که در گردشگری خود است. 

بخش واحد های اقامتی فعالیت می کند بخشی از 

درآمد خود را هزینه مسکن، خرید کاالهای ضروری 

و .... می کنند و از  ،پوشاکمثل خورد و خوراک، 

درآمد و مشاغلی برای سایر کسبه ها این طریق 

 ی کنند.ایجاد م

نکته ای که باید در نظر گرفت این است که بر اساس 

نوع محصولی که ارائه می شود و همچنین نوع گردشگری 

که مورد انتظار است، میزان درآمد و نوع مشاغل تغییر 

می کند. به عنوان مثال روستایی که بازار هدف آن 

گردشگران فقیر با قدرت اقتصادی ضعیف هستند و اغلب 

یک نیکی به مسافرت می روند، فرصت های به صورت پ

اشتغال کمتر و درآمد زایی بسیار کمتری دارند نسبت 

دنبال فعالیتهایی با عالیق ویژه به به گردشگرانی که 

هستند. به طور نمونه اکوتوریسم در کاستاریکا به 

دالر آمریکا درآمد ایجاد می کند در  0111ازای هر نفر 

دالر می باشد.  411هر نفر  حالی که در فرانسه به ازای

یا اینکه درآمد حاصل از تماشای یک دسته فیل در کنیا 

دالر آمریکا ست. همین طور تخمین زده شده که  601111

درآمد حاصل از بازدید از هر هکتار پارک ملی در کنیا 

برابر بیشتر از درآمد حاصل از کشاورزی در زمینی  51

ورد درآمد زایی نکته دیگر در م به این مساحت است.

گردشگری روستایی این است که ضریب تکاثری اقتصادی 

گردشگری روستایی به مراتب از سایر گونه های گردشگری 
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بیشتر است چون بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز در 

این صنعت از طبیعت و پیرامون آن به دست می آید 

 بنابراین، به واردات از خارج نیازی نیست.

 

 و مالکیت زمین  ومخانه های د

به طور یقین یکی از عوامل مهم رونق گردشگری در 

نواحی روستایی، گسترث خانه های دوم در  مناطق خوث 

آب و هوا و حاشیه روستاها بوده است.  این خانه ها 

الن شهرها برای که اغلب توسط ثروتمندان ساکن در ک

لودگی شهر نشینی و به منظور تفریح فرار از شلوغی و آ

نقش مهمی در شکل شوند،  و گذران اوقات فراغت ایجاد می

 مردم هار مهاجرتروستاها دارند.  اجتماعی دهی ساختار

 برار روستاها به آنان موقت بازگشت و شهرها به روستایي

 در تعطیالت گذراندن و دوستان و اقوام با مالقات و فراغت

 اینزه یا و گرفته آنها تعلق به ارث طریق از كه هایي خانه

 گسترث در موثرر نقش اند، نموده اقدام ها آن ساخت به خود

 . اند داشته دوم خانه هار

تجربه و شواهد علمی نشان داده هر گاه روند احداث 

ها بی برنامه و لجام گسیخته پیش رود اثرات   این خانه

فرهنگی و زیست محیطی نامطلوبی  -اقتصادی، اجتماعی

ی آورند. یکی از مهم برای ساکنان محلی به وجود م

افزایش بی رویه قیمت زمین و مسکن و ، ترین این اثرات

 بورس بازی زمین است. 

ب و هوا به مراکز کالن آوقتی یک منطقه ییالقی خوث 

جمعیتی نزدیک و دسترسی مناسب داشته باشد، و اولین 

ساخت و ساز صورت گیرد، قیمت زمین به صورت تکاثری و 

د و مشکالت زیادی برای جوانان و غیر منطقی باال می رو

کند. یکی از این مشکالت عدم  ساکنان محلی ایجاد می

توانایی قدرت خرید جوانانی است که درصدد تشکیل 
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یکی از نمونه های عینی توسعه لجام خانواده هستند. 

گسیخته خانه های دوم را می توان در کالردشت استان 

ری و گسترث مازندران دید. در این منطقه رشد گردشگ

خانه های دوم اثرات نامطلوبی بر محیط زیست و قیمت 

زمین های منطقه داشته است. احداث خانه های دوم در 

ب و هوا چشم انداز زیبای آاین منطقه ییالقی و خوث 

طبیعت را دگرگون کرده و هر سازنده ای بنا بر سلیقه 

شخصی خود توازن طبیعت را با ساخت و ساز نامناسب با 

 و نقشط به هم زده است. طی مطالعه ای که در خصوص محی

 ناحیه اجتماعي اقتصادر، ساختار بر دوم هار خانه تأثیر

(  0386)حاجی لویی، سنایی و قدیری معصوم، كالردشت 

انجام شده منطقه کالردشت دگرگونی های اقتصادی و 

اجتماعی زیادی به خود دیده است.  در برخی روستاهای 

خانه های دوم به مساکن بومی خیلی  این ناحیه نسبت

بیشتر است.  به عنوان مثال در روستای عثمان کال نسبت 

درصد است. این در  90مالکین غیر بومی به مساکن بومی 

حالی است که در کشور انگلستان در ناحیه دریاچه ای 

بنابراین، داشتن یک برنامه  درصد است. 06این نسبت 

جلوگیری از بورس بازی  مدون و کنترل مالکیت زمین و

های زمین ضرورتی اجتناب ناپذیر در توسعه گردشگری 

 روستایی است.
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 فهرست منابع و مآخذ 

( گردشگری  0381جولیا  شارپلی، ریچارد. ) -0

فاطمه روستایی، ترجمه رحمت هللا منشی زاده و 

 نصیری. تهران: نشر منشی

یزی توسعه ( اصول برنامه ر 0383قادری، زاهد ) -2

پایدار گردشگری روستایی. تهران: انتشارات 

 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

مهدوی حاجیلویی، مسعود، قدیری معصوم، مجتبی و  -3

 دوم هار خانه تأثیر و نقش(  0387سنایی، مهدی. )
. مجله كالردشت ناحیه اجتماعي اقتصادر، ساختار بر

پائیز  65پژوهش های جغرافیای انسانی. شماره 

 تهران. 0387
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