
 

 

 

 
 های مناطق نمونه گردشگریها و چالشواکاوی و تبیین کاستی
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 27/03/1398تاریخ پذیرش:        22/02/1397تاریخ دریافت: 
 چکیده

 بهه کهارگیری و ترکیب با فعالیت این کهبه طوری ابزارهای دستیابی به توسعه مطرح است، یکی از  گردشگری به عنوان

غلهب کوهورها، بهه دارد. در ا زیادی فرهنگی و محیطیزیست اقتصادی، اجتماعی، خارجی، منافع و داخلی منابع همزمان

هایی برای ایجاد ای، مکانیابی به اهداف توسعههای گردشگری، برای دستبخوی به فعالیتبخوی و عینیتمنظور هویت

شود. مناطق نمونهه گردشهگری بهه عنهوان یکهی از رسانی به گردشگران، درنظر گرفته میتأسیسات گردشگری و خدمات

 بهه اتخهدم ارایهه منظهور به قانون توکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، 8اساس ماده بر  تأسیسات گردشگری،

خصوصهی و  بخهش های اشهتاال، توسه فرصهت وای و نهابرابری درممهد تعادل منطقهگردشگران و کاهش یا حذف عدم

ر نمونه گردشهگری کوهو های مناطقها و چالشنبال بررسی کاستیشوند. این پژوهش به دمی اداره و تأسیس غیردولتی

ی بوده که در قالب سنت کیفی از طریهق بررسهی اسهناد و مهدار  اتوسعه-است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی

مهورد بررسهی بهه صهورت نمونهه در دسهترس،  ام شده است. نمونههای اکتوافی و شیوه دلفی انجمعتبر و انجام مصاحبه

ها، از طریق اسناد و موری دادهاند. روش کار به این ترتیب بوده که پس از جمعنفر مورد پرسش قرار گرفته 63متوکل از 

ها با رویکردی تحلیلی مهورد بررسهی قهرار نظران، نتایج و یافتهها و پرسونامه مگاهان و صاحبمدار  و تکمیل مصاحبه

اشهته نمونه مورد بررسهی در میهان گذ های به دست ممده باگرفته است و سپس با استفاده از تکنیک دلفی، نتایج و گزاره

ی شد و پس از بحث و تبادل نظر، موخص شده است که مناطق نمونه گردشهگری کوهور بها مسهایل و موهکرت اجرایه

 سنجی، ناموخص بودن محدوده، نگرش مماری و کمی به منها، وسعت زیهاد، واگهذاریای در زمینه مطالعات امکانپیچیده

محیطی، موهکرت اعتبهاری، تسههیرتی و اراضی، تاییر کاربری اراضی، تبعات منفی تمرکز منابع مهالی، مسهایل زیسهت

 زیرساختی و موکرت نظارتی، مواجه هستند. 
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 مقدمه

در طول نیم قرن گذشته گردشگری به عنهوان فعهالیتی اقتصهادی و اجتمهاعی، رشهد و توسهعه 

گسهترش  حهال در و پیچیهده فعهالیتی (. گردشهگری1: 2009، 1شهارپلی)چومگیری داشهته است

بهه وضهیعت معیوهت،  دنبخوهی رونهق دارویی مؤثر بهراینوش( که 3: 2006، 3و التون 2ویور)است

گردشگری بها رشهد تعهداد (. 501: 2015، 4کاچنیواسکا)شودمی محسوب هااشتاال و فرهنگ کوور

 نیهز مینهده شهرای  در ایهن شود کهمی بینیپیش کرد منها همراه است وگردشگران و افزایش هزینه

ههای تهرین بخشسهال اخیهر، گردشهگری بهه یکهی از بزر  50ر د (.29: 2016، 5دویر)یابهد ادامه

تهرین مهم از یکهی ( و59: 2016، 7و ملکسهانیان 6ملتمن)اقتصادی در سطح جهان تبدیل شده اسهت

 بها جامعهه، رود. گردشگری در حل موکرت و نیازهایمی شمار به حاضر قرن اقتصادی هایمحرکه

 و محیطیزیسهت اقتصهادی، اجتماعی، خارجی؛ منافع و داخلی منابع زمانهم به کارگیری و ترکیب

با رشد بهی سهابقه گردشهگری در نهیم قهرن (. 159: 2006، 9و وال 8لیو)در پی دارد زیادی فرهنگی

های گوناگون فراهم شهده اسهت و از رهگهذر ایهن تعامهل، گذشته، فرصتی برای تعامل مردم فرهنگ

در (. 3: 1394قاسهمی و کریمهی، )ردیده استفرهنگی تسهیل گزمینه در  متقابل و گفتگوی میان

سازمان جهانی )نفر رسیده استمیلیون  322بیش از یک میلیارد و تعداد گردشگران به  2017سال 

میلیارد نفهر برسهد و  6/1به  2020شود این تعداد تا سال بینی میو پیش (لفا 2018، 10گردشگری

: 1389، زاده و احمهدمبادیفرج)تریلیون دالر در سراسر دنیا باشد 2گردش مالی ناشی از من بیش از 

و  گردشهگری بهه متعلهق جههان اقتصهاد نقهدینگی حجهم از درصهد 10 (. بر این اساس، حهدود31

 تأمین گردشگری درممدهای طریق از جهان مخارج کل از درصد 12 و است های مرتب  با منفعالیت

(. با توجه بهه ممارههای سهازمان جههانی جههانگردی در سهال 8: 1390خالدی و همکاران، )شودمی

گهام هسهتند؛ در چنان کوورهای توسعه یافته در این زمینه با فاصله نسهبتا  زیهادی پیش، هم2018

درصد متعلهق  65المللی، تریلیون دالری بخش گردشگری بین 340/1 ، از مجموع درممد2017سال 

 39 به کوورهای توسعه یافته صنعتی بوده است که در این بین، کوهورهای توسهعه یافتهه اروپهایی،

 (. گردشهگریب 2018سازمان جهانی گردشهگری، )اندهرا به خود اختصاص داداز درممد کل درصد 
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: 2013و همکهاران،  1راسرناسا)کوورهاست توسعه اقتصادی و اجتماعی هایسیاست از مهمی بخش

 مینهده، هایانتظارات و خواسهته برموردن برای الزم هایتأمین زیرساخت و گردشگری توسعه (؛929

یکپارچه نیاز دارد. به طور موابه، رسهیدن بهه رشهد  رویکردی دولتی، به سطوح و هابخش سراسر در

های عمهومی و خصوصهی، گذاری بخشهای طوالنی مدت و سرمایهاستراتژیپایدار در گردشگری به 

محصولی بهودن اقتصهاد کوهور و موهکرت بیکهاری (. در ایران، تک23: 2015، 2هاکستون)نیاز دارد

جوانان و ناسازگاری ساختارهای اقتصادی کنونی به ویژه در روستاها با ساختارهای مموزشی و دانهش 

ریزان بر درممدهای حاصل از سهایر منهابع بهه جهای اتکهای برنامه تأکیدهی و التحصیرن دانوگافارغ

بهه . سازدهای مختلف را ضروری میهای اقتصادی در زمینهمحض به صادرات نفت، گسترش قعالیت

 گردشهگری، گسهترش بهرای ملهی و ایمنطقه محلی، ریزانبرنامه و مدیران از همین دلیل بسیاری

 کهه درممهدزا پتانسهیل گردشگری به عنوان هایمکان به عبارتی نمایند و بهمیریزی و ترش برنامه

بهه  تواندمناطق می این در گذاریو سرمایه دارند جارافیایی مناطق توسعه در ایویژه جایگاه و نقش

دارنهد.  ویژه کمک نماید، نگاه میزبان جوامع جانبه همه توسعه و رشد جهت در کارممد ابزاری عنوان

 موجهب هسهتند، متنهوع گردشهگری و تفریحهی ههایمکان دارای که مناطقی گذاری درسرمایه لذا

 (.86: 1393زاده، نوری و تقی)شودمی اقتصادی هایفعالیت سایر با بین بخوی رواب  گسترش

ههایی بهرای ایجهاد تأسیسهات ای، مکانیابی به اههداف توسهعهدر اغلب کوورها، به منظور دست

گذاری بخش خصوصهی در شود و سرمایهرسانی به گردشگران، درنظر گرفته میخدماتگردشگری و 

باشهد. سهازمان میهراث فرهنگهی، ایجاد این تأسیسات، حلقه اصلی تداوم و پایهداری گردشهگری می

 نامه ایجاد، اصرح، تکمیل،صنایع دستی و گردشگری برای انواع تأسیسات گردشگری، بر اساس میین

و مخرین اصرحیه  1368گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر منها مصوب سال رخبندی و ندرجه

نمایهد. یکهی از تأسیسهاتی کهه ایهن ، به بخش خصوصی مجوز فعالیهت صهادر می1394در شهریور 

باشهد کهه بهر اسهاس کند، مناطق نمونه گردشگری میسازمان برای بخش خصوصی مجوز صادر می

نامهه اجرایهی و میین 1382یراث فرهنگی و گردشگری مصوب سهال قانون توکیل سازمان م 8ماده 

کوور  برای اولین بار در گردشگری 1384نحوه توکیل و اداره مناطق نمونه گردشگری مصوب سال 

 1168 (. این مناطق در سطح کوور توزیع شده و تعهداد منهها1386غنمی و همکاران، )مطرح گردید

 کیک استان ممده است. اطق نمونه کوور به تف، تعداد من1باشد. در جدول مورد می
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 (:  تعداد مناطق نمونه گردشگری مصوب کشور به تفکیک استان1جدول)

 تعداد  نام استان ردیف تعداد  نام استان ردیف

 83 فارس 17 46 مذربایجان شرقی 1

 17 قزوین 18 58 مذربایجان غربی 2

 12 قم 19 37 اردبیل 3

 41 کرمان 20 14 ایرم 4

 50 کرمانواه 21 94 اصفهان 5

 35 کردستان 22 17 البرز 6

 14 کهگیلویه و بویراحمد 23 12 بوشهر 7

 71 گیرن 24 30 تهران 8

 30 گلستان 25 15 چهارمحال و بختیاری 9

 35 لرستان 26 41 خوزستان 10

 122 مازندران 27 32 خراسان رضو ی 11

 30 مرکزی 28 10 خراسان جنوبی 12

 17 هرمزگان 29 24 خراسان شمالی 13

 28 همدان 30 22 زنجان 14

 42 یزد 31 32 سمنان 15

 1168 جمع کل  57 سیستان و بلوچستان 16

 1396منبع: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری،         

درصهد(  5/20)منطقهه 240منطقه نمونه گردشگری کوهور،  1168که از مجموع با توجه به این

بههرداری درصههد( بههه مرحلههه بهره 7/4)منطقههه 55گذاری و فعالیههت دارنههد و تنههها مجههوز سههرمایه

ش (، در ایهن پهژوهش تهر1395سازمان میراث فرهنگهی، صهنایع دسهتی و گردشهگری، )اندرسیده

های مناطق نمونه گردشگری کوور کهه ها و چالششود به این پرسش پاسخ داده شود که کاستیمی

 های منها شده است، کدامند؟ ی و رکود فعالیتموجب کند

 مبانی نظری

 بهرای هاموضهوع تهرینمهم از گردشهگری، ههایتوسهعه فعالیت بهرای مناسهب نواحی شناسایی

توانهد یکهی از (. مناطق نمونه گردشهگری می42، 1383 اصل، زادهفرج)است گردشگری ریزیبرنامه

قهانون توهکیل سهازمان میهراث  8گردشگری بر اساس مهاده مناطق نمونه . این نواحی مساعد، باشد

گذاری فرهنگی و گردشگری، به منظور فراهم کردن زمینه توسعه پایدار گردشگری با جذب سهرمایه

گذاری بخش خارجی برای ایجهاد تاسیسهات زیربنهایی و خهدماتی داخلی و توویق و حمایت سرمایه

با تاکید بر مناطق کمتهر توسهعه یافتهه توسه  های گردشگری گردشگری در مناطق مستعد و قطب

ههای شوند. در واقع، مناطق نمونه گردشگری، مناطقی هستند که در طرحبخش غیردولتی، ایجاد می
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باشند ای و جامع تصویب شده و دارای محدوده و مساحت معین میای، ناحیهتوسعه و عمران منطقه

ههایی کهه پتانسهیل هنگی، مذهبی، طبیعی و یا مکانهای تاریخی، فرکه در جوار و یا محدوده جاذبه

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دسهتی )شوندایجاد تاسیسات گردشگری را دارند، تاسیس و اداره می

 در ادبیات گردشگری کوور مطرح شدند. 1382( و برای اولین بار در سال 1382و گردشگری، 

گری را ایجاد و توسعه منهاطق نمونهه گردشه ترین اهداف و راهبردهای مورد نظر در زمینهعمده

 توان به شرح زیر مطرح نمود:می

های اشهتاال از طریهق درممد و ایجاد فرصت ای و نابرابریکاهش و یا حذف عدم تعادل منطقه -

 بخش گردشگری؛

ههای مهرتب  بها توسهعه اعمهال کنتهرل وریزی توسعه منسجم تدار  فرصت بهتر برای برنامه -

 زیست؛ظت پایدار محی منطقه و حفا

  افزایش تنوع محصوالت و بازار گردشگری؛ -

 ها؛ونقل و زیرساختانات دسترسی به خدمات حملکارممدتر کردن امک -

 گذاران بخش غیردولتی؛ فزایش موارکت مردم محلی در بخش گردشگری با کمک سرمایها -

 تر؛تر و گستردهعبانی از خدمات و تسهیرت ویژه متنوتوسعه متمرکز در پوتی -

 ک منطقه خاص؛فرهنگی در ی -محیطی و اجتماعیکنترل هرگونه مثار منفی زیست -

 کردن استفاده از امکانات و خدمات و جلوگیری از پراکنش تأسیسات گردشگری؛ هینهب -

 های گردشگری؛های زیرساختی برای عرصهجویی در هزینهصرفه -

 شگری.   در مناطق گردایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی  -

ای وجود به طور کلی دو رویکرد اصلی در ایجاد مناطق نمونه گردشگری براساس الگوهای توسعه

هایی که به دلیهل وجهود تعهداد زیهاد گردشهگران و . ایجاد مناطق نمونه گردشکری در بخش1دارد: 

ای مودن نیازهنهدف برمورده کمبود تأسیسات رفاهی، نیاز به امکانات خدماتی و زیربنایی داشته و با 

گذاران به مناطق دارای . هدایت سرمایه2شوند؛ گذاران ایجاد میگردشگران منطقه با هدایت سرمایه

 تهر توسهعه یافتهه، کهه ناشهناخته مانهده و بها ایجهاد امکانهات وجاذبه و پتانسیل به ویژه منهاطق کم

ای و منطقهه ان بیوتر، که به توسعهدر نتیجه جذب گردشگر تأسیسات، سعی درشناساندن مناطق و

شود. تصویب مناطق نمونه گردشهگری در کوهور توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه محلی منجر می

ث فرهنگهی، سهازمان میهرا)باشدبر اساس هر دو نوع رویکرد بوده، که به تناسب اسهتان متفهاوت می

 (.1395صنایع دستی و گردشگری، 

منهاطق بهه ایهن گونهه اسهت کهه، پهس از انتخهاب منهاطق نمونهه  گذاری در اینفرمیند سرمایه

گذار توسه  ادارات کهل اسهتانی، منهاطق نمونهه بهه گردشگری و برگزاری فراخهوان جهذب سهرمایه

گذاری استان( با صدور براساس بررسی و توخیص کمیته سرمایه)گذار توانمند و واجد شرای سرمایه

گذار فاقد اراضی مورد نیاز، از طریهق گردد. تملک زمین توس  سرمایهموافقتنامه تأسیس، واگذار می
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های شهری و روستایی و خهارج مراجع واگذاری اراضی ملی براساس قوانین موجود در داخل محدوده

پذیرد. اراضی خصوصی صورت میگذاران دارای ملک شخصی، در شود و برای سرمایهاز من انجام می

گذار منتخب اقدام به تهیه طرح مطالعاتی گردشهگری نمهوده کهه بها تصهویب در مرحله بعد سرمایه

ریزی و توسهعه اسهتان، اقهدام بهه ایجهاد های گردشگری، امور زیربنهایی و شهورای برنامههدرکارگروه

مایهد. سهازمان میهراث نتأسیسات گردشگری در محدوده تعیین شده بهر اسهاس طهرح مصهوب، می

های گردشهگری بها موهارکت فرهنگی، صهنایع دسهتی و گردشهگری کمهک بهه تهأمین زیرسهاخت

(. 1395 ریزی کوور،سازمان مدیریت و برنامه)گذاران تا ورودی مناطق نمونه را بر عهده داردسرمایه

در راسهتای های عامهل و حمایهت سهازمان، گذاران توس  بانکهمچنین اعطای تسهیرت به سرمایه

 گیرد.گذاران گردشگری بر اساس ضواب  موجود در دستور کار قرار میکمک به سرمایه

های بالقوه فراوان، در شهرای  فعلهی بها ها و توانمناطق نمونه گردشگری به رغم داشتن ظرفیت

سازمان میراث فرهنگی، صهنایع  ن عامل باعث شده است تاهایی مواجه بوده و همیموکرت و چالش

دستی و گردشگری به همراه شورای عالی شهرسازی و معمهاری، سهازمان حفاظهت محهی  زیسهت، 

ا بهه روزارت جهاد کواورزی، وزارت نیرو و وزارت کوور، طرح ساماندهی مناطق نمونهه گردشهگری 

صهادی و منطقه نمونه گردشگری که فاقد توجیههات فنهی، اقت 438اجرا درمورد. بر اساس این طرح، 

ع سهازمان میهراث فرهنگهی، صهنای)ند، برای حذف به هیئت دولت ارجهاع گردیهده استقانونی هست

 (.  1397دستی و گردشگری، 

 پیشینه پژوهش

های مرتب  با مناطق نمونه گردشگری اغلب در سطوح خهرد و حهداک ر یهک و پزوهش مطالعات

تهرین مطالعهاتی کهه مهمانهد. از جملهه بندی یا اثرات منها توجه نمودهاستان متمرکز بوده و به سطح

توان به مهوارد ذیهل اشهاره نمهود: تاکنون در زمینه مناطق نمونه گردشگری صورت گرفته است، می

ها قابلیت، اورامان تخت کردستان نمونه گردشگری نطقه( در پژوهوی در م1389)توکلی و همکاران

زدایی مورد سهنجش و حرومیتهای منطقه اورامان در زمینه ایجاد اشتاال و به تبع من مو توانمندی

ههای جارافیهایی و ظرفیهت دهد، با توجه بهه ویژگینوان میپژوهش منان تایج ن .دادندارزیابی قرار 

های بخش گردشگری در منطقه مبتنی زمان فعالیتحکایت از غلبه هم CPM تحمل منطقه، ارزیابی

( ضمن بررسی نقهش منهاطق 1390)همکاران. افتخاری و دارد ،گرا بودنای و منبعبر الگوی زنجیره

نمونه گردشگری در توسعه مناطق عوایری با تمرکز بر منطقهه نمونهه گردشهگری الونهد شهرسهتان 

اند، اگرچه منطقه نمونه گردشگری تأثیراتی م بت در منطقه داشته است، اما در همدان نتیجه گرفته

 عوایری نواحی در محیطیزیست و اجتماعی هایمسیب ریزی،برنامه بیوتر موارد به دلیل عدم وجود

ههای بنهدی قطببها ههدف رتبه( در پژوهوهی 1391)روستایی داشهته اسهت. نهوری و همکهاران و

منهاطق اند کهه ، نتیجه گرفتهبر اساس پتانسیل مناطق نمونه گردشگری گردشگری استان کرمانواه

ر سطح بسیار خهوب، منهاطق نمونه گردشگری تحت پوشش قطب کرمانواه نسبت به دیگر مناطق د
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نمونه قطب اورامانات در رتبهه دوم و در سهطح متوسه  و سهایر منهاطق در سهطوح بعهدی ارزیهابی 

یابی بهینه مناطق نمونه گردشگری ( در زمینه مکان1392)نتایج پژوهش مؤمنی و همکاران .اندشده

رباز، تیس و تنگه فنهوج سدهد که مناطق نمونه گردشگری درهاستان سیستان و بلوچستان نوان می

برای انتخاب به عنوان مناطق نمونه و تهیهه طهرح جهامع گردشهگری هسهتند. ها ترین گزینهمناسب

( در پژوهوی بهرای تهدوین برنامهه اسهتراتژیک توسهعه گردشهگری در 1392)نژاد و همکارانحاجی

-دوم برای برنامهه های اول ودر اولویت SO وWO ی هااستراتژیمناطق نمونه گردشگری روستایی، 

( بها 1394)الحسهینیاند. جرلهی و خادمشهناخته روستای هجیج شهرستان پهاوه، ریزی گردشگری

بندی مناطق نمونه گردشگری استان کرمان، ضمن معرفی مناطق نمونه دارای اولویت اسهتان، سطح

ین عامهل در اثرتهرزیرساخت اقامتی و فرهنگی را به عنوان مهؤثرترین عامهل و تهأمین سهوخت را کم

بنهدی منهاطق نمونهه اولویتپژوهوهی در زمینهه  در (1395)و همکاران، توالیی  بندی یافتند.سطح

و تحلیهل  (AHP)تحلیهل سلسهله مراتبهی ههای مهدلبها اسهتفاده از  شرق استان گیرنگردشگری 

و شههر نمونهه گردشهگری  طقهه نمونهه گردشهگری دیلمهانای به این نتیجه رسیدند کهه، منخوشه

سهجادیان و  .دارنهدریزی و توسعه گردشگری قرار جهت برنامهو دوم در رتبه اول به ترتیب  الهیجان

، گیهریتکنیک تأیید چندگانه مبتنهی بهر سیسهتم ر یژوهوی، با استفاده از ( در پ1396)همکاران

منطقه ییرقی شهمیرزاد و مهدی شهر سمنان و جنگل ابر و روستای ابر شهاهرود  نتیجه گرفتند که،

در ادبیهات گردشهگری  مناسهب مهی باشهند.به عنهوان نقهان نمونهه گردشهگری  سمنان، در استان

ه گردشگری مطرح نوهده اسهت و عمهدتا  تمرکهز بهر منهاطق و مقاصهد المللی بحث مناطق نمونبین

منهاطق محصهور »( در پژوهوهی بها عنهوان 2007)2و رانگهان 1داسگوپاتا. گردشگری ویژه بوده است

اند کهه اگهر چهه ایجهاد مراکهز انحصهاری ، بیان داشهته«3گردشگری: مناطق ویژه گردشگری در هند

گذاری و تضمین جریان مداوم مزیت های امنیت سرمایه گردشگری و مناطق ویژه گردشگری، دارای

درممد در تمهام طهول سهال هسهتند؛ امها اسهتفاده انحصهاری منهابع توسه  بخهش گردشهگری بهه 

فرهنگی -جایی مردم و مثار منفی اجتماعیهای درممدی گسترده، جابههای محیطی، نابرابریملودگی

اقتصادی گردشهگری، مهورد  مناطق مفهوم»ان ( در پژوهوی با عنو2018)4شود. سوبیروفمنجر می

گیرد که تسهیرت و خدمات گردشگری در ازبکستان بسیار محدود است و به ، نتیجه می«5ازبکستان

های بالقوه مقصدهای گردشگری ایهن کوهور و بهبهود شهرای  منظور توسعه و بهبود استفاده از توان

 برای گذران اوقات فراغت و گردشگری، الزم است مناطق مزاد گردشگری ایجاد شود. 

 روش پژوهش  
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ی است که در قالب سنت کیفی از طریق بررسهی اتوسعه-اضر به لحاظ هدف کاربردیپژوهش ح

های اکتوافی و شیوه دلفی انجام شهده اسهت. در واقهع، روش اسناد و مدار  معتبر و انجام مصاحبه

ها، از طریق تکمیل موری دادهبه این ترتیب که پس از جمع ؛استفاده شده در من از نوع ترکیبی است

های تحقیق مورد تحلیل قرار گرفت. در نظران، نتایج و یافتهها و پرسونامه مگاهان و صاحبمصاحبه

دی و این پژوهش جامعه مماری مورد مطالعه را دو گروه کارشناسان منهاطق نمونهه گردشهگری سهتا

ردشگری گذاران مناطق نمونه گاستانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سرمایه

 38ار و گهذسهرمایه 25مورد بررسی به صورت نمونه در دسترس، متوهکل از  اند. نمونهل دادهتوکی

بهر  کارشناس مناطق نمونه گردشگری مورد پرسش قرار گرفتند. در این پژوهش، تکنیهک دلفهی در

 دارنده چند مرحله به شرح زیر بوده است:

گذار و کارشهناس منهاطق نمونهه یهنفر سهرما 63بتدا شماره تماس و مدرس تلگرام ا -مرحله اول

 ها تهیه گردید.گردشگری در سازمان مرکزی و استان

هایی در مهورد پرسونامه(، پرسش)وجوی کتبیز افراد مورد مطالعه به وسیله پرسا -مرحله دوم

اسهناد  مسایل خاص مناطق نمونه مطرح شد. الزم به یادموری است که پرسونامه مقدماتی از طریق

مونهه نفهر از کارشناسهان خبهره منهاطق ن 8موجود و مصاحبه اکتوافی بهاز و عمیهق بها و گزارشات 

 گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تهیه گردید. 

دهندگان فرسهتاده شهد و منهها از رست تهیه شده، مجهددا بهرای پاسهخنتایج یا فه -مرحله سوم

 که به ذهنوان رسید، مطرح نمودند. ت دیگری راهای دیگران مطلع شدند و پیونهادادیدگاه

بندی گردید و برای پاسخگویان فرستاده شد. این عمهل موجهب شهد نتایج دسته -مرحله چهارم

ای بهازگو کننهد و از من هایوان بیوتر تعمق ورزند و من را به صهورت تهازهکه متخصصان در دیدگاه

های بندی دیهدگاهر این مرحله نیهز پهس از دسهتههایوان را با اک ریت تطبیق دهند. دطریق دیدگاه

ای برای پاسخگویان فرسهتاده گویه پنج گزینه 38های باز، پاسخگویان دوره سوم و استخراج پرسش

 شد و تمامی منها به پرسونامه جواب دادند. 

هایوهان( مجهددا  بهه یعنی تجدید نظر پاسهخگویان در دیدگاه)نتایج مرحله چهارم -مرحله پنجم

رم دست مید. در واقع، در این مرحلهه نتهایج دوره چههااطرعوان رسانده شد تا اتفاق نظر بیوتری به

 گویه مجددا  به اطرع منها رسید.  22بندی شد و بعد از تحلیل عاملی، در قالب جمع

 هابحث و یافته

منطقه نمونه به تصویب  7با تعداد  1384گردشگری که در دولت هوتم و در سال  نمونهمناطق 

 های اجرایی در گام نخست صرفا  برای همین تعداد مناطق مهدنظر بهود، از اواخهررسیده بود و برنامه

در دولت نهم، در سفرهای استانی با پیونهاد اداره کل استان و تصویب هیئت دولهت در  1385سال 

مختلف کوور با سرعت شروع به افزایش نمود. نکته قابل توجهه در تصهویب ایهن منهاطق  هایاستان

درنظر گرفتن الزامات اجرایی، موقعیت مناطق، عدم تطبیق منهها بها ضهواب  و قهوانین فرادسهت، عدم
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ظرفیت و توان فنی، اقتصادی و حقوقی و عدم وجود ضواب  شفاف برای انتخاب منها بوده است. ایهن 

ها ادامهه پیهدا در سفرهای سوم اعضای هیئت دولهت، در دولهت دههم در اسهتان 1389سال  روند تا

 1168های مختلف شناخته شده و به تعداد نمود، به طوری که به عنوان یک عامل رقابت بین استان

منطقهه خهارج از سهفر در دولهت  7، منطقهه نمونهه مصهوب، 1168منطقه در کوور رسید. از تعداد 

منطقه در دور  79منطقه در دور دوم سفر و  599طقه در دور اول سفر هیئت دولت، من 483هوتم، 

اند و پس از من روند تصهویب ایهن منهاطق سوم، به عنوان منطقه نمونه گردشگری به تصویب رسیده

 متوقف گردید.

ها، پاسهخگویان در خصهوص با استفاده از تکنیک دلفی طی پنج مرحله برای پاسهخ بهه پرسهش

 باشد، به اجماع رسیدند:های مناطق نمونه که به شرح زیر میها و چالشن کاستیتریمهم

 نمونه گردشگری  سنجی پیش از تصویب مناطقعه امکانعدم انجام مطال -

قت به ومنطقه نمونه( در سفرهای استانی دولت  1164)از منجا که اغلب مناطق نمونه گردشگری

ها با متیاز از سفر دولت، این مصوبهابه دست موردن حداک ر اند؛ به دلیل ضیق وقت و تصویب رسیده

ت موجهود عجله و بدون مطالعه انجام شده است. استدالل مقامات استانی این بوده است که از فرصه

 توان انجام داد. سنجی را بعدا  نیز میاستفاده نماییم؛ مطالعات امکان

 اطق نمونه گردشگری ملیاتی به منعنگرش آماری و کمی به جای کیفی و  -

. ر سفر بودهاز افتخارات دولت و مقامات استانی، تعداد مناطق نمونه و تعداد تصویب شده من در 

 ها برای تصویب مناطق نمونه بیوتر، با یکدیگر رقابت داشتند؛ به طوری که هر اسهتان تهرشاستان

 ب، برباید.های رقیز نظر تعداد مناطق نمونه از استانانمود گوی سبقت را می

گذاران و سازمان میراث فرهنگیی، دم وجود ارتباط مناسب و قابل اعتماد بین سرمایهع -

 صنایع دستی و گردشگری جهت اجرای مناطق نمونه گردشگری

گذاران باشد و شاید برخهی از سهرمایهگذاری در این مناطق بسیار سنگین میاز منجا که سرمایه 

رای کسب درممد و سود عجله بطرح جامع این مناطق را ندارند و یا گذاری در چارچوب توان سرمایه

اند. بها توجهه دارند، اغلب اقدام به ایجاد تأسیسات گردشگری به صورت نامنسجم و خودجوش نموده

 گذاران تمایل چندانی به ارتبان با سازمان ندارند.به تخلف موجود، سرمایه

اییی در منیاطق نمونیه گردشیگری دارای های اجرعدم وجود نظارت صحیح بر فعالیت -

 گذارسرمایه

بسیاری از کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صهنایع دسهتی و گردشهگری در سهطوح ملهی و 

استانی، به دلیل وجود سیستم خاص دولتی و اطاعت صهرف از مهافوق، از اختیهارات چنهدانی بهرای 

ب  فنهی و اجرایهی در منهاطق نمونهه گذاران در رعایهت ضهواههای سهرمایهاعمال نظارت بهر فعالیت

شود، فرصت کافی بهرای های شالی و اداری باعث میگردشگری، برخوردار نیستند و عموما  درگیری
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های انجام شده را نداشته باشند و در این شرای ، انگیزه و فرصت کهافی نیهز بهرای نظارت بر فعالیت

 م شده، ندارند.های انجاموری اطرعات دقیق و به روز از فعالیتجمع

 نه گردشگری مشخص نبودن محدوده اغلب مناطق نمو -

ا سنجی و تنها بهبا توجه به اینکه این مناطق در سفرهای استانی دولت وقت، بدون مطالعه امکان

منطقهه نمونهه  1168اند، محهدوده منهها موهخص نیسهت. از مجمهوع ذکر نام منطقه تصویب شهده

 باشند.محدوده موخص میمنطقه دارای  300گردشگری، حدود 

گذاران متعدد جهیت اسیتفاده یاد بودن مساحت مصوب مناطق و لزوم انتخاب سرمایهز -

 بهتر از پتانسیل باالی برخی مناطق

شهود، برخهی از از منجا که مناطق نمونه گردشگری به اشهخاص حقیقهی یها حقهوقی واگهذار می

توانهد روی من گذار به تنهایی نمیسرمایهمناطق دارای محدوده مصوب، مساحت زیادی دارند و یک 

مکاری گذاری نماید و نیاز به شرکایی دارد؛ قوانین و مقررات موجود سازوکار دقیقی را برای هسرمایه

گذاران خهرد در بینی نکرده است. ضمن اینکه برای جذب سهرمایهگذاران پیشو شراکت بین سرمایه

 بهه دلیهل ابههام و سهو  ظهن بهرای وجود داشته و عموما  ها و موانع قانونی نیزاین مناطق حساسیت

های اجرایی را در این حوزه، بها چهالش جهدی مواجهه خواری، هرگونه همکاری دستگاهموضوع زمین

 نماید.می

 گذاران را ارایه نمایددم وجود بانک اطالعاتی که بتواند نیازهای اطالعاتی سرمایهع -

های تاطرعاتی مناسبی وجود ندارد کهه اطرعهاتی از قبیهل فرصهدر سطح ملی و استانی، بانک 

های توویقی را معرفی کنهد و اقهدامات انجهام شهده بهرای بهازنگری گذاری موجود و سیاستسرمایه

گذاری برساند. در این خصوص به دلیل های اداری را به اطرع متقاضیان سرمایهقوانین و اصرح رویه

گذاران فاقد صرحیت، هرگونهه همکهاری منهها را بهرای مناطق به سرمایه ضابطه برخی ازواگذاری بی

 نماید.رو میتری روبهارائه اطرعات الزم با موکرت جدی

دم وجود قرارداد منسجم، دقیق و فنی سیازمان مییراث فرهنگیی، صینایع دسیتی و ع -

  گذارانگردشگری با سرمایه

گذاران ی، صنایع دسهتی و گردشهگری بها سهرمایهقراردادهای منعقده بین سازمان میراث فرهنگ

سهیر بخش خصوصی از انسجام چندانی برخودار نیست و برخهی از مهواد من دارای مفهاهیم قابهل تف

هایی در گذاران بتوانند سهو  اسهتفادهباشد. وجود این نقیصه باعث شده است که برخی از سرمایهمی

ات های تأمین مالی و توجیه کهافی در عهدم انجهام تعههدبرداری از منابع در اختیار، شیوهزمینه بهره

 خود، داشته باشند.

ویژه سازمان ملی های گردشگری بههای اجرایی در توسعه فعالیتدم همکاری دستگاهع -

 ر بخش واگذاری اراضیدها و مراتع کشور زمین و مسکن و سازمان جنگل
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هها و مراتهع کوهور در ازمان جنگلدستگاه های اجرایی نظیر سازمان ملی زمین و مسهکن و سه

بخش واگذاری اراضهی همکهاری و تعامهل چنهدانی بها سهازمان میهراث فرهنگهی، صهنایع دسهتی و 

های گردشهگری بینی چندانی نسبت به فعالیتگردشگری ندارند. سازمان ملی زمین و مسکن، خوش

غلهب بهر خهرف چهون منهاطق نمونهه گردشهگری نهدارد و اههای بزرگهی همبه ویژه در بخش پروژه

هها و نمایهد. سهازمان جنگلدرخواست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  عمل می

گهذار مراتع کوور نیز سازوکار خاص خود را در واگذاری اراضهی دارد و حاضهر بهه پهذیرش سهرمایه

 معرفی شده از طرف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیست.

 های اولیه های اجرایی مرتبط با بخش زیرساختالزم دستگاههمکاری عدم -

گذار، انتقهال یکی از تعهدات سازمان میراث فرهنگهی، صهنایع دسهتی و گردشهگری بهه سهرمایه

های باشهد. بهرای اجرایهی نمهودن ایهن تعههد، دسهتگاهها تا ورودی محل منطقه نمونه میزیرساخت

ها، ههم ها مانند مب، برق، راه، باید همکاری نمایند؛ اما این دستگاهاجرایی مرتب  با بخش زیرساخت

های الزم، ها و هم تعامل برای تهأمین زیرسهاختهای الزم برای تسریع فعالیتدر بخش ارائه استعرم

، همکاری چندانی با سازمان میهراث فرهنگهی، صهنایع دسهتی و گردشهگری ندارنهد. از سهوی دیگهر

تعهدد  وسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز به دلیل کمبود اعتبارات زیرسهاختی 

ای، به شدت های سرمایههای تملک داراییها و حجم مورد نیاز اعتبارات از محل اعتبارات طرحپروژه

 در انجام تعهدات خود با موکل مواجه است. 

 ی جنگلی هاپارکگردشگری در محدوده  شدن تعدادی از مناطق نمونهواقع- 

هها و مراتهع و جنگلمهدیریت ، هها و مراتهعبهرداری از جنگلقانون حفاظهت و بهره 3طبق ماده 

ها و مراتهع برعههده دارد. ایهن مهاده قهانونی بهه را سازمان جنگلهای طبیعی و اراضی جنگلی بیوه

ههای های مورد نظر به منظور اجرای فعالیتبرداری از عرصهای تدوین شده است که امکان بهرهگونه

ی عرصه به بخهش خصوصهی، فهراهم ارهای گردشگری از طریق واگذاقتصادی گوناگون به ویژه طرح

ها و مراتع کوور با اسهتناد بهه مهاده قهانونی مهذکور، حاضهر بهه واگهذاری شده است. سازمان جنگل

گذاران معرفی شده توسه  سهازمان میهراث فرهنگهی، های مناطق نمونه گردشگری به سرمایهعرصه

ها، صههمان متولی این عرصنایع دستی و گردشگری نیست و مدیران و مسئولین من معتقدند که ساز

 ق تصمیم بگیرد.گذار در این مناطگذاری و تعیین سرمایهها، سرمایهباید در زمینه نوع فعالیت

 خی از مناطق در جوار مناطق چهارگانه تحت حفاظت محیط زیستواقع شدن بر -

ی، پار  ملهی، اثهر طبیعهی مله)منطقه( در جهوار منهاطق چهارگانهه 263)برخی از مناطق نمونه

ا گذاری در منها ممنوع بهوده و یها بهپناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده( قرار دارند و سرمایه

گذاران دچار برتکلیفی شهوند یها هایی مواجه است. این موضوع باعث شده است تا سرمایهمحدودیت

 ی گردند. گذاری، به مقامات قضایی معرفدر صورت سرمایه

 ات منفی تمرکز منابع مالی در یک منطقهتبع
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تواند از یک سو نقطه قوت محسوب شود و با تمرکز منابع در یک نقطه، از اگرچه این موضوع می

ای تأسیسات گردشگری جلوگیری نماید و امنیت اقتصادی را در یک محهدوده فهراهم پراکنش نقطه

را موجب شود؛ امها بها متمرکهز کهردن  های زیرساختیجویی در تأمین هزینهمورد و همچنین صرفه

افتد. همچنین افزایش قیمت زمین و تمرکز سهرمایه در ای بین مناطق اتفاق میمنابع، شکاف توسعه

ها در نواحی پیرامهونی من و میهل بهه توسهعه و محدوده پروژه، سبب کاهش تقاضا برای سایر فعالیت

ها و ضرر و زیان برای افهراد عالیتفن سایر شود و موجب از رونق افتادتمرکز در بخش گردشگری می

 ها شود.های دیگر در من محدودهمتقاضی فعالیت

 گذاری در مناطق نمونهمایهگذاری کالن برای سراضیان سرمایهکم بودن متق-

های گسترده و عظیم گردشهگری اعهم بینی انجام پروژهمناطق نمونه به دلیل وسعت زیاد و پیش

گیرد؛ زیرا اغلب منها گذاران قرار نمیتجاری در من؛ چندان مورد استقبال سرمایه، تفریحی، اقامتیاز 

ههای عامهل نیهز حاضهر بهه پرداخهت تسههیرت گذاری در این مناطق را ندارند. بانکتوانایی سرمایه

گذاران شود. شرای  سیاسی کوهور نیهز امکهان جهذب سهرمایهنیستند و این عامل مزید بر علت می

 ند را با موکرتی مواجه نموده است.خارجی توانم

  گذارانایه تسهیالت به سرمایههای عامل در ارکاری الزم و کافی بانکعدم هم -

 های عامل با اعمال تصمیمات یک سهویه در اعطهای تسههیرت و طهوالنی نمهودن فرمینهدبانک

دشهگری ونهه گرههای منهاطق نمپرداخت من، مانعی در پیوبرد فعالیتاعطای تسهیرت و حتی عدم

گذار توسه  سهازمان میهراث فرهنگهی، صهنایع دسهتی و ها به رغم معرفی سرمایههستند. این بانک

گذاران نیستند و این موضوع بهه گردشگری، در بسیاری موارد حاضر به پرداخت تسهیرت به سرمایه

 نمهود خصوص برای مناطق نمونه گردشگری که از دید مدیران بانهک فاقهد سهوددهی کهافی باشهد،

 بیوتری دارد. 

های اولییه منیاطق نمونیه ایین بودن سهم اعتبارات استانی بیرای تییمین زیرسیاختپ -

 گردشگری

های اولیه منهاطق نمونهه به رغم وجود بودجه و اعتبارات ملی محدود به منظور تأمین زیرساخت

بهرد یشپارات، در گردشگری، سهم اعتبارات استانی بسیار محدودتر است و این محدودتر بودن اعتبه

های موجود در ایهن منهاطق نماید؛ چرا که بسیاری از فعالیتهای مناطق نمونه مانع ایجاد میفعالیت

 های اولیه وابسته است.  به زیرساخت

محیطی منیاطق های جامع و مطالعات زیستوالنی بودن روند رسیدگی و تصویب طرحط -

 نمونه گردشگری  

های مورد بررسی در شورای عالی شهرسازی و معمهاری، تصهویب رحبا توجه به حجم گسترده ط

بهرد و ایهن امهر موجهب اتهرف سهرمایه و های جامع مناطق نمونه گردشگری، زمان زیهادی میطرح

گههردد. الههزام بررسههی مطالعههات هههای ایههن منههاطق میبنههدی اجههرای پروژهاخههترل در برنامههه زمان
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ق نمونه گردشگری نیز هم اکنون بهه یهک چهالش مههم های مناطمحیطی قبل از اجرای طرحزیست

گذاران تبدیل شده است؛ زیرا روند بررسی مطالعات در سازمان حفاظت محهی  زیسهت برای سرمایه

های غیرمنعطف و غیرقابل توجیه، شرای  بسیار طوالنی بوده و گاه اعمال سلیقه مدیران و حساسیت

  ها را با موکل مواجه نموده است.اجرای طرح

 جود رویه شفاف و دقیق برای واگذاری زمین و طوالنی بودن روند واگذاری عدم و -

خهواری، های نظهارتی و نگرانهی از پدیهده زمینها و کنتهرل شهدید دسهتگاهبه دلیل حساسهیت

رغم رعایت دقیق ضواب  قانونی، به سختی و با صهرف مهدت زمهان طهوالنی انجهام واگذاری زمین به

مان میراث فرهنگهی، صهنایع با توجه به این که زمین و عرصه در اختیار سازگر، شود. از سوی دیمی

، به گذار با این سازمان، او باید برای دریافت زمیندستی و گردشگری نیست و پس از قرارداد سرمایه

هها و مراتهع کوهور مراجعهه های اجرایی نظیر سازمان ملی زمین و مسکن و سهازمان جنگلدستگاه

ها، قوانین و مقررات خاص خود را دارند و این عامل، موجهب طهوالنی ها و سازماندستگاه نماید، این

شهود تها شود. همچنین وسعت زیاد اراضی مورد تقاضا نیهز باعهث میشدن فرایند واگذاری زمین می

 مجمهوع ایهن عوامهل در برنامههی زمین تمایلی به واگذاری نداشته باشند. های متولی واگذاردستگاه

های مناطق نمونه گردشگری اخترل ایجاد کرده و موجب اترف سرمایه منها بندی مجریان طرحانزم

 شود. می

 سوء استفاده از اراضی ملی -

 مناطق نمونه گردشگری جهت برخورداری از مووق واگذاری اراضهی ملهی در مسهاحت زیهاد در

خهواری را داشهته و وسوسهه زمینهها هکتار، همواره برای بسهیاری از مجریهان طرح 300مواردی تا 

ه بها انگیهز امکان سو  استفاده برای من وجود دارد. در گذشته مواردی وجود داشته که مجریان منهها

ههدات مها، بهه تعااستفاده از زمین و از طریق خر  قانونی، اقدام به دریافت مجوز و اخذ اراضی نموده 

ههای مسهئوالن سهازمان و متولیهان واگهذاری فعلهی و این موضوع یکی از چالش اندکردهخود عمل ن

 باشد. اراضی با این نوع از دارندگان مجوز می

 ای ههای توسعه منطقافزایش قیمت اراضی و ایجاد عدم تعادل در بنیان

و  رشد گردشگری به طور طبیعی، افزایش قیمت زمین و گرانی و رشهد اقتصهادی بهرای فعهاالن

ی و تهوان بهه گرانهفراد مرتب  و متأثر با این موضوع را در پی دارد، از اثهرات منفهی ایهن پدیهده میا

فهراد بهه اافزایش قیمت زمین اشاره نمود که به جز افراد دارنده اراضی و ملک شخصی، بهرای سهایر 

م ای اثهرات معکهوس داشهته، موجهب بهر ههعنوان یک تأثیر منفی شناخته شده و در توسعه منطقه

 شود.  ای میخوردن تعادل منطقه

 هاعرصه ووسازها و تغییر کاربری اراضی افزایش ساخت 

مناطق نمونه گردشگری به دلیل باال بودن محدوده اجرای طهرح، نسهبت بهه سهایر پهروژه ههای 

گردشگری و فوردگی تأسیسات متعدد گردشگری و نیازهای خدماتی، میزان سهاخت و سهازها را در 



 83 ...................................................................های مناطق نمونه گردشگریها و چالشواکاوی و تبیین کاستی

افتد. این موضوع بهه ویهژه یک محدوده افزایش داده و به تبع تاییر کاربری اراضی بیوتری اتفاق می

مناطق نمونه گردشگری که طرح مطالعات گردشهگری منهها بها فوهردگی تأسیسهات اقهامتی و برای 

 شود، اثرات بیوتری بر پهنه زمین دارد.بینی میپذیرایی و ورزشی پیش

 تها و فشارهای زیاد به محیط زیسافزایش آلودگی     

شگری در منهاطق نمونهه های گردبرداری از پروژهوسازهای متعدد و متنوع و بهرهبا ایجاد ساخت

هوا، ملهودگی  شود و موجب ملودگیگردشگری، فوارهای زیادی بر منابع محیطی و طبیعی مورده می

 شود.   صوتی، ایجاد پسماند و فاضرب می

های مناطق نمونهه گردشهگری کوهور در غالهب ابعهاد ها و چالشترین کاستی، مهم2در جدول 

 محیطی ممده است. یستز-و کالبدی فرهنگی -ی نهادی،  اجتماع-اقتصادی
 های مناطق نمونه گردشگری کشورها و چالشترین کاستی(:  مهم2جدول)

 هاگویه ابعاد

-اقتصادی

 نهادی

ماری گرش معدم انجام مطالعه امکان سنجی پیش از تصویب این مناطق در سفرهای استانی دولت، ن

م اد عدو کمی به جای کیفی و عملیاتی به مناطق نمونه گردشگری، افزایش قیمت اراضی و ایج

های ای، پایین بودن سهم اعتبارات استانی برای تأمین زیرساختهای توسعه منطقهتعادل در بنیان

ت های جامع و مطالعااولیه مناطق نمونه گردشگری، طوالنی بودن روند رسیدگی و تصویب طرح

های عامل در ارایه تسهیرت همکاری الزم و کافی بانکمحیطی مناطق نمونه گردشگری، عدمزیست

گذاری در مناطق نمونه، گذاری کرن برای سرمایهگذاران، کم بودن متقاضیان سرمایهبه سرمایه

با بخش  های اجرایی مرتب بعات منفی تمرکز منابع مالی در یک منطقه، عدم همکاری الزم دستگاهت

های های اجرایی در توسعه فعالیتهای اولیه مانند مب، برق، راه، عدم همکاری دستگاهزیرساخت

ی ارها و مراتع کوور در بخش واگذگردشگری مخصوصا  سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان جنگل

های ی جنگلی و موکرت با فرمیندهاپار شدن تعدادی از مناطق در محدوده اراضی، واقع

ظت گذاری سازمان متولی، واقع شدن برخی از مناطق در جوار مناطق چهارگانه تحت حفاسرمایه

 .ایه نمایدگذاران را ارمحی  زیست، عدم وجود بانک اطرعاتی که بتواند نیازهای اطرعاتی سرمایه

 -اجتماعی 

 فرهنگی

 یع دستی وگذاران و سازمان میراث فرهنگی، صناعدم وجود ارتبان مناسب و قابل اعتماد بین سرمایه

ه ک رویگردشگری جهت اجرای مناطق نمونه گردشگری، سو  استفاده از اراضی ملی، عدم وجود ی

 شفاف و دقیق برای واگذاری زمین و طوالنی بودن روند این واگذاری.

-بدیکال

 محیطیزیست

گذار، زیاد های اجرایی در مناطق نمونه گردشگری دارای سرمایهعدم وجود نظارت صحیح بر فعالیت

سیل گذاران متعدد جهت استفاده بهتر از پتانبودن مساحت مصوب مناطق و لزوم انتخاب سرمایه

وسازها و ش ساختها و فوارهای زیاد به محی  زیست، افزایباالی برخی مناطق، افزایش ملودگی

 ها، موخص نبودن محدوده اغلب مناطق نمونه گردشگری.تاییر کاربری عرصه
 منبع: بر اساس مطالعات میدانی

 گیری و پیشنهاداتنتیجه

 جهامع و ایناحیهه ای،منطقهه عمهران و توسهعه هایطرح در هستند که مناطق نمونه، مناطقی

 تاریخی، هایجاذبه محدوده یا و جوار در و باشندمی معین مساحت و محدوده دارای و تصویب شده

 منظور به دارند، را گردشگری تأسیسات ایجاد پتانسیل که هایییا مکان و مذهبی، طبیعی فرهنگی،



 1398، بهار هشتموی بیست، سال هفتم، شمارهگردشگری ریزی و توسعهی برنامهمجله  ........................84

 میهراث سهازمان قانون توکیل (8)اساس ماده بر غیردولتی بخش گردشگران توس  به خدمات ارایه

شهوند. متأسهفانه از همهان ابتهدا، می اداره و تأسهیس من،نامهه اجرایهی میین و گردشگری و فرهنگی

اهدافی که به وسیله این رهیافت برای توسعه گردشگری و بهه دنبهال من توسهعه کوهور بهه تصهویر 

کویده شده بود، از مسیر اصلی خود منحرف شده و اکنون نه تنها به عنوان یهک معضهل در بخهش 

یاری مهوارد سهبب چهالش و تهنش سهازمان میهراث گردشگری خود را نوان داده است، بلکه در بس

اعتمهادی بخهش خصوصهی در های اجرایهی، بیدستی و گردشگری با سایر دسهتگاهفرهنگی، صنایع

ظن گذاران و ادارات کل تابعه این سازمان و نیهز سهو گذاری گردشگری، اخترف بین سرمایهسرمایه

 ها، شده است. های مرتب  همکار و بانکدستگاه

منطقهه نمونهه بهه تصهویب رسهیده  1168، تعداد 1390تا  1384های طح کوور بین سالدر س

ای هستند که عملیاتی شدن ها و موکرت اجرایی پیچیدهها و چالشاست، این مناطق دارای کاستی

ههای ایهن ها و چالشتهرین کاسهتیهای بسیاری مواجه نموده اسهت. مهمو موفقیت منها را با چالش

سنجی برای اغلب مناطق نمونه گردشگری، نگرش مماری تند از: عدم انجام مطالعه امکانمناطق عبار

گذاران و سهازمان میهراث فرهنگهی، و کمی به این مناطق، عدم وجود ارتبان مناسهب بهین سهرمایه

های اجرایی در این مناطق، موخص صنایع دستی و گردشگری، عدم وجود نظارت صحیح بر فعالیت

اغلب مناطق نمونه گردشگری، زیاد بودن مساحت مصوب مناطق، عدم وجهود بانهک نبودن محدوده 

گذاری، عدم وجود قرارداد منسجم، دقیهق و فنهی بهین سهازمان میهراث فرهنگهی، اطرعاتی سرمایه

های های اجرایی در توسعه فعالیتگذاران، عدم همکاری دستگاهصنایع دستی و گردشگری و سرمایه

ها، واقع شدن برخی از مناطق در جوار مناطق چهارگانه تحت حفاظت اختگردشگری و بخش زیرس

گذاران، پایین بهودن سههم های عامل در ارایه تسهیرت به سرمایهمحی  زیست، عدم همکاری بانک

های جهامع های اولیه مناطق، طوالنی بودن روند تصویب طرحاعتبارات استانی برای تأمین زیرساخت

طی، عدم وجود یک رویه شفاف برای واگهذاری زمهین و طهوالنی بهودن رونهد محیو مطالعات زیست

وسازها و تاییهر کهاربری واگذاری، سو  استفاده از اراضی ملی و افزایش قیمت اراضی، افزایش ساخت

ها و فوارهای زیاد به محی  زیست. اگر چه اراضی، تبعات منفی تمرکز منابع مالی و افزایش ملودگی

های مرتب  با مناطق نمونه گردشگری اغلب در سطوح خرد و حداک ر یک استان شمطالعات و پژوه

اند؛ با این وجود، نتایج این پهژوهش بها نتهایج بندی یا اثرات منها توجه نمودهمتمرکز بوده و به سطح

( همخهوانی دارد زیهرا ایهن 1390)( و افتخهاری و همکهاران1389)های تهوکلی و همکهارانپژوهش

ها و اشهکاالت موجهود در منهاطق نمونهه گردشهگری مهورد اشاره به برخی از کاسهتی پژوهوگران با

اند. همچنهین نتهایج ایهن پهژوهش بها نتهایج نهوری و مطالعه، به عهدم موفقیهت منهها اشهاره داشهته

پهس از شناسهایی  ( انطباق دارد، زیهرا ایهن پژوهوهگران1395)و همکاران توالیی( 1391)همکاران

بندی ایهن منهاطق بنهدی و سهطحرتبه های موجود در مناطق نمونه گردشگری، بهاشکاالت و چالش

 اند. اقدام نموده
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ها و موکرت مناطق نمونه گردشگری کوور، پیوهنهادات زیهر ها، چالشتیدر راستای حل کاس 

 گردد: ارایه می

 ممهد و استفاده از نیروی کارشناس متخصص در بدنه اداری برای تدوین و تنظیم ضواب  کار

 قوانین شفاف و اثربخش برای اجرایی شدن مناطق نمونه گردشگری؛

 ازمان میهراث فرهنگهی، صهنایع دسهتی و توکیل کارگروه متوکل از کارشناسان خبهره سه

ه گردشگری برای ارتبان بین دستگاهی در جهت تدوین ضواب  و مقررات جهامع و یکپارچه

 گذاری؛برای تسهیل در امر سرمایه

 گذاران بخهش تدوین دستورالعمل دارای قابلیت اجرایی در بخش واگذاری اراضی به سرمایه

 خصوصی طبق ضواب  و مقررات مدون؛

  سنجی و یا بازبینی مطالعات؛ اعتبار جهت انجام مطالعات امکانتأمین 

  تأمین تسهیرت و اعتبارت زیرساختی الزم و کافی برای تأسیسات گردشگری؛ 

  بههازبینی و اصههرح  قههرارداد سههازمان میههراث فرهنگههی، صههنایع دسههتی و گردشههگری بهها

 گذاران مناطق نمونه گردشگری؛ سرمایه

 گذاری به کوهورهای موفهق حهوزه گردشهگری جههت زه سرمایهاعزام کارشناسان خبره حو

 انتقال تجارب؛ 

 گذاری گذاران موفق داخلی و خهارجی حهوزه سهرمایهارتبان سازنده و همه جانبه با سرمایه

 گردشگری؛  

 گذاران و کارمفرینان بههایجاد ساختار و توکیرتی برای جلوگیری از مراجعات مکرر سرمایه 

 ادی برای شروع کار؛مراکز اداری و اقتص

 ی؛ گذاری در بخش گردشگرراه اندازی بانک اطرعاتی سرمایه 

 افزاری؛ افزاری و سختطراحی نظام جامع نظارتی به صورت نرم 

 گذاران؛و کوتاه نمودن زمان و فرایند واگذاری اراضی به سرمایه تسهیل مراحل اجرایی 

 ههای جهامع و شهدن رونهد تصهویب طرحوالنی طهکارهای عملی برای جلهوگیری از ارائه راه

محیطی مناطق نمونه گردشگری در شورای عهالی شهرسهازی و معمهاری و مطالعات زیست

 سازمان حفاظت محی  زیست؛

 ها تها ربه  جههت تهأمین زیرسهاختهای ذیبر هماهنگی و همکاری مناسب دستگاه تأکید

 ورودی مناطق؛ 

  های مناطق به منظور جلوگیری از زیرساختافزایش سهم اعتبارات استانی به منظور تأمین

 ها؛ بر شدن ایجاد زیرساختزمان

 ای کهه در محهدوده گذار و نحوه واگذاری منهاطق نمونههتعیین تکلیف روش انتخاب سرمایه

 ی جنگلی قرار دارند؛هاپار 
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 ای که به دلیل قرارگیری مناطق چهارگانه محی  زیست، قابلیت تعیین تکلیف مناطق نمونه

 گذاری ندارند؛گذار و سرمایهجذب سرمایه

 بخیهزداری کوهور بها هها، مراتهع و ممابین سهازمان جنگهلتدوین شرح خدمات موتر  فی

سازمان میراث فرهنگی، صهنایع دسهتی و گردشهگری در خصهوص منهاطق واقهع شهده در 

 ی جنگلی. هاپار 
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 منابع 
نقههش منههاطق نمونههه (. 1390)مهههدی ،مقامحمههدی و پورطههاهری مهههدی ،الههدینرکن عبدالرضهها ،افتخههاری  .1

، مطالعه مهوردی: منطقهه نمونهه گردشهگری الونهد شهرسهتان همهدان()گردشگری در توسهعه منهاطق عوهایری

 . 59-75، صص: 1، شماره 1  ، دورهتوسعه و گردشگری

زدایی از تاثیر مناطق نمونهه گردشهگری در محرومیهت(. 1389)صرح ،هدایتی و اکبر ،کیانی ،مرتضی ،توکلی .2

 شیهری هیایپیژوهش و مطالعات  (،مطالعه موردی: منطقه اورامان تخت کردستان)دیدگاه اجتماعات محلی

 .73-94صص:  ، 6  شماره ،2 دوره، ایمنطقه

بنهدی منهاطق نمونهه اولویت(. 1395)، فاطمههعاشهوری و ، مهریممحمهدی رضها، ،ویسهی سهیمین، ،توالیی .3

، گردشیگری فضای جغرافیایی فصلنامه، دشهگریریزی توسعه گرگردشگری شرق استان گیرن جهت برنامه

 .63-80صص:  ، 21رهما، ش 6  دوره

کرمهان،  اسهتان در یگردشهگر نمونهه منهاطق بندی(. سهطح1394)الحسینی، احمهدجرلی، محبوبه و خادم .4

 .151-162، صص: 17شماره  پنجم، سال ،ایمنطقه ریزیبرنامه فصلنامه

تهدوین برنامهه اسهتراتژیک توسهعه گردشهگری در (. 1392)زههرا ،زادهتقی و  دانا ،رحیمی ،علی ،حاجی نژاد .5

 آمیایش، مطالعه موردی: روستای نمونه گردشگری هجیج در شهرسهتان پهاوهمناطق نمونه گردشگری روستایی 

 .51-78صص:  ، 1شماره ،5  ورهد  ،سرزمین

 سهنجیامکان (. 1390)شبنم شاهین و خالدی، خالدی، جهانبخش، ریکا، اله،رحمت زاده،منوی ریار،شه خالدی، .6

  SWOTمهدل  زا اسهتفاده و گهیرس باغات بر تأکید با روستایی توسعه در اگرواکوتوریستی توریستی هایجاذبه

 . 7-23صص:  ،23 شماره ،جغرافیایی علوم کاربردی تحقیقات کوچک، لواسانات دهستان مورد:

 .1395(. قانون بودجه سال 1395)ریزی کوورسازمان مدیریت و برنامه .7

(. قهانون توهکیل سهازمان میهراث فرهنگهی، 1382) سازمان میراث فرهنگهی، صهنایع دسهتی و گردشهگری .8

 .1382دستی و گردشگری، صنایع

طق نمونهه و (. مجموعهه گزارشهات دفتهر منها1395)سازمان میراث فرهنگهی، صهنایع دسهتی و گردشهگری .9

 های گردشگری. زیرساخت

نامه اجرایهی نحهوه توهکیل و اداره منهاطق (. میین1396)سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری .10

 .1384نمونه گردشگری، 

 (. دفتر مناطق نمونه گردشگری.1397)سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری .11

ارزیابی استراتژیک مناطق نمونه گردشگری بهر (. 1396)شیخ، رضاسجادیان، فاطمه، احسان سوری، محمد و  .12

سهمنان،  اساس روش تایید چندگانه مبتنی بر سیستم رای گیری؛ مطالعهه مهوردی: منهاطق گردشهگری اسهتان

 .19-32 صص:، 3، شماره 4دوره  ، شهری گردشگری

 و هانامیهآیین مقیررات، قیوانین، مجموعیه(. 1386)غنمی، امید، صمدی، یونس و چراغچهی، سوسهن .13

یهراث ، انتوهارات سهازمان مگردشیگری و دستیصنایع فرهنگی، میراث سازمان معاهدات و هابخشنامه

 و فرهنگی.  دستی و گردشگری، معاونت ارتباطاتفرهنگی، صنایع

، توریسیم ریزیبرنامیه در آن کیاربرد و جغرافیایی اطالعات سیستم (.1384)منوچهر اصل، زادهفرج .14

 .تهران:  انتوارات سمت

تفاده از بنهدی اقلهیم گردشهگری ایهران بها اسه(. ارزیهابی و پهنه1389)احمدمبادی، علی و زاده، منوچهرفرج  .15

TCI)شاخص اقلیم گردشگری  . 31-42 صص: ،71، شماره طبیعی جغرافیای هایپژوهش فصلنامه ،(
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