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 پیشگفتار

در  یو اجتماع یتوسعه اقتصاد یاز عوامل اصل یکی یدر چهار دهه گذشته، صنعت گردشگر

 شتریکنند هر چه بمی از کشورها تالش یاریبس لیدل نیاز کشورها بوده است و به هم یاریبس

 سمیگردشگران به خصوص اکوتور تیاز جمع یشتریازند و سهم ببه جذب گردشگر بپرد

رشد همه جانبه را های نهیراه زم نیرا به خود اختصاص دهند و از ا (گرانگران / بومعتی)طب

که توانسته رشد  یاز انواع گردشگر یکیکشورشان فراهم آورند. همانطور که ذکر شد،  یبرا

به عمل آمده های ینیبشیاست. بر اساس پ "سمیصنعت اکوتور"داشته باشد  یگیرچشم

 یالدیم 2020سال  انیتا پا یصنعت گردشگر انهیرشد سال ،یگردشگر یسازمان جهان

 یو برا %4 افتهیتوسعه  یرشد در کشورها نیا .نفر در جهان سفر خواهند کرد اردیلیم6/1

 اریبس رانگردشگ از جهت جذب رانیتوان بالقوه ا .خواهد بود %2در حال توسعه های کشور

 نیکشور برخوردار از باالتر 5از  یکیکشورمان  یرانگردیباالست طبق نظر کارشناسان سازمان ا

 جهان به شمار سمیمهم و ممتاز اکوتورهای از قطب یکیاست و  نیدر کره زم یستیتنوع ز

شود می مانجا سمیاکوتور زهیکه با انگ ییهاشمار سفر گریدهه د کیتا  نکهیبا توجه به ا .رودمی

 سمیخود را بر محور اکوتور یکه توسعه گردشگر ییهاکشور دی% کل سفرها خواهد رس 50به 

 سمیجامعه اکوتور TIES)گزارش  .درصد رشد برخوردار خواهند بود نیشتریاز باند هقرار داد

بر  یکه همگ ردیگمی را در برها تیاز فعال یگسترده وسع سمی( اکوتور1999، یجهان

بکر، مشاهده جانوران  عتیکشورها استوار هستند. گردش در طب یو فرهنگ یمیاقلهای یگژیو

 یو شرکت کردن در آداب و رسوم بوم دنیمنحصر به فرد، د یمناظر و چشم اندازها اهان،یو گ

گروه از  نیهستند که ا ییهاتیمردم مناطق گوناگون از فعال یسنت یزندگ وهیو مشاهده ش

 نیجذب چن نهیجهان زم یاز کشورها یاریکنند. هم اکنون بسمی جذبود گردشگران را به خ

 ی. کشورهااندهداد شیارتباط افزا نیخود را در ا یبوم تیو قابلاند هرا فراهم آورد یگردشگران

در اروپا، نپال، هند،  ایتالیآلمان، سوئد، فالند، انگلستان و ا ش،یاتر کا،یو کانادا در قاره آمر کایآمر

 نیدر ا یادیز تیموفق قایدر قاره آفر ریو الجزا یجنوب یقایآفر ا،یو کن ایدر آس نیان، چپاکست

در جهت  ریزیخود و برنامه یعیطبهای تیقابل ییکشورها با شناسا نی. ااندهکسب کرد نهیزم

 یاز کشورها یکی رانیشوند. کشور امند هفراوان آن بهر یایاز مزااند هتوانست سمیتوسعه اکوتور
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 یمیبا تنوع اقل رانیا یبایدسته از گردشگران است. فالت ز نیجلب ا یبه فرد برا صرمنح

خروشان، های عمان، رودخانه یایفارس و در جیخزر و خل یایدر یبایچهارفصل، سواحل ز

وجود ارتفاعات  ر،یسرسبز، جزاهای ، مراتع و جنگلهاکوه رها،ی، کوها، جنگلهاو دامنهها دشت

. اندهرا فراهم آورد یدنیو د میعظای هو مجموع دیرا پد یخاصهای .. جلوه.شان وگل ف یمرکز

از داخل کشور و  یتواند گردشگران مشتاق فراوانمی بایمتنوع و ز عتیطب نیا دیبدون ترد

 نیبرخوردار بودن از چن که صرفاً ستین دیبه تاک ازی. اما ندیسراسر جهان را جذب نما

منظور الزم  نیا یتواند موجب جلب گردشگران شود و برا ینم ینگرهو ف یعیطبهای تیموقع

که متاسفانه کمتر در  یکار د،یالزم در سطح کشور فراهم آهای رساختیاز ز یاریاست بس

در کشور  یالزم و ضرورهای ساخت ریاز ز یکیبه آن توجه شده است.  ریاخهای در دهه رانیا

)مناطق نمونه  یعیدر مناطق بکر طب ژهیو بها هستیجذب اکوتور تیقابل شیافزا یبرا

به  یالملل نیو ب یمل یمطابق با استاندارهاهای (، داشتن اقامتگاهیشهر یدر نواح یگردشگر

 یعیطب ستیز طیو سازگار با مح اسالمی – یرانیا یکردروی با( مدرن – ی)سنت یسبک معمار

 زینها اساس همان چهارچوب برو و ساخته شود  یطراح ،یشده جهان فیتعرهای در چهارچوب

 تیگردد با توجه به موقعمی یفراوان دیمنظور بر آن تاک نیا یکه برا ییهااداره شوند. اقامتگاه

(، ساحلی- یعطبی بکر – یرکوی – ی)کوهستان  یو مکان تیماه، رسته مورد تقاضا ییایجغراف

اعالم شده توسط  یرسم یا. آمارهودشمی دهینام "اکوهتل"گردد می که در آن اقامتگاه احداث

های که هتل یاز آن است که گردشگران به مناطق یحاک ،یو گردشگر یمسافرتهای آژانس

رود می و انتظار دهدمی نشان لیتما شتریخاص/ اکوهتل دارند بهای یژگیساخته شده آنها با و

گرد  عتیطب رانگردشگ شیعوامل گرا نیتر یاز اصلها نوع اقامتگاه نیا ندهیآهای که در سال

کتاب حاضر حاوی  سفر باشند. یبه انتخاب کشورها برا گردشگران ریو سا ها(ستی)اکوتور

 سازگار با محیط زیست )اکوهتل( محسوبهای مطالب ارزشمندی در زمینه مطالعات هتل

)گردشگری، مهمان های کاربردی آن، در رشتههای ود و با توجه به محتوا و سرفصلشمی

اکوتوریسم، جغرافیا، معماری و بسط و توسعه آن در زمینه گردشگری کشاورزی و تولید  زی،نوا

فضایی(، و همچنین برای  ریزیو برنامهای همنطق ریزیبرنامههای محصوالت سبز، و گرایش

)کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری( و سایر  مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاهی
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صنایع دستی و گردشگری،  –سسات تحقیقاتی، سازمان میراث فرهنگی مراکز آموزشی و مو

ان به اینگونه مطالعات مند توسعه کشور و تمامی عالقه ریزیمدیران و کارشناسان نظام برنامه

 . باشدمی میان رشته ای، قابل استفاده

یی نیز هاتیشایان ذکر است که این اثر با وجود تالش برای ارایه هر چه بهتر مطالب، به کاس

ود نظرها و پیشنهادهای خود شمی دچار است، از این رو از خوانندگان و صاحب نظران استدعا

های تا در چاپ (،shahramrafieenaini2006@gmail.com)را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند

 بعدی به کار گرفته شود.

مولفان 

دکتر عبدالرضا فرجی راد –شهرام رفیعی نائینی

  1397زمستان 

mailto:shahramrafieenaini2006@gmail.com
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 :مقدمه -1-1

محیطی، اجتماعی و های زیست تعریف مفهومی جدید بر ایجاد تعادل بین جنبه

های گردشگری و اقتصادی گردشگری، نیاز به اجرایی شدن اصول پایداری در همه بخش

سیاری ب(. مانند Georg2008 :8,ردشگری تاکید دارد)مورد هدف قرار دادن اهداف جهانی گ

چرا  دیگر از صنایع گذر از تیوری به عمل این اصطالح در صنعت گردشگری مشکل است

خش ها، مقصد و بها، جاذبهکه ماهیت چند پارگی این صنعت شامل حمل و نقل، اقامتگاه

ن مفهوم ، عملیاتی شدن ایاوتمحیطی متفها و طیفی از اثرات زیست عمومی با انواع، اندازه

ا ب( اما صنعت هتلداری تا حدودی توانسته Godfrey ,1998: 218)سازدتر میرا مشکل

ز طرف ابه این اصطالح جامعه عمل بپوشاند. مطالعات انجام شده  "هااکو هتل"ایجاد 

 International Hotels) ( و آکورIHEIA)“های انجمن ابتکارات زیست محیطی هتل

Environment Initiative Associate & Accorدرصد از میهمانان  90کند که ( مشخص می

ط زیست با احتیا دهند در هتلی اقامت گزینند که نسبت به محیطها ترجیح میهتل

 . این خود در این صنعت یک تغییر الگو از(Mensah2007 :18,کند)بیشتری عمل می

 .دهدمییدار نوید گردشگری انبوه به گردشگری پا

 International Hotel and) و ابداعات زیست محیطی “های ، انجمن هتل1993در سال 

Environment Initiative Assosiation بر ای را مبنیهتل بزرگ جهان کتابچه 9( متشکل از

 Hobson,) یابد، منتشر نمودندها بهبود میاین که چگونه عملکردهای زیست محیطی هتل

& Essex2001 :145). های بسیاری مانند اتحادیه اروپا وجود دارد که در پروژه نمونه

های بومی بهره برده و تنها از مصالح ها و تکنیکساخت هتلی در ساموا غربی از طراحی

 وارداتی که جانشین بومی نداشتند به ناچار استفاده کردند.

ذاهای محلی و ترغیب حفاظت هرچه این هتل موجب پایداری اقتصاد بومی، سرو غ

عالوه میهمانان را به بازدید از روستاهای کوچک بیشتر از محیط زیست بومی شده است، به

 (. همچنین، در هتل کینگ فیشرMiddleton&Hawkins,1998 :135) کندتشویق می

(Kingfisherکویینزلند ) (Queenslandاسترالیا، معماران داخلی با استفاده از ال )های مپ
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(. یا بسیاری Faulk2000 :16,) اندفلویورسان مصرف انرژی برق را به حداقل ممکن رسانده

کنند که در ها از میهمانان درخواست میهایی در حمام اتاقهای با نصب نوشتهاز هتل

ها پیغام عدم تعویض روزانه را ها و یا ملحفهصورت عدم استفاده یا عدم نیاز به تعویض حوله

 داری هتل منتقل کنند.خانهبه 

ی در زای امروزه صنعت گردشگری و مهمانپزیری یکی از مهمترین عوامل ثروت و اشتغال

 توسعه گردد و مثابه موتور محرک رشد اقتصادی و پیشرفت در کشورهایمی شناخته دنیا

آگاهی  گام بارود. در این راستا، هنمی جهانی به شمارهای یافته و در حال توسعه در عرصه

اسر نوین روز افزون نسبت به علوم طبیعی و شناخت محیط زیست در سرهای و فناوری

 ار استبخش توریسم پایدهای اکوتوریسم( که یکی از زیر شاخه) جهان، گردشگری طبیعت

ای هاه ویژصنعت گردشگری در بین جوامع، جایگهای به عنوان یکی از پر جاذبه ترین شاخه

 مترینته است. همچنین با توجه به تعریف این نوع گردشگری به عنوان یکی از مهیاف

 ختهبا یکدیگر شناها و تمدنها عوامل توسعه فرهنگی و برخورد و رویارویی فرهنگ

 ه گفتهبنا ب - «بهشت گمشده»وند. در این بین بدون تردید سرزمین ایران که لقب شمی

 ، که بارا به خود اختصاص داده است ایران زمینهای اییگئورک گرستر، مستند ساز زیب

توانست می تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، طبیعیهای گوناگون در زمینههای داشتن جاذبه

 یلی!مقصدی مناسب برای جذب گردشگران خارجی و داخلی باشد که تا به امروز به دال

موفق بوده است.این مهم کم فروغ و نا ای متاسفانه در عرصه

اد ابع با توجه به تمام این مسائل حائز اهمیت و مهم و اساسی موضوع گردشگری در

ر درجه دسالت گوناگون، فارغ از مسائل سیاسی و حاکم بر جامعه امروزی کشور ایران، این ر

ت ری اساول بر عهده صنعت گردشگری و مهمانپذیری و در درجه دوم بر عهده صنعت معما

های ن جاذبهنماید بر توامی صنعت گردشگری ایفاهای بر نقش کلیدی که در الزمهتا عالوه 

 شگرانخود در اغوای گردشگران بیفزاید و نقش پررنگ تری به عنوان مقصدی برای گرد

طبیعی و  –بومی های ایفا نموده و همچنین با اتخاذ راهبردهای موثر در حفظ ارزش

کوشد.فرهنگی مناطق گردش پذیر ب
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گری با توجه جمیع این مسائل، بررسی یک مجموعه توریستی در منطقه نمونه گردش

 وریمعماری بر گردشگری و طبیعت گردی، ضر صنعت بازفت با تاکید بر نقش و اثرات

در استان گردشگری شهرستان کوهرنگ  –نماید. بررسی یک مجموعه اقامتی می

وم و نعت گردشگری و اکوتوریسم در این بتوسعه ص بر با تفکر چهارمحال و بختیاری

 فرهنگی منطقه و توجه خاص به نقش –طبیعی های و ظرفیتها از قابلیتگیری بهره

که ای ماریدر روند جهانی، انتخاب و در پیش گرفته شده است. مع اسالمی معماری ایرانی

های اریه بردایران و گرت جدای از مقوله تزئینات و نگاه عام به معماری کم هویت امروزی

ن بوم عی ایبی بنیان و فلسفه، خلوص و پیوند عمیق خود را با خاک و ضمیر ناخودآگاه جم

رایط هبود شبنوین به منظور های حفظ کرده و در عین حال در استفاده و کاربرد از فناوری

 .آسایش انسانی، پیشرو باشد

این پروژه  بررسیی که از اهداف بنیادی در عامل با ضرورت اصل 4عالوه بر دنبال کردن 

تاثیرات  -3تاثیرات آموزشی،  -2تاثیرات فرهنگی،  -1یعنی:  ;برای پژوهشگر بوده است

عملیاتی ساختن اصول و معیارهای توسعه  -5تاثیرات حفاظتی و اکولوژیکی،  -4اقتصادی، 

 بررسین در زمینه جهت کاربست آهایی ساخت شاخص -6پایدار در عرصه مدیریت هتل، 

ساخته شده با های شناخت میزان سازگاری هتل و اقامتگاه -7، و مدیریت اکو هتل

سرزمینی کشور جهت  –جغرافیایی های و ویژگیها شناخت ظرفیت -8، مقتضیات محیطی

ضرورت صرفه جویی  -9، هاآن در طراحی و مدیریت هتل و اقامتگاههای استفاده از مولفه

ضرورت وقوف به ساز و  -10ر مصرف انرژی، آب، خاک در راستای حفظ محیط زیست،د

مهم در های مدیریت پروژه جهت بررسیی یکارهای اثرگذار جغرافیایی در تعیین الگوها

معماری بر صنعت عامل کاربردی و مهم تری به عنوان تاثیر زمینه صنعت توریسم و 

ت گردشگری این مرز و بوم فارغ از عوامل پیشرفت و جلوگیری از عقب ماندگی صنع

سیاسی وجود دارد که عالوه بر نقش راهبردی، نقش حفاظتی در مقابل اثرات منفی 

گردشگری بر فرهنگ و اکوسیستم جامعه هدف نیز دارد. آنچه پژوهشگر را در انتخاب این 

 در توسعه صنعت یمعمارصنعت موضوع در بخش آکادمیک متاثر ساخته، نقش بارز 
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تواند مقصدی برای جذب می که اثرات آن باشدمی سراسر جهان زه درگردشگری امرو

گردشگران و به تبع آن رشد اقتصادی منطقه، بدون نیاز به بهره برداری و هدر رفت 

حوزه نفوذ آن باشد. نکته بسیار با اهمیتی  –ملی، ذخایر انرژی و منابع زمینی های سرمایه

در این بین مطلوب باشد.  روپیشهای پایدار و آینده نگری برای نسل که بن و اساس توسعه

یک  بررسیبه عنوان پاسخی مناسب برای  (رساله) است که نتیجه حاصل از این پژوهش

موضوع خاص در یک بستر خاص، به تنهایی مدنظر قرار نگیرد بلکه با ارائه یک شیوه و 

 متفاوت راهگشا باشد.های پروژه بررسیدر نگرش در مورد تعامل موضوع و بستر بتواند 
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ادبیات پژوهش :اوَلفصل 
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 :همقدم -1-1

لعات ج مطا، ارکان و نتایهاگیرد بر پایهمی که صورتای از آنجایی که هر پژوهش علمی

ست ط به پژوهش اپیشین استوار است، این فصل مشتمل بر اطالعات مربوهای و پژوهش

جدیدی  سازد و ابعادمی انجام در این زمینه آشناهای که خواننده را با مطالعات و پژوهش

 سازد.می بعدی فراهمهای برای گسترش مطالعات و پژوهش

و  از صنعت گردشگری در جهانای تاریخچه، در این فصل نخست به معرفی گردشگری

گردشگری در مفهوم پایداری، ، «صنعت گردشگری»ایران، سپس تأملی در مفهوم 

و  (بومی توریسم) ، اکوتوریسم(پدیده شهرگریزی) اکوهتل، نواحی شهری گردشگری پایدار،

 گیرد.می مورد توجه و بررسی قرار آنها، مربوط بههای پیشینه نظریه

 

 :گردشگری -1-2

گی بخش الینفک زند ریشه در حرکت و جابه جایی دارد و تحرک« گردشگری»پدیدة 

های الیتتوان گفت که تاریخ صنعت گردشگری شاید به قدمت فعمی انسانهاست. از این رو

( 11: 1389)حیدری، نوع بشر است و فقط اشکال و اهداف آن متفاوت بوده است.

 و به ای است کهن که از دیر زمان در جوامع انسانی وجود داشته استگردشگری پدیده

ود خمراحل تاریخی مختلف، به موضع فنی، اقتصادی و اجتماعی کنونی  تدریج در طی

یی قرار ( گردشگری بر بنیاد عامل اساسی سفر و جا بجا27: 1385رضوانی، )رسیده است.

ه ناشی از انگیزهای آن تابع تغییرات مختلفی از قبیل دگرگونیهای دارد. در نتیجه دگرگونی

یز ختی و نسانسان از دیرباز برای رهایی از تنهایی و . دباشمیسفر و وسیله حمل و نقل 

سفر  محلی و عادات و آداب و رسوم یکنواخت و مکرر زندگی خود دست بههای وابستگی

  .زده استمی
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 :تاریخچه صنعت گردشگری در جهان و ایران -1-2-1

 :تاریخچه گردشگری در جهان -1-2-1-1

رای یعت و بدر سطح زمین به دنبال کنجکاوی، شناخت طببشر اولیه از آغاز،  عهد باستان:

هتر بندگی زیافتن غذا، پناه گاه، فرار از خطر و کسب امنیت وگذران اوقات فراغت محیط 

و ها پیوسته در زمین به جستجو وگردش مشغول بوده است. با گذشت زمان چنین حرکت

غییر ت، ماجراجویی و اکتشاف به صورت میل به گردش همراه با شور و نشاطهایی جنبش

 شکل داد و امروزه میل به سیر و سفر به عنوان گردشگری مطرح گردیده است.

ن به ل مکاماقبل تاریخ با انگیزه بدست آوردن غذا، دوری از خطر و نقهای مردم تمدن

 دگیبه زن کردند. با افزایش مهارت و کسب فنون نیاز انسانمی مساعد مسافرت آب و هوای

کرد. از می رتبدوی و خانه بدوشی کاهش یافت و دیگر با انگیزه تجارت و معامله کاال مساف

ند زیر یجاد شداآفریقا، آسیا و خاور میانه های عهد باستان در قارههای آنجا که امپراتوری

ای هلییل نقآبی و همچنین وساهای و راهها بنای اقتصادی بوجود آمد که باعث ایجاد جاده

 (27: 1385برای سهولت راه شد. )چاک،وای گی، 

اشراف و های قدیمی ترین اشکال گردشگری که در اروپا بسیار رایج بوده، مسافرت

ندگی زهای مختلف حکومت و جوان بوده است که به منظور آشنایی با شیوههای شاهزاده

ه م طبقر از جمله عادات قدیگرفته است.. گردشگری و سفمردم به نقاط مختلف صورت می

دی به میال 138 تا 117های حاکم و ثروتمند بوده است، هاردین امپراطور رم در فاصله سال

رد تا کموار هقصد سیاحت و نظاره لحظه طلوع آفتاب از ستیغ قله آتنا رنج سفر را بر خود 

قامت اظور ه به منهایش دست یابد و رومیان صاحب مال و جاه و مقام نیز همواربه خواسته

محل  هایی را در روستاهای پیرامونی شهرو کسب درآمد و گذران اوقات فراغت، خانه

 (27: 1385دادند. )رضوانی، سکونت خود خریداری کرده و مورد استفاده قرار می

که ها پیش از میالد مسیح، فینیقیهای ، قرندهدمی تا آنجا که اطالعات تاریخی نشان

ار پیشه بودند، از طریق دریا و زمین برای عرضه و فروش محصوالت خود و خرید مردمی تج

کردند و این شجاعت و استقبال آنها از خطر، راه را می اجناس و محصوالت دیگران سفر
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 برای نشر تمدن وگسترش فرهنگ اقوام مختلف و آشنا ساختن آنها با یکدیگر هموار

 (.8:1385ساخت)کاظمی،می

هایی از صور گذران اوقات فراغت و توان نمونهدر جوامع شرقی می طی:قرون وس

سته های شکار داشرافی ردیابی کرد، مثالً برنامههای گردشگری تفریحی را در میان گروه

یت د حکاجمعی درباریان که در فرهنگ نقاشی ایران و در هنر مینیاتور منعکس است، خو

 نمایند.سرگرم کننده در بین طبقات اشراف می از وجود نوعی از گردشگری تفریحی و

 ان وهای درویشان، قلندران، جاسوساشکال دیگری از گردشگری در دنیای قدیم سفر

 ه جوییاستثنایی ماجراجویان بود، که برای کسب اطالعات و ارضا حس حادثهای مسافرت

با  نمودند وانه میگرفت. اینان اقدام به سفرهای زمینی و دریایی متهورخود، صورت می

اریخ شف در تتازه اعم از زمینی یا دریایی نامشان به عنوان کاهای یا راهها کشف سرزمین

و  ثبت شده است مانند کریستف کلمب، ماژالن، واسکودوگاما و بسیاری از سیاحان

 (28: 1385اند. )رضوانی، مکتشفین که هنوز برای ما ناشناخته

در  شته وهای دور وجود داه اماکن و یا شهرهای مذهبی از گذشتهزیارتی بهای مسافرت

د، الت جدیتسهی بین پیروان تمام ادیان روز به روز رونق گرفته و با استفاده و به کارگیری

ه ای یافته است. حج یکی از عوامل اصلی در ترغیب مسلمین بگسترش خارق العاده

شرف نقاط جهان آن روز، به کعبه م گردشگری بوده است. مردمان بی شماری از کلیه

جای  دند.. برخی چون ابن فضالن، ابن جبیر، ابن بطوطه و ادریسی آثاری را برشمی

ت. ته اساند که بیانگر عظمت تمدن اسالم و پیش تازی علمای مسلمان در این رشگذاشته

شده  ن کشفنابرای اولین بار توسط مسلماها اما آنچه مهم است این که بسیاری از سرزمین

ست و ااست، مثالً نخستین توصیفی که از سرزمین چین به عمل آمده از سلیمان تاجر 

 (29نخستین گزارش مکتوب درباره روسیه از ابن فضالن است.)همان منبع: 

تجارت و مسافرت در اروپای قرون وسطی )قرن پنجم تا چهاردهم میالدی( رونق 

ریباً ازبین رفته و شرایط مسافرت بسیار مشکل و تقها کمتری داشت،به صورتی که جاده

حتی خطر ناک شد. طی این دوره دیدار از کلیساهای مسیحیان نخستین اولویت مسافرت 



13 / داریپا یگردشگر یدر  توسعهها نقش اکو هتل

زیادی در نقاط مختلف پراکنده بودند و راهبان و کشیشان مسیحی های بود زیرا صومعه

ردهم، مسافرت به قصد زیارت می کردند. در سده چهاها مردم را تشویق به زیارت این مکان

خیریه به های به صورت یک پدیده انبوه و سازمان یافته درآمد و شبکه بزرگی از سازمان

 کمک طبقات مختلف اجتماعی ایجاد شد. مسیحیان به بیت المقدس و روم مسافرت

ی هااساس و رنگ مذهبی داشتند، مسافرتها کردند و با وجود این که این مسافرتمی

 آمدند.می تفریحی و اجتماعی هم به حساب

او در چین،  در نیمه دوم سده سیزدهم، مارکوپولو مسیری از اروپا به آسیا تعیین کرد.

 اده چوبسیار عالی،که برای اولین بار در زمان سلطنت خانوای پی به یک سیستم جاده

بنای این متاب خود را بر قبل از میالد(. مارکوپولو ک 1221-1122ساخته شده بود برد )

رار قوران سفر نوشت و این کتاب نخستین منبع اطالعاتی غرب درباره زندگی شرق در آن د

جان تاب سرکدر این زمینه رونق بسیار یافت، برای نمونه ها گرفت. با اختراع چاپ، کتاب

به  تبه چندین زبان منتشر شد، که شرح مسافر 1357مندویل به نام مسافرت در سال 

 .نقاط دور و نزدیک دنیا، حتی تا آسیای جنوب شرقی به تفصیل در آن آمده است

م از نزدهنخستین مسافرت کاروانی )دسته جمعی( مربوط به کاروانی است که در سده پا

توان می رفت. نخستین نمونه )تاریخچه( غذاهای فوری امروزی رامی المقدسونیز به بیت

، هایوهمپرجمعیت مشاهده کرد. فروشندگانی که انواع غذاها، ای هدر مسیر این مسافرت

سیر می در فروختند، بدین منظور چادرهایمی گوشت، ماهی، نان و شیرینی جات را به زوار

 ( 28: 1385زده بودند. )چاک،وای گی، ها کاروان

موزی آتجربه با هدف کسب دانش و ها از سده چهارده تا هفده، بیشتر مسافرت رنسانس:

ی ن خارجد. در انگلستان، ملکه الیزابت اول برای تربیت و پرورش نمایندگاشمی انجام

گلستان ج در انمانند آکسفورد و کمبریهایی را برای آنها فراهم کرد و دانشگاههایی مسافرت

 .و ساالمانکا در اسپانیا به همراه بورس تحصیلی برای دانشجویان ایجاد نمود

مسافرتی دوره الیزابت پس از چندی، دارای ساختار و سازمانی منظم های نکاروا

کار خود را در نیمه سده هفده شروع ها نامیدند. این کاروان« گراند تور»گردیدند و آن را 
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برای کسب دانش و ها کردند و تا نیمه سده نوزده پا برجا بودند. بیشتر اعضای این کاروان

رفتند، معموال این افراد از طبقه باالی اجتماع بودند که برای می مسافرتتجربیات جدید به 

 (30کردند. )همـان منبع: می کسب دانش و فرهنگ مسافرت

ز ریح ا، سیر و سیاحت برای استراحت و تفدهدمیتا آنجا که اطالعات تاریخی نشان 

 قدام بهنیا ادزرگ و معروف اوایل قرن شانزدهم شروع شده و مردم برای بازدید از شهرهای ب

 اند.مسافرت نموده

ام نبه  . در قرن هفدهم هجوم مسافران به فرانسه، به جایی رسید که موجب شد شخصی

 . مسافرانای به نام راهنمای سفر به فرانسه منتشر نمایدنشریه 1672در سال  سن موریس

 کردند.ر میسه سفگلیس به فرانغالباً از کشورهای آلمان، لهستان، دانمارک، سوئد، هلند و ان

 (30: 1385رضوانی،)

د و شتوسط توماس نوگنت تهیه  1778گراند تور یک راهنمای سفر داشت که در سال 

 (30: 1385ترین کتاب معرفی گردید. )چاک،وای گی، پر فروش

حاصل در وسایل های توان گفت، توسعه گردشگری مرهون پیشرفتدر مجموع می

رت، مساف است، زیرا تحول حمل و نقل که همراه با افزایش سرعت وسایل حمل و نقل بوده

 باعث وارزانی و آسایش نسبی آن بود انقالب بزرگی در صنعت گردشگری به وجود آورد 

با استانداردهای هایی گردید تاسیسات پذیرایی گردشگری به سرعت توسعه یابد. هتل

ده قدیم مورد استفاهای به جای مسافرخانهها و اردوگاهها مختلف ساخته شد. متل

 قرار گرفت.ها توریست

الت تحو همچنین الزم به ذکر است که پیدایش گردشگری با مفهوم امروزی آن ناشی از

ه نتیج قرن نوزدهم است که انقالب صنعتی موجب اختراع وسایل رفاهی بسیار گشت و در

 یدایشپاز مردم به استراحت و مرخصی و زندگی در شهرها طاقت فرسا شد از این رو نی

وسعه وسایل مسافرتی راحت و سریع مانند هواپیما، کشتی، قطار، اتومبیل موجبات ت

 (31: 1385رضوانی، ) گردشگری را بیش از پیش فراهم آورد.
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 صنعتی گردشگری به شکل جدید با انقالب گذاریمهمترین تأثیر و پایه انقالب صنعتی:

 بویژه این دوره تحوالت اساسی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی جوامع ود. درشمی شروع

ت ا ساخبآید. انقالب صنعتی تغییرات شگرفی در حمل و نقل می در کشورهای غربی بوجود

 ، قطار و کشتی بوجود آورد.هاماشین

دسته های ادامه یافت، پایه و اساس گردش 1850تا  1750انقالب صنعتی که از سال 

تماعی ات اجرا که امروز ما با آن آشنا هستیم، به وجود آورد. در این دوره تغییر جمعی

فت ری یاموجب تغییر مشاغل و گسترش طبقه میانی اجتماع گردید و این طبقه توان بیشت

ه کث شد باع تا بیشتر به تفریح و مسافرت برود، در نتیجه افزایش تقاضا برای مسافرت

های فرتبه خود بگیرد و به مساای شراف گراند تور شکل تازهتخصصی طبقه اهای مسافرت

 تفریحی در سطح عمومی تبدیل شود.

ه ثروتمند و مرفهای که تا آن زمان محل تفریح و گردش خانوادههایی برخی از مکان

 طبقه بود، گسترش یافت و تاسیسات جدیدی بوجود آمد تا بتواند فضای الزم را برای

ن ی از ایاندک ه به عنوان بازار بزرگی بوجود آورد )البته در مقایسه با تعدادمتوسط جامع

جدید  سافرانکه در گذشته برای اشراف و ثروتمندان تهیه شده بود(. اگر چه این مها مکان

کرد. می انپرداختند، ولی تعداد روز افزون آنها این کمبود را جبرنمی زیادیهای هزینه

 (30: 1385، )چاک،وای گی

 نیز در توسعةها ، قطار، کشتیهابه شهر، پدید آمدن ماشینها روستاییهای مهاجرت

گردشگری تأثیر گذاشتند. حادثة مهم دیگری که بر صنعت گردشگری اثر گذاشت، 

واخر ابداع کردند. از اها نوین بانکی از جمله چک مسافرتی بود که آمریکاییهای فناوری

آمدها، یش درزدهم، گردشگران آمریکایی به اروپا سرازیر شدند. اثر اقتصادی، افزاقرن نو

ه ی را بحمل و نقل سریع و ارزان، همگی شرایطهای افزایش اوقات فراغت و توسعة شبکه

 (11-8: 1386وجود آوردند که باعث رشد بازاریابی در بخش گردشگری شد. )کاظمی،
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 و اینترنتی وای ، خطوط هواپیمایی، ارتباطات ماهوارهتکنولوژیهای نوین مانند رایانه

افرت ان مسروبات باعث تغییر شیوه زندگی شد و همچنین باعث شد به دالیل متعدد بر میز

 و گردش افزوده گردد.

حب ایران نیز یکی از کشورهایی است که به خاطر قدمت طوالنی، از کشورهای صا

ومی و قود. موقعیت جغرافیایی، تنوع نژادی و شمی تجربه و سابقه در گردشگری محسوب

 به سیر اخالقی مردم و عالقههای طبیعی و متنوع و همچنین ویژگیهای فرهنگی و جاذبه

 ود. شمی و سفر از عوامل اصلی قدمت طوالنی گردشگری در این کشور محسوب

 

 :تاریخچه گردشگری در ایران -1-2-1-2

وجود داشته و این ها بسیار دور، در بین انسانهای ز زمانای است که اگردشگری پدیده

به  رهنگیکم رواج داشته تا امروز با توجه به تحوالت اقتصادی، اجتماعی و فپدیده کم

هان جگیری تمدن بشری در صورت کنونی رسیده است. ایران یکی از ده کانون مهم شکل

ز ای پنجم پیش ین کشف شده، به هزارهبوده است و نخستین آثار مدنیت که در این سرزم

ی دوم ها در هزاره(. چنان که ورود آریایی270:1380میالد مسیح تعلق دارد )محالتی،

حکایت  ...و ها، مادها، هخامنشیان، ساسانیانپیش از میالد به این کشور و حکومت عیالمی

های دوره ر طیین کشور داز ایجاد تمدن پربار و دیرینه در این سرزمین دارد. در عین حال ا

د، ادوستمختلف مورد توجه بسیاری از افراد بوده که به منظورهای خاصی از تجارت و د

ین مختلف در ا اند و همین طور وجود رسومکرده.. به آن مسافرت می.تفریحی، فرهنگی و

 یجمعی و گروه کشور از جمله پناه بردن به طبیعت در ایام مختلف سال به صورت دسته

ی گردش و تفریح را در بین مردم این سرزمین داشته است نشان از وجود روحیه

 (.30-31:1383)مهدوی،

ی گردشگری و مسافرت و بنابراین هرچند مطالعات و تحقیقات انجام شده در زمینه

شیوه و قوانین مربوط به آن در ایران باستان و حتی در ایران پس از اسالم بسیار اندک 

به این ها ه مسلم است اینکه در ایران قبل از اسالم و حتی قبل از ورود آریاییاست، ولی آنچ
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مختلف های ای بود که در حکومتسرزمین، مسافر و جهانگرد دارای حقوق و امتیازات ویژه

مدنی هر دوره حدود و میزان آن یکسان و مشابه نبوده است، بلکه با توجه به های در شکل

ده است )محقق شمی افر یا جهانگرد، آن حقوق و حدود آن تعیین و اجراانگیزه و هدف مس

(. عالوه بر این ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص و وجود فرهنگ و 32:1377داماد،

آداب و رسوم، آثار تاریخی، هنری و میراث فرهنگی خود به طور قطع برای جهانگردان و 

 (.89:1379ده است )رضوانی،شمیب گردشگران عهد قدیم بهترین مقصد محسو

ات و حقیقتدر واقع در مورد مسافرت به نواحی روستایی در این زمان )ایران باستان( 

ب و ه آدابمطالعات، بسیار بسیار اندک است و اطالع دقیقی در دست نیست، ولی با توجه 

ری شگتوان گفت که گردرسوم ایرانیان و وجود اکثریت جمعیت در مناطق روستایی می

و  بزرگ و ایجاد شهرها شکل گرفتههای گیری تمدنروستایی در ایران از زمان شکل

  .اندکردهگردشگران در این زمان به منظور خاصی به این نواحی سفر می

 (.31:1383)مهدوی،

ن خلق ز حسی زندگی مدنی و تجربیات حاصل ادر ایران پس از اسالم، با توجه به سابقه

اص خرهنگ فهای کهن باقی مانده و همچنین د نزد ایرانیان که از گذشتهو رفتارهای موجو

آیات  ی اجرایخاص شرقیان توأم بوده و به ویژه در پرتوهای نوازیایرانیان که با میهمان 

هی و د رفاقرآن و احکام اسالمی، گردشگری رونق بیشتری یافته و با ایجاد تأسیسات جدی

د تا شهای پذیرایی از میهمان به طریق وقف باعث محل درمانی، ایجاد مهمانسراها و

سیاحان های و یادداشتها ای برسد که در سفرنامهی تازهگردشگری در ایران به مرحله

 (.36:1377متعدد و مشهور اعم از ایرانی و خارجی به نیکی یاد شده است )محقق داماد،

و سیاحت به فواید معیشتی و بنابراین اسالم ضمن تشویق و تأکید بر گردشگری 

ی اثرات نماید و معتقد است که گردشگری با همهاز نعم انبوه خداوندی اشاره می مندیبهره

های اخالقی، عبادی و سازندگی نفسه ناقض جنبهو فواید معیشتی و دنیوی، هیچگاه فی

ی است برای فراتر از خاک و خدا محوری نبوده، بلکه تمام سفرها تمهیدهای نفس و هدف

ر و سیاحت در اسالم و ی اهمیت سیسفر به سوی خداوند و صعود به دارالقرار. در زمینه
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ی کالم اهلل مجید به این امر اختصاص دارد سوره 24آیه از  29قرآن همین بس که تعداد 

و در هفت آیه دیگر عنوان « االرض سیروا فی»ی اول صراحتاً به عنوان که در هفت آیه

 (.38:1380بیان شده است )فرجی،« االرضسیروا فیأفلم ی»

ی حوهو ن توان دریافت که اسالم تأثیر بسزایی در گردشگریبا توجه به مطالب فوق می

ان سیاح های مسافرت در ایران بجای نهاده است. در این دورهمسافرت و همچنین انگیزه

یالت و ی و انواحی و روستای اند و از مناطق مختلف از جملهزیادی به ایران مسافرت کرده

ره ن اشاآهای مختلف به اند که در کتب تاریخی و سفرنامهعشایر این سرزمین دیدن کرده

 شده است.

توان یمقرن هفدهم میالدی که مقارن با قرن یازدهم و دوازدهم هجری قمری است را 

و  سیاحانتوان از سرآغاز توجه گردشگری خارجی به ایران دانست. در این دوره می

فو، ام دیوال، مادگردشگران مختلفی از جمله پیتر دالواله، ژان شاردن، تاورنیه، آنتونی شرلی

ی نگلیساهای مختلف به همراه فهرست بلندی که جرج کروزن جرج کالرک و... که با ملیت

ه فرانی که بی ایران( از مسامیالدی در جهان معروف خود )ایران و قضیه 19در پایان قرن 

یی به آسیا برد که نشانگر جای گرفتن ایران در صدر کشورهایاند، نام مییران سفر کردها

 میالدی است. 18و  17لحاظ تعداد گردشگران در طی قرون 

ود. سیاحان، شمیقرن نوزدهم، قرن متفاوتی در تاریخ گردشگری ایران شناخته 

کردند می ن سفراد کنجکاو به ایراشناسان، محققان و حتی افر، بازرگانان، باستانهادیپلمات

 (.33:1383تا صرفاً حس کنجکاوی خود را ارضا کنند )مهدوی،

مره زی دوم قرن نوزدهم، لیدی، شل، وانسون، گوبینو و دکتر بروگسی از در نیمه

افکندند ها خود نام ایران را به نیکی بر سر زبانهای نویسندگانی بودند که با کتاب

 (.12:1376)مرسلوند،

ی مذکور روند ورود گردشگران خارجی به ایران رو به به هر حال هرچند که در دوره

تزاید گذاشته بود و لیکن هیچگاه به عنوان صنعت به شکل امروزی که دارای تشکیالت 

ای باشد و درآمدزایی نماید مورد توجه نبوده است. صنعت منظم و قوانین و مقررات ویژه
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نیم قرن پیش به این طرف به منظور شناساندن مفاخر ایران و تمدن گردشگری در ایران از 

ای در وزارت اداره 1314این سرزمین باستانی رسماً شکل گرفت و برای اولین بار از سال 

ی امور گردشگری تأسیس شد که فعالیت آن محدود به چاپ نشریات و کشور به نام اداره

ی مذکور جای ، اداره1320د. بعد از شهریور بوهای راهنمای گردشگری ایران میکتابچه

داد که زیر نظر وزارت کشور بود و در نهایت در سال « شورای عالی گردشگری»خود را به 

را تصویب کرد و این سازمان رسماً « سازمان جذب سیاحان»هیأت وزیران تأسیس  1342

و ها ی طرحه(. این سازمان که به ارائ192:1379کار خود را آغاز نمود )رضوانی،

جزء تشکیالت  1353وسیع زیربنایی در امر گردشگری موفق شد، در سال های ریزیبرنامه

مسؤول تنظیم امور « وزارت اطالعات و گردشگری»وزارت اطالعات درآمد و نخست عنوان 

ی ایرانگردی و (. از آن به بعد اداره280:1380ود )محالتی،شمیایرانگردی و گردشگری 

 ی چهار شرکت سهامی با نظارت وزارت اطالعات و ایرانگردی اداره شد.ری به وسیلهگردشگ

اخل به منظور جلوگیری از تد 1358پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال 

 وسایل مربوط به گردشگری این چهار شرکت درها وظایف و هماهنگ نمودن فعالیت

های مشی با بافت و خط« انگردی و گردشگریسازمان مرکز ایر»یکدیگر ادغام گردید و 

 اره وجدید و اهدافی متمایز از گذشته تشکیل و شروع به کار نمود. این سازمان اد

در، لبه، چاسرا، اردوگاه، کخانه، مهمان برداری از واحدهای اقامتی به شکل مهمان بهره

زشی معدنی، مراکز آموهای غذاسرا، چاپخانه، پیست اسکی، تأسیسات کنار دریا، آب

د زمستانی و هر نوع محل مناسب دیگری برای ایرانگردی و گردشگری به عهده دار

اُرگان  از یازده 1364(. بعد از آن سازمان میراث فرهنگی در سال 1-2:1380)محالتی،

عالی  از وزارت آموزش 1372دولتی تحت نظارت وزارت فرهنگ وآموزش عالی، و در سال 

ازمان سقررات )مجموعه قوانین و م ارت فرهنگ و ارشاد اسالمی وابسته گردیدمنتزع و به وز

 (.12:1372میراث فرهنگی، 

با مصوبه شورای عالی اداری سازمان میراث فرهنگی با سازمان  1383دوباره در سال 

ایرانگردی وگردشگری ادغام گردید، در همان سال این سازمان از وزارت فرهنگ و ارشاد 
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 :http)ریاست جمهوری ادامه فعالیت دادهای ع وتحت عنوان یکی از معاونتاسالمی منتز

www.chtn.ir). 

سازمان  با مصوبه شورای عالی اداری سازمان صنایع دستی با 1385بنابراین در سال 

 .(http: www.isfahancht.ir)میراث فرهنگی وگردشگری ادغام گردید

 پایین گفت که صنعت گردشگری، صنعت نوتوابا توجه به مطالب فوق به طور کلی می

 .باشدمیدر کشور است که هنوز در ابتدای کار خود 

 

 :مفهوم گردشگری پایدار -1-2-2

یان ین مگردشگری در مفهوم پایداری در برگیرنده پردازش معنایی خاص خود است.در ا

مامی در ت زایش این مفهوم در ادبیات گردشگری حاصل تالش در دستیابی به توسعه پایدار

رو که در ریودوژانی1992.بخصوص بعد از اجالس زمین در سال باشدمی توسعههای زمینه

؛ زدارد ساولطمه را برمحیط زیست و ای سوق داد که حداقل زیانرا به سمت توسعهها دولت

یکم( قرار وهای مربوط به قرن بیست )یعنی برنامه 21توافقات حاصله در دستور کار جلسه 

قش هر نعملی مفصل بود که ها ای از طرحرفت. این دستور جلسه در واقع شامل مجموعهگ

، از 21سه نمود.از این رو بر مبنای دستور جلمی کشور در رسیدن به توسعه پایدار بیان

« یبرای گردشگر21دستور جلسه »المللی گردشگری در سطح جهان بینهای سوی سازمان

ب مناس نیاز به رسمیت شناختن نقش گردشگری را در فرایند توسعة منتشر شد.که در آن

علیت گردشگری را در راستای به فهای کرد و ضرورت طرح عملی برای سازمانمی گوشزد

این  (.به دنبال375،1380)لومسدن، کشیددر آوردن اصول گردشگری پایدار را پیش می

د. برخی از شدر مادرید برگزار  1995سال  روند اولین کنفرانس جهانی گردشگری پایدار در

ری پایدار عبارت بودند از نکات مطرح شده در این کنفرانس پیرامون گردشگ

 (:129،1380،)کاظمی
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ژیکی کولواتوسعه گردشگری باید براساس معیارهای پایداری باشد.بدین معنا که مسایل 

ید قی بااجتماعی و اخالهای در بلند مدت، مسایل اقتصادی وتعهدات الزم نسبت به جنبه

 رعایت شود.

 فرهنگی وانسانی است.، طبیعیهای ماهیت پایداری گردشگری مستلزم محیط

اشت ارزشی وعناصر سنتی جوامع محلی را مد نظر د، فرهنگیهای گردشگری باید جنبه

 باشد.

 ایدارپعه در پردازش توس نشان ازآن دارد که گردشگری بتواندها کلی این تالشبطور

ار راهکاری عملی را شکل دهد.از این رو هدف اصلی در بسط معنایی گردشگری پاید

به  نعت ازمنطقی در بهره گیری از منابع طبیعی و انسانی و مماهای پیرامون ارائه روش

از  حفاظت . توسعه پایدار گردشگری دارای دو جنبهباشدمی کارگیری غیر علمی این منابع

ید با گردشگری پایدار با منابع ومیراث فرهنگی جوامع است. از این رومحیط زیست و

 ه همهسیاست مشخص و مدونی به اجرا در آید تا بتواند حرکت امید بخشی را در توسع

کارایی  (.گردشگری پایدار برای37،1381جانبه فضاهای جغرافیایی تضمین کند)منصوری ،

 لیهای عمکه هماهنگ کننده اهداف و راهکار باشدمی باالتر در این زمینه دارای اصولی

 (:378،1380توان به شرح زیر بیان نمود)لومسدن ،می .اصول گردشگری پایدار راباشدمی

 وجتماعی ا، )طبیعی حفظ و استفاده از منابع:استفاده از ماهیت پایدارگونة منابع  .1

 .باشدمی بسیار حائز اهمیت است وبه معنای تجارت دراز مدت فرهنگی(

دراز مدت را های بازسازی زیانهای که جلوی هزینه: کاهش بیش از حد مصرف و اتالف  .2

 کند.می گرفته وبه کیفیت گردشگری کمک

راز مدت اجتماعی وفرهنگی برای پایداری د، حفظ و ارتقای تنوع طبیعی: حفظ تنوع  .3

 آورد.می ای گردشگری به وجودپذیری را برگردشگری اهمیت ویژه دارد وپایگاه انعطاف

 راهبردی محلیریزی بسط وتوسعه گردشگری که وارد یک چارچوب برنامه :ریزیبرنامه  .4

 ردشگری راپایایی دراز مدت گ، دهدمی تاثیرات محیط زیست را مد نظر قرار ملی شده و و

 .دهدمی افزایش
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اقتصادی محلی های ادی از فعالیتگردشگری که تعداد زی: حمایت از نظام اقتصاد محلی  .5

محیط زیست را مد های و هزینهها و ارزش دهدمی را مورد حمایت وتحت پوشش خود قرار

 ارط زیست اقتصادی جلوی انهدام محیهای ، عالوه بر حمایت از این نظامدهدمی نظر قرار

 گیرد.می

ه محلی در بخش گردشگری نهای اعمشارکت کلی اجتم: محلیهای مشارکت اجتماع  .6

 بخشد.می تنها به نفع خود آنها ومحیط است بلکه نوع تجربه گردشگری را بهبود

، هااعمشاوره بین صنعت گردشگری و اجتم: مشاوره با افراد ذی نفع وعامه مردم  .7

د و نهادهای محلی مهم است البته در صورتی که دوشادوش هم کار کننها سازمان

 واختالفات منافع را کنار بگذارند.

کند و می اشتغالهای آموزش خدمه که گردشگری پایدار را وارد روش: آموزش خدمه  .8

 سبب بهبود کیفیت گردشگری، در کنار آن استخدام خدمة محلی در تمامی مقاطع

 ود.شمی

ر دملی را العات کااط، از آنجا که بازار یابی: مسئولیت بازار یابی صنعت گردشگری  .9

، هنگینه تنها سبب افزایش احترام نسبت به محیط فر، دهدمی اختیار گردشگران قرار

 .دهدمی ود، بلکه رضایت مشتری را نیز افزایششمی اجتماعی وطبیعی نواحی دیدنی

 اده ازپژوهش در حال پیشرفت ونظارت برآن از طریق صنعت با استف: انجام تحقیق .10

ی ردشگرلیل وجمع آوری موثر اطالعات نه تنها ما را در حل وفصل مشکالت گتجزیه وتح

 .صنعت ومشتریان در بر خواهد داشت، کند بلکه مزایایی را برای مقاصدمی یاری

 

 :گردشگری و محیط جغرافیایی -1-2-3

باشد، های جدید مورد توجه طراحان میآنچه امروز به عنوان یک هدف اصلی در هتل

احتی مهمانان است، یعنی محیطی خلق نمائیم که هرچه بیشتر گرم و شاد و موضوع ر

فامیلی باشد و از همان امتیازات و تسهیالت زندگی فامیلی برخوردار باشد. فضاهای فردی 

جمعی آن بتواند نیازهای فیزیکی و ادراکی تازه واردین را جوابگو باشد، نه مانند یا دسته
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گاه یک زندگی ا مربوط به پنجاه سال پیش که فقط جلوههی مجلل گراند هتلهاسالن

توانست در اختیار تعداد معدودی قرار گیرد. امروزه پرزرق و برق تشریفاتی بود و تنها می

سعی گردیده که این وضع دگرگون شده وکلیه افراد بتوانند بسادگی از این مجموعه 

 استفاده نمایند.

ه رسید کارکنان هتل و میهمانان به حداقل خودهای جدید رابطه و تماس بین در هتل

یگر باشد. از طرف داست. این موضوع به علت پیشرفت تکنیک، تجهیزات و تأسیسات آن می

 وامات نحوه این برخورد هم با شکل قبلی خود بکلی متفاوت است. آن تشریفات و احتر

ن آن تر جانشیانسانی تر وتعارفات ساختگی به تعداد زیادی از میان رفته و روابط صحیح

 گردیده است.

 رافتها با آن همه ظاز طرف دیگر بایستی توجه داشت که عظمت و ابهت گراند هتل

ر تر و کوچکتهای درونی آن امروزه همگی از بین رفته و فضاهای سالمو زیبائیها کاری

 جانشین آن گردیده است.

ه ردیدروحتر از وضع قبلی آن گتوان گفت از نظر معماری بسیار سردتر و بیحتی می

 هایی که بعنوان هتل توسطمجموعه 1930ـ  1940ی هااست، مخصوصًا در حدود سال

 خورد.نهضت راسیومالیسم بنا گردیده خشکی و ماشینی بودن آن کامالً بچشم می

ی یفاتداری، امروزه در جهت از بین بردن روابط خاص و تشردر هر صورت فلسفه هتل

 باشد.ها میگراند هتل

جیم و ح امروزه برای جواب گویی به احتیاجات و امکانات مالی مختلف، مجموعه عظیم

یند، ش نماها را به فضاهای کوچکتر ساختمانی مبدل نموده و در بافت شهری پخگراند هتل

 تا برای صدور گوناگون زندگی امروزی متناسب باشد.

درست ها آن و یا در امتداد اتوبان ها در بافت شهری و اطرافنحوه پخش این مجتمع

ها( میباشد که در ها، مسافرخانهی اولیه )کاروانسراها، قهوه خانههاشبیه موقعیت اقامتگاه

های امروزی اند و در اشکال مختلف هتلقرار داشتهها های قدیمی و یا در کنار جادهبافت

باشد و در آن هرکس کارهای اقامت میمثالً از نوع )خانه جوانان( یا پانسیون ارزانترین 
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ی کوچک و هادهد و یا در زیدانس که بصورت آپارتمانمربوط به خودش را شخصاً انجام می

 مجهزی در اختیاز مهمانان قرار میگیرند.

دن ، در همه آنها سعی در بوجود آمی کوهستانیهاها یا پناهگاههمچنین در هتل

 همچنین با فضای معماری باشد.تر بین افراد و ای انسانیرابطه

 اشد.ببطوری که گرمی زندگی فامیلی با برخورداری از حداکثر آزادی وجود داشته 

شود که امروزه به مدت اقامت ارزش این خصوصیت فضای معماری وقتی مشخص می

 توجه نمائیم.ها متوسط افراد در این نوع اقامتگاه

ی هتل ترجیح هایا به علت راحتی سرویسبسیاری از مردم به علت اشتغاالت خاص و 

گی ی زندکس مایل نیست در جایدهند در یکی از انواع آن زندگی کنند. بنابراین هیچمی

 باشد.نماید که عاری از روح و شادی می

نسانی طه انیاز به یک زندگی خصوصی با گرمی و حرارت فامیلی و برخورداری از یک راب

 نمایند.می زندگیها ه در این محلی کسانی است کهااز خواستگاه

از  ن راآل در طرح یک هتل باید در نظر گرفت که این فضا بایستی میهمابصورت ایده

ه بخش باشد. ک های زندگی ماشینی شهری نجات دهد و از هر جهت آرامشلوغی و ناراحتی

های ر/ هتلگری پایدابا رویکردهای نوین به سوی گردشها اکوهتل»ها یک نمونه از این هتل

 .باشدمی «سبز

و شود. از این رمحیط به عنوان یکی از ارکان اصلی جریان گردشگری محسوب می

باشند. یگردشگری و محیط )در ابعاد انسانی و طبیعی( به طور متقابل به هم وابسته م

حیط مدهد و پیشبرد توسعه گردشگری به کیفیت ها را شکل میمحیط، بسیاری از جاذبه

ختلف مهای گردشگری در مراحل مورد بازدید وابسته است. عالوه بر آن، اجرای پروژه

داث های موردنظر، احهمچون، انتخاب و تعیین محل، ایجاد امکانات دسترسی به محل

 وط بوده نمودن تاسیسات زیربنایی، همگی در رابطه با محی(، مهیا ها اکو هتل) هاهتل

زاده، رابهای گردشگری همیشه در اولویت قرار دارد )میی در پروژهتوجه به ابعاد محیط

1375 ،44.) 
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 وافت یبرداری نیز افزایش خواهد با گسترش گردشگری، استفاده از محیط برای بهره

طی های محیبرداری بیشتر مرتباً مورد پردازش قرار گرفته و بازساختالجرم برای بهره

 گر درهای محیطی با رویکرد به دورنمایی گردشزساختگذارد. بامداومی را پشت سر می

های توجهی به کنشسطوح باالتر، کیفیت تجربه گردشگری را مدنظر داشته و با بی

( منابع 30، 1380دهد. به عقیده کازه )محیطی، تنها سودآوری آن را مورد توجه قرار می

 موردنیاز گردشگران عبارتند از:

ها، وهانند کو هوای مناسب، عوارض مختلف زمین )توپوگرافی( مـ منابع طبیعی؛ مانند آب 1

 ها، سواحل و مجموعه گیاهان و جانوران.ها، دریاچهتپه

وارد مها ودیگر های هنری، جشنوارهها و جلوهـ منابع اجتماعی ـ فرهنگی؛ مانند فعالیت2

 دهنده فرهنگ محیطی است.انسانی که شکل

 تی وهای خدماتی، تسهیالکننده نیازمندیی؛ که برطرفـ منابع دارای ویژگی اقتصاد3

 باشد.رفاهی گردشگران در محیط مقاصد گردشگری می

 رپیرامون پردازش این منابع محیطی و برای پاسخگویی به خواست گردشگران، د

 وسراهای بزرگ های محیطی است که در همه کشورهای جهان، مهمانچوب بازساختچار

مراکز  حی درها، تاسیسات تفریهای هوایی، دریایی و زمینی، فرودگاهاهمجهز، شبکه عظیم ر

ی، محالت)ها ایجاد شده است ها و کرانه کوهشهری و روستایی، در کنار دریا و رودخانه

 (. این خود سبب شده است که هر مقصدی که مورد توجه گردشگران قرار11، 1380

ز اچالش شود. تغییرات محیطی ناشی گرفته، از نظر محیطی دچار تغییرات و گاهی 

 تواند پیامدهای منفی و مثبتی را به دنبال داشته باشد.گردشگری می

 پیرامون پیامدهای مثبت بیشتر به کارآمدی گردشگری برای حفظ محیط زیست و

مان ر سازای که بنا به اظهار نظکند. به گونهافزایش سطح رفاه ساکنان محلی تاکید می

 توان موارد زیر را در چارچوب پیامدهای مثبت( می73، 1379ی )جهانی جهانگرد

ین امر اد که البته این قید را باید بر آن نها) گردشگری دریک محیط به شرح زیر برشمرد.

 ریزی و آمایش سرزمین اقدام شود(.شود که از طریق برنامهوقتی حاصل می
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امل مواردی از قبیل وحش که شگردشگری، حفاظت از منابع طبیعی مهم و حیات

 شود را توجیهای میی ملی و منطقههاگیاهها و زیستمحیط زیست دریایی، توسعه پارک

ه شگران بها برای گردترین جاذبهنماید. زیرا این موارد عمدهنموده و آن را تامین مالی می

نکته  این، روند. در مورد کشورهایی با منابع محدود برای محافظت از محیط زیستشمار می

 از مهمترین منافع گردشگری است.

ا رهای گردشگری هستند گردشگری، حفاظت از اماکن باستانی و تاریخی که جاذبه

ها هرکشهای تاریخی داخل شهرها و کند. حتی بخشتوجیه نموده و آن را تامین مالی می

 گیرند.بری گردشگری، مورد حفاظت و توسعه قرار میبه دلیل بهره 

ن نماید. زیرا که گردشگراگری به بهبود کیفیت محیط زیست منطقه کمک میگردش

ری مند بازدید از مناطق جذاب، پاکیزه و به دور از آلودگی هستند. گردشگعالقه

نترل ریق کسازد. این امر از طداشتن محیط زیست فراهم مینگه هایی را برای پاکیزهمحرک

ز ااهری ، کاستن از تراکم و بهبود کیفیت کلی ظهوا، آب، آلودگی صوتی وبصری آلودگی

ی گردد. حتی خود طراحی و جانمایسازی فراهم میها و محوطهطریق طراحی ساختمان

ی ساختن محیط زیست شهری و روستای تواند در جذابشایسته امکانات گردشگری، می

له زبا ضالب وها بخصوص در مورد تامین آب و سیستم دفع فاسهیم باشد. بهبود زیرساخت

 نیز در بهبود کیفیت زیست محیطی موثر است.

ائل ه مساز آنجا که ساکنین محلی و بخصوص جوانان، شاهد توجه و عالقه گردشگران ب

 شود.حفاظت از محیط زیست هستند، گردشگری سبب باالبردن آگاهی جوانان می

بین المللی و  های، اقدامات سازمان70پس از طرح نظریه توسعه پایدار، در دهه 

اجرایی شدن آن اصول را فراهم ساخت. های به مرور و سپس بتدریج زمینهها پیگیری دولت

زیست های تاکید بر حفظ محیط زیست، صرفه جویی در مصرف انرژی و صیانت از ارزش

محیطی در کنار کمک به توسعه جوامع محلی از جمله اصولی بود که در حوزه طراحی و 

به بعد شاهد بودیم  90منصه ظهور رسید، به نحوی که از دهه ها و اقامتگاهها هتلمدیریت 

اکو »در سرتاسر جهان و بویژه در حوزه کشورهای با اقتصاد فعال در عرصه توریسم، 
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کنند، و مدیریت اکو هتل با تاکید می به عنوان برند و مولفه تمایز در بازار عمل« هاهتل

، تالش دارد (رد حفاظت ضروری برای توسعه و توسعه ضروری برای حفاظتخاص بر )راهب

مورد توافق  21تا نقشی در تحقق عملی توسعه پایدار مطابق آنچه که در دستور کار 

طراحی و مدیریت با برند اکو هتل به  قرار گرفته، داشته باشد. برنامه پیاده شده درها دولت

آن را به ضرورتی خاص برای سایر کشورها تبدیل حدی چشمگیر بوده که رعایت اصول 

 کرده است.

ز ری ابه دنبال تبعات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی که الگوهای رشد در بسیا

دهه  ار ازمناطق جهان بویژه کشورهای توسعه یافته وقت در پی داشت رویکرد توسعه پاید

تصادی و مدیریت فضایی و اقها ها، هدایت برنامهگیری به بعد مبنای تصمیم 70و  60

سکو ات، یونمصوب نهادهای بین المللی هبیتهای قرار گرفت و تبعیت از دستورکارها پروژه

های برنامه سازیو یونیسف اقدامات دامنه داری توسط کشورهای مختلف در زمینه همخوان

ری ی نظر حوزه مبانخود با اصول مصوب دستورکارهای جهانی آغاز شد. در همین راستا د

یطی ات محبیانگر همسازی اقدامات بخش عمومی و خصوصی با مقتضیات و الزام (اکو) واژه

اقدامات  سازیبیانگر هماهنگ 14000و تهیه و ابالغ یکسری استاندارها همچون گروه ایزو 

 جغرافیایی بود. –اجرایی با مقتضیات سرزمینی های و پروژه

ی اربری مقید به مکان، نقش مهمی در مصرف یا صرفه جویبه عنوان یک کها هتل

دی به د زیاانرژی داشته و دارند به نحویی که مبنای توسعه اجتماع و محیط محور تا حدو

ا بهتل  میزان مصرف آب، برق، انرژی و باالخره میزان همسازی سیستم طراحی و مدیریت

بسیار زیاد در های شاخص مقتضیات زیست محیطی اجتماع محلی دارد، که خود دارای

 (23: 1388: به عنوان اکو هتل معروف است. )اردکانی زمینه طراحی و مدیریت بوده و کالً

الزم در ایران برای افزایش قابلیت جذب اکوتوریست، های یکی از زیرساخت اصوالً

جهانی، تعریف شده های هایی است که مطابق با استاندارها و چهارچوبداشتن اقامتگاه

که برای این منظور بر آنها هایی اداره شوند. اقامتگاهها طراحی و بر اساس آن چارچوب

 (اکو هتل) این گروه از گردشگرانهای ود، برگرفته از ماهیت فعالیتشمی تاکید فراوانی
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از مسافرتی و گردشگری، حاکی های . آمار رسمی اعالم شده توسط آژانساندهشد گذارینام

خاص اکوهتل های ساخته شده با ویژگیهای این است که گردشگران به مناطقی که هتل

ها های آینده این نوع اقامتگاهرود که در سالمی دهند و انتظارمی دارند بیشتر تمایل نشان

: 1389)سرور،  ترین عوامل گرایش گردشگران به انتخاب کشورها برای سفر باشند.از اصلی

42) 

استای رت در نه تنها ضرورتی اجتناب ناپذیر در حرک (مفهوم راهبردی اکوهتل)بنابراین 

 ، بلکه گسترشباشدمی اصول توسعه پایدار همپای دستورکارهای جهانی سازیپیاده

متناسب با ها توریسم پایدار منوط به رعایت الگوهای طراحی )معماری( و مدیریت هتل

ی ت انرژکه تا به حال به نعم باشدمی ایی مناطق مختلف کشورمقتضیات محیطی و جغرافی

 رد توجهدان موتوسعه، متاسفانه چنهای و رویکرد فن ساالری در برنامه (نفت و گاز) فراوان

ور و قرار نگرفته است. در صورتی که بدلیل الزام به گسترش پدیده گردشگری در کش

ت خاص جغرافیایی جههای ختلف با ویژگیمهای اجتناب ناپذیری نفوذ در اکوسیستم

ی ت الگومرتبط، در کنار ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی، کاربسهای استقرار کاربری

ایطی در شر به ضرورتی تام تبدیل کرده است و باز اینها اکوهتل در طراحی و مدیریت هتل

کشور، مقتضیات های تل( و مدیریت همعماری) نگاه کلی در نظام طراحیاست که در یک 

 جغرافیایی و محیطی لحاظ نشده است. 

ود که در شمی گفتههایی به هتل یا اقامتگاهها در مفهوم کلی، اکوهتل ;در همین راستا

پاک ساخته های از انرژیگیری دل طبیعت و با هدف کاهش اثرات زیست محیطی و بهره

ر ست. دط زیست و انرژی، بیش از پیش نمایان اشود. در یک اکوهتل معیارهای حفظ محی

د، شمی ساختهها ساده و در دل جنگلهای فقط به صورت کلبهها گذشته این نوع اقامتگاه

نیز ها اما امروزه با افزایش اهمیت صنعت گردشگری و حفظ محیط زیست، این اقامتگاه

های ژگیجه به ویگوناگون طبیعی و با توهای مو متناسب با اقلیاند هپیدا کردای جایگاه ویژه

 وند.شمی هر محیط طراحی
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یداری سازگاری با محیط زیست طبیعی منطقه، پا ;هاکه هدف از طراحی این نوع هتل

اقبت و آموزشی برای مرهای و برنامهها بوم شناختی، حفظ منابع طبیعی، ارائه سیاست

 ی برایحفظ فرهنگ مردم منطقه، ایجاد منافع اقتصادحفاظت از محیط زیست، احترام و 

 .باشدمی مردم محلی و کارکنان –گردشگران  مندیجامعه محلی، افزایش سطح رضایت

ست. سال گذشته رشد بسیار چشمگیری داشته ا 10در ها فرهنگ استفاده از اکوهتل

بروند که هایی تلکنند سراغ همی گردشگران با آگاهی از مشکالت زیست محیطی، سعی

رسانند. برای می ساده به حداقلهای آثار مخرب زیست محیطی خود را با به کارگیری روش

کم مصرف برای های کنند، از المپمی طبیعی برای تهویه استفادههای مثال از روش

را ها لهو حوکنند، ملحفه می کاهنده مصرف استفادههای روشنایی و از شیرآالت و سردوش

رای مکن بکنند، تا جای ممی با توافق مسافران، به جای یک روز، چند روز در میان عوض

که در ها شگیرند. با به کارگیری هر یک از این رومی پاک بهرههای تولید برق از انرژی

کاهش داد. ای توان مصرف انرژی را تا حد قابل مالحظهمی ظاهر کم اثر و کوچک هستند،

دهای ز پسماناست. در این روش اها الزامی در اکوهتلهای بازیافت پسماندها، از دیگر روش

 ها نیز پس ازود و پساب آنشمی برای تهیه کمپوست استفادهها تولید شده در آشپزخانه

ورت صکه محصوالت خود را به هایی رسد. بدیهی است اکوهتلمی تصفیه به مصارف دیگر

 خود استفادهای دهند یا از محصوالت بومی تولید شده در منطقهمی طبیعی پرورش

 هستند. ترکنند یک قدم به پایداری نزدیکمی

ای ، البی، فضاههاهتل از جمله اتاقهای استانداردهای پایداری باید در تمام قسمت

 د.اداری و اجرایی، رعایت شو هایو بخشها غذاخوری، رخشویخانههای عمومی، سالن

باید به ها یک اکوهتل است. اکوهتلهای احساس مسئولیت اجتماعی از دیگر مسئولیت

نند. ینی کفرهنگ و آداب و سنن مردم محلی احترام بگذارند و برای ساکنان بومی کارآفر

 مدیریت وپایدار آموزشی در زمینه توسعه های همچنین موظف به برگزاری دورهها این هتل

منابع انرژی و طبیعی برای کارکنان خود هستند.
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باید  ارآمد،برای ایجاد محیطی امن، سالم و دارای انرژی کها قوانین راهبردی در اکوهتل

 قوانین زیر رعایت گردد: 

 .استفاده از مواد شوینده و پاک کننده غیر سمی برای نظافت 

 درصد طبیعی. 100نخی  هایاستفاده از مالفه، حوله و تشک 

 .ممنوعیت کشیدن سیگار 

 بیوگاز. تجدید پذیر مانند انرژی باد، آفتاب، زمین گرمایی،های استفاده از انرژی 

 و در (یمیایفاقد مواد شی) ارگانیک (صابون و شامپو) استفاده از مواد بهداشتی مانند 

ری از ر کاهش زباله و جلوگیکوچک شخصی، به منظوهای بزرگ، به جای بستههای اندازه

 اصراف.

 هتل.های بازیافت پسماندها در همه قسمتهای استفاده از سطل 

 .استفاده از نور طبیعی برای روشنایی داخل هتل 

 ای رشتههای برابر المپ 10کم مصرف های عمر المپ) کم مصرفهای استفاده از المپ

 است(.ای رشتههای از المپ تردرصد کم 75نیز ها و مصرف انرژی این المپ

 های وختکه تا حد امکان از سای وسایل نقلیه) استفاده از وسایل نقلیه عمومی سبز

 فسیلی استفاده نکنند(.

 ام و دورش بدون استفاده از مواد شیمیایی برای پر) پرورش مواد غذایی طبیعی و محلی

 .(طیور و تولیدات کشاورزی

 دن از ظروف یک بار مصرف.استفاده نکر 

 .فراهم کردن سیستم تبادل هوای طبیعی و تازه 

 .استفاده از محصوالت بازیافتی 

 ام و ، حماستفاده مجدد از پساب آشپزخانه) استفاده از سامانه بازیافت آب خاکستری

 رخشورخانه برای آبیاری(.

 و کاغذهای باطله.ها بازیافت روزنامه 
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 کنند، از اینمی را در رسیدن به توسعه پایدار یاریها کوهتلکه اهایی برخی از روش

 قرارند:
 

 :اکوهتلهای اتاق -1-2-3-1

 کنند. در صورت می را خودشان انتخابها و ملحفهها زمان شستشوی حولهها مهمان

 ود.شمی امکان این کار یک یا دو روز در میان انجام

 ز اکنترل هوشمند نباشد، کارکنان موظف اند پس های در صورتی که دارای سیستم

 .روشنایی و تهویه را قطع کنندهای را بکشند و سیستمها خالی شدن اتاق، پرده

 کم مصرف های ، از شیرآالت کم مصرف مانند سردوشیهابهداشتی اتاقهای در سرویس

 ود.شمی مجهز به سیستم جریان کم فشار استفادههای و سرویس

 ا آنها ر ود تا بتوان دوبارهشمی مایع و شامپو استفادههای مخصوص صابونهای از ظرف

 پر کرد.

 گذاشها حلبی در اتاقهای برای شیشه، کاغذ و قوطیای جداگانههای سطل 

 .ود تا مهمانان به تفکیک شمی تهدر سند کنونی هیچگونه منبعی وجود ندارد

 شوند. پسماندها تشویق

 ر محیطبین تاثیر را ترود که کمشمی استفادهای از مواد شویندهها برای نظافت اتاق 

ود شمی فسیکه بخار آنها باعث آلودگی هوا و مشکالت تنای زیست دارند. از مواد شوینده

 ود.شمین استفاده

 ی هتل مات زیست محیطدر جریان اقداها ود تا مهمانشمی تابلوهایی نصبها در اتاق

 قرار گیرند.

 
 و فضاهای عمومی اکوهتل:ها البی -2-2-3-2

 ود.شمی کم مصرف نصبهای بهداشتی المپهای در راهروها، البی و سرویس 

 وراکیخودکار فروش مواد خهای ین تعداد ممکن المپ برای روشنایی دستگاهتراز کم 

 ود.شمی استفاده
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 ود که بازدهی باال دارند.شمی ایش و گرمایشی استفادهسرمهای از سیستم 

 مجهز به سیستم جریان کم فشار وهای بهداشتی عمومی از سرویسهای در سرویس 

 ود.شمی شیرآالت کم مصرف استفاده

 

 اکوهتل:ی غذاخوری و رختشوی خانه -1-2-3-3

 ز د امکان پائین است. اتا حها و لباسها دمای آب گرم مصرفی برای شستن ظرف

 فادهتکمیل است، استها لیاس شویی و ظرف شویی تنها زمانی که ظرفیت آنهای ماشین

آفتاب  به جای خشک کن، درها ی دور ریخته شوند. لباسترکمهای ود. تا بسته بندیشمی

 وند.شمی خشک

 ود که بتوان شمی استفادههایی در سالن غذاخوری از قندان، نمک دان، شکرپاش و ظرف

 را پر کرد.ها دوباره آن

 های الی دور ریخته شود. از دستمترکمهای ود تا قوطیشمی یا پارچ سروها نوشیدنی

 ود که عمر طوالنی دارند.شمی استفادهای غذاخوریهای قابل شستشو و سرویس

 غداران و با تولید شده و به کشاورزان ود و کودشمی پسماند مواد خوراکی به کود تبدیل

 ود.شمی محلی فروخته

 غذاخوری های ود و ظروف و سرویسشمی بزرگ سروهای غذاها در ظروف و دیس

 ود.شمی خیریه اهداءهای قدیمی به سازمان

 ت صد کمتری نسبت به محصوالی تجزیه پذیر که مواد سمی و آالیندههای از شوینده

های ت کشود. تا حد امکان از مواد سفید کننده، آفشمی شیمیایی دارند استفادهدر صد 

ود. به شمین شیمیایی هستند استفادهی که دارای پایههایی شیمیایی و سایر شوینده

برای  ود که هنگام استفاده و دور ریختن مواد شیمیایی کهشمی کارکنان آموزش داده

 ربران بسیار خطرناک هستند، دقت کنند.محیط زیست و همچنین کا
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 :هادفترهای اداری اکوهتل -1-2-3-4

 فادهبرای کاهش مصرف کاغذ از کاغذهای یک رو سفید برای چرک نویس یا کپی، است 

 ود.شمی

 له در حلبی، شیشه و سایر انواع زباهای مجزایی برای کاغذ، قوطیی زبالههای سطل

 ود.شیم دفاتر قرار داده

 و  ود و در محل ورودشمی کم مصرف استفادههای برای کاهش مصرف انرژی از المپ

 ود.شمی خروج، حس گرهای مخصوص و کلیدهای زمان دار نصب

 فه که برچسب انرژی دارند و از لحاظ مصرف انرژی مقرون به صرهایی از دستگاه

 ود.شمی هستند، استقاده

 ود.شمی ادهاز محصوالت بازیافتی استف 

 عماریممطابق با شرایط زیست محیطی،  نیز باید کامالًها طراحی و معماری اکوهتل 

حیط می به منطقه و مصالح موجود و سازگار با محیط زیست انجام شود، تا کوچکترین آسیب

 زیست وارد نشود.

یست زائل سرا به دلیل تعهدی که در قبال مها که امروزه مسافران و گردشگران اکوهتل

ی از کنند. به طوری که بیش از نیممی دیگر توصیههای محیطی دارند، بیشتر از هتل

اده برای اقامت استفها کنند از اکوهتلمی برای سفر تالش ریزیگردشگران هنگام برنامه

و اند هبدیل شدپایدار به پیشتازان عرصه پایداری تهای با به کارگیری روشها کنند. اکوهتل

همیت ت و اکنند. ترویج فرهنگ اکوتوریسمی طرفداران محیط زیست بسیار از آنها استقبال

قابتی رو همچنین ایجاد ها توسعه آن میان گردشگران باعث افزایش روز افزون اکوهتل

 تنگاتنگ در این صنعت شده است. 

محیطی همچون به طور معمول هنگام سخن گفتن از تأسیسات اقامتی اثرات زیست 

و به طور کلی آلودگی زیست محیطی ای آلودگی هوا، تولید زائدات جامد، گازهای گلخانه

ود. در مقایسه با سایر صنایع در اغلب اوقات، افکار شمین چندان به اذهان عمومی متبادر

بیشتر متوجه آثار محیطی منفی ناشی از صنایع تولیدی و شیمیایی است. چرا که 
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الزم برای تولید محصوالت این صنایع ملموس بوده و توجه همگان را به خود ای هفرایند

الزم برای ارائه های کند. لیکن باید توجه داشت علیرغم ناملموس بودن فرایندمی جلب

نیز با تکیه بر ها خدمات و همزمان بودن تولید و مصرف محصوالت خدماتی، این فرایند

از منابع طبیعی اتکا دارد و گیری فیزیکی اجرا شده و بر بهرههای ماناز الای طیف گسترده

گذارند تا آنجایی که از آنها به می از خود به جایای لذا این صنایع نیز اثرات محیطی عمده

 کنند.می عنوان تخریبگر بی صدای محیط زیست، یاد

یف دشگری معرفی شده و طصنعت هتلداری به عنوان بزرگترین زیرمجموعه صنعت گر

گیرد می ربرا در  مانند هتل، هتل آپارتمان، مهمانسرا و غیرهها از انواع اقامتگاهای گسترده

کدام د. هرکه هریک دارای اندازه، درجه مالکیت، خدمات و گونه خاصی از گردشگران هستن

االیی مصرف ب نگذاشته و یابه جای ای از این تأسیسات اقامتی به تنهایی آثار محیطی عمده

 ر منابعبذیری از منابع طبیعی را ندارند، لیکن مجموعه آنها آثار قابل توجه و جبران ناپ

 گردند.می داشته و موجب آسیب رسانی به محیط مقصد

ر از به مراتب بزرگتر و بیشتها تأثیرات منفی زیست محیطی ناشی از فعالیت هتل

آورند. می در همان اندازه و مقیاس بوجودهایی ه ساختمانتأثیرات زیست محیطی است ک

دارد  پر مصرف انرژی در حوزه گردشگری جایهای صنعت هتلداری به عنوان یکی از بخش

ار جب انتشتجدید پذیر موهای فسیلی و کاربرد کمرنگ انرژیهای و رواج استفاده از سوخت

در هوا ها ندهاکسید نیتروژن و سولفور و سایر آالیبی رویه دی اکسید کربن و به طور اخص 

 برای شده است. تخمین زده شده که یک هتل متعارف بسته به نوع سوخت مورد استفاده

م در هر متر کیلوگر 200تا  160تولید انرژی و سیستم گرمایش و سرمایش بنا، ساالنه بین 

 کند.می مربع دی اکسید کربن تولید

حجم آب مصرفی و الگوی مصرف( نه تنها به نوع، اندازه و میزان مصرف آب )

استانداردهای تسهیالت مذکور، بلکه به خدمات و تسهیالت ارائه شده، آب و هوا، نیاز به 

مرتبط با صرفه جویی در مصرف آب بستگی دارد. بنابراین های آبیاری و دیگر فعالیت

در دسترس نیست. با این حال ها هتلاطالعات منسجمی در رابطه با میزان آب مصرفی در 
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مقدار روزانه آب ها ود، بر اساس استانداردهای پذیرش شده در هتلشمی تخمین زده

 لیتر است. 360تا  170مصرفی به ازای هر مسافر در یک هتل بین 

زائد  مواد بخش اعظمی از کاربران کاالهای مصرفی هستند، تولیدها به دلیل اینکه هتل

اده مین سین تأثیرات صنعت هتلداری بر محیط است. با یک تختراالً یکی از نمایاناحتم

کند که می یک هتل متعارف در یک روز در ازای هر مهمان، یک کیلوگرم مواد زائد تولید

چندین تن زباله را در ماه به دنبال خواهد داشت.

:نواحی شهری -1-3

:مفهوم نواحی شهری -1-3-1

 ٔ ساختهنسانای با ویژگیِ تراکم جمعیتِ انسانیِ باال و امکاناتِ امنطقهمنطقه شهری 

ک ا شهریفراوان در مقایسه با مناطقِ اطرافِ آن است. مناطق شهری ممکن است یک شهر 

له ی از جموستایهای انسانیِ با تعاریفِ محدوده رباشد اما این اصطالح معموالً به زیستگاه

ٔ ود. یک منطقه شهری، مقداری کوچکتر از منطقهشمیها گفته نروستاها و آبادی

 شهری و بخشی از آن است.کالن

های پس میلیون نفر بود که در دهه 746تنها  1950جمعیتِ شهری در جهان در سال 

کنند. در سال میلیارد نفر در زمین زندگی می 7٫1از آن افزایش یافته است. در حدود 

 ساکن در میلیارد نفر( از تعداد افرادِ 3٫42ق شهری )، شمارِ مردمِ ساکن در مناط2009

هرنشینی شمیلیارد نفر( پیشی گرفته و جهان از روستا نشینی به  3٫41مناطقِ روستایی )

کنند ی میروآور شده است. این نخستین بار است که بیشترِ جمعیِت جهان در شهرها زندگ

گیری ازهاند. اندشده و توسعه یافته مناطق شهری با روند شهرنشینی ایجاد تا در روستاها.

نیز  رها وحدودِ یک منطقه شهری، در تجزیه و تحلیلِ تراکمِ جمعیت و روندِ گسترشِ شه

ملِ تواند شاکالن شهری می ٔ  در تعیینِ جمعیتِ شهری و روستایی اهمیت دارد. یک منطقه

 ای که به لحاظِآن و شهرهای ماهواره ٔ  نه تنها یک منطقه شهری، بلکه شهرهای حومه

و آمد دارند باشد.مرکزیِ آن شهر رفت  اقتصادی با هسته -اجتماعی
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 :اکوتوریسم -1-4

 :(Eco Tourismمفهوم اکوتوریسم ) -1-4-1

 تواند در سطوح خارجی گردشگران بسیاری رامی دومین گونه عمده گردشگری که

 ماید، اکوتوریسمتقاضای بازار به مقاصد گردشگری جذب نهای براساس گرایش

گیرد می طبیعی شکلهای اکوتوریسم که با انگیزه سفربه مناطق دارای جاذبهباشد.می

 مسافرت به مناطق"( اینگونه تعریف شده است WTOتوسط سازمان جهانی گردشگری )

 حلی ومطبیعی که همراه با مسئولیت باشد و موجب بهبود بخشیدن به سطح زندگی مردم 

(.از این رو اکوتوریسم باید مستلزم Hvenegaard,1994,25) "یست شودحفظ محیط ز

 زیر باشد:های ویژگی

 .نآدیریت برجای نهادن آثار مثبت در زمینه حفاظت از محیط زیست و ارتقاء کیفیت م .1

 .. حداقل آثار منفی برای محیط طبیعی و جوامع محلی2

 مربوط به فعالیتهای م گیری. به حداکثر رساندن مشارکت مردم محلی در تصمی3

 .گردشگری

رتقاء مناسب برای مردم محلی و دست اندرکاران گردشگری برای اهای . تدارک فرصت4 

  .بهره وری وچگونگی پایداری آن

های نقادر است که در استفاده از توا اکوتوریسم به عنوان یک گونه از گردشگری

ت و ادی آن وهمچنین حفاظت از محیط زیسمحیطی سبب افزایش همکاری وتاثیرات اقتص

که این .ای به وجود آوردتوسعه پایدار شده و تحرک و پویایی را در اقتصاد محلی و منطقه

 زممبنا ال طلبد. بر اینمی ی اکوتوریستی راهاخود بازار یابی قوی را در زمینه معرفی جاذبه

ی هاشیوه ر داخل و خارج کشور بهی طبیعی دهاآید که در تبلیغ برای شناساندن جاذبهمی

و ایجاد امکانات ها بین المللی کوشش گردد و همچنین سهولت دسترسی به این جاذبه

 تفریحی جانبی فراهم آید.

است که در ادبیات فارسی به جهانگردی زیست  (Eco Tourismاکوتوریسم اختصار واژه )

زبان فارسی بین جهانگردی محیطی یا طبیعت گردی مشهور شده است. هر چند که در 
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اما اصوال دانشمندان این اند هزیست محیطی و جهانگردی طبیعت گرد تفاوتی قایل نشد

 عرصه تفاوتهایی بین این دو واژه قایل هستند و اکوتوریسم را زیرمجموعة طبیعت گردی

ض دانند، اما به دلیل وارد نشدن به مباحث فلسفی بحث این دو واژه را با کمی اغمامی

 نماییم.می یکسان تلقی

 ورتانواع گردشگری که در بستر طبیعت ص»به طور کلی طبیعت گردی عبارت است از

به  پذیرد که هدف آن داد و ستادهایی بین جهانگرد و محیط زیست است که در آنمی

 .(1: 1382صارمی نائین، محمد حسین، ) «محیط زیست آسیب وارد نشود

کوتوریسم از گردد، آن هنگام که واژه امی میالدی باز 1965ل تاریخچة اکوتوریسم به سا

شده  ابداع گردید و در مفهوم عام اینگونه تعریف ,EcologicalTourism واژة تلخیص دو

هده ه، مشااکوتوریسم سفر به مناطق تخریب نشده یا غیرآلوده طبیعی با هدف مطالعاست: 

 باشدمی هانی فرهنگی این مکاهاومی، یا نشانهو گیاهان و جانوران بها و لذت از زیبایی

 .(2، 2006نشریه الکترونیکی دهکده، )

ی طبیعی، هااعم ازجنگل ی جهانگردی )توریستی(هاتوجه نمودن به تمامی محوطه

ها و و طبیعت پیرامون آنها و بویژه کوهسارها حیات وحش، رودخانه ی ملی وهاپارک

ر و مناطق ویژه شکاها ی طبیعی، ییالقهای آبگرم، چشمههاو آبشارها، چشمهها کوهستان

های طبیعی ی پیرامون آنها، زیستگاهها، سواحل و کرانههاو صید ماهی، دریاها و دریاچه

ونشان، کر دربپرندگان مهاجر و بومی و سایر خزندگان و نیز غارهای طبیعی و بویژه طبیعت 

 زند.می رقم گسترة این بخش از جهانگردی )توریسم( را

فید منکه آیقیناً توجه و تجمع بیش از اندازه جهانگردان در یک منطقه خاص، بیش از 

 ق طبیعیمناط ی جهانگردی و به ویژههاباشد، زیانبار است، پس باید بهره برداری از محوطه

 .(2: 1382 ;صارمی نائینی، محمد حسن) .بکر با نظارت ویژه باشد

ار به عنوان نوعی جهانگردی طبیع تگرا تعریف شده است ولی اکوتوریسم از نظر بازار ک

کارشناسان و دانشگاهیان به عنوان ابزاری جهت ، هاNGOبه بعد از سوی  1990از سال 

حصول توسعه پایدار مطرح و مورد مطالعه قرار گرفته است. بنابراین عبارت اکوتوریسم از 
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اصول و قوانین قرار دارد و از سوی دیگر یک سو به مفهومی اشاره دارد که تحت یک سری 

یکی از اولین  1991به یک بخش خاص از بازار کار موسسه بین المللی اکوتوریسم در سال 

 تعاریف اکوتوریسم را ارائه داد:

ظ و اکوتوریسم یک مسافرت مسئوالنه به مناطق طبیعی است که محیط زیست را حف»

 «.دنمایمی مردم محلی را تثبیتزندگی راحت 

IUCN  اکوتوریسم را چنین تعریف کرد:  1996نیز در سال 

ست اً داکوتوریسم یک مسافرت و دیدار زیست محیطی مسئوالنه به مناطق طبیعی نسبت

 –ن آمراه هو هر پدیده فرهنکی ) نخورده بوده، و هدف آن لذت بردن و استفاده از طبیعت

نفی مبع شده و دارای تاثیرات است که باعث تقویت منا (چه در گذشته و چه در حال

دی اقتصا –ود که از نظر اجتماعی شمی محلیهای اندکی است و باعث فعال شدن جمعیت

شست ن) جهانگردی پایدار استهای برای آنان مفید است. اکوتوریسم یکی از زیر بخش

 .(4: 2002 ;مجمع اکوتوریسم، سازمان جهانی جهانگردی

 چهارگانه زیر است:اکوتوریسم دارای مشخصات 

 وابسته به طبیعت باشد. -1

ای ا براز لحاظ اکولوژیک پایدار باشد و به عبارتی کمترین آسیب و اثرات سوء ر -2

 طبیعت نداشته باشد.

 آموزش و ارایه ارزشهای منطقه مورد بازدید، عنصر اصلی آن بازدید باشد. -3

 جوامع محلی و میزبان در آن مشارکت داشته باشند. -4

 وگاهی اکوتوریستی عبارت است از پیاده رویهای برنامه ریزی شده ایستی هافعالیت

ق مناط ی بادی، سفر بههای خروشان با قایقهاهمچنین دامنه نوردی، عبور از رودخانه

طراف ازارع ییالقی و میهمان عشایر و ساکنان بومی این مناطق شدن، سفر به روستاها و م

ناطق مر به و آشنایی با فرهنگها، کوهپیمائی، سف روستاها به منظور لذت بردن از طبیعت

شای ، تماصعب العبور طبیعی، بازدید از غارهای طبیعی، مطالعه طبیعی گیاهی و جانوری

با  اری وحیوانات و پرندگان، آشنایی با محیط زیست طبیعی در قالب دیگری به نام ساف

 ن.استفاده از خودروهای روباز برای تماشای حیوانات و پرندگا
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را های ماجتور وفعالیتهایی نیز اکوتوریسم به شمار نمی روند که عبارتند از شکار، اسکی 

 کنند.می جویانه که اثرات تخریب فراوانی به محیط زیست طبیعی وارد

ر در حالی که رشد عمومی صنعت توریسم برای نخستین دهه د WTOبراساس برآورد 

ی هاشود یافتهمی درصد پیش بینی 7/6 تا حداکثر 3/4( بین 2010تا  2000) روپیش 

وسته وع پیموجود بیانگر آن است که بیشترین قسمت از این رشد در بخش اکوتوریسم به وق

 درصد خواهد بود. 30تا  10و به طور کلی رشد این بخش بین 

فت هرود تا یک دهه دیگر شمار طبیعت گردان که اکنون می به این ترتیب انتظار

 1997د برآور) شود به بیش از بیست درصد برسد.می ران جهان را شاملدرصد از کل مساف

Lindberg ،Reinsold  منتشر شده و در سایتWTO.) 

به  مورد اتکا در پژوهش مذکور اکوتوریسم را آن بخش از سفرهایی کهبندی دسته

ف کرده شود، تعریمی ی آن انجامهامنظور لذت بردن ازسفر در طبیعت و نیز دیدار از جاذبه

 رزشی،ی مهمی همچون توریسم وهااست. این تعریف در وجه عام خود جامع نبوده و بخش

بندی به دستهها گیرد. فعالً با افزودن این بخشنمی .. را در بر.توریسم کوچ، روستا گردی و

اس شده و بر اس ترفوق سهم اکوتوریسم در صنعت توریسم دهه آینده جهان بسیار افزودن

حتی از  (انجام داده است 1994در سال  Fillionاز جمله آنچه که ) رآوردهای دیگربرخی ب

 شود نیز فراتر خواهد رفت. می درصد کل سفرهایی که در جهان انجام 50

 انعت ازمیالدی همایشی در یکی از جزایر قناری اسپانیا و با هدف مم 1995در سال 

 رنامهدت سازمان جهانی جهانگردی، بمناطق خاص جهانگردی و با مساع توسعة بی رویه

شور محیط زیست سازمان ملل متحد، یونسکو و مسئولین دولتی جزایر قناری و نیز ک

هانی اسپانیا برگزار گردید. در نشست آغازین این همایش، پیام دبیر کل سازمان ج

محیط  آینده جهانگردی به حفاظت»جهانگردی خوانده شد و در آن چنین آمده بود که: 

و دن این و پیامدهای زیر را دستاورد داد و ستد میا« زیست و طبیعت زمین وابسته است

بررسی نمود.
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ع گسترش جهانگردی افزایش سطح آگاهی همگانی را نسبت به محیط زیست و مناب -1

 به دنبال دارد. طبیعی و ملی

 جهانگردی سازمان یافته دوست و طرفدار محیط و منابع طبیعی است. -2

بیعت ک صنعت جهانگردی کارآ و پیروز به طور مسلم نیازمند یک محیط زیست و طی -3

 .(3و  2: 1382 ;صارمی نائینی، محمد حسن) سرشار و توانمند است.

دهد طبیعت می نشان (The Ecotourism Societyجامعه اکوتوریسم ) TESبرآوردهای 

دان عت گرگروهی از طبیرند: گردان بسته به انگیزه سفر خود در گروه سنی خاصی قرار دا

ب در ه اغلی بکر و نیز توریسم ورزشی هستند کهابه دنبال ماجراجویی، دیدار از سرزمین

قرار دارد.  سال 35تا  19سال بوده و پیشینه آنها در محدوده سنی  40مقطع سنی کمتر از 

م م توریساما گروهی که با هدف لذت بردن از طبیعت و دیدار از حیات وحش و... به اکو

سی، قرار دارند )باید توجه داشت که این برر 54تا  35یپردازند در محدوده سنی 

طور  لی بهی بین المللی را مدنظر دارد و طبیعت گردان در مقیاس ملی و محهااکوتوریست

 گیرند(.می ی را در برترکلی محدوه سنی وسیع

 تاس 50به  50سی آنها ترکیب جنسی خاص ندارند و اغلب نسبت جنها اکوتوریست

 ر ایراندان زن که برای طبیعت گردها رود با توجه به برخی محدودیتمی اما قاعدتاً انتظار)

 وجود دارد این نسبت تا حدودی به نفع مردان تغییر کند(.

درصد طبیعت گردان بین  80همچنین بیانگر آن است که بیش از  TESی هابررسی

 ه لمسه هستند. این شمار برای طبیعت گردان عالقمند بالمللی دارای تحصیالت عالی

وای ل و هی آن )به طور عمده افرادی که برای تغییر حاهاطبیعت و نیز دیدار از جاذبه

 زنند( نزدیک به صد در صد است. اما طبیعتمی زندگی شخصی دست به طبیعت گردی

حصالن محتی  اً دانشجو و یاباشند، غالبمی گردان ماجراجو با توجه به آنکه عموماً جوان

دود ان )حدهد بیشترین گروه از طبیعت گردمی دبیرستانی هستند. برآوردها همچنین نشان

درصد نیز عالقمند به سفرهای  15دهند. می درصد( سفرهای گروهی را ترجیح 60

 دهند.می درصد نیز اغلب سفرهای خود را به تنهایی انجام 13خانوادگی بوده و 
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ه نوع روز است. بسته ب 14تا  8درصد طبیعت گردان بین  50ن سفر حدود متوسط زما

برای  لمللیکند. اغلب تورهای شکار در مقیاس بین امی سفر، این رقم نیز حکایت دارد که

وز نزدیک م ر 30شوند و نیز تورهای ماجراجویانه به می روز برنامه ریزی 20مدت بیش از 

سیار بگیرد، در مدت زمانی می ر مقیاس محلی صورتیشود. با این وجود سفرهایی که د

ای فر برشود اما این نکته قابل توجه است که به طور معمول زمان سمی انجام ترکوتاه

و  هنگیی تاریخی، فرهااز زمان سفر برای عالقمندان به جاذبه ترطبیعت گردان طوالنی

یعیت ی نسبت به طبترتاهیاتجاری است. حتی سفرهای تفریحی نیز در مقیاس زمانی کو

. دارد شوند، که این نکته نقش بسیار مهمی در تحلیل بازار اکوتوریسممی گری انجام

دیگر  تر ازدهد که طبیعت گردان بیشمی یی که درباره اکوتوریسم انجام شده نشانهابررسی

 کنند.می گروههای مسافران پول خارج

ا مشور کند و در مناطقی همچون کمی همنابع اکوتوریسم هر منطقه را طبیعت آن عرض

ا بق بی جمعیتی منطهاکه برخوردار از طیف کامل چشم اندازهای متنوع اقلیمی و شیوه

ا بناطق بندی مقاصد طبیعت گردی بسیار متفاوت با سایر ماین شرایط اقلیمی است دسته

 منابع متفاوت خواهد بود.

TES ست: کلی به دو دسته تقسیم کرده ا طبیعت گردان را به طور، در یک دسته بندی 

 شوند.مند هخواهند از لذت دیدار طبیعت و حضور در آن بهرمی الف( آنها که

 ب( عالقمندان به تجربه مکانها و حال و هواهای تازه.

و  بیعیارتباط نزدیکی بین جهانگردی و محیط زیست وجود دارد. بسیاری از مناظر ط

 ردان جذاب هستند و در این راستا جهانگردانمحیطی برای جهانگ ساختاری زیست

توانند به حفاظت محیط زیست نیز کمک نمایند. توسعه جهانگردی و استفاده می

گر ااشد. جهانگردان از محیط زیست م یتواند اثرات مختلفی بر روی محیط زیست داشته ب

ه بثبت ات متواند اثرمی جهانگردی خوب برنامه ریزی و مدیریت شود و خوب توسعه یابد

 .(3 ;1380 ;همایون، آناهیتا) همراه داشته باشد
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م  وارد در ارتباط با انسان و طبیعت و خساراتی که وی حتی به صورت ناخواسته به آن

 یسازد باید به موارد زیر اشاره نمود:

ی موتوری، هاکوه نوردی، غارپیمایی، قایقرانی و استفاده از وسایل موتوری مانند قایق -

ی مخصوص های مخصوص سواحل شنی، موتورسیکلتهای برف پیما و ماشینهاماشین

 ی بیولوژیکی خطرناک هستند.های ناهموار که به خودی خود برای سیستمهاجاده

ی هابی که در اثر رها کردن سرهاو آلودگیها ماهیگیری و شکار و ایجاد مسمومیت -

 آید.می پیشها و رودخانهها ماهیگیری در آب دریاچه

 خسارت به اکوسیست مهای بیابانی کویری از طریق وسایل نقلیه. -

 خسارت کوه نوردان و سوارکاران به پوشش گیاهی کوهستانی. -

 ی ماسه ای ساحلی.هاخسارت وسایل نقلیه تفریحی بر تپه -

ینی، اختالل در رفتار طبیعی حیوانات در اثر تغذیه دستی )مصنوعی( )صارمی نائ -

 (.1382:9دحسن؛ محم

 

 ی اصلی برای اکوتوریسم:هابرنامه -1-4-2

وضع مقررات سنگین برای حفاظت از محیط طبیعی، جوامع گیاهی و جانوری و  -

 باستانی. ی تاریخی وهامکان

د از ح تدوین استانداردهای ظرفیت تحمل محیط، برای اینکه امکانات جهانگردی بیش -

 گیرد.رار نز حد تحمل مورد استفاده بازدید کنندگان قتوسعه نیافته و محیط زیست بیش ا

ی طراح توسعه تجهیزات جهانگردی در مقیاس کم و متناسب با محیط زیست منطقه باید -

 شود.

 کاهش اثرات تکنی کهای توسعه بر محیط زیست. -

 .(4: 1380;همایون، آناهیتا) در امر طراحی به تنوع فصلی توجه شود -

یی از مشکالت مربوط به اثرات جانبی هارو شهای دفع زباله گوشه گرچه احداث راهها و

یابد نمایند. ادامه این مسائل به همین جا خاتمه نمیمی تجهیزات صنعت توریسم را گوشزد
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تامین سایر موارد مورد نظر مانند سوخت و آب آشامیدنی نیز عواقب خسارتباری را برای 

ی ساحلی گاه جهت تامین آب هااشد. در تفرج گاهمحیط زیست م یتواند به همراه داشته ب

شود که نتیجة آن پایین رفتن سطح آب سفر آب می مبادرتها آشامیدنی به حفر چاه

گردد. پایین رفتن سطح آب به نوبة خود سبب خشک شدن سطح زمین می زیرزمینی

اجتماعات  شوند و در نتیجة کلیهمی ی مرطوب و آغشته به آب خشکهاگردیده، زیستگاه

 .(199: 1374 ;ادینگتون) گردندمی نابودها گیاهی جانوری وابسته به این نوع زیستگاه

ای یازهندر مرحلة طراحی تاسیسات توریستی، طراحان و برنامه ریزان توجه خاصی به 

ین انمایند. می یی که در آینده به این مناطق روی خواهند آورد معطوفهااساسی توریست

ت بر بایست نسبت به تاثیرات غیر بومی که این تشکیالت و تجهیزامی نونطراحان اک

عالوه بر خطرات و ها بینیمحیط زیست دارند نیز بیندیشند زیرا سهل انگاری در این پیش

ی آورد ممکن است موجب تغییراتمی یی که برای اجتماعات حیات وحش پیشهامزاحمت

سم توری ر مستقیم برای فعالیتهای تفریحی و صنعتاکولوژیکی در محیط گردند که به طو

 .(200، 1374ادینگتون، ) مضر خواهد بود

ی برا ی جهانگردی و مناطق توریست پذیر فرصت سرمایه گذاریهااکوتوریسم به گروه

رای ببکر  کند. در این میان پناهگاه حیات وحشمی به دست آوردن مزیت نسبی را پیشنهاد

 ل توجهی دارد.اکوتوریست جذابیت قاب

ه برابر دساله گذشته بیش از  10اعتبار اکوتوریسم نسبت به نرخ رشد حاصله در مدت 

کیتر، ) است نشان دهنده اهمیت آن در تولید ناخالص ملیها افزایش داشته است. این یافته

 .(1ارلت، اکوتوریسم در جهان سوم، ترجمه آناهیتا همایون، 

این نابربیشان دارند. هات زیادی از نظر پرداخت بدهیاکثر کشورهای جهان سوم مشکال

 جادعی ایی فراوان طبیهافرصت مناسبی را برای سرمایه گذاری بر روی جاذبه اکوتوریسم

ک و س کوچی جهانگردی باید در مقیاهاکند. توسعه اکوتوریسم به عنوان یکی از گزینهمی

 .(2 ;1994 ;ر، ارلتکیت) ی مالکان محلی صورت گیردهادر محدوده فعالیت
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عدود اس مماهیت گسترده امر توسعه اکوتوریسم و نیز تقاضاهای زیاد برای آن در مقی

و  دی سنتیهانگرقاعدتاً باید بتواند میزان باالتری از مشارکت مردمی )محلی( را نسبت به ج

: 1994 ;رلتکیتر، ا) با به کارگیری افراد محلی به طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند

4). 

ان قامتشابیشتر از کشورهای توسعه یافته هستند. در نتیجه طول سفر و ها اکوتوریست

 کنند دارند.می نیاز به همکاری با کشورهایی که به آن سفر

صاد گسترش جهانگردی از هر نوع حتی در شرایط نبود سرمایه گذاری کافی در اقت

رح ن یک طجهانگردی اکوتوریسم به عنواجهان سوم قابل انتظار است. با رشد سریع صنعت 

سانی شود. اتحادیه اطالع رمی کند و تجارتی عمده محسوبسرمایه گذاری جلب نظر می

رآمد در سال دمیلیون دالر  10اقتصادی برآورد کرده است که بازار اکوتوریسم بیابان گرد 

 به همراه داشته است. 1989

مطرح  سوم ردی برای بسیاری از مناطق جهاناکوتوریسم به عنوان مهمترین بازار جهانگ

 دهدمی اناست. بررسی نرخ رشد جهانگردان ورودی به مناطق برگزیده اکوتوریست پذیر نش

روش  . بعضاًاندهکه بازدید کنندگان ورودی در مدت ده سال گذشته تقریباً دو برابر شد

ل ر مقابکه این امر دمرحله به مرحله در جهت برنامه ریزی جهانگردی دیده شده است. 

 .(5: 1994 ;رشد مشکالت در زمینه مدیریتی قابل توجه بوده است )کیتر، ارلت

 

 :معماری -1-5

 :مفهوم معماری -1-5-1

اکثر معماران برجسته معماری فراتر از این است.معماری به ی به عقیدهمعماری چیست؟

ط است. حضور فضا، بنا و شهر از ترین هنر بشری با فضای اطراف انسان مرتبعنوان اجتماعی

ای از زندگی روزمره آدمیان غایب نبوده و نخواهد بود. گذشته تا امروز و در آینده، لحظه

شناسی برگرفته از هنر، علم و ریاضیات در طراحی معماری مورد استفاده قرار اصول زیبایی

گو، توازن، ریتم، گیرند، مثل کاربرد خط، شکل، فضا، نور و رنگ برای ایجاد یک المی
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های زیبا دهند تا ساختمانکنتراست و وحدت. این عناصر در کنار هم به معماران اجازه می

های ساختاری به شناسی به اضافه جنبهو مفید خلق کنند. به بیان بهتر، اصول زیبایی

.کندساختن یک ساختمان موفق کمک می

ست، ده اشاکنون از معماری ارائه موضوع معماری درباره فضاست. تعاریف مختلفی که ت

ری بسیا که وجه مشترککنند، بطوریای بر اهمیت فضا در معماری تاکید میاغلب به گونه

ر ت دیگفضا است. به عبار فن سازماندهی از این تعاریف، در تعریف معماری به عنوان

های روش موضوع اصلی معماری این است که چگونه فضا را با استفاده از انواع مصالح و

معماری ، (Auguste Perret)اگوست پره مختلف، به نحوی خالق سازماندهی کنیم. از دیدگاه

ادوارد میلر  .شودهنر سازماندهی فضاست و این هنر از راه ساختمان بیان می

نیز معماری را هنر ساختن و هدف کلی آن را  (Edvard Miller Upjokomm)اپژوکوم

 (Lamont Moore) المونت مور کند. به گفتهده بشر تعریف میمحصور کردن فضا برای استفا

هنیت ذنیز معماری هنر محصور کردن فضا جهت استفاده بشر است. معماری یعنی تبدیل 

.محتوا وعملکرد- به کالبد عینی در قالب فرم

:تعریف معماری -1-5-2

 او در تعریف معماری نوشته است: لوکوربوزیه:

مع یگر جهایی است که در روشنایی با یکدنه، صحیح و باشکوه تودهمعماری بازی استادا

 وند.شمی

ه اند، نور و سای( در روشنایی ساخته شدهها)فرمها ی صورتچشمان ما برای مشاهده

های صورتها یا هرمها ، استوانهها، کرهها، مخروطهاکنند، مکعبمی را آشکارها این صورت

در  ن صورکند، تصویر ایای ممتاز آشکار میای هستند که نور آن را به گونههبزرگ اولی

صور زیبا، ها درون ما و بدون ابهام متمایز و ملموس است. به همین دلیل است که این

مطلب  ا ایناند. همه کس، از کودک گرفته تا وحشی و ما بعد الطبیعه دان بزیباترین صور

ود.شمیاهیت هنرهای تجسمی مربوط موافق است. این امر به م
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یا ها ، هرمهاو استوانهها معماری مصری، یونانی یا رومی، معماری منشورها، مکعب

ک، گوتی هاست. اهرام، معبد لوکسور، پارتنون، کولیزیوم، ویالی هادریان. معماریکره

یان باصلی کلیسا  استوار نیست. فقط صحنها و استوانهها ها، مخروطدراساس، بر کره

 ه همینبمتقاطع( است. های ی دوم )قوسای از مرتبهی پیچیدهصورتی ساده اما به هندسه

از نوع هایی دلیل است که یک کلیسای جامع چندان زیبا نیست و ما در آن به دنبال معوض

 لیاص گردیم. یک کلیسای جامع از نظر ما به عنوان راهذهنی خارج از هنر تجسمی می

یان رست بهای آن به نادای که فرضای دشوار جالب است. اما مسئلهاستادانه برای مسئله

سمی ار تجوند. کلیسای جامع یک کشمیاند، زیرا از صورت بزرگ اولیه )اصلی( ناشی نشده

 ای است علیه نیروی ثقیل، که احساس طبیعتینیست، بلکه یک درام است؛ مبارزه

 (208و207: 1381ربوزیه؛ )لوکواحساساتی است. 

معینی از ی معماری بیان فضا است به نحوی که در شرکت کننده، تجربه" ادموند بیکن:

 (18: 1378)بیکن؛  "فضا در ارتباط با تجارب پیشین و آتی ایجاد کند.

 معماری ترکیب مخاطزه آمیزی از توانایی و ناتوانی است.

ه ستگی بب، ت. ذهن معماران برای فعال شدنبه دنیا اس "شکل دادن"که ظاهرا گرفتار 

ی تهای نهفدارد. بنابراین، تصادف، زیر بن -مشتریان، اشخاص یا موسسات –تحریک دیگران 

هایی وند؛ با پارامترشمی مواجهها از خواستهای معماران است. آنها با سلسلهی زندگی همه

 یو در باره آنها به سختی با آن آشنا هستند، ، در کشورهایی کهاندهکه آنها ایجاد نکرد

 دن باموضوعاتی که معماران فقط به طور مبهم با آن آشنا هستند، و منتظر روبرو ش

ور عجب آتمشکالتی هستند که در مغز آنها تثبیت نشده است و این برای معماران بسیار 

 (2: 1385اس؛ )کولهاست. معماری در تعریف، یک سرگذشت پر هرج و مرج است. 

 محمد منصور فالمکی

 "کند.می سیستمی از عالئم بصری بیانی را به وسیلههایی و ارزشها معماری، ایده"

  .(131: 1380)فالمکی؛ 
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 منوچهر مزینی:

ته های زندگی جمعی و زندگی خصوصی نوشمفصلی که بر کتاب عرصهی ایشان در مقدمه

ی معمار این عوامل براری را مورد توجه قرار داده است: است، شش عامل ارزشیابی معم

 آورند. اینمید پذیرند و یا اصوالً اساس معماری را پدیمی گذارند یا از آن تأثیرمیتأثیر 

 توان توصیف کرد:شش عامل را به ترتیب زیر می

 ساخت، وتوان و نباید بدون توجه به محیط طرح کرد میهیچ اثر معماری را ن محیط: -1

حیط، در مپذیرد. مراد از میزیرا محیط هم بر معماری تأثیر بسیار دارد و هم از آن تأثیر 

وار آن جی در این بحث کلیه عوامل طبیعی و یا ساخته و پرداخته انسان است، که اثر معمار

 شود.میو یا در میان آن ساخته 

عماری بدین رو، معنای هر اثر ماند. از این ترین عامل مردمدر معماری اساسیمردم:  -2

ر پاسخ دارد و دمیازه آسایش مردم را تأمین اندهاصل وابسته است که این اثر معماری تا چ

اخت و سنس و جتعداد، به نیازهای ایشان کارا است. البته مردم نه تنها از نظر بیوگرافی: 

ی شوند، بلکه اید شناسائهای معماری بنکاتی مانند آن در معماری اهمیت دارند و در تحلیل

اهمیت فوق ها، عادات، اعتقادات، باورها و شیوه زندگی مردم در معمارینیازها، خواست

 العاده و اساسی دارند.

ه سبب کاست « ذات یا معنی»تمام عوامل اعم از کالبدی یا غیر کالبدی  امکانات: -3

انی های ساختمو روش شود. هنگامی که امکانات شامل مصالحمیتحقق یک اثر معماری 

یز ن یامکانات مال ناپذیرند. امکانات تنها ذاتی و یا کالبدی نیستند.شود، از معماری جدائیمی

 ممکن است باعث تحقق یک پروژه معماری شود و یا آن را زنده به گور سازد.

های گوناگون کنند فعالیتمیکتب و مراجعی که تعیین و استانداردها: ها اندازه -4

آدمی، از نظر معماری به چه میزان فضا نیاز دارد. همچنین بسیاری از عوامل معماری 

ها و اند. اندازهای یافتههای معین و استاندارد شدههمچنان در و پله و سقف اندازه

استانداردها در معماری از یک طرف در پاسخ به نیازهای کالبدی آدمی باید در معماری 

ها بر روان آدمی غافل نباید بود. ممکن است یک فضای ز تأثیر آنپاسخ گفته شوند، اما ا
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معماری به خوبی طرح شده باشد و واجد همه اسباب و وسائلی که برای آسایش زندگی 

الزم است مانند میز، صندلی، کولر و بخاری باشد، اما صرفاً به علت اندازه نامناسب خود و 

ید فراهم آورد بر ساکن خود فشارهای محدودیتی که ممکن است در آزادی حرکت و د

 روانی وارد آورد.

ست به یابد و چون چنین امی معماری به حکم ماهیت خود در فضا تحقق نظم فضائی: -5

تنظیم  و بعددنظم فضائی نیاز دارد. از این رو، هر چقدر خوب روابط اجزاء معماری را در 

ظم آننضا و روابط اجزای معماری در ف کنیم، آن چه در حقیقت باید مورد توجه قرار گیرد

یر غیر ز تأثاگوی نیازهای مادی آدمی باشند، بلکه ها است. اما فضاها نه تنها باید پاسخ

د که ن باشآمادی)روانی( فضاهای معماری نباید غافل بود. چون معماری باید مدام در پی 

د، ائق آیخور و خواب فعالوه بر آسایش بر یکنواختی و کسالت ناشی از زندگی عادی بر 

عاده دارد. کننده باشد و روح و ذهن را بنوازد، اهمیت فوق الایجاد فضاهائی که محظوظ

یر تی نظفضاهای معماری منشاء احترام، شادمانی، بیم، چیرگی، عبودیت، وحدت و کیفیا

 .اندهبودها آن

از و صی، فضاهای بپر و خالی، فضاهای عمومی و فضاهای خصوهای اصطالحاتی چون حجم

 عماریمفضاهای بسته اکنون اصطالحاتی شناخته شده در معماری هستند. از اهم وظائف 

ذشت، آن گ پدید آوردن سازمان و نظامی است که پیوند این فضاها را با مشخصاتی که ذکر

 میسر دارد.

 

 :مکاتب فکری -1-6

 :گردشگری پایدار -1-6-1

شه انسان توأم است؛ اما نمی توان به سادگی زمان و تاریخ فلسفه با تاریخ تفکر و اندی

مکان معینی را به عنوان مبدأ و منشأ اصلی پیدایش فلسفه در جهان معرفی کرد. انسان به 

حکم خواهش فطری خویش، هر موقع و در هرجا که مجال و فرصتی برای تفکر پیدا کرده، 

نکرده است. تا آنجا که تاریخ اندیشه جهان و نظام کلی عالم خودداری ی از اظهار نظر درباره
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نشان میدهد، در بسیاری از نقاط جهان مانند مصر، هند، ایران و یونان، فالسفه و متفکران 

. با وجود این یونان باستان را اندهو مکاتب فلسفی مهمی به وجود آورداند هبزرگی ظهور کرد

آمدن مکاتب فلسفی،  در واقع، علت به وجود .اندهمهد فلسفه و حکمت تلقی کرد

ی مختلف فیلسوفان نسبت به تعریف فلسفه است که سبب اختالف در اصول و در هادیدگاه

نتیجه پایه گذاری مکاتب مختلف شده است. هر مکتب فلسفی معلول سلسه ای از 

توانند هم مسائل بیرونی مانند عوامل می مقتضیات و شرایط است. این عوامل و شرایط

ی ها، سیاسی و فرهنگی و هم مسائل درونی هم چون استعداد، خالقیتمحیطی، اجتماعی

. لذا (1: 1390ی شخصی متفکران یک مکتب باشند )عرب مومنی، هاذهنی، پیش فرض

بررسی هر مسئله و موضوعی از دیدگاه و منظر مکاتب مختلف، میتواند نتایج متفاوت و 

ی تازهای را درخصوص موضوع هافقشاید متناقضی به دنبال داشته باشد که این موضوع ا

میالدی  80ی از اواخر دهه« توسعه پایدار»گشاید. در این میان، موضوع می پیشروی محقق

ی گردشگری، به طور رواج های توسعه، به طور کل و در پژوهشهادر بسیاری از پژوهش

یات سال گذشته به ادب 20(. یکی از مفاهیم مهمی که در 459: 2003یافت )لیو، 

 .(91: 2013گردشگری وارد شده، همین مفهوم گردشگری پایدار است )موزر و وان پاینن، 

پایدار در گردشگری ارایه شده که ی تاکنون تعاریف متعددی از پایداری و توسعه

است. رایج ترین تعریف از گردشگری پایدار از سوی « توسعه پایدار» برگرفته از مفهوم

که  (126: 2013مورالز،  –رایه شده است )کوکانن و ریوس سازمان جهانی جهانگردی ا

پایدار گردشگری حاکی از اهمیت این موضوع و ابهامات ی وجود تعاریف متعدد از توسعه

ی موجود در آن است که باید مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا و همگام با توسعه

ی فلسفی مختلفی در مورد توسعهو نظرات ها مبانی نظری در حوزه گردشگری دیدگاه

پایدار گردشگری نیز مطرح شده است که برخی از آنها در این پژوهش بررسی خواهد شد. 

رسد اکنون زمان می علم نوپای گردشگری، به نظری همچنین به موازات پیشرفت و توسعه

اصول  های پوزیتویستی رایج در مباحث این علم، بهآن فرا رسیده تا با گذار از نگرش

بنیادین و مبانی فلسفی گردشگری وارد شده و با پرداختن به دانش نظری که از دیدگاه 
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، مطالعات گردشگری (192: 1391اندیشمندان باالترین مرتبه دانش است )داوری اردکانی، 

ای جدید ارتقا دهیم. در این خصوص و بهمنظور انتخاب درست و متناسب با  را به مرحله

ی مطرح در مکاتب فلسفی قدیم و جدید هاازهای جامعه، الزم است اندیشهو نیها ضرورت

مورد نظر قرارگیرند و با یکدیگر مقایسه شوند. ایده آلیسم به عنوان یکی از قدیمی ترین 

مکاتب فلسفی، از یک سو و پراگماتیسم به عنوان یکی از مکاتب فلسفی قرن بیستم از 

رای مقایسه باشند در این راستا پرسش اصلی پژوهش توانند زمینه مناسبی بمی سوی دیگر

پایدار ی حاضر آن است که دیدگاه فلسفی ایده آلیسم و پراگماتیسم درخصوص توسعه

ی گردشگری چیست و این که این دو دیدگاه چه وجوه تشابه و افتراقی در زمینه توسعه

واهیم داشت به ارکان و پایدار گردشگری با یکدیگر دارند؟ به همین منظور ابتدا نگاهی خ

یی پیاده سازی این مفهوم از دید هر هااصول مکاتب پراگماتیسم و ایده آلیسم و سپس رویه

 .یک از مکاتب فوق الذکر بررسی خواهد شد

  

 مبانی نظری مکتب پراگماتیسم:  -1-6-1-1

یا  نشهم به معنای ک "Pragma"برگرفته از  گراییبه معنای عمل "Pragmatism"واژه 

( و پراگماتیسم یا مکتب اصالت عمل که مقابل 41: 1383عمل است )قنبری، 

"Intellectualism"  ،مکتب (4: 1383یا مکتب اندیشه و نظر جای دارد )صالح ،

رند، ده داپراگماتیسم بر تجربه، تحقیق تجربی و حقیقت از آن حیث که نتایجی قانع کنن

ی عمل ا . در واقع پراگماتیسم بهعنوان فلسفه(96 – 97: 1387ورزد )خاتمی، می تأکید

های رویه بل باگرایانه و واقع نگرانه از اهمیت زیادی برخوردار است و شکلگیری آن در تقا

افی ، اهدذهنگرایانه فلسفی صورت پذیرفت، به جای توجه به اهداف کلی، دوردست و ذهنی

شند ثر باند و در حل مشکالت مؤرا ترسیم میکندکه بتوانند عمالً مورد اجرا قرار گیر

 :1387می، . به طور کلی اصول محوری پراگماتیسم عبارتند از: )خات(139: 1390)رهبری، 

103 – 99) : 
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 طبق این اصل هرگونه امور فوق طبیعی یا دخالت نیروهای فوق :گراییطبیعت -1

ه بیگر، ی دود. از سوشمیطبیعی انکار و طبیعت گرایی طبیعت برابر وجود درنظر گرفته 

لذا طبق  دلیل آن که طبیعت، قلمرو تجربه است، طبیعت گرایی مالزم تجربه گرایی است.

 .شودمی نظرگاه فالسفه عملگرا، تجربه اصل واقع

صل، ان یک این اصطالح، به یک معنا معادل پراگماتیسم است و به عنوا ابزارانگاری: -2

عناست ماین  ای پیرس( ابزار انگاری بهست )به استثنهامورد قبول قبول تمامی پراگماتیست

یط م با محبه عنوان ابزاری جهت تطابق ارگانیسها و نظریهها که الزم است تفکر، پدیده

  .تتفسیر شود و میزان سنجش آن، مرجعیت دادن انسان و تأکید بر عقل ابزاری اس

ین . بدظ کردبر طبق این اصل باید نتیجه یا سود پایان عمل را لحا اصالت منفعت: -3

که د، بلمعنا حقیقت ثابتی وجود ندارد؛ یعنی جریان امور طبق صورت منطقی پیش نمیرو

أمین یجه را تآورد تا آن نتمی انسان ابتدا نتیجه را درنظر میگیرد و برای آن مقدماتی فراهم

به  و ابعاد ر همهنماید. با این نگاه، اصوال ًهیچ گونه دیدگاه واحدی وجود نخواهد داشت و د

 ثار اینآیز از حقیقت متکثر خواهد شد. بنابراین، نسبی گرایی و فردگرایی نها تعداد انسان

ا در طرفداران پراگماتیسم، روش علمی ر.دیدگاه و جزو اصول اولیه پراگماتیسم است

انسانی ی تجربهی ی روان شناسی، تعلیم و تربیت و نیز علوم اجتماعی در حوزههاعرصه

ودن، ب کاربرد. بدیهی است که مالک صحت و استعمال این روش منوط به اندهگسترانید

ایی مزایی رضایت بخش بودن، نتیجه آور بودن و مفید بودن در مقام عمل است و این همه

 .است که روش علمی دارد

 

 : مکتب ایده آلیسم -1-6-1-2

ی دارد، به مجموعه یونانیی ( که ریشهIdealismآرمان گرایی یا ایده آلیسم )ی واژه

شود که به این اصل باور دارند که واقعیت در اصل، می عقاید و نظریات متفاوتی گفته

صوری، روحی و غیرمادی است. در واقع، ایده آلیسم ذهن و عقل را مقدم بر ماده و 

دانند که در ذهن می داند و طرفداران این نظریه واقعیت را فکریمی ی طبیعیهاپدیده
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ی اخالقی ایده آلیسم هاوجود دارد نه در دنیای فیزیکی و مادی. همواره در مقابل ایدهافراد 

نیز وجود داشته است.  (گراییی معطوف به قدرت رئالیسم )واقعها(، دیدگاهگرایی)آرمان

اما یکی از  ; هرچند وجه مشترک هر دو نگرش، تأمین رضایت و امنیت انسان بوده است؛

 (جستجو کرده و دیگری )ایده آلیسم« فایده»ل رضایت باطن را در حصو آنها )رئالیسم(

اصلی کوشش بشر قلمداد نموده است )همان( به طورکلی، مفاهیم و ی را فلسفه« سعادت»

 :(598: 1382ی محوری ایده آلیسم عبارتند از )نصری، هادیدگاه

لید یا تو تعقیب ایمنیمعتقدند که رفتار انسان در ها ایده آلیست رفتار: مندیزمینه .1

ترام بل احناامنی، معلول شرایط محیطی است. ذات انسان، اساساً شریف، مسالمت جو و قا

ا تآورد می است که در نتیجه مناسبات مدرن و پیچیده اجتماعی، ناگزیر به چپاول روی

  (.44 – 45: 1973بقای خود را حفظ نماید )ژان روسو، 

یی م عقالاز افکار عمومی آگاه، انتظار تصمیها یستایده آل وجدان و افکار عمومی: .2

رتکب را م دارند و معتقدند که خرد جمعی در قیاس با عقل فردی، اشتباه کمتر و معدودی

ا فرض قدند ببر دو عنصر آگاهی و آزادی تأکید ویژه ای دارند و معتها ایده آلیست .ودشمی

آمیزی  سالمتماز آنها انتظار رفتار معقول و  توان و بایدمی ،هاشریف و عاقل بودن انسان

 ت.تجاوز شده اسها داشت و اگر چنین نباشد، ناگزیر به حدود آگاهی یا آزادی انسان

وان ی و تآرمان گرایان برخالف واقع گرایان بر نقش خرد در توانا ساز رهبری خرد: .3

نگامی ه« دارصلح پای»نت، یی چون کاهاافزایی انسانها تأکید دارند. به عقیده ایده آلیست

ماد ی اعتبنیاد عقل در تنظیم جامعه به سامان و مترقّ -شود که به نقش خود می برقرار

 .کنیم

و نه  دانندمی ، عمل را نه وسیله نیل به سعادتهاایده آلیست تقدم آرزو بر اندیشه: .4

« فهت وظیاصال»کنند، بلکه آنان به می از آن به عنوان ابزاری برای تحصیل یک هدف یاد

 د.قدم دارتندیشه اغایت بر وسیله و آمال بر ها اعتقاد دارند. در واقع برای اغلب ایده آلیست



 53 / داریپا یگردشگر یدر  توسعهها نقش اکو هتل

الشی کمال گرایی در ایده آلیسم سرکشی از نظم موجود نیست بلکه ت :گراییکمال .5

انینی اس قودر جهت رسیدن به جایگاه واال و مطلوب است و مکانیسم این تعالی نیز بر اس

 .شودمی است که توسط ذهن قانون گذار و عقل و خرد انسان وضع

ک که بر منافع ملّی یکایها در مقابل رئالیست هماهنگی منافع ملی واحدها: .6

از  تر اعمواحدهای بزرگی کشورها و تمیز دارند که استعداد سعادت بار انسان در گستره

ده توان گفت، اید.به طور کلی مییابمی ملی، منطقه ای و بین المللی شکوفایی مضاعفی

 ز تجربهانسان یی اشاره دارد که بر نقش اصلی تفسیر آرمانی یا معنوی اهاآلیسم به دیدگاه

ست و اتأکید دارد. بر اساس ایده آلیسم شناخت انسان محصول اندیشه و خردورزی وی 

ز انقل  به 1968باتلر، ;1989وست، ) روش کسب معرفت از این دیدگاه دیالکتیک است

اق در (، وجوه اشتراک و افتر1-1. جدول شماره )(47: 1378میرزامحمدی و همکاران، 

 دهدمی مبانی فلسفی ایده آلیسم و پراگماتیسم را به طور خالصه نشان
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 وجوه اشتراک و افتراق در مبانی فلسفی ایده آلیسم و پرگماتیسم: (1-1)جدول

مبانی 
 فلسفی

 افتراق وجوه اشتراک وجوه

ی
ی شناس

ست
ه

 

. برای رسیدن به واقعیت نیاز به 1
 تحریک، برانگیختگی و راهنمایی

 باشد.می
. رسیدن به نهایت توانائیهای 2

 انسان مورد نظر است.
 . انسان موجود اجتماعی است.3
. برای هرکس به تناسب 4

توانائیهایش، فرصت استفاده کردن 
و سعی و تالش به منظور تکامل و 

 اید فراهم گردد.رسیدن به هدف ب
 

 و است روحی ذاتاً جهان واقعیت الیسم ایده در -1
 در .است عمومی کامالً ارادة و عقل مظهری از جهان

 بی تجربه جهان، پراگماتیسم واقعیت در که حالی

 .است نامعین و ثبات

در ایده الیسم ماهیت حقیقی انسان غیرمادی  -2
است و واقعیت انسان جزئی از روح کلی است. در 

ی که در پراگماتیسم انسان بخشی از تجربه و حال
 بخشی از طبیعت است.

در ایده الیسم، خداوند روح مطلق و قدرت  -3
ازلی در جهان است و آفرینش صنع خداوندی است. 
در حالیکه در پراگماتیسم موجودات مجرد، 
غیرطبیعی و عقالنی وجود ندارند و همه چیز در 

 جهان بر اثر تجربه است.

ت شناس
معرف

 ی

معرفت اساس درک هستی  .1
 است.

انسان قدرت دریافت حقایق را  .2
دارد و دانش نتیجه تالش انسان 

 است.

 عقل به درک جهان کمک .3
 کند.می

به خود شکوفایی و خود فعالی  .4
 دهند.می اهمیت

ذهن قلمرو معانی و مفاهیم  .5
 است.

در ایده الیسم، تجربه حاصل، ذهنی است. در  .6
جربه محصول تعامل ذهن حالی که در پراگماتیسم، ت

 و محیط است.
در ایده الیسم، منظور از دانستن رسیدن به  .7

حقیقت ابدی و مطلق است. در حالی که در 
 ی نسبی و متغیرهاپراگماتیسم رسیدن به واقعیت

 باشد.می

در ایده الیسم، فرآیند شناخت، یادآوری  .8
 ی نهفته در ذهن از طریق دیالکتیک است. درهاایده

ر پراگماتیسم، شناخت بر اثر بازسازی حالی که د
 باشد. می تجربه، به روش حل مسأله

 پیوستگی معرفت، درستی مالک الیسم، ایده در .9

 در .باشدمی کل‐ جزء نظام در ذهنی ارتباط قضایای و

 و است نسبی حقیقت مالک در پراگماتیسم، که حالی
 .دارد در موقعیت آن نقش به بستگی
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ی

ش شناس
رو

در یک نگاه کلی  هر دو مکتب .1
تجربه گرا هستند.

بر عقل انسان در راستای حل  .2
 مسائل تأکید دارند.

پژوهش کیفی روشهای از بیشتر ایدهآلیسم در .3
رب میتواند پژوهشگر پراگماتیسم در اما استفاده شده،

از هم و کیفی روشهای از موقعیت، هم حسب
آن دو استفاده کند  از ترکیبی یا و کمی روشهای
( و به همین لحاظ محققان در 11: 2009،)کرسول

کمی و کیفی در های استفاده از پیش فرض
وند شمی تحقیقات خود از آزادی عمل الزم برخوردار

 .(2003)کرسول، 
به جهان ها بر خالف ایده آلیستها پراگماتیست .4

نگرند. به نمی به عنوان یگانگی و وحدت مطلق
ترکیبی و با های شهمین دلیل با استفاده از رو

مالحظه رویکردهای موجود به جمع آوری و تحلیل 
مقید به یک  پردازند تا اینکه صرفاً می اطالعات

رویکرد باشند )همان(.
بر این ها آلیستبر خالف ایده ها پراگماتیست .5

 که حقیقیت در یک رابطه دوگانه بین ذهناند هعقید
 ن است، تعیینمستقل از ذه و واقعیت که کامالً

های ود. بر این اساس، در تحقیق محقق از دادهشمی
کند چرا که این دو روش می کمی و کیفی استفاده

توام با یکدیگر به بهترین فهم از مسئله تحقیق 
وند )همان(.شمی منجر

ی
ش شناس

ارز

فردی و های ارزش، تالش .1
اجتماعی است که با نظم اخالقی 

.جهان هماهنگ باشد
آگاهی یافتن به روابط در  .2

جامعه دموکراتیک، جهت ایجاد 
 رفتارهای خوب با ارزش تلقی

ود.شمی
با یاری گرفتن ها کشف ارزش .3

از عقل امکان پذیر است.
در رسیدن به ها معیار ارزش .4

 هدف است.

ی واقعی، مطلق و عقالنها در ایده آلیسم، ارزش .1
دند. در در ساختار جهان موجو هستند که ذاتاً

حالیکه در پراگماتیسم ارزشها نسبی و تجربی 
هستند.

در ایده آلیسم معیار ارزشها، تأثیر آن در  .2
رسیدن به هدف غایی است. در حالی که در 
پراگماتیسم معیار قضایای ارزشی، شرکت در 

.باشدمیو داشتن نتیجه عملی سودمند مسألهحل
در ایده آلیسم ارزش و هستی چون واقعیتی  .3
و در حالی که در پرگماتیسم ارزش و اند هانیگ

 هستی )واقعیت( از هم جدا هستند.
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 پارادایم ایده آلیسم در گردشگری پایدار: -1-6-1-3

ی گردشگری به دلیل مسایل مترتب بر گردشگری انبوه، بسیاری از اندیشمندان حوزه

 ه عنوانبرا  ..(.وریسم وانواع یدهآل و جایگزین گردشگری )مانند گردشگری مسئوالنه، اکوت

ی هاشی گردشگری مطرح کردند. اما بیشتر پژوهابزاری برای تحقق پایداری در توسعه

اخته پایدار پردی اصول و مفروضات توسعهی صورت گرفته در این حوزه تنها به بحث درباره

حدودی ا ت. این امر انده( و کمتر نگاهی پراگماتیک در این خصوص داشت2003: 459)لیو، 

فهوم پایدار بوده و به همین دلیل است که می تحت تأثیرماهیت ایده آلیستی توسعه

 .گردشگری پایدار بسیار مورد انتقاد قرار گرفته است

پایدار، تناقض موجود در این اصطالح ی یکی از مهم ترین انتقادات وارد شده بر توسعه

مبتنی بر رشد اقتصادی را با ی ن توسعهبسیاری از منتقدین بر این باورند که نمی توا .است

. به عنوان مثال مک کرچر (63: 2009پایداری زیست محیطی همراه کرد )شارپلی، 

نیز  (2000( معتقد است ترکیب پایداری و گردشگری امکانپذیر نیست. شارپلی )1993)

اصول، گوید علیرغم اهمیت بسیاری از این می داند. ویمی گردشگری پایدار را غیرممکن

پایدار که بیشتر جنبه سیاسی دارند، توسعه ی گردشگری باید به دور از شعارهای توسعه

پایدار، پیوندی ی . ایده توسعه(2013: 126مورالز،  –یابد )به نقل از کوکانن و ریوس 

ود به مواضع شمیتنگاتنگ با محیط زیست دارد. انتقاد دیگری که به این مفهوم وارد 

( دو دیدگاه 2004رابینسون ) .حفاظت و مدیریت محیط زیست اشاره دارد یمختلف درباره

دیدگاه حامیان حراست کند: می حفاظت از محیط زیست را این طور معرفیی کلی درباره

از محیط زیست که دارای فلسفه ای رمانتیک و روحانی بوده و درپی حفظ محیط طبیعی 

حامیان حفاظت از محیط زیست که خواهان به صورت توسعه نیافته و بکر است و دیدگاه 

ی آتی هستند. ماهیت ذهنی ایده هاحفاظت از محیط و منابع طبیعی برای بهره برداری

پایدار موجب شده تا هر گروه روش متفاوتی را برای مدیریت منابع ی آلیستی توسعه

ست به طبیعی برگزیند و توافقی در این باره حاصل نکند. حامیان حراست از محیط زی
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و سبک زندگی هستند، درحالی که طرفداران حفاظت از ها دنبال ایجاد تغییر در ارزش

 .محیط زیست، راهکارهای فنآورانه و منافع حاصل از کارایی را برمی گزینند

ی سعهیک شمای مفهومی از توی ( نیز با ارایه1385در همین باره زاهدی و نجفی )

ه ه به آنککنند. با توجمی فرآیند تغییر عینی و ذهنی تقسیمپایدار، مفهوم توسعه را به دو 

منظور  ها بهفرآیند تغییر عینی بر عامل بودن انسان و تغییر در دانش، تکنولوژی و نهاد

. دیک استار نزتغییر در کیفیت فرد و جامعه تأکید دارد به پارادایم فکری پراگماتیسم بسی

و  ر ارزشدبا هدف قرار دادن انسان، بر تغییر این درحالی است که فرآیند تغییر ذهنی 

م ده آلیسری ایدانش در راستای تغییر در کیفیت فرد و جامعه تأکید دارد و به پارادایم فک

راتو پایدار هدف بعدی منتقدین است. مبی نزدیکتر است. معنا و اهداف یدهی توسعه

لف به تأثیر مکاتب مخت پایدار تحتی ی متفاوتی از توسعهها( معتقد است نسخه1998)

اسب جا متننسخه ایدئولوژیک، نسخه نهادی، و نسخه آکادمیک، که در اینوجود آمده است: 

« یداریایدئولوژیک پای نسخه» .شوندمی با موضوع مورد بحث تنها دو نسخه نخست معرفی

، یکفعاالن محیط زیست شکل گرفته و برخی ایدئولوژیهای کالسهای تحت تأثیر تالش

 یر قرارت تأثمانند الهیات رهایی بخش، فمینیسم، فمینیسم رادیکال و مارکسیسم را نیز تح

دول جداده است. بدین ترتیب دیدگاه نوینی مبتنی بر این مکاتب ایجاد شده که در 

( آمده است.1 - 2)ی شماره

ایدئولوژیک پایداریی : بررسی تطبیقی نسخه(2-1جدول )

نظریه ایدئولوژی
بحران منشأ

زیست محیطی
مرکز رهبری راهکار

الهیات طبیعی
الهیات

رهایی بخش

بی احترامی به 

مشیت الهی
احیای معنویت

کلیساها و مجامع 

مذهبی

اکوفمینیسم
فمینیسم

رادیکال

معرفت شناسی 

مردانه

برقراری مراتب

ارزشی زنانه
جنبش زنان

جنبش کارگری یبرابری اجتماع کاپیتالیسممارکسیسم اکوسوسیالیسم

(1998مبراتو)منبع:   
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 سیکی دیرین پرداخته و در متون کالهاحامیان الهیات طبیعی به تفسیر مجدد سنت

 برخی از این به دنبال نکاتی بودند که انسان را در رویارویی با بحران کنونی یاری کند.

ا را نسانهاه سایر عشق و احترام بی ی اخالقی مذهبی دربارههامتفکرین کوشیدند تا آموزه

ص و نی حربه طبیعت غیر انسانی نیز تعمیم دهند. طبق این تفکر منشأ اصلی مشکالت کنو

گر ست. ااطمع انسان است، و راه حل این مسئله در تواضع، وارستگی و قدرشناسی نهفته 

و از  ل شدهانسان زندگی اش را با فضائل اصیل دینی شکل دهد، رابطه اش با طبیعت متعاد

 (.509: 1998یابد )مبراتو، می ران نجاتبح

جایگزین ی ی حامی توسعههاهمچنین امروزه اکوفمینیسم، به عنوان یکی از نهضت

د یک ( به جریان مهمی در جنبش فمینیسم اشاره دارد که به وجو85: 2010)پیترسه، 

 (.506: 1998همبستگی میان سلطه بر طبیعت و سلطه بر زنان معتقد است )مبراتو، 

 نان وزی حامی محیط زیست بر این باورند که ارتباط عمیقی میان استثمار هافمینیست

رد. در ود دا..( و استثمار طبیعت وج.سایر زیردستان )ظلم ناشی از نژاد، طبقه، جنسیت و

ین ایر در و طبیعت تحت ستم، برای ایجاد تغیها نتیجه، با توجه به ارتباط میان انسان

ی ولوژیکی فمینیستی و اکهابایست پیوندی میان رویکردمی برابر قدرت روابط نای شبکه

است که  (. اکوسوسیالیسم نیز بر این فرض استوار125: 2004برقرار شود )هامبرستون، 

ی ولوژیکپایدار کاپیتالیستی یک تناقض است که هرگز محقق نمی شود. بحران اکی توسعه

ریق طا از ن ذاتی نظام سرمایه داری است و تنهکه امروز با آن مواجه هستیم نمود بحرا

پیتالیسم بنابراین کا (1998شود )مبراتو، می محور رفع -سوسیالیستی اکولوژی ی توسعه

)از  طبیعت سوسیالیستی جایگزین شود که در آن تکنولوژی )الف( با تمامی باید با توسعه

دگان یدکننو قدرت کنترل تول جمله انسان( سازگار است و مخرب آن نیست، و )ب( توانایی

رویی مهم (. در اکوسوسیالیسم، جنبش کارگری باید نی233: 2003کند )پپر، می را تقویت

 (.508: 1998ی خود را بازیابد )مبراتو، هادر تغییرات اجتماعی باشد و توانایی

دیدگاهی رایج است که به جای مخالفت با « نسخه نهادی پایداری»افزون بر این، 

مبتنی بر رشد اقتصادی درپی اصالحات بوده و بر اساس بازارهای آزاد سرمایه ی سعهتو
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 .داری، رشد اقتصادی، پیشرفت تکنولوژی، و خودکنترلی زیست محیطی شکل گرفته است

: 1998دهد )مبراتو، می ( بررسی تطبیقی نسخه نهادی پایداری را نشان3)ی جدول شماره

دهد که همگی آنها به نوعی می پایدار نشانی از توسعهها نهادنگاهی به تعاریف این  (.508

نگرش پراگماتیک این نهادها به ی به رفع نیازها تأکید دارند. این موضوع نشان دهنده

گرایی و پایدار است، زیرا همان طور که پیش از این نیز گفته شد، نتیجهی مفهوم توسعه

 .ی اصلی فلسفه پراگماتیسم استهاکی از ویژگییها توجه به منافع حاصل از فعالیت

نهادی پایداریی بررسی تطبیقی نسخه :(1-3جدول )  

ابزار)رهبری( متولیراهکارانگیزه نهاد

WCED دولت -ملت رشد پایداراجماع سیاسی
ی هادولتها و سازمان

 المللیبین

IIED
ی توسعه

روستایی

حفاظت اصولی از

محیط زیست
جوامع

NGO ملی وهای

المللیبین

WBCSD سود کسب و کار
کارایی

زیست محیطی

کسب و کارها و 

صنایع
رهبر سازمانی

(1998مبراتو)منبع: 

پایدار را مبتنی بر سه ی توسعه ،(IIED) ی بین المللی محیط زیست و توسعهمؤسسه

ی، و سیستم سیستم منابع اکولوژیکی یا بیولوژیکی، سیستم اقتصادداند: می سیستم

 اهداف کالن و خردی در نظرها جوامع انسانی برای هر یک از این سیستم .اجتماعی

پایدار حداکثر ساختن تحقق اهداف در هر یک از ی گیرند. طبق تعریف، هدف توسعهمی

ی متعادل است. راهکار مورد نظر این نهاد مبتنی هابستان –این سه سیستم از طریق بده 

د سازی مردم برای این که مسئولیت توسعه خود را برعهده بگیرند و از است بر توانمن

ی ی زیست محیطی و الزامات رفع نیازها آگاه شوند. تمرکز این نهاد بر توسعههامحدودیت

 -(. در این تعریف، از بده 505: 1998روستایی در کشورهای در حال توسعه است )مبراتو، 

- راهکار حداکثرسازی تحقق اهداف یاد شده است. این بدهبه عنوان ها بستان میان سیستم
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امور و اهداف در این دیدگاه است که یکی از بندی اولویتی نشان دهندهها بستان

 .رودمی ی اصلی فلسفه پراگماتیسم به شمارهاویژگی

پایدار ی ( از توسعهWBSCDپایدار )ی در تعریف شورای جهانی تجارت برای توسعه

به ی روهاتصادی در تمام نقاط جهان برای بهبود معیشت فقرا و حفاظت از جمعیترشد اق

ا تا ب ی جدید نیاز استهارشد و ثبات جمعیت ضروری است. برای چنین رشدی به فناوری

ن شورا وجه ایکاراتر از انرژی و سایر منابع آلودگی کمتری ایجاد شود )همان( تی استفاده

داری رای پایهدف توسعه و نیاز به فناوری به عنوان راهکاری بعنوان  به رشد اقتصادی به

نسون پایداری است. رابیی توسعه نمودی از گرایش پراگماتیستی آن در تعریف توسعه

م ین مفهوا بر اپایدار را برمی گزیند، سه انتقاد ری ( که رویکردی عمل گرا به توسعه2004)

لکه بز نظر تعریف، پایدار نه تنها ای و فریب. توسعه ابهام، تزویر، .داندمی ایده آلیستی وارد

ز انظور مبه لحاظ معنا شناختی نیز مبهم است. آیا در این اصطالح توسعه مقدم است و 

ست که اعه ای تواند استمرار یابد یا منظور از آن توسمی پایدار توسعه ای است کهی توسعه

تواند ظاهری می پایداری وسعهمقید به محدودیتهای زیست محیطی است؟ گفتمان ت

ها و فعالیت ممکن است برخی کاالها، خدمات .ی ناپایدار باشدهافریبنده برای برخی فعالیت

طی ی زیست محیطی باشند ولی نمی توان به راحتی صالحیت زیست محیهادارای برچسب

نظر و مجوزهایی درا هدر پایداری، شاخص آنها را تأیید کرد. البته برای غلبه بر مشکل تزویر

داند؛ یم پایدار را فریبندهی ( ماهیت متناقض توسعه2004گرفته شده است. رابینسون )

ی زیست هاتمستمر با محدودیی زیرا اوالً همان طور که پیش از این نیز گفته شد، توسعه

قعی و اوسائل محیطی امکانپذیر نیست. ثانیاً تمرکز بر این مفهوم ممکن است توجه را از م

ی پایدار، وی توسعهی راهکارهای بالقوه منحرف سازد. پس از بر شمردن نقاط ضعف ایده

 .کندمی رویکردی پراگماتیک به این مفهوم را توصیه
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 پارادایم پراگماتیسم در گردشگری پایدار: -1-6-1-4

 قرار دفی این حوزه را هها( پژوهش2003در انتقادی به مفهوم گردشگری پایدار، لیو )

، دهد و معتقد است از آنجا که احتمال رشد گردشگری در بلند مدت وجود داردمی

این  ها درمطالعات کاربردی تر و به دور از آرمان گرایی در این زمینه ضروری است. تن

ند. ور باشدمی توانند از خطر نا مرتبط بودن با دنیای واقعی به ها صورت است که پژوهش

روری ضی را گان توضیح شفافتر و عملیاتی تر مفهوم پایداری در گردشگربسیاری از نویسند

ا ن آن فر. اکنون زمااندهدانسته و در پی ایجاد استاندارد و معیارهایی در این زمینه بود

لحاظ  که بهیی تدوین شود که نه تنها به لحاظ نظری قابل قبولند، بلهارسیده تا خط مشی

عمل،  ها بهدون ایجاد ابزارهای مؤثر برای تبدیل ایده آلعملی نیز قابل اجرا باشند. ب

باید  مچنینگردشگری پایدار قابلیت اجرا ندارد و در دنیای واقعی موضوعیت نمی یابد. ه

یی کارها پایدار در گردشگری رایج و متعارف انبوه راهی برای به کارگیری اصول توسعه

د توجه یازمنعی امروز اتفاق افتاده و نمعرفی شود؛ زیرا این چیزی است که در دنیای واق

( با 2001طلبد. در همین باره، ویور )می ( و رویکردی عملگرا را472: 2003است )لیو، 

توان با می نگاهی پراگماتیک مفهوم اکوتوریسم انبوه را معرفی کرده و معتقد است

 (1-1د )شکلاز منافع هریک اکوتوریسم انبوه را به نحوی مطلوب توسعه دا گیریبهره

ز ابوهی گردشگری انبوه برای اکوتوریسم منافعی درپی دارد، از جمله فراهم آوردن ان

چانه  قدرت ی مقیاس سازگار با مفهوم پایداری و افزایشهامشتریان و درآمد، ایجاد صرفه

 وتوریسمد. اکی اقتصادی در به دست آوردن منابع محدوهازنی و توان رقابت با سایر فعالیت

صول تواند برای گردشگری انبوه منافعی داشته باشد، مانند متنوع سازی محمی نیز

صول رای اگردشگری انبوه، جذابیت برای بازار روبه رشد گردشگری انبوه سبز و تبلیغ ب

الوه بر پاسخ عاکوتوریسم انبوه ی آوردن شرایطی برای توسعه پایداری. بدین ترتیب با فراهم

جه اخت. توحقق سمز منافع هر دو نیز بهره برد و پایداری را در عمل توان امی به نیاز بازار

 .به رقابت و نیاز بازار از جمله موضوعاتی است که در پراگماتیسم مطرح است

 
 (2001منبع: ویور ) -روابط تعاملی سودمند میان اکوتوریسم و گردشگری انبوه  :(1-1شکل )
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رچوب ک چایی است. پراگماتیسم، به عنوان رویکرد پراگماتیسم شفاف، کاربردی و تعامل

کرد . رویدهد که به طور شفاف اقداماتی را انجام دهیممی فلسفی، به ما این امکان را

کل و ی مشهاپراگماتیسم لزوم حرکت در جهت پایداری را آشکار ساخته و نیاز به استدالل

 (:104 ;2009)یورک، پراگماتیستی عبارتند از  گیریپیچیده ندارد بعاد اخالقی تصمیم

 ما ختیاری بهینه ای را از تجارب ارزشمند آینده در اهاانتخاب گزینه ای که فرصت .1

 گذارد.می

 خواهیم باشیم قرار دهد.می انتخاب گزینه ای که ما را در راستای آن چه .2

 ای. بربدین ترتیب یک تصمیم اخالقی پراگماتیک تنها مبتنی بر یک اصل واحد نیست

بایست یم لکهی متعدد تصمیم را در نظر گرفت، بهانه تنها باید ابعاد و پیامد گیریمتصمی

ق امکان پذیری تصمیمات را نیز بررسی کرد. حال باید دید که چگونه عناصر اخال

یست دهد که مسائل زمی پراگماتیک به تصمیم گیرندگان کسب و کارها این امکان را

ن و اخالق پراگماتیک زیست محیطی بسیار روش .ندمحیطی را در تصمیماتشان لحاظ کن

ی ا براقابل اجراست. تصمیمات کسب و کارها معطوف به هدف است. در واقع کسب و کاره

ه وجه بتکنند؛ اهدافی مانند بقا، افزایش ارزش سهام و می تحقق اهدافی مشخص فعالیت

رف نظر گیرند. به جای صمی منافع ذینفعان. در این تصمیمات اثرات مالی مورد توجه قرار

یداری ند، پایی که باید مورد توجه قرار گیرهاو آرمانها از آثار مالی و تأکید بر ایده

 ود بهخدهد که در تصمیمات زیست محیطی می پراگماتیک به کسب و کارها این امکان را

ی وان براتمی ن برآورد اثرات مالی نیز بپردازند. بسیاری از فعاالن محیط زیست معتقدند که

وارد  فایده ی هزینههاکاالهای زیست محیطی ارزشی تعیین کرد و نباید آنها را در تحلیل

را ها شرکت کرد، اما این دیدگاه آرمانی در محیط کسب و کار قابل اجرا نیست و واقعیات

د تواننمی ( در رویکرد پراگماتیک پایداری، مدیران104: 2009گیرد )یورک، می نادیده

 منابع جدیدی برای ایجاد ارزش افزودهی اقتصادی بیابند )همان جا(:

 :ی ازینه هتوانایی در تولید محصوالت مشابه رقبا با  کاهش هزینه به صورت متمایز

  .کمتر
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مجدد، کاهش ضایعات، و کاهش ی ناشی از استفاده ی عملیاتی:هاکاهش هزینه .1

..(..مصرف منابع )آب، برق و

ی قانونی و اجتماعی مربوط به مسائل زیست هال ریسکشام: کاهش ریسک  .2

محیطی و سالمتی.

افزایش بهره وری و نگه داشت کارکنان و کاهش  کارکنان:ی کاهش هزینه .3

کنند که با می کنند در شرکتی کارمی ی استخدامی زیرا کارکنان احساسهاهزینه

 .یشان سازگار استهاارزش

 :ابل قغیر  ز طریق ایجاد تمایز و ورود به بازارهایکه ا افزایش درآمد و سهم بازار

شود.دسترس رقبا حاصل می

ی ارهایبا تولید محصوالت دوستدار محیط زیست دسترسی با باز دسترسی به بازارها: .1

 .شودمی ویژه میسر

حفظ مشتریان فعلی. خرید ترجیحی: .2

دانند می هیی کهاپایداری پراگماتیک حامی نوآوری است. شرکت ارتقای نوآوری: .3

یشی آنها پ تی ازچگونه خود را بهتر، سریعتر و کم هزینه تر با قوانین سازگار کنند، و یا ح

 .یابندگیرند، به یک مزیت رقابتی دست می

سب و کهداف اپایدار در قالب ی بدین ترتیب با اتخاذ رویکرد پراگماتیسم، اهداف توسعه

تی به آلیس گیرد. درحالی که با نگاه ایدهیم کار تنظیم شده و با آن در یک راستا قرار

جر به فرهنگی و اخالقی الزاماً من -توسعه، رعایت مالحظات زیست محیطی، اجتماعی 

م شود، زیرا ممکن است این مالحظات هسودآوری که هدف اصلی کسب و کار است نمی

 .راستا با اهداف مالی یک بنگاه اقتصادی نباشد

گردشگری در سطح مقصد نیز ی یکرد پراگماتیک به توسعهعالوه بر کسب و کارها، رو

گردشگری در مقصدها، بر خالف رویکرد ی شود. رویکرد پراگماتیک به توسعهمی توصیه

یی منافع گردشگری را برای مقصدها هاپایدار که با ایجاد محدودیتی ایده آلیستی توسعه
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محلّی منافع حاصل از  -حیطیدهد، سعی دارد با درنظر گرفتن پارامترهای ممی کاهش

( چارچوبی را تحت 183 – 180: 2009گردشگری را بهینه سازد. در همین راستا، شارپلی )

( که خود آن را 2یی مقصد ارایه داده ارایه داده )شکل شمارههاعنوان الگوی سرمایه

از  (. هدف اصلی198: 2009خواند )شارپلی، می پایداری توسعه رویکردی پراگماتیک به

ی گردشگری، برآورده ساختن نیازهای محلّی و ملّی است، به همین دلیل این الگو با توسعه

مأموریت مقصد ی اول بیانیهی به عبارت دیگر، در مرحله .شودمی شناسایی این نیازها آغاز

شود. در این الگو مقصد یک سازمان فرض شده است که خدمات و تسهیالت، می تدوین

ی مختلف این سازمان هاسایر عرضه کنندگان محصوالت گردشگری واحدو ها جاذبه

ی خود با بررسی محیط داخلی، به هابرای تدوین استراتژیها هستند. همانطور که سازمان

ی خود پی برده و با بررسی محیط خارجی، از ها، دانش و شایستگیهامنابع، توانایی

ند، مقصدها نیز در این الگو برای برنامه ریزی شومی ی محیطی آگاههاو تهدیدها فرصت

  .کنندمی ی گردشگری چنین فرآیندی را طیتوسعه

 
گردشگری )با رویکرد پراگماتیک( منبع: شارپلی ی مقصد برای توسعههای الگوی سرمایه: (2-1شکل )

(2009 :181) 
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ی د است که نحوهدر این الگو مسئولیت استفاده از منابع متوجه مقصد است. این مقص

کند. در نتیجه، می استفاده از منابع را با درنظر گرفتن فرهنگ، آداب و دانش محّلی تعیین

کند در ماهیت این فرآیند گنجانده شده و به می پایداری همان گونه که مقصد آن را تعریف

ی هاشود. بدین ترتیب الگوی سرمایهعنوان یک مفهوم ایدئولوژیک از بیرون تحمیل نمی

گردشگری با ماهیت ی دهد که برای توسعهمی مقصد به مقصدهای گردشگری این امکان را

و مقیاسی مشخص برنامه ریزی کنند به طوری که نیازهای محلّی را برآورده ساخته و از 

منابع محلّی بهترین استفاده را کنند تا منافع بهینه ای از گردشگری حاصل شود. بنابراین 

یشان، مسیرهای کاماًل هاای مختلف با توجه به نیازها/اهداف و سرمایهممکن است مقصده

دیدگاه پراگماتیستی در ی همچنین درباره .ی گردشگری بپیمایندمتفاوتی را برای توسعه

ی گردشگری جمهوری اسالمی ایران ملی توسعهی توان از برنامهمی ی کالن کشور،هابرنامه

فراگیر بلند مدت برای توسعه و مدیریت گردشگری  به عنوان نخستین بخش از یک طرح

بخش گردشگری این برنامه عبارتند از کمک ی کشور نام برد. بطوریکه اهداف کلی توسعه

به ارتقاء و تقویت روابط ایران با سایر کشورها به عنوان بخشی از راهبرد گفتگوی بین 

 ی اقتصادی درهام آوردن فرصت، ایجاد اشتغال برای جوانان و افراد بیکار، فراههاتمدن

ی ارزی کشور، کمک به ارتقاء سطح رفاه اجتماعی و هامناطق روستایی، افزایش درآمد

گردشگری از لحاظ زیست محیطی و ی مهمتر از همه حصول اطمینان از پایدار بودن توسعه

گفت توان می گردشگری ایرانی توسعهی فرهنگی. در مجموع با بررسی برنامه –اجتماعی

ی ی گردشگری و تمرکز بر توسعهتوسعهی که باتوجه به تمایل به فواید و نتیجه

بندی ، تسهیالت و خدمات گردشگری و محصوالت آن و نیز توجه به اولویتهازیرساخت

امور به دلیل محدودیت منابع، زمان و امکانات در دسترس و از طرفی حفاظت و نگهداری 

ناوری، رویکرد این برنامه به رویکرد پراگماتیستی نزدیک محیط زیست از طریق پیشرفت ف

ی ی موجود در مورد بحران موجود در توسعههااست. البته الزم به ذکر است که دیدگاه

و تغییر ها زیرساختی گردشگری ایران، نیازمند تغییر در نگاه، نگرش سیستماتیک، توسعه

(، به طوری که ضیایی 8: 1391خوانی، )جعفری هفت باشدمی در ساختار اقتصادی کشور
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پایدار گردشگری را مرهون تغییر نگرش در تدوین و اجرای ی ( در این باره، توسعه1388)

زیرساختها به عنوان ابزار ی گردشگری دانسته، و تأکید صرف بر توسعهی ی توسعههابرنامه

 .اندو فناوری توسعه را که حاصل نگاه پراگماتیستی است کافی نمی د

 

 :هااکو هتل -1-7

 بهها ی آنمند عالقه ابراز وها اکوتوریست تعداد فزاینده افزایش با اخیر دهه دو از

 عوض بهبود بر گوناگون، عالوه کشورهای بومی یهافرهنگ و طبیعی یهاویژگی مشاهده

 و ارثآ حفظ برای بومی مردم در گرایش فراوانی هدف، کشورهای ساکنان زندگی و اقتصاد

 ترتیب این به .آمد وجود به بودند نابودی حال در توجهی دلیل بی به کهها آن خداداد مواهب

 مناظر و چنین هم و غذاها دستی، هنرهای و منابع رسوم، و آداب ،هاآثار، گویش از بسیاری

 به ند،بود حال نابودی در یا بودند شده سپرده فراموشی دست به که طبیعی اندازهای چشم

: 1387ه،محلی حفظ شدند. )فرج زاد مردم توسط بودند، کرده پیدا که اقتصادی ارزش دلیل

 استفاده و ارائه خدمات در جهانی استانداردهای کارگیری به لزوم دلیل به دیگر سوی از (13

 یافته ایشافز اکوتوریسم مناطق بسیاری از در پایدار توسعه فرهنگ طبیعی، منابع از بهینه

 منطقه عاداب در اقتصادی و اجتماعی گوناگون خود دستاوردهای نوبه به نیز ریانج این .است

وریسم اکوت هدف کشورهای چیز هر از بیش میان این در و است داشته به دنبال جهانی و ای

 یهایستمسبهبود  :کرد اشاره زیر موارد به توانمی دستاوردها این جمله از .اندهشد منتفع

 اختی،شن زیبا و گرایشهای افزایش پذیر، تجدید یهاانرژی از فادهاست ضایعات، مدیریت

 و گیاهی یهاگونه با بومی اهالی محلی، آشنایی جامعه به احترام محلی، منابع از استفاده

 اهیآگ ترویج و آموزشی ههای برنام اجرای ،هاآن حفظ تالش برای و خود منطقه جانوری

 ر محیطد بازیافت غیرقابل مواد از استفاده عدم ،زیست محیط حفظ ضرورت اهمیت و درباره

 دافاه به رسیدن برای (64: 1386عمومی )زاهدی  سالمت و بهداشت سطح ارتقاء و زیست

ها آن مهمترین از که است شده اتخاذ ییهاو سیاست تعریف ییهازیرساخت اکوتوریسم،

 .است ارپاید توسعه چهارچوب در اکوهتل، به نام ییهااقامتگاه ساخت
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طور آن به اهداف و ترویج ای گسترده طور به اکوتوریسم ،هااکوهتل ساختن با

التمشک کاهش شاهد نقاط جهان از بسیاری در امروزه که طوری به .یافت تحقق چشمگیری

و فرهنگی اقتصادی، مثبت آثار افزایش ملی و یهاثروت تخریب کاهش محیطی، زیست

.هستیم پایدار توسعه دافتحقق اه و اکوتوریسم اجتماعی

اتاثر هدف کاهش با طبیعت دل در که شودمی گفته اقامتگاهی یا و هتل به اکوهتل،

فظح معیارهای اکوهتل در یک .شود ساخته پاک یهای انرژ از گیریه بهر و زیست محیطی

قطف هها اقامتگا نوع این گذشته در .است دیگر نمایان چیز هر از بیش انرژی و محیط زیست

یتاهم افزایش با امروزه امّا د،شمی ساختهها جنگل دل در ساده و یهاکلبه صورت به

با  متناسب واند ه کرد پیدا ایهویژ جایگاه نیز هاهاقامتگا این محیط زیست، و حفظ گردشگری

وند.شمی طراحی محیط هر ویژگیهای به توجه با و طبیعی گوناگون یهااقلیم

:کرد اشاره زیر موارد به توانمی اکوهتل یفها هد جمله از

منطقه. طبیعی زیست محیط با سازگاری • 

شناختی. بوم پایداری •

طبیعی. منابع حفظ • 

زیست. محیط از حفاظت و مراقبت برای آموزشی یهابرنامه وها سیاست ارائه • 

منطقه. مردم فرهنگ حفظ و احترام • 

 محلی. جامعه یبرا اقتصادی منابع ایجاد • 

کل زیست هابرای اولین با توسط ارنست واژه اکولوژی )بوم شناسی( 1868در سال 

شناس و فیلسوف آلمانی وارد مباحث علمی گردید.وی بوم شناسی را همبستگی متقابل 

شناخت.وظیفه ای که رشته جغرافیا نیز در طول می بین موجود زنده و محیط بیرونی آن

آن بوده نیز همین بررسی همبستگی و ارتباط متقابل موجودات ی در پی گیرمدت شکل

شناسی را میتوان فلسفه زنده بویژه انسان با محیط بیرونی بوده است. به همین سبب بوم

شناسی ی جغرافیا نامید با این تفاوت که منظور از محیط در مکتب بومگیراولیه شکل

گسترده تر از محیط طبیعی دارد مانند طبیعت بوده اما در جغرافیای نو محیط یک مفهوم 
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ودر ادامه به دلیل همین گسترده  .محیط اجتماعی –محیط سیاسی  –ساخت محیط انسان

ود تا اثرگذاری متقابل بین علوم اجتماعی و شمیبودن محیط در جغرافیا است که موجب 

ی هااسی از رشتهانسانی با علوم طبیعی در قالب علم جغرافیا به ظهور رسد. با ورود بوم شن

طبیعی و زیست شناسی به علوم اجتماعی بوم شناسی وارد مباحث مربوط به انسان و 

جامعه انسانی گردید.در همین زمینه بن بنت بوم شناسی انسانی را همان رفتار انسانها 

داند و کرول و پارکین نیز برداشت بوم شناسانه از انسان را برداشت جامعه گرانه میدانند. می

ه این ترتیب بوم شناسی چه در علوم طبیعی و چه در علوم اجتماعی بیشتر بر روابط ب

این رویکرد مقاربت قابل توجه ای را با مکتب کارکرد گرایی  کارکردی بین اجزاء تاکید دارد.

ی گیردهد.با ورود بوم شناسی به مباجث مربوط به علوم انسانی شکلمی فرانسه نشان

نی در رابطه عنصر انسان بوم شناسی انسانی را بوجود آوردو دامنه ی مختلف انساهاگرایش

ی علمی علوم انسانی کشیده شد. مکتب شیکاگو محیط هامطالعات آن نیز به همه شاخه

مطالعات  انسانساخت و محیط اجتماعی رادر جایگاه محیط بیرونی وموجود زنده قرار داده و

مه تکامل این موج علمی مقایسه اکولوژی گیاهی در ادا .اکولوژی شهری را پایه گذاری نمود

با طبیعت پیدایش انسان شناسی ها های جوامع انسانی و ارتباط این فرهنگبا فرهنگ

فرهنگی را بنیان نهاد. با شدت یافتن نظریات نوین در تاثیر پذیری فرهنگ بر سرنوشت 

یر مکتب، مکتب چشم انداز به و تغییر مسها انسان بویژه در مطالعات مربوط به چشم انداز

عنوان نقش غالب فرهنگ بر چشم انداز مباحث اکولوژی انسانی نیز وارد جغرافیای انسانی 

شد. اشتراک مکانی و زمانی ظهور مکتب اکولوژی و مکتب چشم انداز در آلـمان در این 

 ی نقش بارزی داشته است.گیرجهت

ت که در مثلث بوم شناسی انسانی مکان ه تاکید بر این اسشمیدر بوم شناسی انسانی ه

شود. چنانچه مکان می جامعه و محیط، یکپارچه کجاست. اجزای این مثلث که شامل فرد

ی چشم اندازها بیشتر گیریکپارچگی محیط باشد در مطالعات علمی نقش محیط بر شکل

ی بر مورد توجه قرار میگیرد. در این جایگاه محیط به عنوان عامل اصلی در اثرگذار

 تر است. این رویکرد جبر محیطی را بازنماییگیرو عملکردها چشمها فعالیت، فرایندها



 69 / داریپا یگردشگر یدر  توسعهها نقش اکو هتل

کند. در این صورت جغرافیای طبیعی نقش اصلی را در هدایت بو م شناسی به عهده می

دارد. اما چنانچه جامعه در کانون یکپارچگی قرار بگیرد علوم جامعه شناسی اثرگذاری غالب 

ی علوم اجتماعی به مسائل مربوط به هاا خواهد داشت و جغرافیا با رویکردرا بر جغرافی

پردازد. تاثیر مکتب جامعه شناسی شیکاگو بر مطالعات می ارتباط این سه جز مثلث

گردد. اما چنانچه فرد در کانون این یکپارچگی قرار می جغرافیایی از همین رویکرد ناشی

آنچه از  .علوم روانشناسی برجسته تر خواهد بودگیرد در مطالعات جغرافیایی نظریات 

شود حکایت از آن دارد که با فشردگی می مطالعات انجام گرفته در مکتب اکولوژی برداشت

 .و گذر زمان مکان یکپارچه از طبیعت به جامعه و از جامعه به فرد منتقل شده است

دیدگاه این مکتب است حاکمیت انسان بر محیط و حاکمیت طبیعت را بر انسان که نتیجه 

نشان دهنده عدم توانایی این مکتب در شناسایی مکان پکپارچه در این رویکرد است. به 

همین جهت این مکتب یا انسان را برطبیعت مسلط دانسته و منجر به بهره برداری 

شود و از طرف دیگر انسان را تحت تسلط طبیعت دانسته و می ازطبیعت و در نهایت انسان

  .کنندمی ن رشد دادن به جبر محیطی امپریالیسم و سرمایه داری را توجیهیا امکا

 

 :مکتب جغرافیای اکولوژیک -1-7-1

ازمان سداز، چشم ان، یکی از چهار مکتب ماندگار در جغرافیا:در کنار مکاتب تفاوت مکانی 

ان بط میوامکتب اکولوژیکی سالیان درازی است که جغرافیا به عنوان علم ر باشدمی فضایی

 شود.می زمین و انسان، در دانشگاهها و مدارس سراسر جهان معرفی

 

 :مکتب اکولوژی -1-7-1-1 

سالیان درازی است که جغرافیا به عنوان علم روابط میان زمین و انسان، در دانشگاهها  

شود. مکتب اکولوژی در همه مراکز علمی جهان بزرگانی می و مدارس سراسر جهان معرفی

( در آلمان و ویدال Friedrich Ratzel) توان از فردریک راتزلاست که از آن میان میداشته 

( در امریکا نام برد. Ellen Sample( در فرانسه و الن سمپل )Vidal de la Blacheدوبالش )
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شود،زیرا در این مکتب تاکید می این مکتب گاهی به عنوان مکتب محیطی نیز خوانده

نجا که یکی از نام آوران مکتب آگردد تا می محیط جغرافیایی مطرح بیشتر در زمینه اثرات

به  داند،( جغرافیا را علم اکولوژی انسانی میH.H.Barrowsرلن باروز )هااکولوژیکی به نام

رسد که پیروان مکتب اکولوژیکی، جغرافیا را بیش از پیش به علوم اجتماعی می نظر

  .(42، 1385)شکوئی،  .کنندنزدیکتر می

 

 تعریف علم اکولوژی: -1-7-1-2

 ط دور ومحی لغت اکولوژی از واژه یونانی اویکاس به معنی خانه گرفته شده است که به 

عنای وسیع میکل،به این واژه ها،جانور شناس آلمانی،ارنست1870ود. در سال شمی بر اطالق

عنی طبیعت ی منظور ما از اکولوژی،مجموعه دانش مرتبط با تری بخشید و چنین گفت:

بطه ین رابررسی کلیه روابط بین جانوران با محیط ارگانیک و غیر ارگانیک آنان است.ا

 .دممکن است دوستانه یا خصمانه باشد و به طور مستقیم یا غیرمستقیم صورت گیر

 .(64، 1385)زاهدی،

 ناخت،به معنای ش Logosبه معنای مسکن و پسوند  Oikosاز لغت یونانی  Ecologyواژه 

ال زیست شناس آلمانی در س (Ernst Haeckel: 1834 – 1919اولین بار توسط ارنست هکل )

ا بوم یعبارت است از مطالعه زیست  "محیط شناسی"اکولوژی به معنای  بیان شد. 1869

 وماکن که چگونگی اشغال زمین توسط موجودات زنده و همچنین، نحوه تنسیق آنان در ا

ود. پس محیط شمین موجودات با یکدیگر را شامل چگونگی کنش و واکنش بین ای

 و یا شناسی، دانش شرایط هستی و تعامل یا کنش و واکنش بین موجودات زنده و محیط

ت کلیتر، به عبار .(99، 1366)بیرو،  .باشدمیدانش مرتبط با روابط موجود زنده و محیط 

)بروس،  .ودشمیطالق شناسی به مطالعه رابطه میان صور زندگی با محیط طبیعی ابوم

1372 ،291). 
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 1869سال  این واژه برای اولین بار توسط یک زیست شناس آلمانی به نام ارنست هاکل در

 سیحیط شنابوم شناسی، م: آن در فارسی عبارتند ازهای میالدی به کار برده شد و معادل

 .(2، 1380)اردکانی، باشد.می

ی لوژ و (مسکن، خانه،بستر زیست) اکوشامل:  اکولوژی یک واژه ترکیبی یونانی است 

عه بررسی یا مطال: است و معنای تحت الفظی آن عبارتست از ()شناخت علم و دانش

ا بعنوان رارنست هاکل اکولوژی  .(15، 1380)اردکانی،  موجودات زنده در بستر زیستشان

به طور  .(16، 1380)اردکانی،  .روبط کلی حیوانات و محیط زنده و غیر زنده تعریف کرد

وی کلی دانش اکولوژی مجموعه شناختهایی است که انسان درباره تاثیر محیط بر ر

نده دات زموجودات زنده، تاثیر موجودات زنده بر روی محیط و ارتباط متقابل بین موجو

ا یگر و با یکدبآورد. به عبارتی دیگر اکولوژی درباره تاثیر متقابل موجودات زنده می بدست

.(16، 1380کند )اردکانی، می بحث محیط

:تقسیمات اکولوژی -1-7-1-3

 گیرد. براساس یک تقسیم بندیمی متفاوتی را دربرهای این دانش تقسیم بندی

 :ودشمی عمومی، اکولوژی به دو شاخه اصلی تقسیم

ای عدها که به بررسی یک موجود زنده به صورت منفرد ی(: Autoecologyالف( اتواکولوژی )

 .از افراد متعلق به یک گونه با محیط اطرافش را گویند

بررسی موجودات زنده به صورت جمعی با محیط (: Synecologyب( سین اکولوژی )

  .اطرافش را گویند

 ود:شمی در یک تقسیم بندی دیگر اکولوژی به سه شاخه تقسیم

 اکولوژی گیاهان.الف(: 

 اکولوژی جانوران.ب(: 

                                               http//microbiology.84.Persiagig.comی انسان.اکولوژپ(: 
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 :اکولوژی درجغرافیا -2-7-1-4

 توان از آن بهمی نارسایی تعریف جغرافیا، به عنوان روابط متقابل انسان و طبیعت که

یعی یط طبتاکید بیشتر این تفکر روی مح مثابه تعریف اکولوژیک )بوم شناخت( نام برد،

 نآاست.امری که جغرافیدانان معروف نظیر هارلن باورز و الن چرچیل سمپل شارح 

 سانحیط انموثر در زندگی و رفتار انسانی مثل مهای باشند. در این تعریف،سایر محیطمی

ط انسان و گردد. جغرافیا به منزله علم روابمی ساخت و محیط رفتاری فراموش

، هارلن 1923را در جغرافیا بوجود آورد. بدین سان که در سال ای طبیعت،دیدگاه تازه

خت. ی شنابروز،جغرافیدان امریکایی،با طرح این مفهوم،جغرافیا را علم اکولوژی انسان

 .(189و  188، 1391)شکوئی، جلد اول، 

 

 اکولوژی انسانی: -1-7-1-5

 او رونیستگی بین موجود زنده و غیر زنده و محیط بیارنست هاکل بوم شناسی را همب

وم علمی دیگر نظیرعلهای ناخت. از این رو از همان ابتدا این رشته از سایر رشتهشمی

اثیر انسان شناسی فرهنگی و روانشناسی به شدت ت زیستی،جغرافیا، و جامعه شناسی،

 جهرد توت زنده با محیط موپذیرفته است.در بوم شناسی،توان سازگاری وانطباق موجودا

 ین سازخاص فرهنگی واجتماعی است اهای .اما در مورد انسان که دارای ساختارباشدمی

کوئی، ش)حسین  .گیاهی و حیوانی تفاوت داردهای گاری وانطباق پذیری با سازگاری گونه

 .(221، 2جلد 

بوم های رفی هدف نظریهاندیشد.از طمی بوم شناسی انسانی بیشتر به روابط کارکردی

رجی شناسی انسانی تاکید و تفسیر شکل زندگی جمعی با توجه به شرایط گوناگون خا

 .(222و  221، 1391)شکویی، .است

 

 رویکرد جدید در مکتب اکولوژی انسانی: -1-7-1-6

به بعد مفهوم بوم شناسی با طیف گسترده وبا طرح اصطالح بوم شناسی  1950از دهه 

مکتب اکولوژی انسانی در دهه  .( وبوم شناسی جمعیت مطرح گردیدAutoecologyفردی )
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شاهد رویکردی نوین از لحاظ روش شناسی بود. این رویکرد توسط آموس هاولی  50

(Amos Henry Hawley: 1910 – 2010)های ، به وجود آمد. به عقیده هاولی ارزشها و انگیزه

ات انسانی دارند اما نقشی در رویکرد اکولوژیک فردی هرچند نقش مهمی در توسعه اجتماع

ریخت شناسی یا شکل "ندارند. هدف نظری اکولوژی انسانی در واقع ارائه توصیفی از 

وی برای این مکتب اکولوژی چهار  .است "جمعی تحت تأثیر شرایط و متغیرهای بیرونی

 گیرد:می اصل را در نظر

 الف( وابستگی متقابل.

 کلیدی.ب(کارکرد اصلی و 

 پ( تمایز یافتگی.

 (105، 1377ت( سلطه )افروغ، 

ام ه نظنظریه پرداز دیگر در رویکرد جدید اکولوژی انسانی عقیده دارد ک "دانکن"

بسته اکولوژیک متشکل از واحدهایی است که از لحاظ کارکردی متقابل به یکدیگر وا

 نسانی وایط، تکنولوژی جمعیت، محواحدهای یک ترکیب اکولوژیک از این قرارند:  .هستند

عامل تاهم در د و بسازمان انسانی. از نظر دانکن تمام این واحدها و متغیرها باهم در ارتباطن

 .(106، 1377)افروغ،  .هستند

 

 مکتب اکولولوژی اجتماعی شیکاگو: -1-7-1-7

، برنامه (1966 – 1886) رابرت پارک و ارنست دبلیو برگس 1920در طول دهه 

قیقات شهری را در دپارتمان جامعه شناسی دانشگاه شیکاگو بسط دادند. در مشخصی از تح

تحقیقی بسیاری که با تاکید بر شهر شیکاگو تهیه شدند، پارک و برگس های طی پروژه

هستند هایی تئوری را در مورد اکولوژی شهری کشف کردند که معتقد بود شهرها محیط

وسط همان نیروهایی که داروین در مورد شبیه آنچه در طبیعت وجود دارد، که ت

وند.مهمترین این نیروها ،رقابت شمی برد هدایت و کنترلمی اکوسیستمهای طبیعی نام

است. پارک و برگس به این نتیجه رسیدند که تقاضا برای منابع محدود شهری بویژه زمین، 
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به نواحی منجر به رقابت بین گروههای مختلف و سرانجام تقسیم فضاهای شهری 

نواحی طبیعی میگردد که در این نواحی مردم دارای خصوصیات "اکولوژیکی مشخص یا 

ود. رقابت شمی اجتماعی مشخصی هستند، زیرا فشارهای اکولوژیکی مشابهی بر آنها وارد

گیری برای زمین و منابع سرانجام منجر به تمایز فضایی بین فضاههای شهری و شکل

که در آنها نواحی مطلوب تر دارای قیمت باالتری هستند.  مناطق مختلفی میگردد

مردم و مشاغل به سمت ، کنندمی هنگامیکه نواحی وضعیت مطلوب و مساعد تری پیدا

اصطالحی  .نامندمی توالی"کنند، این فرایند را پارک و برگس می خارج از مرکز شهر حرکت

 مناطق متحد المرکز شناخته"نها که که از مکتب اکولوژی گیاهی اخذ شده است مدل آ

 کند که شهرهامی انتشار یافت. این مدل اظهار (1925) "شهر "ود، اولین بار در کتاب شمی

توانند فرم پنج حلقه با نواحی اجتماعی و فیزیکی رو به زوال در نزدیکی مرکز شهر تا می

یکی از ، ناطق متحدالمرکزتئوری م .نواحی بسیار مساعد و مطلوب در حاشیه شهر باشند

اولین مدلهایی بوده که برای توضیح سازمان فضایی نواحی شهری پیشنهاد شده است.پارک 

برای توضیح ای و برگس همانند جامعه شناسان، از تئوری مناطق متحدالمرکز بطور گسترده

ده پیدایش مسائل اجتماعی از قبیل بیکاری و جرم در مناطق معینی از شیکاگو استفا

تحقیقاتی آنها همچنین دربرگیرنده استفاده گسترده از فن نقشه کشی های .برنامهاندهکرد

 .برای آشکار شدن توزیع فضایی مسائل اجتماعی و نیز جلوگیری از رقابت بین نواحی است

ابر "جامعه بعنوان یک ، در مکتب اکولوژی اجتماعی مدل مناطق متحد المرکز:

کل ن به شآود که تغییر در آن یک امر کامال طبیعی است و فرایند شمی شمرده "ارگانیسم

 ه رقابتبجامعه  بعد از آن افراد، گیردمی یک ناحیه سازمان یافته مورد هجوم قرار: زیر است

زینی دایی گجبا یافتن چنین اهدافی ، پردازندمی (زمین مثالً) برای یافتن بهترین منابع

در .گیردمی یابند و سازمان جدید شکلمی ا محل جدید خود وفقگیرد و افراد بمی شکل

 .ستیاد اطول مرحله رقابت برای منابع احتمال اینکه بی سازمانی اجتماعی پدید آید ز

آید که می بی سازمانی بوجودای در جامعه گونهمند هبدنبال شکسته شدن ساختار قائد

 .و انحراف خواهد بودنتیجه آن به احتمال زیاد قانون شکنی 
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:اکوتوریسم واکولوژی -1-8

ست از اکوتوریسم عبارت ا ( از اکوتوریسم:IESتعریف جامعه بین المللی اکوتوریسم )

را  نه به نواحی طبیعی که محیط زیست را محافظت و رفاه مردم محلیمسافرت مسوال

 (. 90، 1385کند )زاهدی، می تامین

 و نیازهای بشریها ع طبیعی و عدم محدودیت خواستواقعیت حاکی از محدودیت مناب

های املشناخت قواعد اکولوژی و آگاهی از سلسله مراتب اکولوژیکی و چگونگی تع است.

.(63، 1385ریزان صنعت گردشگری یک ضرورت است )زاهدی، آن، برای برنامه

:پیامدهای زیست محیطی توسعه گردشگری با رویکرد اکولوژیک -1-8-1

هب موا گردشگری صنعتی مبتنی بر منابع اکولوژیکی است چرا که جذابیت آن ریشه در

جود وطبیعی و میراث فرهنگی جوامع دارد. جاذبه طبیعی یک محل ممکن است به خاطر 

اهی یک یا چند ویژگی فیزیکی چون آب وهوا،چشم اندازها،اشکال سطح زمین،پوشش گی

اجتماعی ممکن است برای -اث فرهنگیوحیات جانوری آن باشد.در حالی که میر

 وتفریحی،فرهنگی های گردشگرانی جذاب باشند که به دنبال لذت بردن ودیدار از مکان

 .(85بناهای تاریخی هستند )ترجمه محمود ضیایی، 

دور های بین محیط و بسیاری از اشکال گردشگری رابطه اساسی وجود دارد. از گذشته 

یی ه سزاتاثیر ب -فرهنگی -چه محیط فیزیکی و یا محیط اجتماعی -ها لذت بردن از محیط

ان ( جغرافیایی گردشگری داشته است.همان طور که در طول زمSuccessionدر توالی )

به  –رد کفراغتی تغییر و تحول پیدا های سلیقه عمومی در رابطه با انواع مختلف محیط

ا ،ی 19رن تماشایی در قهای یح دادن چشم اندازیا ترجها تفریحگاهگیری عنوان مثال شکل

های لگوا -تاریخی در قرن بیستمهای سفر به مناطقی با اقلیم مطلوب و دیدار از میراث

 .(114)ترجمه محمود ضیایی،  فضایی جدیدی از تعامل مردم و محیط نیز شکل گرفت

ار پیچیده نیز مناسبات بین گردشگری و محیط نه تنها اساسی است، بلکه بسی

.بین این دو، وابستگی متقابلی وجود دارد که در اصطالح به آن هم زیستی باشدمی
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(Symbiotic گویند. این هم زیستی به زبانی ساده به آن معناست که گردشگری توسعه )

ابعاد زیست محیطی گردشگری، یکی از  .با کیفیت باالستهایی خود را مرهون محیط

قه جغرافیدانان است دلیل این امر در ماهیت جغرافیا نهفته است که ی مورد عالهاحوزه

 Mitchell andباشد )می دارای رویکردی قوی در زمینه روابط انسان و محیط

Murphy,1991,57 در واقع آثار گردشگری و تفریح بر محیط زیست و تحلیل منابع، حوزه .)

مطالعه معضالت مربوط به گردشگری، ای است که در آن جغرافی دانان انسانی و طبیعی در 

دارای وجه اشتراک هستند. با این حال دلیل دیگر، اهمیت صرف محیط زیست طبیعی 

 .(Hall and page. 2002,151)برای فعالیت گردشگری و تفریح است 

به طور کل، مجموعه مطالعاتی که موضوع گردشگری و محیط زیست را در نواحی 

ی وابسته به محیط هاگسترده آثار زیست محیطی،گرایش ساحلی بررسی کردند سه دسته

 ,Kousis. 2000)ند گیرزیست و اقدامات جمعی و مطالعات مربوط به تعارض را در بر می

در این راستا بیشتر تحقیقات محیطی، به بررسی آثار محیطی گردشگری بر حیات  .(470

و هوا کمتر مورد توجه بوده  و پیامدهای آن بر خاک، آباند هوحش و پوشش گیاهی پرداخت

است. همچنین تمرکز این مطالعات عمدتاً مربوط به عناصری از محیط است و محیط به 

عنوان یک کل، کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین با توجه به ماهیت روابطی که 

ل بین گردشگری ساحلی و محیط زیست وجود دارد، شناسایی و درک این تعامالت و عوام

و تهدیدهای محیطی مربوط به گردشگری ها مربوط به آن، به طور قابل مالحظه ای آسیب

در اند هدهد. همان طور که ماتیسون و وال نیز مطرح کردمی را در نواحی ساحلی کاهش

  .غیاب محیط زیست جذاب، گردشگری وجود نخواهد داشت

کار ل انته تا جذابیت غیرقابی بنیادی مانند خورشید، دریا و ساحل گرفهااز جاذبه

ی تاریخی، محیط زیست پایه و اساس فعالیت گردشگری است هاو ساختمانها مکان

(Matheson and Wall, 1982.151) . 

 :ستنزدیکی بین گردشگری و محیط زیست وجود دارد که اشکال مهم آن به شرح زیر ا
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یی برای هاجاذبه بعضی از اشکال محیط زیست طبیعی نظیر سواحل و کوهستان 

ه تسهیالت زیربناهای گردشگری، بخشی از محیط ساخته شد شود.می گردشگران محسوب

ت توسعه گردشگری و استفاده گردشگران از یک ناحیه اثرات زیس .دهدمی را تشکیل

 .(Inskeep, 1991, 339)کند می محیطی ایجاد

 ردست کان به صورت زیر فهرتومی در نهایت اثرات منفی ناشی از توسعه گردشگری را

ا ام، قرار داردها امروزه مسائل زیست محیطی در مرکز برنامه ریزی (.12، 1985)کریمی، 

 شود. در حوزهمی ی بسیار زیادی بدون توجه به اثرات زیست محیطی آن انجامهاپروژه

 صاً جهانی کیفیت محیط زیست عمده ترین مسئله بوده و بسیار حائز اهمیت است خصو

دی ی زیاهای زیست محیطاینکه گردشگری به این مسئله وابستگی بسیار شدید دارد. زیان

ها گری تنبوجود آمده و توسعه گردشها بدلیل برنامه ریزی ضعیف، مکان یا مقیاس پروژه

ت منفی اثرا عامل آن نبوده است. اگرتوسعه توریسم و برنامه ریزی آن با دقت صورت نگیرد

 :شودمی امل موارد ذیلو نامطلوب آن ش

 ی گردشگری در نظرهاو مکانها اگر سیستم مناسب فاضالب برای هتل آلودگی آب:

یا  ویاچه ی زیرزمینی را از طریق فاضالب نزدیک رودخانه، درهاگرفته نشود، آلودگی آب

قرار دارند و ها ساحل در بر خواهد داشت و این وضعیت در سواحل یعنی جائی که هتل

ی هابآروند، غیرعادی نیست. البته آلودگی می دشگران نیز برای شنا به آن مناطقگر

ی هاد بلکه خود فعالیتگیرو دریا تنها از این طریق صورت نمیها سطحی، دریاچه

ها قی موتوری گردشگران و ریخته شدن سوخت قایهاگردشگری همانند حمل و نقل قایق

ته که ادر بسو ریختن آب کثیف آن به دریا، بویژه در بنها به دریا و یا تمیز کردن قایق

 .آوردمی سیستم چرخش آب کند است موجبات آلودگی را فراهم

شود. اما آلودگی هوا از جانب می گردشگری عمومًا یک صنعت تمیز قلمداد آلودگی هوا:

و موتور ها بوس, اتوهاتوسعه گردشگری از استفاده مفرط وسایل نقلیه احتراق داخلی)ماشین

شود که این وسایل برای یا بواسطه گردشگران در نواحی ویژه خصوصًا می ( منتجهاسیکلت
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البته آلودگی هوا شامل گرد  .شودمی نواحی جاذب گردشگر که تنها یک جاده دارد استفاده

 .شودی بدون پوشش گیاهی نیز میهاو غبار برخاسته از زمین

ذاب ، هواپیماها، مسابقات جهاناشی از موتورها، ماشینسر و صدای  آلودگی صوتی:

ی برف نوردی مثل های شن سواری یا ماشینهاگردشگری )رالی و غیره( ماشین

کی فیزی تواند برای گوش مضر بوده و فشارهایمی ی موتوریهای موتوری و قایقهاسورتمه

 .ایجاد نماید

 بع ناشی شود:تواند از چندین منمی این آلودگی آلودگی بصری:

 ی محلی های ضعیف و برخالف قواعد ساختمانهایی که دارای ساختمانهاهتل

 هستند.

 .استفاده از مصالح ساختمانی نامناسب بر روی سطوح خارجی 

 ی تسهیالت گردشگری که برنامه ریزی خوبی ندارند.هاطرح 

 .چشم اندازهای نامناسب 

 م.استفاده از عالئم تبلیغاتی بسیار بزرگ و حجی 

 تسهیالت خطوط تلفن و برق و... 

 مانع شدن تأسیسات بر روی مناظر طبیعی. 

 .تسهیالت ضعیف ساختمانی و چشم اندازها 

 سازد.می همان طور که خواهد آمد ریختن زباله نیز چشم انداز را آلوده

دلیل بریختن زباله در نواحی گردشگری مشکلی رایج است که مشکالت دفع مواد زائد: 

 یک رفتنیی مثل پیک نهاد افراد استفاده کننده از ناحیه و انواع مختلف فعالیتتعداد زیا

هم  کنند ومی یی که هم زباله تولیدهاو مکانها های جامد هتلآید و نیز زبالهمی بوجود

ناظر مو آلودگی و ایجاد ها مشکالت سالمت محیطی را از نظر جانوران موذی، بیماری

 (1388)قرخلو،  .آورندمی ناخوشایند بوجود
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رویکردهای ارزشیابی اثرات محیطی وگردشگری پایدار: -1-8-2

 :(Carrying Capacity ظرفیت قابل تحمل )ظرفیت قابل پذیرش

 وتوانایی یک سیستم طبیعی یا انسان ساخت در جذب رشد جمعیت،توسعه کالبدی 

عنی ردد،یل و فروپاشی نگتراکم را در پی دارد، اگر چنانچه سیستم مزبور دچار اضمحال

 .(93، 1383)عزیزی،  باشدمی دارای ظرفیت قابل تحمل

معیتی وع جیا به عبارت دیگر،ظرفیت قابل تحمل عبارتست از حداکثر تعداد افراد هر ن

ز ازیستی خود را های تواند بدون آن که خود آسیب ببیند و قابلیتمی که یک اکوسیستم

 .(147ه و نیازهای آن را برآورده نماید )همان، دست بدهد،در خود پذیرفت

های مکانهای مفهوم ظرفیت تحمل رویکردی شناخته شده برای شناخت میزان قابلیت

تفاده ظرفیت، سطح اس .گردشگری برای بهره برداری و بخش الینفک مفهوم پایداری است

های در مقیاسایی همشخص است. درصورت عبور از این سطح و آستانه، تخریب و آسیب

مل ظرفیت تح .کند و باعث کاهش سطح رضایت دیدار کنندگان خواهد شدمی مختلف بروز

 :گوناگون مطرح شده استهای از جنبه

 :ود. مانند: شمیاغلب با سنجش میزان فضای مطلق بررسی  ظرفیت تحمل فیزیکی

 تعداد جای پارک در یک پارکینگ.

 :ه کتانه و حدی از استفاده از یک محیط قبل از آن آس ظرفیت تحمل اکولوژیکی

.آسیبی به آن وارد آید

 :سطحی از شلوغی و ازدحام در یک مکان که یک گردشگر ظرفیت تحمل ادراکی 

 رک آنتواند تحمل کند، قبل از آن که وی به دلیل شلوغی بیش از حد، تصمیم به تمی

(129، 1388ضیایی،  )ترجمه محمود .مکان و رفتن به جایی دیگر بگیرد

ها ارزیابی ظرفیت تحمل،اولین گامی است که برای پیشگیری از اثرات منفی اکوتوریست

ود. اگر قرار شمی برداشته شده،مانع تحمیل تغییرات غیر قابل کنترل بر مکان اکوتوریستی

وتوریستی اکهای باشد اکو توریسم پایدار در کشور فعال شود، باید ظرفیت تحمل کلیه مکان

 .(161، 1385محاسبه و دقیقا رعایت شود )زاهدی، 
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 :) گردشگری شناسی انسان(گردشگری بوم زیست -1-9

 فرهنگی - اجتماعی ابعاد، (Anthropology of Tourism)انسان شناسی گردشگری 

 نیمه در المللی بین گردشگران .میکند بررسی را جوامع و فرهنگها رفتار از قبیل گردشگری

 رهایکا بسیاری، انسانشناسان که کردند مکانهایی از به بازدید شروع بیستم سدهی دوم

 منبع لی،مح مردم و گردشگران بین تعامل. بودند داده انجام مکانها آن در را خود میدانی

 سی. به طور سنتی، انسانشنا(2005بود )هولدن،  انسان شناسی برای جدیدی تحقیقی

 ررسیب« میزبانان»یا  محلی مردم و سنتها زندگی، سبک بر را گردشگری تأثیرات گردشگری

 در قوم نگارانه منفیهای نقد از به تدریج انسان شناسان گذشته،های دهه در کرد.می

 و فرس مورد در را متوازن تری مباحث و کشیدند دست گردشگری تأثیرات فرهنگیی زمینه

 .کردند مطرح – فرهنگی و پدیده اجتماعی یک به عنوان – گردشگری

 رتباطا رفتاری، روانشناسی و توسعه مطالعات جامعه شناسی، با گردشگری انسان شناسی

 آنها، دوز هر .هستند سکه یک روی دو جامعه شناسی و انسان شناسی .دارد نزدیکی

 در راها خواسته و ادراکات انسان شناسی، مطالعه میکنند؛ را گردشگری کیفیهای جنبه

 درها خواسته و ادراکات این و تحلیل تجزیه به جامعه شناسی و میکند بررسی فردی سطح

 پردازند؛می مکان حس و تمایز هویت، مطالعه به رشته دو این .پردازدمی اجتماع سطح

 بررسی محلی مردم با را گردشگران تعامالت و ارتباطات ،هاواکنش ،هادیدگاه ،هاانگیزه

 آن اکنانس و تفریحگاه یک بر را گردشگری فرهنگی و اقتصادی – اجتماعی أثیراتو ت میکنند

 فرهنگ پذیری،های مقوله گردشگری، جامعه شناسی و انسان شناسی .نمایندمی مطالعه

 بررسی آنهای فعالیت و گردشگری صنعت را در مصرف نظریه و هویت ساخت اصالت،

 .کنندمی

 مطالعات چونهایی حوزه در اقتصاد و جامعه شناسی ناسی،انسان ش میرسد نظر به

 و هم پوشانی یکدیگر با مصرف کننده، روانشناسی و ذهنی تصویر برندسازی، بازاریابی،

 و مقیاس از ناشیهای صرفه جویی صنعتی به رویکرد اقتصاد حال، این با .دارند اشتراکاتی

 و اجتماعی تغییرات به بررسی عه شناسیجام و انسان شناسی و دارد توجه سود، حاشیه
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های انسان شناسی ویژگی البته، .میپردازند شدن جهانی مانند حاصل، تأثیرات و فرهنگی

 عامهای پدیده اغلب جامعه شناسی .است متمرکز تر جامعه شناسی از و دارد را خود خاص

 قوم یا اجتماع یک با مرتبط خاصهای پدیده به پرداختن از و کندمی بررسی اجتماعی را

گردشگری، سنت و فرهنگ پذیری: تعطیالت آخر هفته "عنوان  با نونز مقاله از .میکند پرهیز

(، اغلب به عنوان نخستین مقاله انسان شناسی گردشگری 1963) "در یک روستای مکزیکی

/  1977) "مانانمیزبانان و میه"ود. اثر شاهکار والن اسمیت با عنوان شمی در آمریکا یاد

حوزه انسان شناسی بصری، مسیر آینده  در مید مارگارت ارزنده کارهای و همچنین (1989

ی ، شماره"سالنامه تحقیقات گردشگری"انسان شناسی گردشگری را تعیین نمودند. نشریه 

به مقاالت انسان شناسی اختصاص داد. انسان شناسانی چون  خود را کامالً 1983سال 

( به ترتیب تجربه دگردیسی شخصی در 1977( و دنییسون نش )1977گرابورن ) نلسون

 ترنر ویکتور کار .کردند بررسی را امپریالیسم از نوینی گردشگری و گردشگری به عنوان شکل

 هستند مراسمی گذار، وند. مناسکشمی ( تأثیرگذار بوده1996گذار ) مناسک زمینه در نیز

 گردشگری، .وندشمی برگزار منزلتی دیگر، به اجتماعی منزلت یک از فرد گذر هنگام در که

مورد بحث قرار گرفته  نیز زیارت با آن سنتی ارتباطات و شده تلقی مقدس سفری یا آیین

از « گسست»مرحله  نخست، داند:می مرحله 3 شامل را آیینی فرایند ( این1978است. ترنر )

 ود در این حالت، نظمشمی وارد "آسانگی"ضعیت در مرحله دوم فرد به و ;امور روزمره است

 جریان در که است بازپیوست وضعیت سوم، مرحله وند؛شمی متوقف ساختارهای روزمره و

 .آیندمی هم گرد افراد و وندشمی ناپدید تمایز اجتماعی معمول ساختارهای آن،

  :بردمی نام گردشگری انسان شناسی در اصلی حوزه سه از (1996) سلوین

 تغییرات اجتماعی و فرهنگی. -

 نشانه شناسی گردشگری. -

 اقتصاد سیاسی گردشگری. -

 ستهادهه انسانشناسان .است پذیری فرهنگ فرایند شامل فرهنگی و اجتماعی تغییرات

 عوامل از یکی تنها گردشگری، کهاند هدریافت و پردازندمی مطالعه فرهنگ پذیری به که
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 که است آن گریز ناپذیر واقعیتی .می شودها دائمی فرهنگ یرتغی موجب که است متعددی

 تا دهندمی رخ بومی جامعههای ارزش و رسوم و آداب سنن، در اساساً فرهنگی تغییرات

 خطر اصلی، .است مشهود بومی یاهای قبیل گردشگری در به ویژه امر این .گردشگر جامعه

 .است گردشگر فرهنگ یعنی غالب تر، فرهنگ رد میزبان جامعه هویت و فرهنگ شدن جذب

 سازیهمگن فرایند کنند،می تقلید گردشگران رفتاری الگوهای از محلی که ساکنان زمانی

 است، فصلی و دورهای گردشگری مقصدها، برخی در گرچه .ودشمی شدیدتر غالباً فرهنگ

 میزبان جامعه فرهنگی و جتماعیا بافت بر تواندمی زمان گذر در گردشگران مرتب بازدید ولی

 فرهنگی کژرَوی و ( بین فرهنگ پذیری1992وال ) و ماتیسون .بگذاردای مالحظه قابل تأثیر

 تنها و است تغییر فنوتیپی یک فرهنگی کژروی کهاند هعقید این بر آنها .وندشمی قائل تمایز

است. )این تغییر  گردشگران با تماس در که دهدمی رخ میزبانی جامعه رفتار در زمانی

 رفتار، در ژنوتیپی تغییر باز گردد(. قبلی حالت به دوباره گردشگران رفتن با است ممکن

 منتقل دیگر نسل به نسلی از فرهنگی، تغییرات آن، جریان در است که دائمی ترای پدیده

 آنها گردشگری عتصن که دهدمی رخهایی در مقصد فراوان احتمال به پدیده این .ودشمی

 گردشگری توسعه به محلی که مردم آن یا و مقصد دارد بر فراوانی تأثیرات و است غیرفصلی

 نمادها وها نشان مطالعه به گردشگری نشانه شناسی .دهندمی نشان فراوانی تمایل

 کاربه  گردشگری مطالعات در را که نشانه شناسی بود فردی اولین مک کانل دین .پردازدمی

 هستند، سایت از فقط بازنمودی گرچه نشانه گرها، که است ( معتقد1976مک کانل ) .برد

 سفر،های رسانه :از عبارتند نشانه گرها این .باشندمی سایت با گردشگر تماس اولین ولی

 مهمی بخش نیزها خیال پردازی و رؤیاها قالبی، تفکرات آفرینش .سفر منابع سایر و راهنماها

 تجربه در محوری نقشی هموارهها خیال پردازی و قالبی تفکرات .استها این نشانه شناسی زا

 .اندهداشت گردشگر

در مباحث گردشگری اشاره به "کند: می اشاره (52: 1997روجک ) که همان گونه

انگارانه ساده  در"گوید: می نیز (147: 1999. ترسیدر )"تفکرات قالبی اجتناب ناپذیر است

 و مونالیزا چون نمادینی . تصاویر"پردازدمی رؤیاها مصرف و تولید به گردشگری سطح، ترین
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است ممکن حال، با این .میروند به کار متداول به طور گردشگری بازاریابی در تاج محل

 .باشد مأیوس کننده قدری آن، باز نمود با مقایسه در واقعیت

.ودشمی تلقی امپریالیسم از نوینی شکل گاه (ردشگریدر اقتصاد سیاسی گ) گردشگری

میهمان( بلکه –از قبیل روابط میزبان ) گردشگری در قدرت روابط با تنها نوین نه شکل این

ی ( نحوه1998مانت ) و ماوفورث است. ارتباط در نیز و وابستگی پیرامون - مرکز نظریه با

وسعهت حال در کشورهای مازاد منابع صاحبسایه ت در را غربی کاپیتالیست کشورهای رشد

 رفتهگ به کار وابستگی چارچوب نظریه در پیرامون – مرکز روابط مفهوم .میکنند تشریح

و پیرامون – نظریه مرکز گرچه .گردد برجسته استثماری غالباً و نابرابر رابطه این تا ودشمی

توجه  وردم سنتی به طور ها،آن بیغر "ولی نعمتان"و میزبان ملل بین وابستگی – رشد روابط

این .ستا برانگیخته نیز را انسان شناسان عالقه مقوله این ولی است، بوده اقتصاددانان

گردشگری به که توسعه حال در کشورهای و نوینهای برای مستعمره به خصوص موضوع،

به  گونهچ رهنگف این و است فرهنگ مالک چه کسی اینکه .دارد به سزایی اهمیت ،اندهوابست

ناسیانسان ش .است فراوانی برخوردار اهمیت از نیز ودشمی غصب غیربومی عوامل وسیله

عث با چیزی چه دریابد تا میگیرد بهره عمیق مشارکتی و کیفیهای فرایند از گردشگری

ص،خا اجتماع آن در عضویت برای را فرد یک چیزی چه و ودشمی اجتماع یک بقای و وجود

فراد،ا زندگی پیشینه مطالعه از مسائل این درک برای انسان شناسی .کندمی رایطش واجد

روشی هب نیز قوم نگاری .کندمی استفاده محتوا تحلیل شخصی و مصاحبه مشارکتی، مشاهده

مینه نیز گردشگری جامعه شناسی .است شده تبدیل گردشگری انسان شناسی در افتاده جا

و آماری جوامع و اجتماعیهای پیمایش طریق از عام تر، و رعینی ت سطحی در را کار

 .دهدمی انجام شده، تعیین ساختار یک درون در آنها حرکت دالیل بررسی همچنین
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 بررسی مدل مفهومی و مدل نظری تحقیق: -1-10

 :بازارشناسی() بازاریابی در صنعت هتلداری -1-10-1

رد چرا پیدا ک نتوان« بازاریابی»را به اهمیت ای در دنیای تجارت امروز، شاید هیچ واژه

 شکل ریابیکه غایت تجارت که همانا کسب سود سرشار است، تنها در گرو پرداختن به بازا

ند و د دارگیرد، آن هم به واسطه مجموعه روابط و قوانینی که تحت اوای این نام وجومی

 .ودشمی انجام آنها متضمن سود منظور در بلند مدت

ه این بقرن بیستم، ضرورت توجه عملی های که تا نیمه دهدمی نگاهی به گذشته نشان

یل ین دلآمد، آن هم به امی مبحث در وادی بازاری بین مشتری و فروشنده کمتر به چشم

آمد، آن هم می که تا آن هنگام همواره کف ترازوی معامله به سود فروشنده کمتر به چشم

 تمام ین تره تا آن هنگام همواره کف ترازوی معامله به سود فروشنده سنگبه این دلیل ک

را « عرضه»تر ازحجمی انبوه« تقاضا»مشتری به عنوان های د از این جهت که خواستهشمی

بازار که منجر به های داد و او ناگزیر به هر انتخابی بود. اما رفته رفته، دگرگونیمی تشکیل

ایره دید تا تولیدی و خدماتی و در نتیجه وجود فضای رقابتی شد، سبب گردای هتعدد بنگاه

 امالً کایره انتخاب برای مشتری وسیع تر از پیش باشد تا آن جا که امروز گستردگی این د

ری مان دیگزز هر اکفه ترازو را به سود مشتری تغییر داده و نقش علم بازاریابی را پررنگ تر 

وامل عزمند در حقیقت، موفقیت در بازار دیروز، اگر چه نیا ته است.در دنیای تجارت ساخ

گرفت و در می کمتر مورد توجه قرار« نیاز مشتری»ون بود، اما در بین این عوامل، گوناگ

و به رکت رماندند. اما حمی نتیجه، سود و پول همواره از حرکت یکنواخت رو به رشد باز

انبه جی بر اساس نیازهایش به دوران تولید و فروش یک مشترهای رشد نمودار انتخاب

چنان  یازهاپایان داد و از آن زمان تاکنون در عمری کمتر از سه ربع قرن، شناخت این ن

 اهمیت یافته که بدون توجه به آن، موفقیت بازاری ممکن نیست.

ید و ترویج فروش سرشار در تجارت، تنها تعریفی از تولی اگر تا دیروز رسیدن به قله

داشت، اما امروز دستیابی به این قله، شناخت نیازهای بازار است به طوری که چگونگی 



 85 / داریپا یگردشگر یدر  توسعهها نقش اکو هتل

در این راه ای گیرد و مجموعه عوامل زنجیرهمی از آن جایهایی تولید و ترویج در زیر شاخه

 سازد.می علم بازاریابی را نمایان

هدف »کند: می این علم را چنین تعریفاز متفکران برجسته مدیریت، « پیتر دروکر» 

ل محصو بازاریابی، فروش سرشار است. هدف دانستن و فهمیدن مشتریان است به نحوی که

و  ه فروشباشد و خودکار به فروش برود. این به آن معنا نیست کها یا خدمات مناسب آن

از ابزارهای ای ، مجموعهترویج مهم نیستند بلکه آنها به عنوان قسمتی از آمیخته بازاریابی

 کنند.می بازاریابی هستند که برای افزایش مشتریان خشنود با هم کار

عریف تتری تنها زمانی فروش و ترویج موثر خواهند بود که ابتدا اهداف و نیازهای مش

 «.شوند و بعد بسته ارزشمند به آسانی در دسترس قرار گیرد

ر لیت همشتری در میان صنایع بر حسب نوع فعااما بازاریابی اساس شناخت نیازهای 

لی سته کصنعت، رنگ و بوی خاصی به خود گرفت. بدین معنا که در تفکیک صنایع به دو د

لیتشان ه فعاصنایع تولیدی و صنایع خدماتی، تولید کنندگان کاالها به واسطه ماهیت نتیج

، مشتری امکان مالکیتکه همان کاالست و خصوصیاتی چون قابل لمس بودن، انبار شدن و 

ایع ان صنراهی متفاوت و البته سهل تری را در بازاریابی پیش روی خود دیدند تا صاحب

تری ذار بیشکاال است و متغیرهای تاثیر گهای فاقد ویژگیها خدمات آن خدماتی که اساساً

 بینند.می را پیرامون خود

ایی یازهک صنعت تولیدی، اگر چه ن، به عنوان یسازیبه طور مثال، در صنعت اتومبیل

 انری بیقیمت نازل تر از سوی مشت چون زیبایی، آسایش، امنیت، سوخت کمتر و نهایتاً

ن این پایا ود، اما این صنعت فرصت کافی برای پرداختن به این نیازها را دارد و درشمی

 ر طولن که د، ضمن آدهدمی زمان، کاالی خود را به شکل قابل لمس در معرض دید قرار

تریانی و مش تواند تولیدات پیشین خود را ذخیره کرده و در بازاری دیگرمی زمان ساخت هم

خود چنین امکانی های دیگر به فروش رساند اما در مقابل، صنعتی چون توریسم با زیرشاخه

 را ندارد.
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ل، ک هتییک صندلی خالی در پرواز، یک فرصت خالی در تور و یک اتاق رزرو نشده در 

 رداختپبرای فرصتی دیگر نیستند به عالوه، مشتری در قبال  سازیهیچ یک قابل ذخیره

ی به انه ترگیرنگاه سخت کند و نتیجتاً نمی مالی، هیچ گونه مالکیتی را نیز از آن خود

 کند. می خدمات پیدا

ایع ازار صنز بار گذشته از این، متغیرهای دیگری نیز بر بازار صنایع خدماتی تاثیر گذارت

نمایند. آن می تولیدی هستند که این خود اهمیت بازاریابی را در میان این صنایع مهم تر

ه چا آن چه که بازار گردشگری کشورهای شرق آسیا را تحت عنوان سونامی متاثر ساخت ی

ر تحت تاثی سپتامبر، صنعت گردشگری آمریکا و اروپا را 11که به طور خاص بعد از واقعه 

مگی هقرار داد و یا آن چه که این روزها آنفوالنزای خوکی آن را موجب شده است، 

رد ربه وااز متغیرهای طبیعی، سیاسی و اجتماعی هستند که بر بازار گردشگری ضای گوشه

 ساختند.

یرها متغ حال اگر بخواهیم صنعت گردشگری کشورمان را هم مد نظر قرار دهیم، به این

وقات نوان اهشت ماه سال به ع سفر را هم اضافه کنیم که تقریباً«بودن فصلی»باید معضل 

به  دآوریغیر پیک برای فعاالن این صنعت، مشکالت متعددی را برای جبران سرمایه و سو

نویسنده  – ، همان طور که فیلیپ کاتلر«بازاریابی» ;آورد. بنابر آن چه گفته شدمی وجود

ی آن، طفرآیندی مدیریتی و اجتماعی است که  ;کندمی تعریف –کتاب مدیریت بازاریابی 

ازها و ان، نیاز طریق ایجاد، عرضه و تبادل محصوالت دارای ارزش با دیگرها افراد و گروه

 کنند.می خود را تأمینهای خواسته

توان از آن بهره می اما این بازاریابی چگونه است و در صنعت هتل داری به چه شکل

رتباط حله، ادر پاسخ به این پرسش، ابتدا باید مراحل بازاریابی را شناخت و در مرجست؟ 

 بخش منظور را با هتل داری مورد قیاس قرار داد.

است « بازارشناسی»گیرد. گام نخست، می به طور کلی، بازاریابی در سه گام اصلی شکل

پردازد. گام بعدی می یر گذارکه به شناخت کلی بازار به لحاظ زمانی و مکانی و عوامل تاث

که از مرحله بازارشناسی هایی است که در واقع به ایجاد بازار بر اساس شناخت« بازارسازی»
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بر مجموعه روابط و « بازارداری»د و باالخره آن که در گام سوم، کنمی به دست آمده، کمک

ها کند. برای هر یک از این گاممی تواند بازارسازی را استمرار بخشد، داللتمی قوانینی که

قالب مشخصی وجود دارد که اگر چه در طول زمان ابعاد تازه تری پیدا کرده اما در شکل 

بر  C4اصلی چهارچوب خود را حفظ نموده است، بدین ترتیب که در بازارشناسی، مدل 

 (C)ها ناساس چهار فاکتور یا مشخصه که باید مورد نظر قرار گیرد و حرف نخست آ

تعریف شده  Pبه همان ترتیبی که برای بازارسازی نیز مدل  ;، انتخاب شده استباشدمی

 است.

:مراحل بازارشناسی -1-10-2

کند، می اصلی ترین عاملی که به موفقیت در بازاریابی کمک(: Company) شناخت خود

گیرد. در این می ر قرارشناخت خود به عنوان تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات مد نظ

رش عی پذیخود آگاه باشد. ظرفیت واقهای بخش، یک هتل باید به تمامی امکانات و داشته

 جنبی تواند در شکل ایده ال سرویس دهد، بشناسد. امکاناتمی را در قبال آن چه که

ا با ر.. .و ورزشی، تفریحی، سالن اجتماعات، آمفی تئاترهای همچون سونا، استخر، مجموعه

اشان  وختگیبرآوردی واقعی بسنجد. توان نیروهای فعال خود را بر اساس تجربه و دانش آم

ادی و مب ارزیابی کند. موفقیت جغرافیائی خود را از حیث مسافت تا فرودگاه، راه آهن

ف ن واقورودی شهر یا سایت محل استقرار هتل بداند و به طور خالصه آن که بر خویشت

زی، ازارساشناسایی از آن رو اهمیت دارد که در مراحل بعدی بازارشناسی و بباشد. این 

 شکل «شناخت خود»فاکتورهایی که باید لحاظ شود، بر مبنای شناخت اصولی از همین 

 می باشد،ها و همایشها گیرد. به طور مثال، هتلی که فاقد امکانات برگزاری کنفرانسمی

رشان صلی سفخویش بر جذب اقشاری از مردم و مسافران که مقصود اتواند در بازاریابی نمی

رد جهی دااست، حساب باز کند و یا هتلی که اگر چه امکانات قابل توها شرکت در همایش

ذب جتواند هدف اصلی نمی اما به لحاظ موقعیت جغرافیائی دور از مرکز شهر قرار دارد

ت.فرشان تجارت و انجام امور کاری اسمشتری را مشتریانی بداند که قصد اصلی س
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ار در ، مبنای ارزیابی سایر عوامل تاثیر گذ«شناخت خود»: اگر چه (Customer) مشتری

بی ازاریاب، مهم ترین رکن موفقیت «شناخت مشتری»مراحل بازاریابی است، اما بی تردید 

 ناختابی، شاست چرا که در مقدمه و تعریف بازاریابی گفته شد که تمام هدف بازاری

ر دته و نیازهای مشتری است تا بسته تولیدی یا خدماتی بر مبنای آن نیازها شکل یاف

کند که می نیز شناخت مسافران از این رو اهمیت پیداها در مورد هتل دسترس قرار گیرد.

 ئناًتواند طیف مسافران خویش را متمرکز سازد. مطممی یک هتل بر اساس شناخت خود

ه و هزین ن یک هتل ساحلی، با مسافران یک هتل واقع در مرکز شهر تجاری در نوعمسافرا

 متفاوتند. ها خواست

مراکز  ارد،برای مسافران هتل ساحلی آن چه که اهمیت دارد، سوای ارائه خدمات استاند

 جشن و ساحلی و حتی امکانات و توانایی هتل در برگزاری مراسمهای تفریحی، رستوران

داشته  نیاز ات است. حال آن که مسافران بازرگانی بیش از آن که به چنین امکاناتیتفریح

افی ر البی، کو تسهیالتی دها .. در اتاق.باشند، به دنبال امکاناتی از قبیل اینترنت، فکس و

ز ا ستند.هو انجام امور کاری خویش ها شاپ و دیگر امکانات هتل برای قرارها و مالقات

خاصی باید در های بندیبرای هر یک از این طیف مسافران هم تعریف و گروه سوی دیگر،

 ه جمعیاز مسافران به صورت دستهایی نظر گرفته شود. این که یک هتل بداند چه گروه

چه  پرداختی ایشانهای کنند، میانگین هزینهمی کنند، کدام ایام سال را انتخابمی سفر

ه چگروه  در هر مرتبه از سفر چند شب است؟ و حتی اینها قامت آنقدر است؟، میانگین ا

شی، ، کافی شاپ، اماکن ورزهاهتل )رستورانهای میانگین سنی دارند؟ از کدام بخش

 کنند؟ می ..( بیش تر و به طور میانگین چه قدر استفاده.تفریحی و

کند. می ازرگانی نیز صدقپذیرش گر مسافران بهای این بخش بندی حتی در مورد هتل

به این ترتیب که آنان نیز باید اطالعاتی را در مورد مسافران خویش با این جزئیات کسب 

در طول سال توسط بازرگانان چه قدر است؟ این مسافران ها کنند که میانگین اشغال اتاق

تقرار هتل کنند؟ بازار اصلی هدفشان در شهر محل اسمی بیش تر از کدام مناطق سفر
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کجاست؟ میانگین بودجه مصرفی چه میزان است؟ محل تامین این بودجه کجاست؟ 

 .()شخصی، شرکتی یا دولتی است؟

 یگریدآن چه که گفته شد، در بخش بندی بازار داخلی و خارجی نیز تفاوت و ابعاد 

ند، ست، مسافران برون مرزی ههاکه بخشی از مسافران آنهایی یابد. در خصوص هتلمی

؟ با در استمیانگین سنی این مسافران چه قبسیار مهم است که این اطالعات به دست آید: 

کدام فرهنگ و آداب و رسوم هستند؟ هدف سفرشان بیش تر کدام جنبه )فرهنگی، 

چه  و با گیرد؟ از کدام بخش رستوران یا نوشیدنیمی را در بر (...اقتصادی، تاریخی و

کنند؟ و می کنند؟ کدام اوقات سال را برای سفر انتخابمی ستفادهاای میانگین بودجه

 ن اصلیکمک شایانی به شناخت دقیق مسافراها ئی که پاسخ به آنهابرخی دیگر از پرسش

 کنند.می هتل

ز این سومین فاکتور مورد بحث در بازارشناسی، شناخت رقباست. ا: (Competitor) رقیب

تقیم یر مسنحوه انتخاب استراتژی در ترویج یا همان تبلیغات تأث روی که این شناخت با

به عبارت  دارد، اما آن چه که حائز اهمیت است، شناخت رقبا بر مبنای شناخت خود است.

د د وجوکند که در ابتدا، شناخت صحیحی از خومی دیگر، زمانی شناخت رقبا معنا پیدا

یک  رقیب سنجید. یک هتل سه ستاره هیچ گاه داشته باشد و رقیب را هم هم ردیف با خود

ا ویش رآید بنابراین باید در سطح امکانات خود رقبای خنمی هتل پنج ستاره به حساب

 هساحلی دیگر سنجیدهای ساحلی هم با هتلهای شناسایی کند. به همین نسبت، هتل

ه ور شد کمورد باید یادآدر این  درون شهری با یکدیگر.های وند، همان طور که هتلشمی

ه در ارد کمتأسفانه در داخل کشور هم نزد بسیاری از مسافران این قیاس اشتباه وجود د

 وض اینسنجند و در عنمی را هم عرض یکدیگرها هنگام خرید یک بسته سفری )تور(، هتل

 دهند.می مختلف انجامهای قیاس را با درجات و ستاره

قبا چیست؟ این که تنها در یک منطقه جغرافیایی بدانیم که کدام اما غرض از شناخت ر

هتل هم ستاره و هم امکانات با هتل ما فعالیت دارد کافی نیست، بلکه هدف از این شناخت 

آن است که بدانیم استراتژی رقبا در جذب مسافر و بازاریابی کدام است و در این راه از 
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گیرد. آیا گذشته از امکانات فیزیکی خود به واسطه می کدام امکانات جنبی و اصلی بهره

از کارکنان آموزش دیده در جذب مسافر موفق تر است گیری ارائه خدمات مطلوب تر و بهره

 موفقیت دارد. دهدمی که انجامای و یا آن که در نوع تبلیغات خود و هزینه

میت بحث بازارشناسی اه یکی از نکات حائز اهمیت در(: Change factor) عوامل متغیر

ر روند اری بتواند لطمات بسیمی دادن به فاکتور عوامل متغیر است که نادیده انگاشتن آن

 بازاریابی بگذارد.

در  تند کهتاثیر گذار زمانی در بلند مدت هسهای این عوامل متغیر در حقیقت همان عامل

دهند و می .. خود را نشان.، وقالب مسائل و مشکالت طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی

 پیش تر نیز بدان اشاره شد.

ری و وقوع یک جنگ، رکود اقتصادی، اعتصابات داخلی، بالیای طبیعی، شیوع یک بیما

خذ گام اقضایایی از این دست بر روند جذب مسافر تاثیر گذارند و الزم است که در هن

، ر مکزیکوکی دخوع بیماری آنفلوانزای استراتژی بازاریابی لحاظ گردد. به طور مثال، با شی

های تمنظور در قیمت اقامهای این کشور برای جذب مسافر چاره را در تخفیفهای هتل

ز پس ا خود دیدند و این شرط که هر مسافر در صورت ابتال به بیماری پایان هشت روز

 وحیط مر بهداشت بازگشت از سفر تا مداوای کامل اقامت رایگان خواهد داشت )تاکید ب

 انسانی هتل(.

یداد ک رویاما این عوامل متغیر جنبه مثبت هم خواهند داشت. بدین معنا که برگزاری 

ر تل تاثیی یک هاز پیش تعیین شده بر بازاریابهای .. در زمان.ورزشی، جشنواره، نمایشگاه و

 ا شکلرقای جنوبی آفریهای برای مثال، آن چه که اکنون برنامه بازاریابی هتل دارد.

تی حته و ، با توجه به برگزاری رویدادی چون جام جهانی فوتبال، با دو سال گذشدهدمی

توان می هم سال بعد از جام جهانی یکسان نخواهد بود. نمونه این مطلب را در داخل کشور

 در زمان برگزاری جشنواره خرید جزیره کیش دید.
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اکوتوریسم و بازاریابی: -1-10-3

 هکآید، به طوری می اکوتوریسم شکلی از گردشگری دوران پست مدرنیسم به شمار

ی توان از آن به عنوان دومین گونه عمده گردشگری که در سطوح داخلی و خارجمی

، نماید تقاضای بازار به مقاصد گردشگری جذبهای گردشگران بسیاری را بر اساس گرایش

که در  ر استاکوتوریسم به عنوان یک گونه از گردشگری قاد نام برد. این در حالی است که

نین محیطی سبب افزایش همکاری و تأثیرات اقتصادی آن و همچهای استفاده از توان

لی و حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار شده و تحرک و پویایی را در اقتصاد مح

 طلبد.می در این زمینهبه وجود آورد که این خود بازاریابی قوی را ای منطقه

میالدی، گذار از  1970فرایندی صنعت گردشگری به خصوص در دهه های گسست

ود. برانه گردشگری فوردی را سبب گردید که نمود بارز آن گردشگری انبوه و سواحل مدیت

ردشگری از بازار تقاضای گهایی مختلف سربرآورد و بخشهای گردشگری جایگزین در گونه

ا دی هم رپسافوردی که توجه زیاهای به خود اختصاص داد. یکی از این گونه گردشگریرا 

. واژه (1394است )سقایی و مسعودی، « اکوتوریسم»در بازار تقاضا به خود جلب کرده، 

 است که به عنوان یک گردشگری Eecological Tourismاکوتوریسم کوتاه شده اصطالح 

 (Thapa & Nyaupane ،25 :2004ردشگری مطرح است. )جایگزین در پایداری فرآیند گ

ه بزات این گونه از گردشگری به ذات هستی شناختی خود، با حداقل امکانات و تجهی

طبیعی و های پردازند و از مواهب الهی موجود در عرصهمی گشت و گذار و تفرج در طبیعت

ه همین ب (18: 1385وسوی پور، گردند )ممیمند همناظر زیبا و متنوع و آرامش بخش بهر

ه سایر بت بکمتری نس گذاریدلیل در پذیرایی از این گردشگران نیازمند امکانات و سرمایه

 .(Jiang ،23 :2008باشیم )می گردشگریهای گونه

به کارگیری مفاهیم مناسب بازاریابی جهت اتخاذ راهبردهایی  ;با اینکه بازاریابی گردشگری

تفرجگاه، شهر، منطقه یا کشور( بوده، در زمینه ) ردشگران به یک مقصدبه منظور جذب گ

 بازاریابی اکوتوریسم مفاهیم پایداری و حفاظتی نیز ابعاد بازاریابی گردشگری افزوده

تواند در قالب بازاریابی گردشگری پایدار که اکوتوریسم نیز زیر می گردد. این خودمی
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تواند منشأ بسیاری از تحوالت برای می کههایی ز جنبهمجموعه آن است شکل گیرد. یکی ا

توسعه پایدار گردشگری باشد، شناسایی دقیق وضع موجود از طریق بازاریابی گردشگری 

آمیخته بازاریابی یکی از مباحث مورد توجه در بازاریابی گردشگری و از  P9است، مدل 

برای رسیدن به  ریزیوجود و برنامهتواند در تبیین وضعیت ممی جمله مفاهیمی است که

وضعیت مطلوب صنعت گردشگری یک منطقه، مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود 

محیطی و اجتماعی توریست به همان اندازه اهمیت دارد که جلب های برآوردن خواسته

: 1380 تفاوت باشند )المسدن،توانند نسبت به ویژگیهای یکدیگر بینمی رضایت او. آنها

35). 

اکوتوریسم در استان چهارمحال و بختیاری در شهرستان های ترین زمینهیکی از مهم

توان این می آنهای چمن گلی(( است که با توجه به قابلیت) کوهرنگ )دهستان بازفت

استان را مقصدی در زمینه اکوتوریسم کشور محسوب نمود. آن چه به وضوح مشخص است، 

اکوتوریسم و جذب های متنوع و کامل از جاذبهای ال و بختیاری مجموعهاستان چهارمح

طبیعی و فرهنگی قابل مطالعه های گردشگر است. این مجموعه خود از دو رویکرد جاذبه

جنگلی، غارهای های توان به پارکمی طبیعی این خطههای است. از میان مهم ترین جاذبه

، گیاهان دارویی جنگلی، ژئوتوریسم، پوشش هاچشمه سارها، گلشگفت انگیز، آبشارها و 

، حیات وحش و مناطق حفاظت شده، مناطق هادره –ها دشت –ها گیاهی، سدها، کوه

را به ای .. که هر بیننده.توریستی طبیعی خاص، آب و هوای مناسب، چشم اندازهای زیبا و

فرهنگی مردم این خطه همچون لباس، های آورد، اشاره کرد. همچنین ویژگیمی وجد

زندگی مردمان عشایری، روحیات  عشایری(، –روستایی  –خوراک، صنایع دستی )شهری 

رنگی و های و مراسم خاص به همراه لباسها آزاد منشی و دالوری، آداب و رسوم و جشن

در مقوله بوم گردشگری های شاد در دل طبیعت، محصوالت تولیدی محلی و سایر جاذبه

گردشگری قابل توجه است. با این تفاصیل هنوز اکوتوریسم استان به جایگاه اصلی خودش 

صنایع  –سازمان میراث فرهنگی ) دست نیافته است. در واقع مدیریت گردشگری استان/

نتوانسته است که اکوتوریسم را به عنوان یک برند حتی در مقیاس  (دستی و گردشگری



 93 / داریپا یگردشگر یدر  توسعهها نقش اکو هتل

در استان چهارمحال « بازاریابی اکوتوریسم»سازد که می این خود ضروری ملی مطرح نماید.

و بختیاری، مورد توجه قرار گرفته و الگوهای بازاریابی اکوتوریسم جهت اقدام شناسایی 

یونانی به معنی ی اکوتوریسم دارای ریشهی مطرح گردید، واژه همان گونه که قبالً  گردد.

تازه در صنعت  نسبتاًای صطالح گردشگری اکولوژیکی است و پدیدهای خانه و کوتاه شده

)نئوپان وهاپا،  دهدمی گردشگری است که تنها بخشی از کل صنعت گردشگری را تشکیل

. اکوتوریسم شکلی از گردشگری دوران پست مدرنیسم است که در پیش (25: 2004

علمی مطرح شده است که با توجه به پایدار در مفاهیم ی مفاهیمی چون توسعهگیری شکل

ابعاد ایجاد کند ی روستایی را در همهی تواند فرصت توسعهمی که داردهایی ظرفیت

ی کاربرد واژهی برخی از صاحب نظران، سابقهی به عقیده .(179: 1389)هاشمی، 

گر استفاده از آن را به در حالی دی ;گرددمی میالدی بر 1970اکوتوریسم به اواخر دهه ی

با ظهور  1980اما به شکل منسجم این مفهوم از سال  ;دهندمی نسبت 1980ی اواخر دهه

پارادایم پایداری در گفتمان توسعه و آثار منفی گردشگری بر طبیعت و محیط اجتماعی 

کی از نظران، اکوتوریسم را به عنوان ی. بیشتر صاحب(49: 1385توسعه یافته است )فنل، 

: 1382رضوانی، )اند هبندی کردگردشگری و گردشگری روستایی دستهی اشکال عمده

 در طبیعت امکانپذیر . این شکل از گردشگری فعالیتهای فراغتی انسان را عمدتاً(112

هدفمند توأم با برداشتهای فرهنگی، معنوی، دیدار از های سازد و مبتنی بر مسافرتمی

متنوع طبیعت های و لذت جویی از پدیدهگیری آنها و بهرهی عی و مطالعهطبیهای جاذبه

(. 42: 2008، طبیعی دارد )جیانگهای است و تأکید زیادی بر حفاظت از ارزشها و جاذبه

یکی از اجزای چارچوب توسعه گردشگری، بازاریابی است. با توجه به رقابت موجود بین 

: 1387، موضوع بازاریابی اهمیت زیادی دارد )ضوانی، مقاصد گردشگری در سطح جهان

. بازاریابی به طور دقیق نه یک علم و نه یک هنر است. به طور کلی بازاریابی فرآیند (73

مسئوالنه برای شناخت، پیش بینی و تأمین نیازهای مشتریان به شکل سودآور تعریف شده 

 ; 73: 1387کند )رضوانی، می مل اجرامشتریان را در عهای و گرایشگیری است که جهت

203 :Cook ،1993)نشان داده شده است. ( 1 - 3شماره ) . فرآیند بازاریابی در شکل 
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 (74: 1387رضوانی،  ; 91: 1997)مأخذ: شارپلی،  ;فرآیند بازاریابی: (3-1شکل )

 

یز تا آن ن تعریفی جامع از مقوله بازاریابیبه دلیل ماهیت و طبیعت گردشگری، ارائه 

تعریف  توان این گونهمی حدودی با دشواری همراه است، از این رو بازاریابی گردشگری را

ی آن طفرایندی است تعاملی، میان عرضه و مصرف کنندگان )گردشگران( که »نمود که: 

« ودشمی هکاالها و خدمات گردشگری در محیطی که خاص این صنعت است مبادل

 شروع شده و . این فرآیند ممکن است از مرحله ایجاد انگیزه سفر(3: 1379)حیدری چیانه، 

 تا مرحله بازگشت ادامه داشته باشد. 

بازاریابی برای تداوم حیات گردشگری بسیار ضروری و الزم است. از آنجا که مدیریت در 

عرضه و های گر شکافی بین منحنیا ;بازاریابی به دنبال هماهنگی بین عرضه و تقاضا است

های مختلف سال وجود داشته باشد، راهبردهایی مانند: تشخیص بخشهای تقاضا در دوره

ناشی از پایی  ءتواند خالمی موضوعی ویژههای جدید بازار، بهبود تبلیغات فروش و برنامه

 تحقیقات بازاريابي

 تولید كننده

 توزيع

 قیمت

 تبلیغات محصول

 مشتري

ارائه تركیبي از عناصر 

 بازاريابي

 نیازها

 

واكنش 

 (ش)زمان/تال

 ارتباطات
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. در واقع، به واسطه (Kelarke، 2005: 94نبودن تقاضا نسبت ظرفیت مطلوب را پر کند )

توان گردشگران بالقوه را جذب مقاصد مورد نظر کرد. بازاریابی می روشهای بازاریابی،

برخوردار است. ناملموس بودن، ای گردشگری به علت خدماتی بودن از حساسیت ویژه

ی ناپایداری، ناهمگونی، تفکیک ناپذیری و غیر تملکی بودن از ویژگیهای این صنعت خدمات

برای بازاریابی، لزوم استفاده از یک مدل ترکیبی بازاریابی  ریزیهستند که در فرآیند برنامه

 .(142: 1387حیدری، ) کندمی را آشکار

. بوردن باشدمی «  Marketing Mix Factors»اصطالح عوامل آمیخته بازاریابی برگردان  

بازاریابی استفاده کرده است و آنرا تنها کند اولین کسی است که از اصطالح آمیخته می ادعا

داند می ،دهدمی متشکل از عناصر یا اجزاء مهمی که یک برنامه بازاریابی را تشکیل

(Borden ،67: 1965) مک کارتی این تعریف را تلطیف نموده و آمیخته بازاریابی را به عنوان .

بازاریابی برای تأمین  ترکیبی از تمامی عوامل در سلسله مراتب فرماندهی مدیران

. بنابراین شاکله مفهوم آمیخته (Victor ،22: 1985کند )می بازار هدف تعریفهای خواسته

. در اختیار (Shapiro: 1985، 34از متغیرهای قابل کنترل )ای بازاریابی، ایده مجموعه

از آن استفاده نمود. توان برای تأثیرگذاری بر مصرف کنندگان می مدیریت بازاریابی است که

در مورد این متغیرهای ابزارهای قابل کنترل موثر بر  عدم توافق در ادبیات پژوهش عمدتاً

( 1999استفاده از آمیخته بازاریابی است. در زمینه آمیخته بازاریابی گردشگری، بوهالیس )

رد در راهبرد خود به چرخه حیات توریسم در منطقه گردشگری پرداخته است. نکته مو

های گذاران و فعالین حوزهصحیح و اصولی توسط سیاست ریزیو برنامهها توجه در دیدگاه

 آمیخته بازاریابی گردشگریهای مختلف گردشگری و استفاده از ترکیب مناسبی از مولفه

تواند نتایج مثبتی برای مقاصد گردشگری به همراه داشته باشد و جایگاه می که باشدمی

(. به طوریکه Hodsen ،2005ی را برای صنعت گردشگری منطقه به ارمغان آورد )مطلوب

مقاصد گردشگری برای مدیریت و بازاریابی اثربخش خود نیازمند تشکیل سازمانهای 

بایستی می باشند که با توجه به عملکرد و وظایف خاص آنهامی مدیریت و بازاریابی مقصد

و ارکان نظام مدیریت و بازاریابی مقصد گردشگری نمایند اجزاء  سازیاقدام به یکپارچه
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(. در واقع آمیخته بازاریابی گردشگری شالوده اساسی سیستم 1388)فرزین و صفری، 

و  ریزیالزم برای برنامههای زیرا ترکیبی از مولفه ;دهدمی بازاریابی گردشگری را تشکیل

 . (80: 1384ان، اجرای کل عملیات بازاریابی است )کتابی و دیگر

 وران به عبارتی هدف از بازاریابی گردشگری شناسایی و پیش بینی نیازهای گردشگ

ضایت رأمین فراهم آوردن امکانات و ایجاد انگیزه بازدید در آنهاست که این امر موجب ت

ور کلی . به ط(1388گردشگران و تحقق اهداف سازمانی خواهد شد)امین بیدخمی و نظری، 

مختلف آن، های توان در بررسی و اجرای استراتژی، شناسایی بخشمی اریابی راهدف از باز

تعیین های و طرحها تعیین معیارهای بازاریابی برای هدایت روند توسعه محصول، برنامه

ل، روابط عمومی و ترویج و فروش آگهی خالصه نمود )داس ویهای شده برای فعالیت

ی را زاریابیابد، زیرا اگر بامیای اریابی گردشگری اهمیت ویژه. در این میان باز(1384

ذب ی و ج، تهیه محصوالت گردشگرریزیفرآیندی مدیریتی بدانیم کلیه فعالیتهای برنامه

ی ارزیاب یتهایگردشگر نیازمند عملیات بازاریابی است. بازاریابی عبارت است از کلیه فعال

حصول به هدف و های ارزیابی خدمات، امکانات، هزینه بازار و نیازهای مشتریان همراه با

شده بر  گذاریهدفهای تسهیالتی که رضایت مشتریان را دربردارد. این کار شامل برنامه

و  ریزیمهبرنا گروه خاصی از مشتریان و ترغیب آنان به خرید یا استفاده از خدمات است. با

یش، افزا ا حدود زیادی درآمد ارزی توریسم راتوان تمی اجرای دقیق مدیریت بازاریابی

ظ فت حفندرآمدهای خارجی را متنوع و کشور را از آسیب پذیری ناشی از نوسانات قیمت 

ردد. گتواند موجب افزایش جذب گردشگران می نمود، همچنین توجه به نگرش بازاریابی

ه گردشگری عمدضعف بازاریابی گردشگری در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

ی و ساع) ترین عامل عقب ماندگی ایران از روند رو به رشد این صنعت در جهان است

یازهای ن. و این در حالی است که در جهان رقابتی امروز رفع اثربخش (1389همکاران، 

ز این ست. ااطالعاتی و رزرواسیون خریداران برای جذابیت و توان رقابتی مقاصد ضروری ا

ی ردشگرگاطالعات دقیق، متناسب و به موقع در اختیار مشتریان و صنعت  رو مقاصدی که

 .(1388فرزین و صفری، ) ، از شانس بیشتری برای انتخاب شدن برخوردارنددهدمی قرار
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ه بت ببا توجه به ویژگیهای خاص محصول گردشگری، نقش بازاریابی در این صنعت نس

ی ازاریابرهای بست به نحوی که بکارگیری موثر ابزابرخوردار اای سایر صنایع از اهمیت ویژه

ای ود. دو نویسنده معروف به نامهشمی گردشگری برای یک مقصد گردشگری مهم تلقی

ه هفت و را ب Pمیدلتون و موریسون تعداد و یا اجزای آمیخته بازاریابی صنعت گردشگری 

حققان و (. تاکنون م11 :1380روستا و ستاری، میاندوآب، )اند ههشت مورد افزایش داد

ری را آمیخته بازاریابی گردشگهای متفاوتی از مولفههای صاحبنظران گردشگری ترکیب

 .اندهارائه داد

ن، آمیخته بازاریابی سنتی بوردن، میدلتوهای ترکیب مولفه (4-1شماره )جدول 

 شانم را نموریسیون و همچنین ترکیب آمیخته تحقیق حاضر برای گردشگران اکوتوریس

 .دهدمی
 

 آمیخته بازاریابی از دیدگاه نویسندگان مختلفهای مولفه: (4-1جدول )

 ترکیب شده در آمیخته بازاریابیهای مولفه نوع آمیخته

 محصول، قیمت، ترفیع، توزیع P4آمیخته بودن 

 محصول، قیمت، ترفیع،توزیع، مردم، شواهد فیزیکی، فرآیند P7میدلتون 

 محصول، قیمت، ترفیع، توزیع، مردم، بسته بندی، تهیه برنامه، مشارکت P8موریسون 

 مکان، قیمت، محصول، تبلیغات، مشارکت، بسته بندی، موقعیت و جایگاه، نگارندگان

 ، مردمریزیبرنامه

 نگارنده ;مأخذ 

 

بنابراین با توجه به اهمیت بازاریابی در توسعه گردشگری اکوتوریسم نگارندگان برای 

ولین بار، هم بر اساس مسائل بازاریابی گردشگری اکوتوریسم و هم بر اساس ویژگیهای ا

، چشم انداز، هاریزی، مردم محلی، امکانات و جاذبهجغرافیایی گردشگری )مکان، برنامه

(، یک آمیخته بازاریابی هادسترسی، دوری و نزدیکی، چیدمان و مبلمان در فضای جاذبه
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 ریزین بتوان وضع موجود را به خوبی شناسایی کرده و امکان برنامهتهیه شده تا از طریق آ

 صحیح در جهت رسیدن به وضع مطلوب و جذب گردشکران اکوتوریسم را فراهم آورد.

بقای محصوالت سبز تا حد زیادی به شناخت و درک مشتریان از اهمیت مسائل 

 سئولیتمد که در بعضی از بسـتگی دارهایی محیطی و تمایالتشان برای رفتـار بـه روش

بشر منابع  (2001خاص مثل خریدن محصوالت سبز مشترک هستند )چان، های پذیری

گرچه ند؛ اکمحدودی بر روی زمین دارد که باید تالش کند نیازهای نامحدودش را برآورده 

ز می اکگذارند اما تنها تعداد می بشری اثرهای مسائل زیست محیطی بر تمامی فعالیت

شده  . مشاهدهاندهدانشگاهی موضوعات مربوط به آنها را در ادبیاتشان مطرح کردهای رشته

 که بقای محصوالت سبز تا حدی بر مصرف کننده بر اساس درک اهمیت مسائل محیط

سبز  صوالتزیستی و تمایـل خـود ماننـد سـهم داشـتن در ایـن مسـئله ماننـد خریـد مح

اتژی فرآینـدها و اسـترگیری سبز مصرف کنندگان در تصمیم در روند ترویج محصوالت

تلها هاثیر ت، بازاریـابی مـوثر بـرای محصـوالت ضروری است. در گردشگری و صنایع مرتبط

 رتقاءادر محیط زیست توجه دانشمندان زیادی را به خود جلب کرده است. در فرآینـد 

مشـتریان گیری ـه بـا فرآینـد تصـمیمشناخت و داشتن معلومـات در رابط، محصوالت سبز

ن و )گرانی باشدمیو اسـتراتژیهای مـؤثر بازاریـابی بـرای محصوالت سبز بسیار ضروری 

  .(2011 ،همکاران

دانش هتل سبز  .گذاردمی تاثیرگیری باتوجه به اینکه دانش بر روی تمام مراحل تصمیم

هیم تعریف شده و روابط مربوط به تاثیر هتلها در مفـا، بعنـوان یـک دانـش کلـی از حقـایق

اند همحیط زیست بر این فرآیند تاثیر دارد. برخی از هتلها طرحهایی مختلف را اقتباس کـرد

که میتوان از جمله آن خود را بعنوان هتل سبز معرفی کنند و از برچسبهای کشـور اکـو 

گردهای بازاریابی برای جذب مشتریان اسـتفاده کننـد کـه ایـن خـود میتوانـد یکـی از ش

محصوالت هتل سبز و خـدمات آن ممکـن اسـت یـک فرصـت بـرای ایجـاد  .به خود باشد

کاهش مواد ، یـک استراتژی مانند تمایز محصول مانند اینکه صرفه جویی در انرژی و آب

ها و مهمانان هتل و و استفاده از منابع اقتصـادی و از اکو سیستم هتلها زائد جامد و زباله
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خریداران صنعتی را با تبلیغات سبز که منعکس کننده تعهد هتلها به محـیط زیسـت کـه 

هتلهـا بایـد سازگار با محیط زیست باشند و ایجاد کانالهای توزیع با ایجاد یک تصویر سبز 

 .باشد

 هتوج، تأثیر هتلها بر روی محیط، در صنعت گردشگری و مهمان نوازی)هتلداری(

صورت  . مطالعات(2006، پژوهشگران را بـه خـود جلـب کـرده اسـت. )چـان و همکاران

جدد مگرفته بر روی هتلهای سبز، قصد اقامت مشتریان، تأثیر تصورات و دیدن کردن 

نوز معلوم البته ه (2010توریسـتهـا و قصد و نیتهاشان مورد ارزیابی قرار گرفت. )لی، 

رکت نکه شند منجر به رفتارهای واقعی شود یا خیر و یا اینیست که آیا این قصد میتوا

اقامت  ردند،کنندگان در این مطالعات بطور واقعی در هتلهای سبز، همانطوری که ادعا میک

 ریزیرنامهبداشتند و یا اینکـه آیـا معلومات در رابطه با هتلهای سبز بر روی فرآیند 

در ادبیات، این ها دادن و کم کردن این فاصله توریستها تأثیر میگذارد یا خیر. برای پیوند

را  قامتشانتار امطالعه تأثیر تعدیل کننده معلومات و اطالعات توریستها از هتل سبز روی رف

( برای TPBشده ) ریزی. بعالوه این مطالعه از تئوری رفتار برنامهدهدمیمورد بررسـی قـرار 

، سبز چینـی از هتلهایهای تخاب توریستبررسی فاکتورهایی استفاده میکند که در ان

 نقش دارد.، بهنگام دیدن کردن از اروپا

تواند یک بخش بازار سودآور باشند می بدون شک، مصرف کنندگان نگران محیط زیست

و یا با استفاده از ها که به عنوان یک نتیجه از سبز شدن شرکت دهدمی تحقیقات نشان

کت ممکن است بهبود یابد، که منجر به افزایش سود و وفاداری بازاریابی سبز، تصویر شر

ود. عالوه بر این، با معرفی محصوالت و خدمات محیط زیست دوستانه به بازار، شمی مشتری

می توانند به دو هدف نایل شوند. اولی، این محصوالت و خدمات میتواند نیازهای ها شرکت

ابطه با محیط زیست را پاسخ دهند و دوم، در حال حاضر مصرف کنندگان نگران در ر

می توانند فرصتی را برای مصرف کنندگان ایجاد کنند که باعث آگاهی بیشتر ها شرکت

مصرف کنندگان  .مشتریان از مسائل زیست محیطی و اهمیت مسائل زیست محیطی شود

ت مصرف که از محصوالتی که احتمال دارد: سالماند هسبز به عنوان افرادی تعریف شد
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کننده و دیگران را به خطر اندازند، در زمان تولید یا مصرف محصول زیان جدی به محیط 

وارد کنند، مقدار نامتناسبی از انرژی را مصرف کنند، اتالف غیرضروری ایجاد کنند و از مواد 

 یزمورد تهدید به وجود آمده است، پرههای و بخشها استفاده کنند که از محیطای اولیه

کنند. مصرف کنندگان نیروی محرکه صنعت سبز هستند. نگرانی در مورد محیط می

، شیوه زندگی، و خرید محصوالت سبز توسط مصرف کنندگان را به پیش هازیست، ارزش

افرادی که  1995میراند. با توجه به تحقیقات اسکیورک و لفکاف هیجاسی در ساال 

باشند. می تند بیشتر مستعد به خرید کاالهای سبززیست محیطی درگیر هسهای درفعالیت

مصرف  .یک چالشی باشدها هدف قرار دادن مصرف کنندگان سبزمی تواند برای شرکت

که در هایی کنندگان سبز، نه تنها تمایلی به محصوالت سبز دارند، بلکه به شرکت

د پیچیدگیها و عدم ثبات فعالیتهای سبز مانند بازیافت درگیر هستند تمایل دارند با وجو

زیادی از سوی محققان جهت دسته بندی مصرف های یافت شده توسط تحقیقات، تالش

، رفتارها و دیگر هابازار و مطابق با نگرشگیری معنادار و قابل اندازههای کنندگان به بخش

که با تنوع  دهدمی خصوصیات آنها انجام شده است بخش بندی بازار به بازاریابان اجازه

با بیشترین هایی خود را بر بخشهای رفتاری مصرف کنندگان بهتر کنار بیایند، تالش

پتانسیل موفقیت متمرکز نماینده و محصوالت و خدماتی که به بازار عرضه میکنند را چنان 

تنوع بخشند که با نیازهای بخشهای متفاوت بازار مطابقت داشته باشد. برخی از ابتدایی 

مقوله )ساده مبتنی بر ترکیبی از توجه بههای در این زمینه، بخش بندیها ین تالشتر

پایداری سبز( و تمایل و توانایی پرداخت پول بیشتر برای محصوالت پایدارتر بودند. در 

تحقیق انجام شده توسط سازمان روهر مصرف کننده سبز به پنج بخش دسته بندی شد. 

)سبز متعصب که به شدت بر این باورند که اعمال  واقعیهای یاول، مصرف کنندگان سبزآب

بیشتر در محصوالت سبز و میل  گذاریآنها بر محیط زیست تاثیر دارد. آنها مایل به سرمایه

زیست محیطی مانند بازیافت و کمپوست دارند. آنها های و عالقه به شرکت در فعالیت

ست محیطی هستند و مطمئنا به خرید آگاهترین گروه مصرف کننده از مسائل زی

آورند. می محصوالت سبز تنها از شرکتهای قابل اعتماد و آگاه از مسائل زیست محیطی روی
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 گذاریسبز کهنه پرست که در محصوالت سبز گران قیمت تر سرمایه دوم، مصرف کنندگان

به منظور حفاظت از زیست محیطی نیستند. های کنند، اما مایل به شرکت در فعالیتمی

زیست محیطی شرکت، از های شیوه زندگی خود، این مصرف کنندگان تنها در فعالیت

که حامی  "هاطریق ابزارهای پولی درگیر هستند. سوم، مصرف کنندگان سبزجوانه زن

باشند با این حال، آنها کمتر احتمال دارد پول بیشتری برای می مقررات زیست محیطی

بر این باورند که آنها مسئول حل مسائل زیست ها غرزن صرف کنند. چهارم، محصوالت سبز

محیطی نیستند. این گروه مصرف کننده محصوالت معمول را بیش از محصوالت سبز برای 

این بخش  "اساسیای قهوه"کنند. در نهایت، می باالتر انتخابهای جلوگیری از هزینه

تواند مشکالت زیست نمی شخصی، تجاری، و یا سیاسی همای همعتقد است که همه تالش

مصرف کنندگان سبز خواهان محصوالتی هستند که حافظ محیط ، محیطی را حل کند

خواهند کیفیت را قربانی کنند و نمی زیست و به نفع محیط زیست باشند، با این حال، آنها

(. شیوه 2010قات )ورمیلیین و پیر یا شیوه زندگی خود را تغییر دهند. با توجه به تحقی

گرایش به سمت محیط طبیعی در جهت استفاده از بازاریابی سبز است؛امروزه بازاریابی سبز 

طرح شده جهت های گیرند و همه فعالیتمی زیادی مورد استفاده قرارهای توسط شرکت

بشری با حداقل های خواستهگیرند تا نیازها و می تولید و تسهیالت هر گونه مبادالت انجام

 . (2011تاثیر در محیط طبیعی را برآورده کنند )پولونسکی، 

کاهش ، زمینی بسیاری از هتلها بدلیل مشکالت زیست محیطی مانند گرم شدن کره

شند و گو بااستراتسفری الیه اوزون و مصرف بیش از حد منابع غیر قابل تجدید باید پاسخ

( که EMSطی و یا اتخاذ سیستمهای مدیریت زیست محیطی )زیست محیهای برنامه

مر د این ان باشآمیتواند بدلیل اقتصادی باشند و یا بدلیل ایجاد یک تصویر و وجهه مثبت از 

 نوان یکی از. برخی از هتلها با استفاده از برچسب هتل سبز بع(2008را میسر سازد )چان،

آیند اعتقاد . در این فر(2009میکنند )پیزاماراههای بازاریابی برای جذب مشتریان اقدام 

 وپی تی تواند موثر باشد )می و نیات رفتاری آنهاگیری مشتریان در فرآیندهای تصمیم

 (.2005 .کرین،
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های هرنامبراساس فلسفه گردشگری از مفاهیم عملی اکوتوریسم و اکوتوریست باید از ب

 اتژیهایز استراین مفاهیم بازارهای هدف ا .کنیمکاربردی و مسائل بازاریابی سبز استفاده 

های صنعت گردشگری و شرکتها، هتلها و آژانس، بازاریابی اعمال شده توسط دولتها

به  (ریسمجامعه بین المللی اکوتو) با عنوان 1990اکوتوریسم در سال  .گردشگری هستند

ا رومی فاه مردم بسفری مسئوالنه به مناطق طبیعی که حفاظت از محیط زیست و بهبود ر

( ؛ Wikipedia. org wiki / sustainable _ tourismبه همراه داشته باشد، تعریف شده است )

 :باشدمی شامل نکات زیر (1996تعریف دیگر ابعاد اکوتوریسم)وایتمن،

 تجربیات مستقیم همراه با فرهنگ زیست محیطی. -

 ران.تعریف محیط زیست براساس قوانین طبیعت نه گردشگ -

 پذیرش محدودیت در مورد استفاده از منابع طبیعی و فرهنگی. -

 و شرکت در اکوتورها. ریزیبرنامه -

 بهبود نگرانی اخالق زیست محیطی از گردشگران. -

 سهم اقتصادی به صنعت گردشگری. -

 هدایت بخشی از درآمد به محلی از منابع طبیعی. -

 بازاریابی گردشگری سبز. -

ها/ است که مطابق با رفتارهایی یک محیط دوستدار محیط با مشخصه، سبزیک هتل 

 .(2010کنـد. )هان، می بکر و کامل اکولـوژیکی عمـلهای برنامه

پژوهشی را انجام دادند که هدف از این مطالعه که  2015سورقویست و همکاران در سال

و اینکه  دهدمیزه در طول فرآیند رخ در کشور تایوان انجام شده است بررسی اینکه آیا انگی

مصرف کنندگان سعی میکنند که با محیط زیست سازگارتر شوند. بنابراین ایـن مطالعـه 

بـرای اولین بار بررسی اثر آگاهی و دانش حفاظت از محیط زیست را در رفتار مشتریان 

زیست و رفتار  تشـویقی در آگـاهی حفاظت از محیطهای سبز و پس از آن تأثیر مکانیزم

. اندهمهمان هتل بعنوان افراد مورد پژوهش استفاده شـد 458کند. می مشتری سبز بررسی

که آگاهی و دانش حفاظت از محیط زیست بر رفتار مصرف کننده  دهدمینتـایج نشـان 
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تـأثیر مثبـت و معنـاداری دارد. مشـوق تخفیفـات نقـدی هـیچ تأثیری برای استفاده مجدد 

حفاظتی از های طرحهای مانان هتل برای استفاده مجدد آنها ندارد در مقابل جایگزینمه

محیط زیست انگیـزه و مشوق اصلی برای مهمانان هتل به حفظ رفتار سازگار با محیط 

. با توجه به جمعیت و مهمانان هتل، مهمانان زن و جـوان تمایل بیشتر به باشدمی زیست

ست دارند. سهم این مقاله از پژوهش و نظریه از طریق تجزیه و تحلیل سازگاری با محیط زی

کـه چگونگی سازگاری آنها با محیط زیست مبنی بر استراتژیهای  باشدمی مهمانـان هتـل

. مصرف کنندگان اغلب بر این باورند که کشورهایی باشدمیدوستانه به منظور انگیزه بیشتر 

و استفاده میکنند محصوالت آنها طعم بهتری دارد یا که عضو اکو هستند و از برچسب اک

حداقل در یک بخش ممکن اسـت از این برچسب تأثیر بپذیرند هدف از این تحقیق حاضر 

اند. در -بود که کشورهای عضو اکو داشتههایی و محدودیتها به بررسی برخی از مکانیسم

برای مقدار مشابه رتبه  ECOاکو که در این تحقیق صورت گرفته که اثر برچسب  1آزمایش 

اثرات کشورهای عضو  2طعم برای موزهـای معمـولی و عـالی پیدا شده است. آزمایش 

که میتـوان بـه ابعـاد قضـاوتی ماننـد  دهدمیبرچسب اکو برای طیف وسیعتری را نشان 

ه کرد. بهداشت، کالری، ویتامین، مواد معدنی، عملکرد ذهنی و تمایل به پرداخت را اشار

نیـز شـامل صفات مطلوب اجتماعی، صفات ای و پرسشـنامه 2و  1آزمـایشهـای 

اسکیزوتایپی و صفات مصرف کنندگان دوستدار محیط زیست تهیه شده که قویترین و 

مهـمتـرین پـیش بینی کننده ابعاد در مجموع، اثر برچسب اکو بعنوان یک پدیده قوی 

. در مجموع باشدمیکنندگان دوستدار محیط زیست  که مهمترین بعد آن مصرف باشدمی

که بستگی به اثر متقابـل نـوع محصـول و ابعـاد  باشدمیاثر برچسب اکو پدیدهای قوی 

از آنجایی که  (2015 هان و یون در سال، 2015 قضـاوت دارد. )سورقویسـت و همکاران

دهنـد کـه از محصوالت می ـود و مشـتریان تـرجیحشمی تعداد مشتریان هر روزه بیشتر

الش برای سبز شدن هتلها به طور سازگار با محیط زیست استفاده کنند و در این راستا ت

گیری . مطالعـه گزارش شده در اینجا به طراحی و بررسی شکلباشدمیینـدهای مهـم رآف

از ارائه قصد و نگرش میهمانان برای انتخاب یک هتل سازگار با محیط زیست را دارد. هدف 
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( با ادغام چنین متغیر ضروری که MGBاین مدل در تحقیق که مدل مبتنی بر رفتار )

رفتار سازگار با محیط زیست و ، زیست محیطی، اثربخشی درک شدههای شامل آگاهی

که از تبیین و تشریح رفتار مشتریان سازگار با محیط زیست ارائه شـده  باشدمیشهرت 

 اسـت.

یت که یک سطح مطلوبی از رضا دهدمی ین مدل این بحث را نشاننتایج حاصل از ا

یی توانا . و چارچوب نظری ارائه شدهشـودمیبخشی منجر به قابلیت اطمینان و اعتبـار 

گیری قوی براتی قصد خرید و نگرش مصرف کننده دارد که نقش حیاتی در شکل

بعنوان عوامل ها ی و خواستهتصـمیمات مشـتریان هتلها ایفا میکند و نگرشهای شناسای

اساس  عمل میکنند. مدلها قدرت پـیش بینـی و نگـرش مصـرف کنندگان را برای واسطه

صـورت  محققان متعـددی آن را بـه، . در زمینه رفتاریدهدمیمتغیرهای رفتاری نشان 

ز ا ما یـک مبنـای نظـری اعمـال نمودند. سهم مهمی از این مطالعات به افزایش درک

برای  فرآیندها و افزایش قدرت پیش بینیگیری محصوالت دوستدار محیط زیست و تصمیم

ه فتاری کرلقای محصوالت را دارد. در این مطالعه یک استراتژی بازاریابی خوب باید تمایل ا

ن به ود. تمایل مهماناشمیرا شامل  باشدمیشامل نگرش و سازگاری بـا محـیط زیست 

صـد قو سازگاری با محیط زیست بطور مثبت و فزایندهای بر نگرش و هتلها به شهرت 

ود. شمیخرید تأثیر دارد که این خود منجر به خرید محصوالت سازگار با محیط زیست 

اند اختصـاص منـابع بیشـتر بـرای افـزایش شـهرت و سازگاری با محیط زیست میتو

 .(2015مناسب و حتی سودآور باشد. )هان و یون 

(، معلومات بر روی تمامی مراحل فرآیند 2001ق با نظریات الرچ و همکاران )مطاب

اطالعات هتل سبز بعنوان معلومات ، مصرف تأثیر میگذارد. در ایـن مطالعـهگیری تصمیم

مربوط به تأثیر هتلها بر روی محیط طبیعی تعریف شد. های کلی از حقایق، مفاهیم و رابطه

لعه اخیر بر مبنای کارهای دانش پژوهان گوناگون صورت گرفت ( این مطا2003)فرایکسل،

تا فرض کند که فرآیند انتخاب گردشگران برای هتلهای سبز از طریق میزان درکشان 

ود. این مطالعه، همانند با فرایند شمیتعدیل ، )دریافت شده شان( از معلومات هتل سبز
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 (شده ریزیوری رفتار برنامه)تئ TPBانتخـاب هتـل سـبز توسط گردشگران، از مدل 

یابد که رفتار اوقات فراغت افراد، از می در TPBاستفاده میکند. مطابق با نظریات اجزن، 

این قصد تحت تأثیر ، ود. در عوضشمی رفتار یاش مشخصهای طریق مقاصد و نیت

 الـف( نگرش افراد :فاکتورهای زیر قرار میگیـرد

ود، شمیهای ذهنی که او در آن موقعیت قرار داده ب( معنی داری و اهمیت هنجار

کنترل )ا خیر که به عهده اش است آسان است یای ج(عقیده فرد با توجه به اینکه آیا وظیفه

در تحقیقات در رابطه با ای بطور گسترده (TPBمدل  PBCرفتاری شناخته شده 

( با 1992برده شد. )اجزن، های گردشگری و تحقیق بر روی هتلها در آینده، بکارفعالیت

عی در این رابطه بین قصد و رفتار واق (2010اینکه قصد اقامت در هتل کشـف شـد )هـان،

ـه قصـد ( مشاهده کردند ک2007مفهوم هنوز مورد بررسی قرار نگرفت. رکس و همکاران )

 مشـتریان برای خرید محصوالت سبز اغلب بیشتر از فروش واقعی است.

ت ها؛ نگرش نوین به صنعمقدمه فصل اول ذکر گردید، اکو هتل همان طور که در

 میهمانداری و هتلداری سبز ترفندی برای بازاریابی انبوه است.

می ها برند روشی مناسب در معرفی و توسعه اهداف MASS MARKETINGبازاریابی انبوه 

 باشد.

ی ود و به همهشمین در این نوع بازاریابی به دسته بندی مخاطبان بازار هدف توجهی

گردد. می دهود یا فقط از یک استراتژی فروش استفاشمی افراد پیشنهاد فروش یکسانی داده

. در باشدمی مکنایده اصلی بازاریابی انبوه رساندن پیام تبلیغاتی خود به بیشترین افراد م

جمعی های ز رسانهاین نوع از بازاریابی جهت دسترسی به مخاطبان بیشتر، به طور سنتی ا

یابی بازار ود. بازاریابی انبوه بر عکسشمی مانند تلویزیون، رادیو و مطبوعات استفاده

ت. در که در آن هدف فروش به بخش کوچک و هدفمندی شده از بازار اس باشدمیای گوشه

دماتی خ ت وپایین تر است و به ارائه محصوالهای این شیوه تمرکز بر فروش بیشتر بر قیمت

 ست.هاود که مورد نیاز اکثریت افراد جامعه و نه قشر خاصی از آنشمی پرداخته
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:(بررسی متغیرهای تحقیق و مدل مفهومی) -1-10-4

 هانیبرندینگ، یکی از عوامل تعیین کننده ارزش ویژه برند در صنعت هتل داری ج

ین یژه اطه بین ارزش واست. هدف از این بخش، بررسی تأثیر رضایت مصرف کننده بر راب

هویت برند،  تناسب با خود پنداره ایده آل، کیفیت فیزیکی، رفتار کارکنان،پژوهش شامل: 

یر وابسته متغیر میانجی رضایت مصرف کننده و متغ ;تناسب با سبک زندگی، آگاهی از برند

 وفاداری به برند است.

کاپفرر، ) اریابی خدمات استذاتی خدمات، برند مهمترین جنبه بازهای به دلیل ویژگی

نبوده است، در ها (. از لحاظ تاریخی مدیریت برند جزء واحد اقتصادی هتل41: 2008

گذشته این وضعیت تا حدی تغییر کرد که مدیریت برند به مثابه یکی از مهمترین های دهه

فورگاس، ) گسترشی واحد اقتصادی و تحقیقات در صنعت هتل داری شدهای عرصه

. از نقطه نظر مصرف کننده مزایای کلیدی رشد برندینگ در هتل داری شامل (2006

خرید، و از نظر گیری جستجو و تسهیل فرایند تصمیمهای کاهش ریسک ادراکی و هزینه

صاحبان برند مزایای اصلی شامل به دست آوردن سهم بازار بیشتر برای رقبا، توانایی حفظ 

تواند باعث کاهش می ، که این موارد به نوبه خودباشدمی داریمشتری از طریق ایجاد وفا

. صنعت (2006و جوالجی،  2001بازاریابی شوند )سنگستر، ولتون و مک کنسی، های هزینه

 200گیرد. همچنین در حدود می % از کل تولید ملی را در بر 11گردشگری بیش از 

میلیون  800شغول کارند و ساالنه نزدیک به میلیون نفر در مشاغل وابسته به این صنعت م

به  2020رود این رقم تا می گیرد. این در حالی که انتظارمی سفر در سطح جهانی صورت

میزان دو برابر افزایش یابد. صنعت گردشگری با توجه به اطالعات یاد شده اگر بزرگترین 

سایت توریسم ) هان استصنعت در تمام کره زمین نباشد، یکی از بزرگترین صنایع ج

ود، شمی گردشگری محسوبهای . با توجه به اینکه هتل داری یکی از زیر مجموعه(آنالیز

و در این  دهدمی سهم بسزایی از گردش مالی و درآمدی این صنعت را به خود اختصاص

دینگ کنند که برندی قوی داشته باشند. برنمی بیشترین سهم را نصیب خودها میان هتل

یکی از مهمترین قلمروها در صنعت هتل داری جهانی است. در آمریکا برندهای دارای 
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 باشدمی %25% و در اروپا  40% است، که این آمار در کانادا  70ارزش ویژه 

 (.2006)فورگاس،

که ارزش واقعی در درون محصول یا خدمت نیست،  دهدمی تحقیقات مختلف نشان

مشتریان واقعی و بالقوه وجود دارد. ضرورت نفوذ اذهان در صنعت بلکه این ارزش در ذهن 

هتل داری نیز مشهود است. در صنعت هتل داری و گردشگری که پدیده فصلی بودن نیز 

یکی از بزرگترین مشکالتی است که با آن مواجه هستند، داشتن برندی قوی و وفاداری به 

اهی مشتریان از حقوق خود، ورود رقبای کند. افزایش آگمی پیدا برند اهمیت دوچندانی

ود که در صنعت هتل داری و گردشگری شمی جدید و اشباع برخی از بازارها موجب

می توانند به حیات خود ادامه هایی پیدا کند. از اینرو هتلای مشتری اهمیت فوق العاده

این کار با ایجاد ارزش  خود را در سطح باالیی نگه دارند وهای دهند که درصد اشغال اتاق

ویژه برند هتل و ایجاد وفاداری در مصرف کننده امکان پذیر است. صنعت هتل داری از 

دیرباز جزء صنایع درآمدزا برای کشورهای مختلف بوده است. ولی متاسفانه رشد مناسبی در 

 هایایران در سالهای اخیر نداشته است و حتی با رکود نیز مواجه بوده است. شرکت

در صنعت هتل داری با مشکل یافتن یک جایگاه مناسب در ذهن مصرف  گذاریسرمایه

بر این باورند که برند برای افراد ها کنندگان مواجه شده است و مسئوالن این شرکت

قائل نیستند. همچنین این ها شناخته شده نیست و افراد ارزش زیادی برای برند هتل

به ای اداری مشتریان مواجه است و اغلب مهمانان بازگشت دوبارهبا مشکل نبود وفها شرکت

تواند ناشی از ضعف می هتل داری با درک این موضوع کههای هتل ندارند. مدیران شرکت

برند و در پی آن نارضایتی و بی وفایی به برند شود، به دنبال دستیابی به راهکار مناسب 

های و با توجه اهمیت روزافزون برند در شرکتبرای حل این مشکل هستند. از اینر

تواند باعث ایجاد رضایت و وفاداری مهمانان و در نهایت می هتل داری که گذاریسرمایه

سودآوری بیشتر، افزایش سهم بازار و افزایش نرخ بازگشت سرمایه شود، محقق در این 

عت کاالهای مصرفی بسیار پژوهش برآن شده است که بررسی تاثیر ارزش ویژه برند در صن

پرکابرد بوده است، اما خدمات به دلیل ماهیت متفاوتشان از کاالها نیازمند رویکردهای 
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جدیدتر در این زمینه هستند. اما متأسفانه ادبیات مرتبط با ارزش برند در صنایع خدماتی 

 به ویژه هتل داری بسیار کم و ناچیز است.

ر ن یک اصل الزم و ضروری برای موفقیت داز طرفی رضایت مصرف کننده به عنوا

م شده انجا کسب و کار بلند مدت است. با وجود اینکه تحقیقات زیادی در مورد این موضوع

. نام و اندهنجیداست، اما تحقیقات انجام شده تاثیر رضایت را بر وفاداری رفتاری و نگرشی س

 رزش ویژهاجی بر رابطه بین تأثیر رضایت را به عنوان یک متغیر میان (2011همکارانش )

رند که از هی از بد آگا، اما در مدل آنها از بعاندهبرند و وفاداری به برند مورد آزمون قرار داد

جمله  رند ازبمختلف ارزش ویژه های متغیرهای اصلی تأثیر گذار بر ارزش ویژه برند در مدل

ان این ه نشده است، محقق، است نامی برد(2010کیمپا کورن و تاکر ) (1991مدل آکر )

آن را  وفزوده اکه این بعد مهم را نیز به ابعاد مدل نام و همکارانش اند هپژوهش بر آن شد

 مورد آزمون قرار دهند.

 وضایت ود این است که آیا ارزش ویژه برند بر رشمی سوالی که در این تحقیق مطرح

 وفاداری مصرف کننده در صنعت هتل داری تأثیر دارد؟

 

 ارزش ویژه برند:  -1-10-5

هتل داری یکی از صنایعی است که خدمات در آن حکم فرما است و برای رسیدن به 

. ارزش ویژه (2011موفقیت بلند مدت در این صنایع مدیریت برند ضروری است )زوجینگ،

 برند هتل هنگامی که مدیران هتل به فکر تقویت موقعیت رقابتی خود در بلند مدت

ارزش ویژه برند به یکی از موضوعات  (. اخیرا2004ًکند )کی، می نمود پیداافتند، می

. زیرا (2008کلیدی در صنعت هتل داری تبدیل شده است )کیم، جین سون و کیم، 

های را در تجسم ویژگیها توانند باعث اعتماد مهمانان شوند و آنمی برندهای قوی

ن ارزش ویژه برند در هتل داری با توجه به این واقعیت سازند. ساختمی ناملموس هتل قادر

(. ترویج 2000مشابه یکدیگر است، کار آسانی نیست )پراساد و دو، ها که خدمات اکثر هتل
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تواند عامل کلیدی استراتژیک محرک برای می ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده

 .(2011موفقیت در صنعت هتلداری باشد )زوجینگ، 

ک هتل را برای مهمانان که نقش کلیدی در خزائن یها از وعدهای رند هتل مجموعهب

ژه برند وی (2000. پراساد و همکاران )(1998دان کن و موریارتی، ) کندمی دارند عرضه

 رتل تاثیهو ادراکات مطلوب یا نامطلوب که بر رزرواسیون ها دیدگاه»هتل را به عنوان 

تواند بعنوان می . ارزش ویژه برند هتل(2000تعریف کردند )پراساد و همکاران، « گذارندمی

« هانآفتار ردانند و تاثیر این ارتباط بر می ارزشی که مهمانان با برند یک هتل مرتبط»

ارزش ویژه گیری . تجربه خوب مهمانان باعث شکل(2012تعریف کرد )شوکی و همکاران،

ر ذهن ود، همانطور که تجربه ناخوشایند باعث تخریب برند هتل دشیم برای برند هتل

ریق طو از  ود. افراد برای انتخاب برند هتل نیازی به تجارب گذشته ندارندشمی مهمانان

اکو ) سازگار با محیط زیست) توانند هتلی خاصمی و تبلیغات دهان به دهانها رسانه

و  پراساد) رساندمی اهمیت و ارزش ویژه برند را ( را انتخاب کنند و این موضوع(هتل

ز جمله تواند مواردی امی . هتلی که دارای ارزش ویژه برند قوی است(2000همکاران، 

ان، ی مهمافزایش واکنش مطلوب مهمانان به تغییرات قیمت، توسعه برند، افزایش وفادار

ر ا انتظارازار تر و ارزش باالتر بصبر و بردباری مهمانان در شرایط بحرانی، سودآوری باال

 .(2008داشته باشد )کیم و همکاران، 

 ل، ششمرتبط درباره ارزش ویژه برند هتهای محققان این پژوهش با توجه به تئوری

اسب با نان، تنکیفیت فیزیکی، رفتار کارککه عبارت اند از: اند هبعد برای آن در نظر گرفت

و  (2011بک زندگی، هویت برند )نام، اکنسی و وایت، خودپنداره ایده آل، تناسب با س

 .(2009، جینگ فنگ و زیلونگ)آگاهی از برند

 :اگر چه اهمیت کیفیت خدمات روشن و واضح است، اما تحقیقات  کیفیت خدمات

اندکی درباره سابقه و ساختار کیفیت خدمات در صنعت هتل داری انجام شده است. 

دیدگاه مهمانان برای مدیران هتل داری بسیار با  مشخص شدن ابعاد کیفیت خدمات از

(. مهمانان هتل اغلب خدمات هتل را از 2007اهمیت است )ویلکینز، مریلس و هرینگتون،
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کنند. خیلی از می خاص هتل، که مرتبط با رضایتشان است، درکهای طریق ویژگی

ه توسط مهمانان استفاده و نیازهای مختلف بیان شدها هتل بازتاب خواستههای ویژگی

( نشان داده شد که نظافت، راحتی و 1988کننده از خدمات هتل است. در مطالعه نتسون )

برای انتخاب هتل در اولویت هستند و همچنین هتل برای داشتن عملکردی ها اندازه اتاق

زگار عالی نیاز به ارائه توسط کارکنان پذیرش مودب و خوش برخورد و محیطی طبیعی و سا

. ویور و مک (2011با محیط زیست، دارای نور کافی، رنگ و دکور مناسب دارد )زوجینگ،

را بعنوان ها % مهمانان نظافت اتاق 90در تحقیقات خود نشان دادند که  (1991کلیرلی )

مهمترین عنصر دانسته و بعد از آن موارد دیگری از جمله تخت راحت، اتاق مناسب، حوله با 

 ب در این رتبه بندی قرار گرفتند. آشنایی با نام برند و شهرت برند هتلی خاصکیفیت مرغو

 25تا  20تواند حدود می سازگار با محیط زیست )اکوهتل(( در ارائه خدمات با کیفیت باال)

. به دلیل تغییر پذیری ارائه خدمات، (2007% باعث موفقیت هتل شود)ویلکینز و همکاران،

صنعت گردشگری و مهمان پذیری دشوار است )دهدشتی شاهرخ حفظ کیفیت خدمات در 

(. کیفیت خدمات چند بعدی است و توافق نظر اندکی در زمینه ابعاد 1390و فیاضی،

تواند به میزان زیادی به دو مکتب فکری می کیفیت خدمات وجود دارد. این عدم توافق

ه ابعاد کیفیت خدمات دارند، مختلف دربارهای آمریکایی و اروپای شمالی، که پیش فرض

. در مکتب فکری آمریکایی، مقیاس سروکوال که (2011نسبت داده شود )نام و همکاران، 

است مطرح شده  (عوامل ملموس، اطمینان، اعتبار، همدلی، پاسخ دهی) دارای پنج بعد

لموس توان این ابزار را به دو بعد مجزای عوامل ملموس و ناممی است. در صنعت هتلداری

(. در طرف دیگر 2011)اطمینان، اعتبار، همدلی، پاسخ دهی( تقسیم کرد)زوجینگ،

( 2001) ، اکینسی(2001دانشمندان مکتب فکری اروپای شمالی از جمله بردی و کرونین )

دو و سه بعدی از کیفیت خدمات برای تحقیق در های ادعا کردند مدل (2004و مادانگلو )

هستند. محققان در این پژوهش همانند اکینسی و همکارانش  صنعت هتل داری معتبر تر

 –از مکتب فکری اروپای شمالی پیروی کرده و دو بعد برای کیفیت خدمات  (2010)

. تحقیقات بسیاری از جمله اولیور اندهدر نظر گرفت –کیفیت فیزیکی و رفتار کارکنان 
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خدمات بر رضایت مصرف تأثیر کیفیت  (2000، داب هولکار، شپهرد و ترپس )(1993)

، تام (1998، الم و هیونگ )(2002. همچنین هیونگ، وانگ و کو )اندهکننده را تأیید کرد

وجود این رابطه در صنعت  (2011، نام و همکاران )(2008، اکینسی و همکاران )(2000)

 هتل داری را تأیید کردند. در تحقیقات آنها شواهد فیزیکی کیفیت خدمات، که مربوط به

ظاهر، محیط فیزیکی، امکانات و تجهیزات استفاده شده در هتل است، مورد تأکید قرار 

گرفته است. از طرفی رفتار کارکنان یک عامل کلیدی در تعیین کیفیت خدمات است. از 

تواند باعث رضایت و تقویت ارزش ویژه برند هتل شود. رفتار کارکنان خدمانی، از می اینرو

حیت، پاسخدهی، و همکاری، طرز پوشش یک عنصر مهم برای ارزیابی لحاظ شایستگی، صال

تواند به ایجاد تجارب به یاد می ، و(2008کیفیت خدمات است )اکینسی، داوز و مسسی، 

ماندنی برای مصرف کننده منجر شود و رضایت و وفاداری مصرف کننده را در پی داشته 

که هر دوی اند هش فرض را بر آن گذاشت. محقق در این پژوه(2010باشد )زمری و رحمت، 

بر رضایت مصرف کننده در صنعت هتل داری  (کیفیت فیزیکی و رفتار پرسنل) این متغیرها

 تأثیر معناداری دارند. بنابراین فرضیات پژوهش عبارت اند از:

کیفیت فیزیکی بر رضایت مصرف کننده تأثیر دارد. فرضیه اول:-

 رضایت مصرف کننده تأثیر دارد.رفتار کارکنان بر  فرضیه دوم:-

تناسب با خود پنداره ایده آل: -1-10-6

یکی از موضوعات کلیدی مطالعات جهانگردی درک این موضوع است که چرا 

کنند. اجماع می گردشگران از میان مناطق و مقاصد مختلف به یک مقصد خاص مسافرت

نتخاب گردشگران از یک مقصد در ادبیات جهانگردی بر سر این موضوع وجود دارد که ا

 (، انگیزه و تناسب با خود پندارههاتواند تحت تأثیر عوامل روانی از جمله )نگرشمی خاص

بیان کردند که توجه به مفهوم خود پنداره مهمانان برای  (2000باشد. سیرجی و سو )

اعتقاد آنها بر رفتار گردشگران ضروری است.  گذاریدر خصوص چگونگی تأثیرگیری تصمیم

تواند بر رفتار گردشگران تأثیر بگذارد )ان، می بر این اساس بود که تناسب با خود پنداره
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. به نظر اسنیگ و کومز، خود پنداره مرکب از ادراکات، احساسات و (2011اکینسی و لی،

که خود پنداره باید به اند هانسان است. برخی از محققان استدالل کردهای طرز تلقی

خود پنداره واقعی و خود پنداره  -تلقی بشود که دست کم دو بعد داشته باشد ای گونه

. تفاوت بین خود پنداره واقعی و خود پنداره آرمانی (2008)اکینسی و همکاران،  –آرمانی 

اشاره دارد  "آن کس که دوست دارم باشم"و  "آن کس که هستم"به برداشت فرد از 

. مصرف کنندگان به هنگام مصرف یک برند دارای (434: 2007غ و بست، وکینز، مادرزباها)

وند تا برند را تعیین هویت کنند که آیا با تصویر شمی شخصیت، درگیر فرآیند تطبیق دادن

 ودشمی از خودشان سازگاری دارد، به این فرایند همخوانی برند / خود گفتهها ذهنی آن

ژه همخوانی برند / خود، ریشه در مفهوم تعیین هویتن . وا(2008اکینسی و همکاران، )

کند که رفتار مصرف کننده تا حدودی با مقایسه مصرف می اجتماعی دارد. این سازه فرض

کننده میان ادراک فرد از خویشتن )خود واقعی، خود ایده ال یا خود اجتماعی( و شخصیت 

. تناسب با خود ایده ال، از طریق (124: 2009ود )هدینگ، نادزن و جر، شمی برند تعیین

برانگیختن مصرف کنندگان بر رفتار خرید آنها، زمانی که درک باالیی از تناسب با خود 

. ان و (1997و اپرمان و چون،  1997گذارد )سیرجی و همکاران، می داشته باشند تأثیر

تواند یک عامل می در تحقیقات خود نشان دادند که تناسب با خود پنداره (2011همکاران )

تواند بر قصد بازگشت، می تعیین کننده در پیش بینی رفتار گردشگران باشد و به نوبه خود

مثبت به مقصد، رضایت و وفاداری گردشگران تأثیر بگذارد های پیشنهاد به دیگران، نگرش

به خاطر سازگار با محیط زیست نه فقط های (. اغلب مهمانان هتل2011)ان و همکاران،

.. بلکه همچنین به دلیل تناسب با خود پنداره .مناسب و داشتن خوابی راحت وهای اتاق

. سایر مطالعاتی که رابطه مثبت (2005اقامت گزینند )کی، ها ایده آل، در این گونه هتل

بین تناسب با خود پنداره ایده ال و رضایت مصرف کننده را در صنعت هتل داری و 

و  (2008(، اکینسی و همکاران )2001توان بیگنه و سانچز)می کنند،می رسیجهانگردی بر

را نام برد که در تحقیقاتشان رابطه مثبت بین تناسب با خود پنداره  (2011نام و همکاران )

 ایده ال و رضایت را نشان دادند. فرضیه محققان این پژوهش عبارت است از:
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 رد.یده ال بر رضایت مصرف کننده تأثیر داتناسب با خود پنداره ا فرضیه سوم: -

 

 :هویت برند -1-10-7

ک یداشتن "هویت برند همان جوهره برند است. پروفسور جان کاپفرر معتقد است  

 "تانهویت، یعنی بودن شما، همانطور که هستید، تبیعت از طرح ثابت ولی فردی خود

 ناسانند و ازشمی ود را به مشتری. برندها از طریق هویت خ(18: 1389)محمدیان و رونقی، 

ت و ه چیسکند برند نشان دهندمی کنند. در حقیقت هویت برند بیانمی سایر رقبا متمایز

ویت . مصرف کنندگان زمانی که ه(2008چه تعهداتی نسبت به مشتریان دارد )گادور،

د کند، از آن برنمی اجتماعی کمکهای برندی خاص آنها را در رسیدن به تعلق به گروه

 (1993ن ). مطالعات پیشین از جمله پیتر و السو(2005کنند )کیم و کیم،می رضایت پیدا

 ا نشانکه هویت برند مصارف نمادین، پیوند عاطفی و وفاداری به برند ر دهدمی نشان

 دهند. فرضیه محققین این پژوهش عبارت است از:می

 صرف کننده تأثیر دارد.هویت برند بر رضایت م فرضیه چهارم: -

 

 :تناسب با سبک زندگی -1-10-8

 سبک زندگی الگویی منحصر به فرد از زندگی است که از رفتارهای مصرفی فرد متأثر 

دهند که می انتخاب خود را انجامای کند. افراد نیز به گونهمی ود و در آن نمود پیداشمی

ت، سبک زندگی به الگوی مصرفی اشاره بیانگر یک سبک زندگی مشخص باشد. در حقیق

فرد در مورد نحوه مصرف، زمان و درآمد است. امروزه های دارد که منعکس کننده انتخاب

سبک زندگی یعنی چگونگی "کنند: می سبک زندگی را بطور ساده به این شکل تعریف

. "گذاردمی یشزندگی یک فرد، به این صورت که یک فرد چگونه خود انگاره خود را به نما

یک سبک خاص ها یعنی آن ;بسیاری از محصوالت امروزه، محصوالت سبک زندگی هستند

: 1993دهند )لودن و دالبیتا،می را که در ذهن مصرف کنندگان بالقوه وجود دارد، نمایش

ندگی دهند که نشان دهنده یک سبک زمی خود را انجامهای انتخابای . افراد به گونه(56
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. به عبارتی مصرف کنندگان وقتی برند خاصی (174: 1992مشخص باشد )سولومن، 

را برآورده کند و در دستیابی به سبک زندگی خاص یا مورد عالقه شان راضی ها نیازهای آن

. در بسیاری از موارد، تنها (2011نام و همکاران، ) دهندمی به خرید آن برند ادامه ;کند

بیشترین مصرف کنندگان یک محصول یا خدمت مشخص هستند که  چند طبقه خاص،

های کند تا برنامه بازاریابی خود را بر اساس دیدگاه و خواستهمی این امر به بازاریابان کمک

مخاطبان بالفعل شان طراحی نمایند و همچنین به مخاطبان بالقوه بیشتری دسترسی پیدا 

رند با سبک زندگی فردی مصرف کنندگان بیشتر شود، که انطباق تصویر بای کنند. درجه

. فرضیه محققان این (2003یابد )والکر،می رضایت مصرف کننده از تجربه برند افزایش

 پژوهش در این مورد عبارت است از:

 تناسب با سبک زندگی بر رضایت مصرف کننده تأثیر دارد. فرضیه پنجم: -

 

 :آگاهی از برند -1-10-9

حافظه  رند دراطالعاتی درباره یک بهای آگاهی از برند به مفهوم قدرت گرهاز دید کلر  

ز برند ا. جلب توجه مشتری به منظور جلب آگاهی (81: 1389کلر و کوین لین،) فرد است

. (51: 2007عامل مهمی برای ساخت ارزش ویژه برند است )بوهرر، ها در حافظه آن

که اند هبر این عقیدها جع به آگاهی از برند دارند، اما آنمتفاوتی راهای پژوهشگران دیدگاه

و ها هرد. رامطلوب تأثیر مثبتی داهای آگاهی از برند بر رضایت، برای شکل دادن به نگرش

کند )زمری و می پیشنهادی پژوهشگران، در محیط مهمان نوازی نیز صدقهایی روش

 ق در این پژوهش عبارت است از:. بنابراین فرضیه محق(2010همکاران، 

 آگاهی از برند بر رضایت مصرف کننده تأثیر دارد. فرضیه ششم: -

 

 :رضایت مصرف کننده -1-10-10

توان مشاهده کرد که رضایت می سال گذشته، 25با افزایش تمرکز بر هتل داری در  

یت استراتژیک رضایت رود. مدیرمی مهمانان بعنوان ابزاری برای استراتژی برندگذاری بکار
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متفاوتی پیش روی افراد برای انتخاب هتل وجود دارد اهمیت بسزایی های زمانی که انتخاب

کند. با توجه به رقابتی بودن صنعت هتل داری توجه به رضایت مهمانان برای می پیدا

که  ددهمی تبدیل مهمان به مهمان وفادار در اولویت است. تحقیقات دو دهه گذشته نشان

رضایت مهمانان منجر به بازگشت مجدد مهمانان به هتل، تبلیغات دهان به دهان مثبت و 

، کارکنان مودب و با تجربه، دوستانه بودن برخورد کارکنان و هاود. نظافت اتاقشمی وفاداری

طبیعی فیزیکی و بصری جذاب هتل از جمله عواملی اند که باعث ایجاد رضایت های محیط

که هایی . برند هتل(2010می شود )هو، هوانگ و چن، ها از هتل و وفادار شدن آن مهمانان

یشان نیز بیشتر است )انیل و همکاران، هاباالست، نرخ اشتغال هتلها سطح رضایت در آن

. توصیه کردن یک هتل به دیگران در واقع میزان رضایت مهمانان را از اقامت در آن (2004

. رضایت مشتری ارتباط مستقیمی با ادامه خرید دارد. در صنعت هتل هددمی هتل نشان

هو ) ودشمی داری گاهی رضایت مهمانان موجب شناخته شدن برند یک هتل در سراسر دنیا

و ها . منظور از رضایت در گردشگری، ارزیابی احساسی مسافر از جاذبه(2010و همکاران، 

 ان این پژوهش نیز رضایت را اتمام لذت بخشخدمات ارائه شده در مقصد است. محقق

دانند. با توجه به این تعریف، احساسات مصرف کننده زمانی که عمل مصرف باعث تأمین می

 .(2010ود، لذت بخش است )انیل و همکاران، شمی نیاز، تمایل و هدف او

 

 : وفاداری به برند -1-10-11

آن گیری ف مفهوم وفاداری به برند و اندازهچالش اصلی در زمینه وفاداری به برند، تعری

، هم و ایورسون (1996. دانشمندان و محققانان زیادی از جمله آکر )(2005است )آتیلگان، 

 (2003، ویلموت و کورنیش )(2005، شولز )(2005، رابینسون )(2007، کلر)(2003)

ود: تمایل مصرف شمی فبدین گونه تعری همگی بر این باورند که وفاداری به برند معموالً

های کننده برای خرید مکرر یک برند خاص، به رغم اینکه ممکن است از نظر منطقی گزینه

وفاداری به برند را  (1991. آکر )(48: 2007جایگزین دیگری نیز وجود داشته باشد )بوهرر،

حله . مر(2011مالک و نعیم، ) کندمی تعریف "تعلق یک مشتری به یک برند خاص"
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کنند. می است که مشتریان در آن روابط عمیق و معناداری با برند ایجادای وفاداری مرحله

. (106: 2006گیرد )رل، می صورتها وفاداری با رضایت مشتریان و ابقای آنگیری اندازه

ند و توانند یک نقطه قابل شناسایی را هنگام خرید برای مصرف کننده فراهم کنمی برندها

(. مدیران بازاریابی 2009سپس وفاداری مصرف کنندگان را ایجاد کنند )هدینگ و همکاران،

یشان را بر وفاداری به برند متمرکز کنند، زیرا اگر وفاداری به برند افزایش یابد هاباید تالش

وفاداری گیری . اندازه(2005گذارد )اتلینگان و همکاران،می تأثیر مثبتی بر ارزش ویژه برند

به ارزش ویژه مند هتواند متغیر کلیدی برای مدیران عالقمی به برند از دیدگاه مصرف کننده

برند باشد. مشتریان وفادار برای ادامه خرید به ترغیب نیاز نخواهند داشت و این احتمال 

ر . بیشت(2007وجود ندارد که به برند رقیب به خاطر ارتقاء آن تمایل نشان دهند )بوهرر،

را برای ایجاد وفاداری در مهمانان هایی ( برنامههاسازگار با محیط زیست )اکو هتلهای هتل

میلیون دالر  54 "مجموعه گردشگری دین تری استرالیا"کنند، برای مثال می خود دنبال

 با هدفها طبیعت گرد هزینه کرد. این برنامههای برای طرح جذب مهمان 1996در سال 

افزایش احساس رضایت و وفاداری و اقامت در این مجموعه منحصر به فرد مورد توجه قرار 

ها ایجاد وفاداری در مشتریان گران هستند، شروع و ادامه این برنامههای گرفت. برنامه

با امکانات و شرایط سازگاری با هایی ایجاد اتاق )مکان( است. مثالً گذارینیازمند سرمایه

چهار دهه پیش  (1969. دی )(2010زیست نیازمند سرمایه است )هو و همکاران، محیط

بیان نمود که وفاداری رفتاری یعنی مشتریان در یک دوره طوالنی مدت به خریداری یا 

استفاده نمودن از یک کاال یا خدمت ادامه دهند. وفاداری نگرشی به عنوان ترجیح برند، 

به تبلیغات دهان به دهان ها به یک برند و گرایش آن قصد خرید و تعهد بلند مدت مشتری

 (2001ود. در مفاهیم مرتبط با جهانگردی و هتل داری چن و گرسوی )شمی مثبت تعریف

رویکرد رفتاری را مورد انتقاد قرار دادند و استدالل کردند که رویکرد نگرشی برای مطالعه 

توانند به یک مقصد وفادار می افراندر خصوص رفتار مسافران مناسب تر است. زیرا مس

. در این تحقیق، (2011نام و همکاران، ) ، آن مکان را نبینندهابمانند، حتی زمانی که آن
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محققان وفاداری به برند را به عنوان قصد مصرف کننده برای بازدید یا تمایل او به بازدید از 

اند.قع وفاداری نگرشی را پذیرفتهدانند و در وامی هتل یا معرفی برند هتل به دیگران

دهند رضایت می رضایت مشتری با وفاداری نیز مرتبط است. تحقیقات بسیاری نشان

گار با ساز هتل) مشتری و وفاداری رابطه مثبت و معناداری با یکدیگر دارند و بر عملکرد

 انا نشرتغیر گذارند. از جمله تحقیقاتی که رابطه بین این دو ممی تأثیر (محیط زیست

لوسکیو  ، مک دوگال و(1993، راست و زاهوریک )(2003توان از بک و پارکز )می دهندمی

ورنل ف، (1994، آندرسون، فورنل و لهمان )(2008، فاوالنت، ماتزلر و فولر )(1994)

، یون و (2006(، لین و وانگ )2000، کاندامپولی و سوهارتانتو )(1996، هالوول )(1992)

ن پژوهش نام برد. بنابراین، فرضیه محققان ای (2011، نام و همکاران )(2005ل )ویزو

 عبارت است از:

 رضایت مصرف کننده بر وفاداری به برند تأثیر دارد. فرضیه هفتم: -

 (2002التز )م، کاروانا و (2000، داب هولکار و همکاران )(1998بلومر و دیتر و پیترز )

تغیر مت خدمات و وفاداری مصرف کنندگان تحت تأثیر نشان دادند که رابطه بین کیفی

بطه بین ادعا کردند که را (2008میانجی رضایت مصرف کننده است. اکینسی و همکاران )

ضایت رتناسب با خود پنداره ایده ال و قصد بازگشت مجدد تحت تأثیر متغیر میانجی 

کیفیت  که رابطه بیننشان دادند  (2011مصرف کننده است. و همچنین نام و همکاران )

ی به فادارخدمات، هویت برند، تناسب با خود پنداره ایده ال، تناسب با سبک زندگی و و

 برند تحت تأثیر رضایت مصرف کننده است. و فرضیات مرتبط عبارت اند از:

ر د موثکیفیت فیزیکی از طریق رضایت مصرف کننده بر وفاداری به برن فرضیه هشتم: -

 است.

ر د موثتار کارکنان از طریق رضایت مصرف کننده بر وفاداری به برنرف فرضیه نهم:-

 است.

تناسب با خودپنداره ایده ال از طریق رضایت مصرف کننده بر وفاداری به  فرضیه دهم:-

برند موثر است.
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 موثر هویت برند از طریق رضایت مصرف کننده بر وفاداری به برند فرضیه یازدهم: -

 است.

 ری بهتناسب با سبک زندگی از طریق رضایت مصرف کننده بر وفادا فرضیه دوازدهم: -

 برند موثر است.

وثر رند مبآگاهی از برند از طریق رضایت مصرف کننده بر وفاداری به  فرضیه سیزدهم: -

 است.

 

 :روش شناسی تحقیق -1-10-12

جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران منطقه نمونه گردشگری، کارشناسان صنعت 

صنایع دستی،  –گردشگری  –شگری و هتلداری، کارشناسان سازمان میراث فرهنگی گرد

 –کوهرنگ های گردشگران )بازدید کنندگان( از منطقه نمونه گردشگری و مهمانان هتل

. و حجم باشدمی مورد نظر در استان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ و هتل بین المللی

نفر است. ابتدا از روش  196ول شارل کوکران، نمونه مورد بررسی با توجه به فرم

استفاده شده است. بدین صورت که از بین  (یک روش احتمالی)ای خوشهگیری نمونه

تهران، اصفهان، همدان، )های بین المللی پارسیان به عنوان برند در نه استانهای هتل

ن، کرمان، فارس(، و در بخش چهارمحال و بختیاری، یزد، مازندرا، کهکیلویه و بویراحمد

کوهرنگ،  –کوهرنگ بین هتل زردکوه کوهرنگ، هتل قصر احمد کوهرنگ و هتل کوهرنگ 

 –هتل بین المللی پارسیان چهار محال و بختیاری و هتل کوهرنگ ) به صورت تصادفی

در میان افراد در دسترس توزیع ها به صورت تصادفی انتخاب و سپس پرسشنامه (کوهرنگ

در روزهای مختلف هفته و در ها جهت نزدیک شدن به نمونه احتمالی، این پرسشنامهشد. 

های ساعات مختلف روز بین افراد توزیع شد. برای طراحی پرسشنامه، پژوهشگر از شاخص

موجود در مقاالت معتبر استفاده کرد. متغیرهای مورد استفاده در پرسشنامه به همراه منابع 

ده است. و برای بررسی متغیرهای اصلی تحقیق از طیف پنج امتیازی آن در جدول زیر آم
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 به معنای کامالً  5مخالفم تا گزینه  به معنای کامالً 1که گزینه  ;لیکرت استفاده شده است

 موافقم استفاده شده است.
 

 هامتغیرهای مورد استفاده پرسشنامه و منابع آن: (1 –5)جدول 

 ماخذ تحقیقهای متغیر

 Ekinci(2001) ,Madanoglu (2004),Nam et al(2011) خدمات کیفیت

 Back(2005),Nam et al(2011) ،Sirgy et al(2000) تناسب/خود ایده آل

 Mael & Ashforth(1992), Nam et al(2011) هویت برند 

 Del Rio et al(2001),Johnson et al(2006),Vazquez et al(2002), Nam et al(2011) تناسب/ سبک زندگی

 ,Kaplanidou & Vogt(2003), Kapferer (1994), Francois & McLachlin(1995) آگاهی از برند

Keller(1993),Chen et al(2009),Yoo et al(2000) 

 Spreng & Mackoy(1996), Nam et al(2011) رضایت مصرف کننده

 Bloemer,De Ruyter,Wetzels(1999),Zeithaml,Berry,& Parasuraman(1996),Nam وفاداری به برند

et al(2011) 

 

 

 
 ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده (:4-1شکل )

 

 منبع: نگارنده -
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ست. ده او همچنین برای سنجش پایایی متغیرهای تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده ش

فتار رمتغیر ، 83/0متغیر کیفیت فیزیکی ، 97/0ضریب آلفای کرونباخ متغیر وفاداری 

ا سبک بتناسب ، 72/0هویت برند ، 97/0تناسب با خود پنداره ایده ال ، 84/0کارکنان 

 ود.شمی است، پایایی پرسشنامه تأیید 70/0آگاهی از برند ، 0/ 85زندگی 

 

 :(طرح تحقیق) -13-10-1

تی، یموفاتماو ت) صنایع خدماتی از پر رونق ترین صنایع در قرن بیست و یکم هستند

نده ، که گردشگری به همراه صنایع پیشرفته آیدهدمی ن. مطالعات نشا(16ص ، 2005

در  ود و نقش اساسیشمی خوبی دارد. گردشگری صنعت اصلی بسیاری از کشورها محسوب

ه رشد ب. این پدیده تا حدودی، (378ص ،2010تینگ هانگ، ) توسعه اقتصاد جهانی دارد

ه یشرفتدر اقتصادهای پ صنعت هتلداری بستگی دارد. همانطور که اهمیت صنایع خدماتی

به  فراد راافزون افزایش یافته، مسائل خاصی که در بازاریابی خدمات وجود دارند، توجه روز ا

صنایع  . مسائل شناخته شده در ارتباط با(10ص ، 2001الوالک، ) خود جلب نموده است

 ذیری وشامل نا ملموس بودن، ناهمگنی، تفکیک ناپذیری، تغییر پها خدماتی نظیر هتل

را در تطبیق ها در بخش خدمات، مدیران هتلهایی فناپذیری است. وجود چنین ویژگی

تقاضا  . هر چند(35-34ص ، 1985عرضه و تقاضا با مشکل رو به رو کرده است )زیتامل، 

تی و تحت تاثیر عوامل خارجی نظیر فضای اقتصادی، ترجیحات مصرف کننده، محیط صنع

ورد نیستند، اما در مها و بیشتر این عوامل تحت کنترل مدیران هتل گیردمی غیره قرار

لی،  مین یو و) ودشمی کنترلها عرضه، وضعیت متفاوت بوده و عرضه توسط مدیران هتل

 .(571ص، 2009

کشورهای مختلف، در افزایش سودآوری خود با های در این حال، مدیران هتل

. به طور کلی، ارائه اندهاجه شده و تحت فشار قرار گرفتمحدودیت منابع و رقابت شدید مو

در فضای رقابتی ها خدمات مناسب به مشتریان از مهمترین عوامل ایجاد تمایز بین هتل
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. با توجه به شرایط رقابتی بسیار شدید (1ص ، 2009دافوس و بارکی، ) ودشمی محسوب

 رائه کیفیت خدمات برای بقای خود باشند.باید به دنبال اها حاکم بر صنایع خدماتی، هتل

تحقیقات نشان داده است که کیفیت خدمات برای کسب موفقیت و حفظ مشتری 

ن، . بنابرای(107، ص 2000، زیتامل، 46ص ، 1994قبادیان و دیگران، ) ضروری است

ی د، امرکه به دنبال افزایش سهم بازار و سودآوری هستنهایی کیفیت خدمات برای شرکت

قبا را رراتژی برای ارزیابی کیفیت خدمات، استها حیاتی است. با این همه، بسیاری از تالش

و  آید، که نیازهامی . از نقطه نظر بازاریابی، زمانی رضایت مشتری بدستاندهدر نظر نگرفت

ینه صنعت در تحقیق خود در زم، 2005در سال « لم و ژانگ»آنان ارضاء شود. های خواسته

 رارمهمان داری، دریافت که مشتریان راضی، خرید خود را از محصوالت و خدمات تک

جوی ) کنندمی کنند و بازخورد مثبتی را از تجربه خودشان برای آشنایان و دوستان ارائهمی

 .(1، ص 2009وو و دالیانگ، 

 و« وزنرگرو»، «پاراسورامان»ترک میان نویسندگان مختلف نظیر ، عقیده مشتقریباً

به  ، در خصوص کیفیت خدمات وجود دارد و آن این که کیفیت خدمات«لوئیس و بومز»

ن و وادیسید ج) معنای مقایسه انتظارات و ادراکات مشتریان از نحوه ارائه خدمات است

دمات خ. این عقیده مشترک باعث ایجاد توافق بر تعریف کیفیت (57ص ، 1384کیماسی، 

 ده است.از دیدگاه مشتریان ش

ر طبیعی بکر که دهای با توجه به اینکه استان چهارمحال و بختیاری، دارای محیط

طبیعی و های بخش کوهرنگ آن از خوش آب و هوا ترین مناطق استان و دارای جاذبه

، ، پیست اسکیها، کوهها، غارها، تونلها، آبشارها، دشتهاگردشگری فراوان مثل چشمه

ی قطب هاجاذبهبه عنوان  باشدمی فرهنگی و مذهبی، تاریخی، ریپوشش گیاهی و جانو

کند، می گردد و هر ساله گردشگران زیادی را به خود جلبمی سیاحتی کوهرنگ محسوب

عیین ان و تراجع به انتخاب عناصر آمیخته بازاریابی خدمات از دیدگاه مشتریگیری تصمیم

دهند، جذب، می بازاریابی خدمات را تشکیل اولویت نسبی هر کدام که شالوده اساسی

برخوردار است.ای از اهمیت ویژهها نگهداری و جلب رضایت مشتریان مراکز اقامتی و هتل
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و  ارمحالمورد نظر در استان چههای این تحقیق بر آن است تا وضعیت خدماتی را که هتل

مشتریان، مدیران های اوت بین دیدگاهکنند همراه با تفمی بختیاری و بخش کوهرنگ ارائه

رفته کار گ بررسی نموده و عوامل تشکیل دهنده آمیخته بازاریابی بهها و کارشناسان هتل

حال و در استان چهارم (کوهرنگ –هتل بین المللی پارسیان و هتل کوهرنگ ) شده توسط

هت به راه بر اساس شبا ( یا اولویت بندیTopsisبختیاری و با استفاده از تکنیک تاپسیس )

و به  Multiple Attribute Decision makingگیری چند شاخصه یا و تصمیم حل ایده آل

 .اندهرتبه بندی شد، MADMاختصار 

 

 آمیخته بازاریابی:-1-10-14

مین ای تااز ابزارهای قابل کنترل است که یک موسسه برای آمیخته بازاریابی مجموعه

مک . »(289ص ، 2008آیوی، ) کنندمی بازارهای هدف خود استفادهی هانیازها و خواسته

بازاریابی  را به عنوان شالوه اساسی سیستم« آمیخته بازاریابی »، 1964در سال « کارتی

ت ل عملیاو اجرای ک ریزیمعرفی کرد. آمیخته بازاریابی ترکیبی از عناصر الزم برای برنامه

، که عبارت اولین فردی است، 1965« بردن(. »83، 1384ان، کتابی و دیگر) بازاریابی است

، 1955در « وسنرازم»الهام گرفته شده است. « از ترکیباتای آمیزه»از « آمیخته بازاریابی»

د شنهارا پی (قیمت، کیفیت، خدمت و تبلیغات) چهار عامل تعیین کننده فروش و رقابت

امل دوازده هاد شد، شپیشن، 1965در « بردن»ه توسط کرد. عناصر اصلی آمیخته بازاریابی ک

محصول، ) عرضهمتغیرهای بازاریابی را به بخش تقسیم کرد: ، 1961در « فری»عنصر است. 

خصی، شتوزیع، فروش های کانال) و ابزارهاها دسته بندی، برند، قیمت، خدمت( و روش

« نهمکارا لیزر و»و  1962در « و کالیلیزر »از سوی دیگر  (آگهی، ترفیع فروش، تبلیغات

 آمیخته وسه عنصر آمیخته بازاریابی )آمیخته کاال و خدمات، آمیخته توزیع ، 1976در 

 را پیشنهاد دادند. (ارتباطات

است که در سال « مک کارتی»که معرفی شد، متعلق به ای اما معروفترین آمیخته

ام عوامل تحت کنترل مدیران بازاریابی به منظور آمیخته بازاریابی را به عنوان تم، 1964
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، تعدادی از تحقیقات، عناصر جدیدی را برای 1980ارضاء بازار هدف تعریف نمود. در دهه 

 آمیخته بازاریابی پیشنهاد کردند. 

.یعنی پنجمین پی آمیخته بازاریابی را پیشنهاد داد (افراد، )1987در « جاد»

ا د کردند. آنهمفهوم مناسبی را برای بازاریابی خدمات پیشنها ،1980در « بومز و بیتنر»

نها آبراین، . بنادارندبیان کردند که به طور کلی، خدمات، ناملموس هستند و با کاالها تفاوت 

 اده در بخشبرای استف را به هم آمیخته و« شواهد فیزیکی»و « فرآیند»، «افراد»سه عنصر 

 خدمات اضافه نمودند. 

ویگنالیس و »اضافه کرد.  (P) 4عوامل سیاسی و و باور همگانی را به ، 1986در « تلرکا»

 د.هاد کردنرا به عنوان یکی از عناصر آمیخته بازاریابی پیشن (S) خدمت، 1994در « دویس

 د باشدپیشنهاد داد، که آمیخته بازارایابی باید هشت مور، 1999در « گلد اسمیت»

 .(سازیترفیع، افراد، شواهد فیزیکی، فرآیند و شخصی محصول، قیمت، مکان،)

میخته جاد آخدمات و ایهای به دلیل منحصر به فرد بودن ویژگی، 2001در « الوالک»

-4ص ، 1995 رفیق و احمد،) را به اضافه نمود« کیفیت»و « بهره وری»بازاریابی یکپارچه، 

، بازاریابی مند مصرف کننده، بازاریابی رابطه)بازاریابی ، 2006در « مولر». سر انجام (6

ا رترونیک ت الکخدمات، بازاریابی خرده فروشی، بازاریابی صنعتی( و پیدایش بازاریابی تجار

 .(3ص ، 2009جویی، ) مطرح نمود

ته همچنین، طی سالیان متمادی، عناصر دیگری نیز توسط محققین داخلی به آمیخ

، ریزیهرنامبسته بندی، ب) در بازاریابی گردشگری عناصر بازاریابی نوین اضافه شده است.

ر دیخته به آمیخته بازاریابی گردشگری اضافه شده است. بنابراین، آم (مردم، مشارکت

قان، . اما تعداد دیگری از محق(110ص ، 1378ابراهیمی، ) صنعت گردشگری شکل گرفت

حاکم بر های رت، روابط عمومی، قدبسته بندی) آمیخته بازاریابی را عالوه بر آمیخته، شامل

ر کتاب خود با د« جفکینز» . و نهایتاً(20ص ، 1378بلوریان تهرانی، ) دانندمی بازار و مردم

نصر عه بیست بعناصر آمیخته بازاریابی را از نظر ترتیب زمانی، « بازاریابی نوین»عنوان 

.(84، 1384کتابی و دیگران، ) تقسیم کرده است
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 :انتظارات مصرف کننده -1-10-15

لکرد ک عمانتظارات، اعتقاداتی در خصوص خدمات استاندارد ارائه شده در مقابل ادرا

مشتریان  . به عبارت دیگر، انتظارات به(102ص ، 2000خدمات هستند. )زیتامل و بیتز، 

یفتد بق تفااکند تا به پیش بینی آنچه باید اتفاق بیفتد نسبت به آنچه ممکن است می کمک

مثل ) ناپایداری خدمت،هایی بپردازند. انتظارات به وسیله نیازهای شخصی، تشدید کننده

ت و ، تعهدات صریح خدمت )کارکنان، تبلیغا(نیازهای موقت و فردی مرتبط با خدمت

سایر های کارکنان، تبلیغات و نوشته)، تعهدات صریح خدمت ،(سایر نویسندگانهای نوشته

ان ت ده، ارتباطا(قیمت و ملموسات مربوط به خدمت) ، تعهدات الزامی خدمت(نویسندگان

ن از پیشی به دهان با سایر مشتریان، دوستان و کارشناسان و همچنین به وسیله تجربیات

 .(555ص ، 2006رادر و وانگ، ) گیردمی خدمت، تحت تاثیر قرار

 

 :ادراکات مصرف کننده -1-10-16

از  کات کلیادرا بر ادراکات مشتریان از خدمات، بر گذاریوه بر تاثیرچهار عامل اصلی که عال

اهد و شو گذارند، تصویر ذهنی، قیمت، مواجهه خدمتمی کیفیت، رضایت و ارزش نیز تاثیر

یی . مواجه خدمت منعکس کننده توانا(109ص ، 2000)زیتامل و بیتز،  خدمت هستند

ه بود. با توجه شمی رائه دهندگان خدمتپوشش خدمت، سازگاری و توانایی مدیریت ا

رایط ناملموس بودن و همزمانی تولید و مصرف در خدمات، مصرف کنندگان به دنبال ش

د، افرا ملموس هستند تا بتوانند سطوح خدمات را تشخیص بدهند. شواهد خدمت، اغلب به

  گردد.می فرآیند و شواهد فیزیکی باز

 

 :افراد -1-10-16-1

خدمت، اغلب در رابطه دو جانبه بین کارکنان و مشتریان در محیطی که خدمت ی هاویژگی

گردد. کارکنان ضمن رعایت کارآیی و اثر بخشی در شغلشان، می ود، مشخصشمی ارائه

تواند توسط جذب نیروی جدید، آموزش، می ملزم به جلب رضایت مشتریان هستند. این امر



 125 / داریپا یگردشگر یدر  توسعهها نقش اکو هتل

زیتامل و ) تیمی، ارتقاء یابدهای و همچنین، پیشرفت گروه ایجاد انگیزه، پاداش کارکنان

. به هر حال، مشتریان نقش بسزایی در رضایت خودشان و سایر (113ص ، 2000بیتنر، 

توانند با آموزش، میها . بنابراین، سازمان(4ص ، 1995رفیق و احمد، ) مشتریان دارند

 گام بردارند.  گراییو مسئولیت پذیری، به سوی مشتری سازیاجتماعی

 

 فرآیند: -1-10-16-2

و  سازیخدماتی باید در خصوص استانداردهای بر اساس پیچیدگی خدمات، مدیران سازمان

ودن و بوجود مفرآیندهای خدماتی، تصمیماتی را اتخاذ نمایند. مدیریت فرآیند،  سازیمتنوع

ه نقش این عنصر آمیخت کند. وظیفه ومی کیفیت مناسب و پایدار خدمات را تضمین

، 1384سی، سید جوادین و کیما) بازاریابی، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای خدمات است

 . و سرانجام اینکه:(17

 

 شواهد فیزیکی: - 1-10-16-3

رای ببیان کننده تسهیالت فیزیکی و سایر ملموسات است. شواهد فیزیکی، خدمات را 

از  حاصل کند تا خدمت را قبل از خرید آن، با رضایتمی مشتریان ملموس و به آنها کمک

-555ص ، 2006رادر و وانگ، ) خدمت در حین استفاده و بعد از مصرفش ارزیابی نمایند.

556). 

 

 کیفیت خدمات: -1-10-17

محققان تعاریف مختلفی از کیفیت خدمات ارائه کردند. رایج ترین ، 1980در طول دهه 

ر قضاوت مصرف کننده جهانی در خصوص برتری محصول تعریف کیفیت خدمات، مبتنی ب

یا خدمت و در نتیجه ادغام انتظارات مصرف کننده از خدمت و ادراکات از شرکتی است که 

کند. برخی محققان، مدل شکاف و ارزیابی کیفیت ادراکی بر اساس می خدمات را فراهم

رین کاربردها، شامل مقیاس اند. بیشتعدم تصدیق انتظارات مصرف کننده را به کار برده
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ود. روابط علی بین کیفیت خدمات و رضایت مشتری را که توسط محققان شمی «سروکوال»

دسته اول معتقدند، که توان به سه دسته تقسیم نمود: می مختلف پیشنهاد شده است،

ان، کرانین و دیگر ; 1994آندرسن و دیگران، ) گذارند.می کیفیت خدمت بر رضایت اثر

 پذیردمی . دسته دوم معتقدند، کیفیت خدمات از رضایت تاثیر(2004اکینسی،  ; 2000

. و (1988پاراسورامان و دیگران،  ; 1994گرونروز،  ; 1994بیتنر و هابرت،  ; 1990بیتنر، )

. (154ص ، 2007گنزالس و دیگران، ) نیز اعتقاد بر تاثیر متقابل این دو متغیر دارندای عده

خدماتی ارائه های مختلفی را جهت سنجش کیفیت در سازمانهای بنظران، مدلصاح

که از جمله مشهورترین آنها، مدل سروکوال است. از آنجایی که ارزیابی کیفیت اند هکرد

خدمات در این مدل، مبتنی بر درک واقعی مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده، در 

طه نظر آنهاست، سنجش رابطه بین دو متغیر کیفیت مقایسه با وضعیت ایده آل، از نق

خدمات و رضایت مشتریان و نیز بررسی، تحلیل و مقایسه دیدگاه ارائه دهندگان خدمات و 

میزان تطابق آن با دیدگاه مشتریان، یکی از اساسی ترین مسائل در ارزیابی کیفیت خدمات 

 (.55، ص 1384انواری رستمی و دیگران، ) ودشمی محسوب

 

 :مدل نظری تحقیق -1-10-17-1

و ها در این تحقیق برای بررسی کیفیت خدمات هتلداری و رضایت مشتریان هتل

ی در داخلی و خارجهای طراحی مدل مفهومی تحقیق، بسیاری از مقاالت و پایان نامه

نظور به م زمینه ادبیات آمیخته بازاریابی و کیفیت خدمات مورد بررسی قرار گرفت. سپس

گی، فرهن هایی کردن مدل تحقیق، نمونه اولیه برای استادان دانشگاه و سازمان میراثن

رسال اصنایع دستی و گردشگری و مدیران و کارشناسان اتحادیه هتلداران شهر تهران 

ده و مل آمگردید و در نهایت، با استفاده از نظرات جمع آوری شده، اصالحات الزم به ع

ت بر خدما رائه شده بیانگر تاثیر ابعاد آمیخته بازاریابیمدل تحقیق طراحی شد. مدل ا

یت کیفیت خدمات است. همچنین، مدل مذکور رابطه عناصر آمیخته بازاریابی و کیف

 .دهدمی خدمات را مورد بررسی قرار
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 مدل مفهومی تحقیق: (5-1شکل )

:فرضیات تحقیق -1-10-18

قرار  به شرح زیر طراحی شده و مورد آزمونایی هبا توجه به مدل ارائه شده، فرضیه

 اند:گرفته

لوب میزان رضایت مشتریان از خدمات هتلداری در استان چهارمحال و بختیاری مط .1

است.

ارد.ددر سطح مطلوبی قرار ها وضعیت موجود کیفیت خدمات از دیدگاه مشتریان هتل .2

 سان هتلداری در سطحوضعیت موجود کیفیت خدمات از دیدگاه مدیران و کارشنا .3

مطلوبی قرار دارد.

بین کیفیت خدمات و رضایت مشتریان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. .4

با  خدمات در ارتباط با کیفیتها با مدیران و کارشناسان هتلها دیدگاه مشتریان هتل .5

متفاوت است.« بومز و بیتنر»توجه به متغیرهای مدل 

های در خصوص کیفیت خدمات هتلها یران و کارشناسان هتلمدهای بین دیدگاه .6

استان چهارمحال و بختیاری تفاوت وجود ندارد.
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در خصوص کیفیت خدمات ارائه شده نسبت به درجه ها مشتریان هتلهای دیدگاه .7

 متفاوت است.ها هتل

ز ری اهتلداترتیب و اهمیت عوامل تشکیل دهنده آمیخته بازاریابی خدمات در صنعت  .8

 دیدگاه مشتریان، متفاوت است.

 صیفیمدل نظری تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از حیث نحوه گرآوری اطالعات، تو

های لاز نوع پیمایشی است. که به توصیف و بررسی کیفیت خدمات ارائه شده توسط هت

وت فااستان چهارمحال و بختیاری از نقطه نظر مشتریان، مدیران و کارشناسان و ت

 پردازد.می این گروه و همچنین بررسی آمیخته بازاریابی خدماتهای دیدگاه

 

 ی:گیرنوع تحقیق، جامعه و نمونه آماری و روش نمونه -1-10-19

از  پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث نحوه گرآوری اطالعات، توصیفی

های ارائه شده توسط هتل نوع پیمایشی است. که به توصیف و بررسی کیفیت خدمات

اوت استان چهارمحال و بختیاری از نقطه نظر مشتریان، مدیران و کارشناسان و تف

 پردازد.می این گروه و همچنین بررسی آمیخته بازاریابی خدماتهای دیدگاه

های تلتحقیق حاضر شامل کلیه مدیران، کارشناسان و مشتریان ه جامعه آماری تحقیق:

 رهنگی،فچهارمحال و بختیاری است. طبق آمار ارائه شده از سوی سازمان میراث استان 

 هتل 40صنایع دستی، گردشگری و اتحادیه هتلداران، در استان چهارمحال و بختیاری 

هتل چهار  7هتل سه ستاره،  20باشند که از میان آنها، می فعال (سه، چهار، پنج ستاره)

 باشند.می هتل پنج ستاره 2ستاره و 

ه ان و گروگروه اول شامل مدیران و کارشناسود: شمی شامل دو گروه نمونه آماری تحقیق:

 ،شناسانهستند. با توجه به محدود بودن تعداد مدیران و کارها دوم مشتریان این هتل

گیری ونهنمکوکران ، حجم نمونه آماری مدیران و کارشناسان، از طریق فرمول (نفر 120)

 نفر محاسبه گردید. 90محدود،  جامعه

(N) := (120) حجم جامعه  
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2t : مقدار متغیر نرمال در سطح-1 (توزیع نرمال آماره Z یا 95ان ندر سطح اطمی %

 باشد.می 96/1که برابر  (99%

p:  د.باشمی 5/0برآورد نسبت موفقیت یا وجود صفت مورد نیاز از مطالعات قبلی که برابر 

q : برآورد نسبت شکست از مطالعات قبلی کهp-1  باشد.می 5/0و برابر 

d : شود.در نظر گرفته می %5خطای برآورد یا خطای مجاز که 

 

  

 

 

ه علیزاد ; 118ص ، 1379محمدی، ) بر اساس تحقیقات مشابه (دقت مورد نظر محقق) 

ه با ر گرفته شده است. بنابراین حجم نموندر نظ 07/0معادل  (142ص ، 1382ثانی، 

 نفر به دست آمده است. شایان ذکر است،  196استفاده از فرمول مذکور 

در گیری طبقه بندی متناسب با حجم و نمونهدر این پژوهش: گیری روش نمونه

سه، چهار و پنج های . بدین ترتیب که در مرحله اول هر کدام از هتلباشدمی دسترس

تعدادی هتل ها تاره به عنوان یک طبقه در نظر گرفته شده سپس از هر کدام از این طبقهس

  با استفاده از فرمول ذیل انتخاب گردید.

                                           

 (تعداد نمونه) =            

 

 تعداد هتل ها

 نوع طبقه
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 تعیین تعداد نمونه از هر طبقه : (6-1جدول )

تعداد نمونه مدیران و  انتعداد نمونه مشتری

 کارشناسان

تعداد اعضای 

 جامعه

 نوع طبقه

 ستاره 3هتل  30 67 147

 ستاره 4هتل  7 16 34

 ستاره 5هتل  3 7 15

 جمع کل 40 90 196

 

 

لیه کیست در ادامه با توجه به محدودیت در زمان و هزینه و عدم امکان دسترسی به ل

ها لدر دسترس برای نظر خواهی از مشتریان هتی گیر، از روش نمونههامشتریان هتل

 استفاده گردید.

 

 و اعتبار آن:گیری ابزار اندازه -1-10-20

 شیوه مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بههای در این پژوهش داده

 مصاحبه حضوری، جمع آوری شده است. پرسشنامه مربوط به مشتریان شامل سه بخش

شده  بخش اول، پرسشنامه جمعیت شناختی نمونه، بخش دوم، کیفیت خدمات ارائهاست: 

های تلهاز خدمات ارائه شده در ها است و بخش سوم رضایت کلی مشتریان هتلها در هتل

   .دهدمی استان چهارمحال و بختیاری را مورد بررسی قرار

یز از دو بخش جمعیت شناختی و نها پرسشنامه مربوط به مدیران و کارشناسان هتل

سنجش کیفیت موجود خدمات ارائه شده به منظور بررسی تفاوت دیدگاه آنها با مشتریان 

کیفیت خدمات در هر های تشکیل شده است. شایان ذکر است که تعداد سنجهها هتل

. اندهشدلیکرت مورد سوال واقع ای سوال است که با استفاده از طیف پنج گزینه 45گروه، 

 منبع: نگارنده -
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مورد تجزیه و  (Excel) و (SPSS) جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهایهای داده

 تحلیل قرار گرفته است.

د و ساتیابه منظور تایید روایی پرسشنامه، طرح مقدماتی پرسشنامه توسط چند تن از 

ایی ه نهامصاحبنظران اقامت و پذیرایی بررسی شد و پیشنهادهای ایشان در تدوین پرسشن

دست آمد که ب 93/0لحاظ گردید. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

ضریب قابل قبولی است.

:جمع بندی -1-11

این به مقصد و مقصود تا کاربر از شناخت سیر و پژوهش فکری مبانی در نظر دقت با 

منظر زا بسیار تلقین وجود با انسان نیازهای کنونی زمان در که رسید بندی خواهیم جمع

و است خود احساسی و روحی خآلهای ساختن طرف بر وی نیازمند و رفته فراتر مادی،

 آن یژگیهایو و مظاهر با گرفتن آرام و طبیعت به تنها رجعت که است اعتقاد این بر پژوهشگر

و بومی عجوام حفظ برای دیگر باشد؛ از منظری موارد این سازندهی طرف بر تواندمی

و فرهنگ هم تا دهیم قرار شرایط نرمالی در اقتصادی نظر از را ایشان تا آنیم نیازمند روستایی

به نروستاییا رویه بیهای کوچ از هم و کنیم حفظ را خویش معماری غنی دستاوردهای هم

از یکی این هدف ریزیبرنامه برای- نیست ایران مختص تنها نکته این-نماییم جلوگیری شهر

وریسمآگری ت و توریسم اکو خاص نمونه این در و گردشگری صنعت رونق راهکارها مهمترین

با .سازیاجرایی مرحله به ورود سپس و آن منفی و مثبت آثار شناخت با تنها و تنها است؛

 ایم. شده قائل پروسه این در معماری برای ما که نقشی به توجه
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وهشپژشناسی روش :دومفصل 
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 :مقدمه -2-1

و  سائلمهدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از 

ی از هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاه مشکالت

. اندهپیدا کردای علمی، تغییرات قابل مالحظههای مسائل و مشکالت دنیای اجتماعی، روش

وش رمختلف بشری، از های سبب شده است که برای بررسی رشتهها این روندها و حرکت

مطالعه علمی که های از جمله ویژگی (9: 1378ایران نژاد پاریزی، ) ود.شمی علمی استفاده

 و گزینه روش باشدمی هدفش حقیقت یابی است استفاده از یک روش پژوهش، مناسب

ت نهای وهش مناسب با ماهیت و موضوع مورد پژوهش و امکانات اجرایی بستگی دارد وپژ

به  پژوهش است. و نخست با توجههای یک پژوهش دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش

ک شدن نزدی نوع روش تحقیق، در ادامه به شناخت منطقه مورد نظر )از نگاه کالن( و برای

   گیرد.می مرزی مورد بررسی قرار برونهای به موضوع، نمونه

 

 : روش پژوهش -2-2

وش معنای پژوهش، تحقیق، کندوکاو، تجسس و کادر لغت به Researchواژه : روش کیفی

 معنای تحقیق ومعنای کیفی و چونی است. این دو واژه مجموعاً بهبه Qualitativeاست و 

حبه ده، مصاهایی )چون مشاهیتپژوهش کیفی است. تحقیق کیفی عبارت از مجموعه فعال

سب کنحوی محقّق را در های پژوهشی( است، که هرکدام بهو شرکت گسترده در فعالیت

ات ترتیب، از اطالعدهند. بدیناطالعات دست اول، درباره موضوع مورد تحقیق یاری می

ود. در روش شمیشده حاصل بندیهای تحلیلی، ادراکی و طبقهآوری شده، توصیفجمع

ری مورد بحث دسترسی به اطالعات؛ یعنی زندگی کردن با مردم مورد پژوهش، یادگی

اس، ک احسها، از جمله مبانی ارزشی، عقیدتی و رفتاری، زبان و تالش برای درفرهنگ آن

کند رک میها است. محقق کیفی، رفتار اجتماعی را به این دلیل دهای آنانگیزش و هیجان

 (259: 1385دالور، ) .دهدمیقرار جای دیگران که خود را به
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ت که منظور ما از تحقیق کیفی عبارت از هرنوع تحقیقی اس»گوید: آنسلم استراس می

ی ه کمّهای آماری یا هرگونهایی غیر از روشدهند که با شیوهدست میهایی را بهیافته

ها، حال شرحاند. شیوه مذکور ممکن است به تحقیق درباره زندگی افراد، کردن کسب نشده

عطوف مالملل های اجتماعی یا روابط بینرفتارها و همچنین درباره کارکرد سازمانی، جنبش

 (19: 1385استراس و کوربین، ) «باشد.

های منتشرشده در مجالت درصد گزارش 90نزدیک به  1960تا پایان دهه 

بل رهای قاآما ریتانیاشناسی آمریکا، مبتنی بر تحقیق کمّی و آماری بودند. گرچه در بجامعه

ر این دتحقیق آماری  1960رود تا اواخر دهه ای در دست نیستند؛ ولی گمان میمقایسه

از  نظری دلیل انتقادهایکشور نیز مسلط بود. اما امروزه قضیه تفاوت پیدا کرده و به

های ن روشهای آماری و کمّی دارند(، اکنو)که گرایش به شیوه "(Positivism)گراییاثبات"

را  اند. این روشدست آوردهکیفی، جایگاهی کانونی در آموزش و تحقیق اجتماعی به

 های دیگر ابداعشناسان فرهنگی برای مطالعه آداب و رفتارهای مردمان فرهنگانسان

 "گراییطبیعت"و  (Humanism) "گراییانسان"اند. مبنای فلسفی تحقیق کیفی، کرده

(Naturalism) ن در گرایانه، توجه به نقش و اهمیت انساز مبنای انساناست. منظور ا

پایه  نش برکهای کیفی است. مطابق این فلسفه، وجه ممیّز انسان با موجودات دیگر، تحقیق

 جای واکنش است.ها یا عوامل درونی و بیرونی بهانگیزه

ها و نههای عددی و مشاهده نموگرا، دانش را از طریق گردآوری دادهگر اثباتپژوهش

مابعد "ها پژوهش کند. در مقابل اینها به تحلیل عددی فراهم میسپس عرضه این داده

عنوان تفسیرهایی های محیط اجتماعی به، ریشه در این فرض دارد که جلوه"گرااثبات

ود. این تفسیرها شکل گذرا و وابسته به موقعیت دارند. شمیافراد ساخته  ٔ  وسیلهبه

های کالمی با اول از طریق گردآوری داده ٔ  گرا دانش را از درجهاثبات گران مابعدپژوهش

ها به استقراء تحلیلی فراهم ( موارد، و عرضه این دادهIntensive) "مطالعه جدّی و عمقی"

کنند. آنان واقعیتها و ارزشها نگر تأکید میگران کیفی بر نوعی تفسیر کلآورند. پژوهشمی

گیرند. از طرف دیگر فکیک و آمیخته با یکدیگر در نظر میصورتی غیر قابل ترا به
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نگر، بر عوامل و متغیرهای فردی تأکید جای توجه بر تفسیرهای کلگران کمّی بهپژوهش

هایش تقسیم کرد و توان به مؤلفهگر کمّی بر این باور است که واقعیّت را میدارند. پژوهش

گر کیفی براساس این باور، که آورد؛ ولی پژوهشستدبا نگاه به این اجزاء، شناختی از کل به

 پردازد.واقعیّت، کلیّتی است غیر قابل تقسیم، به بررسی کلّ فرایند می

های کیفی( و توانند از طریق کشف )توسط پژوهشهای کیفی و کمّی میالبته پژوهش

سیاری ها، باوتدیگر را کامل کنند؛ فلذا با وجود همه تفهای کمی( همتأیید )توسط پژوهش

ورد مدیده پگران، اکنون ترکیبی از رویکردهای کمّی و کیفی را برای فهم کامل از پژوهش

 برند.کار میبررسی خود، به

 در تحقیق کیفی سه بخش عمده وجود دارد:

احبه، توانند از منابع مختلف گردآوری شده باشند. مصها میها؛ دادهداده بخش اول:

 اند؛ترین منابععمولمشاهده و مشارکت، م

ها یا فتههای تحلیلی و تعبیر و تفسیری است؛ که برای رسیدن به یاشامل روش: بخش دوم

ه بها است؛ که پردازی از دادههای مفهومها شامل شیوهرود. این روشکار میها بهنظریه

گیری غیرآماری، های دیگری مثل نمونهموسوم است. شیوه "(Codingکدگذاری)"

 اند؛حلیلیصورت دیاگرام نیز بخشی از مرحله تبرداری و نمایش روابط مفهومی بهدداشتیا

ها و ها در مجلهشده و شفاهی و ارائه آنهای نوشتهعبارت است از گزارش بخش سوم:

 های علمی.کنفرانس

 

 :(Case Studyموردکاوی: ) شیوه با محتوا تحلیل تحقیق روش -2-2-1

میدانی و های و پیمایشای تنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانهمب روش مورد کاوانه:

ساختار فضایی،پروژه حاضر  -. بدین منظور پس از تکمیل مدل مفهومیباشدمی پرسشنامه

و ابعاد آن منجر به عینیتی به ها با توجه به نقش معماری در صنعت گردشگری و مولفه

گری در منطقه نمونه گردشگری بازفت استان گردش -تفریحی -عنوان یک مجموعه اقامتی

 چهارمحال و بختیاری در فصل بعدی بررسی خواهد شد.
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ص رد خابرخوردار است. این رویکها تحلیل محتوا از رویکردى خاص براى تحلیل داده

شى ن پژوهفتلقى از موضوع تحلیل )محتوا( است. تحلیل محتوا را ی عمدتاً ناشى از نحوه

برلسون برنارد .اندهکرد تعریف آنها متن مورد درها داده طِ تکرارپذیر و معتبرِ ازبراى استنبا

ای ارتباطی )محتوهای روشی برای مطالعه عینی، کمی و سامانمند فرآورده»را  محتوا تحلیل

ژه ریف بر سه واعتعریف کرده است. در این ت« جهت رسیدن به تفسیر (آشکار پیام

دارد که  اشاره به این« عینیت»تأکید شده است. « بودنمند سامان»و « کمیت»، «عینیت»

ور ه منظباین پژوهش بر اساس قواعد، احکام و روشهای مشخص انجام میگیرد؛ بنابراین، 

 ریح وبایست تحقیق توسط مجموعه صمی اجتناب از سوگیرى نظر محقق در فرآیند تحقیق

 مشخصى از قواعد هدایت شود.

ا وا یدین معناست که مطالعه عالوه بر روشمندی، دایره شمول و طرح محتآن نیز ب

اید است. ب بر طبق قواعد کاربردى ثابتى مشخص شدهها مقوله« نظامدار و سامانمند بودن»

رساند، می توجه داشت که دو شرط عینیت و نظامدار بودن، قابلیت تکرار این روش را

، ت مشابهالعاى یکسان و اطهاز بتوانند با استفاده از روشبهگونهای که سایر پژوهشگران نی

ى عددى هارتبه نتایج مشابهى برسند. ازآنرو که هدف، تحلیل محتواى پیامها در قالب عبا

بخشد، باید می و درنتیجه، استفاده از فنون کمّى است که قابلیت این روش را افزایش

لیل ( تبدیل شود. در غیر این صورت، تحما به صورت کمّى )درصد و شمارشهای داده

 ه سراغبدارد و تنها ها محتوا نیست. در این روش، پژوهش گر ارتباط مستقیم با پیام

، ها، سریالها، فیلمها، نظرسنجیها، گزارشها، کتابهاروزنامهمحصوالت ارتباطى نظیر: 

به طور مستقیم ها تنده پیام و انسانرود و با فرسمیها و سخنرانیها ، خاطرات، عکسهانامه

و روش ست. ازاینرهادر ارتباط نیست. این مهم ترین وجه تمایز بین این روش با سایر روش

عی ؛ در روش موردکاوی ساندهمزبور روش بدون واکنش، مزاحمت و عکس العمل دانست

یگر با د ارتباطود که با مشاهده تمام جوانب یک پدیده ملموس و بررسی فرآیندش در شمی

به دست آید و با ها شناختی جامع از آن پدیدهاند هکه آن را احاطه کردهایی پدیده

راهبردهای ترکیبی با روش کیفی به نتایج موردنظر رسید.
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موفق بین های ساختار فضایی، بررسی نمونه -بدین منظور برای تکمیل مدل مفهومی 

، ابعاد هاهیم که با استخراج معیارها و عوامل، مولفالمللی نزدیک به موضوع پژوهش هست

قه منط گردشگری در-تفریحی-موفقیت آنها منجر به عینیتی به عنوان یک مجموعه اقامتی

، (Archie eco-tourismنمونه گردشگری بازفت استان چهارمحال و بختیاری خواهد شد. )

 ردیعنوان قطب طبیعت گاستان چهارمحال و بختیاری به فاقد نمونه پژوهش شده در 

 برون مرزی هستیم.های است و نیازمند بررسی نمونه

 

 :اطالعات کلی استان چهارمحال و بختیاری -2-3

ن ندتریی سر به فلک کشیده زاگرس و در بلهااستان چهارمحال و بختیاری در میان کوه

ع شده احمد واقو بویر؛ در میان استانهای اصفهان، لرستان، خوزستان و کهگیلویه نقطه ایران

 %10ز ابیش  این استان با این که یک درصد از وسعت خاک ایران را در برگرفته، اما .است

؛ نبض حیات دو حجم بارش را به خود اختصاص داده و با در اختیار داشتن زردکوه بختیاری

ی اهنه(. رودخا2-1استان بزرگ و مهم خوزستان و اصفهان را به دست گرفته است )شکل 

دکوه ده زری سربه فلک کشیهامعروف کارون و زاینده رود با عظمت و قدرت فراوان از کوه

 وند. شمیبختیاری سرچشمه گرفته و روانه این دو دیار 

 

 
 اسنان چهارمحال و بختیاری :(1-2شکل )
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ی ذیرااستان استوار و مرتفع چهارمحال و بختیاری در همه فصول و روزهای سال، پ

ا فراغ ل را ببندند تا ایامی از سامی ی آن بار سفرهاکه به قصد تماشای دیدنیکسانی است 

؛ هنر، طبیعت خاطر در استان گل و شکوفه و کوه و آب سپری کنند. در جای جای این دیار

ی طبیعی ها. جاذبهاندهی خروشیان دامن گستردهای پرگل و رودخانههاو دشتها زیبا، کوه

ی های جهان شناخته شده و دشت اللههاه آب آن از گواراترین آبچون چشمه دیمه ک

زندگی  ی زیبایهای انسانی و جلوههااثر طبیعی دیگر در کنار جاذبهها واژگون همراه با ده

ا رظیری عشایری در دامن سحرانگیز طبیعت منحصر به فرد این خطه؛ چشم اندازهای کم ن

ه و کشید ی سر به فلکهامیتوان یافت. در پهنه کوهبه وجود آورده که در کمتر نقطه ای 

و  منشی کنند که روحیات آزادمی مملو از برف زاگرس مرکزی؛ ایل بزرگ بختیاری زندگی

سوم و ب و ردالوری آنان شهره عام و خاص است و کوچ آنان در هنگام بهار و پاییز و آدا

جذاب  اد در دل طبیعت یکی ازو مراسم خاص آنها همراه با لباسهای رنگی و شها جشن

 ی استان چهارمحال و بختیاری است. هاترین دیدنی

 

  ژئوتوریسم )گردشگری زمین شناسی( استان چهارمحال و بختیاری: -2-3-1

 اطقیی زاگرس واقع شده و ازجمله منهااستان چهارمحال و بختیاری در دامنه کوه

د که دآورشراست. به طور کلی بایستی یای ژئوتوریسمی باالیی برخورداهااست که از ارزش

هن کاریخ تی جدید توریسم در ایران است و ایران به دلیل تنوع و هاژئوتوریسم از شاخه

یز از نیاری یی باالیی دراین زمینه دارد. استان چهارمحال و بختهازمین شناسی؛ توانایی

ن ال متعدد زمیجمله مناطقی است که به علت داشتن سرنوشت کهن و دارا بودن اشک

 . طبیعی فراهم آورده است -ی علمیهاشناسی؛ عرصه خوبی برای دوست داران گردش

 

 و آبشارهای استان چهارمحال و بختیاری:ها ، چشمههارودخانه -2-3-2

منطقه چهارمحال و بختیاری به علت کوهستآنهای بلند و ارتفاعات برفگیر، در فصل 

ی روان های مرتفع این منطقه، کانون ذخیره آبهاکوه شوند.می زمستان پوشیده از برف
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ی جاری استان هستند. زردکوه بختیاری از کوهستآنهای هادایمی و سرچشمه شبکه آب

آبگیر دایمی استان است و دو رودخانه دایمی یعنی زاینده رود و کارون از ارتفاعات آن 

ه از شمال باختری به جنوب گیرند. به دلیل جهت شیب ارتفاعات؛ بختیاری کمی سرچشمه

وند. شمیی روان منطقه به دو قسمت عمده تقسیم های آبها، شبکهاندهخاوری کشیده شد

دهند و می قسمتی به سمت بستر شیب خاوری سرازیر شده و حوزه زاینده رود را تشکیل

 ودقسمت دیگری به سمت باختر و جنوب باختری جریان یافته و حوزه کارون علیا را به وج

رودخانه بزرگ و کوچک همراه با  200آورند. در استان چهارمحال و بختیاری حدود می

شبکه گسترده نهرها و جویبارهای دو رودخانه وسیع و پرآب کارون و زاینده رود جریان 

ی استان هاشوند. بخشی از آبمی ی درازی از منطقه خارجهادارند که پس از طی مسافت

ی این استان رودهای زاینده هاریزند. مهمترین رودخانهمی ی استانی داخلهانیز به تاالب

و ها ، دامنههای استان در سراسر درههارود، بازفت، لردگان و کارون هستند. رودخانه

ی های استان جاری هستند و اطراف هر یک از آنها امکانات بالقوه ای برای ورزشهادشت

. در استان چهارمحال و اندهنی و صید ورزشی فراهم آوردتابستانی آبی از قبیل شنا، قایق را

ی جهانگردی منطقه هابخشی از توانها و شبکه مویرگی رودخانهها بختیاری فراوانی چشمه

 .دهند که در فصل بهار بسیار چشمگیر استمی را تشکیل
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 و آبشارهاها ، چشمههارودخانه :(1-2جدول )

 خصاتمش موقعیت جغرافیایی نام

رودخانه
ها

 

 زاینده رود

از جبهه شمال خاوری زرد 

کوه بختیاری تا باتالق 

 گاوخونی.

کیلومتر،  420تا  360طول این رودخانه از 

 متر. 20تا  10پهنای آن حدود 

رودخانه 

 بازفت

 شهرکرد

های این رودخانه از دامنه کوه

منار، گله سگا، تورک و زرد 

کیلومتری  120کوه در 

ختری شهرکرد شمال با

سرچشمه میگیرد و در یک 

کیلومتری جنوب خاوری 

به رود  روستای کبوسی

 کارون میریزد.

 کیلومتر طول، از شهرستانهای 95این رودخانه 

کند و ریزابه رود می شهرکرد و بروجن عبور

کازرون در حوضه خلیج فارس و دریای عمان 

متر،  2750است. ارتفاع سرچشمه این رود 

متر و شیب  850زشگاه آن حدود ارتفاع ری

درصد است. آبدهی این رود  2متوسط آن 

 میلیون متر مکعب در ایستگاه مرغک 2087

 .باشدمی

رودخانه 

آب ترکی 

 شهرکرد

این رود از دامنه باختری زرد 

کیلومتری باختر  73کوه در 

شهرکرد سرچشمه گرفته و 

حوضه آن خلیج فارس و 

 دریای عمان است.

متر، ارتفاع  285شمه این رود ارتفاع سرچ

متر و شیب متوسط آن  1595ریزشگاه آن 

 درصد است.3/6

آب 

تشنوی 

 شهرکرد

این رود از دامنه جنوبی زرد 

کیلومتر باختر  86کوه در 

کیلومتری خاور  6شهرکرد و 

روستای تشنوی سرچشمه 

میگیرد و حوضه آن خلیج 

 فارس و دریای عمان است.

کیلومتر، ارتفاع  12این رودخانه به طول 

متر ارتفاع، ریزشگاه  2100سرچشمه این رود 

درصد  2/4متر و شیب متوسط آن  1600آن 

 است.

آب دره 

سیر 

 شهرکرد

 

 38از دامنه کوه چوبین در 

کیلومتری باختر شهرکرد 

 7سرچشمه گرفته و در 

کیلومتری شمال خاوری 

 فارسان به رودخانه گرگگ

 ریزد.می

متر طول دارد، ارتفاع کیلو 20این رود که 

متر، ارتفاع  2300سرچشمه آب دره سیر 

متر و شیب متوسط آن  1540ریزشگاه آن 

 درصد است.8/3

رتفاع سرچشمه کیلومتر، ا 17آب زری با طول های این رودخانه از ریزابهآب زری 
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زاینده رود تشکیل شده و  شهرکرد

حوضه آن باتالق گاوخونی در 

شهرستانهای اصفهان و 

 سیرجان است.

 225متر، ارتفاع ریزشگاه آن  2850این رود 

 درصد است. 5/3متر و شیب متوسط آن 

آب کوفی 

 شهرکرد

آب کوفی از دامنه خاوری 

کیومتری  62کوه چرمی در 

جنوب باختری شهرکرد 

گیرد حوضه آن می سرچشمه

خلیج فارس و دریای عمان 

 است.

کیلومتر طول دارد. ارتفاع  12این رود 

متر، ارتفاع ریزشگاه  2600رچشمه این رود س

درصد  2/5متر، شیب متوسط آن  1980آن 

 است.

رودخانه 

بن 

 شهرکرد

از دامنه شمالی کوه التان در 

کیلومتری شمال باختری  32

کیلومتری  7شهرکرد و 

دهستان بن سرچشمه گرفته 

و حوضه این رود باتالق 

گاوخونی در شهرستانهای 

 ت.اصفهان و سیرجان اس

متر، ارتفاع  2300ارتفاع سرچشمه این رود 

متر و شیب متوسط آن  1900ریزشگاه آن 

 درصد است. 2/2

آب نازی 

 شهرکرد

این رودخانه از دامنه کوه 

کیلومتری  38چوبین در 

باختر شهرکرد سرچشمه 

گرفته و حوضه این رود خلیج 

 فارس و دریای عمان است.

رتفاع متر، ا 2300ارتفاع سرچشمه این رود 

متر و شیب متوسط آن  1540ریزشگاه آن 

 درصد است. 8/3

رودخانه 

دره قاضی 

 شهرکرد

 37این رودخانه که از 

کیلومتری شمال باختری 

گیرد،و می شهرکرد سرچشمه

حوضه آن باتالق گاخونی در 

ی اصفهان و هاشهرستان

 سیرجان است.

کیلومتر طول دارد، ارتفاع سرچشمه این  25

متر  2170، ارتفاع ریزشگاه آن متر 2680رود 

 درصد است. 2و شیب متوسط آن 

رودخانه 

سبز کوه 

 اردل

از ارتفاعات سبز کوه 

گیرد و به می سرچشمه

 ریزد.می رودخانه کارون

----- 
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رودخانه 

آب بهشت 

آباد

این رودخانه که از زردکوه 

یختیاری سرچشمه گرفته و 

به رشته اصلی رودخانه 

 ود.شمی کارون متصل

این رود در باختر اردل آب بهشت آباد نام 

 کیلومتری باختر شهر اردل 3گرفته و از 

 گذرد.می

رودخانه 

ونک 

بروجن

رودخانه ونک از دامنه 

جاق جاق، بوهورز و های کوه

سیاه سرچشمه گرفته و در 

کیلومتری شمال خاوری  20

 لردگان به رود کارون

 ریزد.می

کیلومتر، ارتفاع  80ونک  ارتفاع سرچشمه رود

متر، ارتفاع ریزشگاه آن  2700سرچشمه آن 

 .درصد است 2متر و شیب متوسط آن  1120

مسیر کلی این رود شمال باختری است. حوضه 

 این روخانه خلیج فارس و دریای عمان

 .باشدمی

تنگ 

محمود 

بروجن

ی رود هااین رودخانه از ریزابه

کارون ایجاد شده و در مسیر 

ود دهستان پشتکوه خ

 شهرستان بروجن عبور

 کند.می

متر، ارتفاع  3100ارتفاع سرچشمه این رود 

متر و شیب متوسط آن  1500ریزشگاه آن 

 درصد است. 5/10

تنگ 

ناودان 

بروجن

ی هااین رودخانه از ریزابه

رودخانه گرداب تشکیل شده 

و حوضه آن خلیج فارس و 

 دریای عمان است.

کیلومتر، ارتفاع  7درازای این رودخانه به 

متر، ارتفاع ریزشگاه  2700سرچشمه این رود 

 درصد 5/10متر و شیب متوسط آن 950آن 

 باشد.می

رودخانه 

خان میرزا 

بروجن

ی هااین رودخانه از دامنه کوه

 35سرخ و سیوک در 

کیلومتری خاوری جنوبی 

کیلومتری  60لردگان و 

جنوب بروجن سرچشمه 

 لردگانگرفته و به رود 

 ریزد.می

متر و  2000ارتفاع سرچشمه این رودخانه 

متر و شیب متوسط  1670ارتفاع ریزشگاه آن 

حوضه این رودخانه که ، درصد است 7/0آن 

کیلومتر طول دارد، خلیج فارس و دریای  50

 عمان است.

رودخانه 

کیار 

بروجن

این رودخانه از ارتفاعات 

پیرامون دهستان حومه از 

 بروجن سرچشمهشهرستان 

 گیرد و آب جهان نمامی

 ریزد.می

، کیلومتر طول دارد 45رودخانه فصلی کیار که 

حوضه این رود خلیج فارس و دریای عمان 

متر، ارتفاع  2250بوده و ارتفاع سرچشمه آن 

متر و شیب متوسط آن  2000ریزشگاه آن 

 درصد است. 6/0
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رودخانه 

گرداب 

 بروجن

های نه کوهاین رودخانه از دام

 58داالن و سیوک در 

کیلومتری جنوب بروجن 

گیرد و حوضه می سرچشمه

این رود خلیج فارس و دریای 

 .باشدمی عمان

متر، ارتفاع  2700ارتفاع سرچشمه این رود 

 7/3متر و شیب متوسط آن  1580ریزشگاه 

 درصد است.

رودخانه 

گردبیشه 

 بروجن

هزار دره های گردبیشه از کوه

کیلومتری  34و چرو در 

جنوب باختری بروجن 

گیرد حوضه آن می سرچشمه

 خلیج فارس و دریای عمان

 .باشدمی

متر، ارتفاع  2700ارتفاع سرچشمه این رود 

متر و شیب متوسط آن  1750ریزشگاه آن 

 درصد است. 3/6

رودخانه 

گرم 

 بروجن

این رود در بخش خرسان از 

شهرستان بروجن جریان دارد 

در منطقه بویراحمد و 

 سردسیر نیز جاری است.

----- 

رودخانه 

آب تنگ 

 دز بروجن

 35از دامنه کوه هزار دره در 

کیلومتری جنوب باختری 

گیرد، و می بروجن سرچشمه

حوضه آن خلیج فارس و 

 دریای عمان است.

کیلومتر طول دارد. ارتفاع  12این رودخانه 

گاه متر، ارتفاع ریزش 3300سرچشمه این رود 

درصد  5/16متر و شیب متوسط آن 1310آن 

 است.

رودخانه 

آب جاق 

جاق 

 بروجن

ی رود هااین رودخانه از ریزابه

 ونک تشکیل شده است.

ی خان میرزا و هادر مسیر خود از دهستان

 گندمان و همچنین شهرستان بروجن عبور

 کند.می

رودخانه 

 کارون

کارون از چشمه سارهای 

نک و زردکوه وهای دامنه کوه

واقع در دهستان شوراب در 

کیلومتری باختر شمالی  91

شهرکرد سرچشمه گرفته و 

حوزه این رودخانه خلیج 

کیلومتر طول، حوزه آبریز آن با  890با 

درصد از کل  95/84کیلومتر مربع  75160

مساحت استان خوزستان را اشغال کرده است. 

متر، ارتفاع  3000رود  ارتفاع سرچشمه این

 3/0و شیب متوسط آن  ریزشگاه آن صفر

درصد است. میانگین کل اسمی ساالنه کارون 
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متر مکعب و به طور متوسط  23652000000 فارس و دریای عمان است.

متر مکعب آب از آن  750000در هر ثانیه

 ود.شمیتخلیه 

شمه
چ

ها
 

چشمه 

 موال

در مجاورت روستای آلیکوه و 

آباد از توابع شهرستان رستم

 ل.ارد

کیلومتر  120فاصله این چشمه تا شهرکرد 

 است.

چشمه 

سرداب 

 اردل

در مجاورت روستای آلیکوه و 

آباد از توابع شهرستان رستم

 اردل.

کیلومتر  120فاصله این چشمه تا شهرکرد 

 است.

چشمه 

سیاه سر 

 بروجن

کیلومتری جنوب  6در فاصله 

 بروجن قرار دارد.

ی کهن سالی چنارهاها در اطراف این چشمه

به پانصد ها وجود دارد که عمر بعضی از آن

 رسد.می سال

چشمه 

 کوهرنگ

زردکوه های از دامنه

گیرد و از تونل می سرچشمه

 اول کوهرنگ وارد زاینده رود

 ود.شمی

 کیلومتر فاصله دارد. 30این چشمه از چلگرد 

شارها
آب

 

آبشار دره 

عشق 

 بروجن

و بین دو روستای دره عشق 

دورک شاه پوری معروف به 

 دورک اناری قرار دارد.

 رسد.می ارتفاع آن به حدود بیش از صد متر

آبشار 

کردی 

سبزه کوه 

 بروجن

این آبشار در مجموعه زیبای 

سبزه کوه قرار دارد و مسیر 

آن از طریق کره بست و پل 

 خدا آفرین است.

در منطقه سبز کوه آبشارهای دیگری نیز وجود 

زل قتوان به آبشار می مله این آبشارهادارد از ج

 اشاره کرد.

آبشار 

تونل 

 کوهرنگ

این آبشار از سرازیر شدن آب 

تونل اول کوهرنگ به وجود 

 آمده است.

این تونل جهت انتقال آب چشمه کوهرنگ و 

       اطراف به زاینده رود در سالهای دیگر چشمه

 در منطقه کوهرنگ ایجاد شد. 1332

 www.ngdir.irمنبع: 

 

 

http://www.ngdir.ir/
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             چشمه برم لردگان : (2-2شکل )

 
 چشمه دیمه : (3-2شکل )

 

 
 رودخانه لردگان : (4-2شکل )
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چشمه پیرغار: (5-2شکل )

چشمه سندگان لردگان: (6-2شکل )

  چشمه کوهرنگ: (7-2شکل )
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 ارمحال و بختیاری:سدهای استان چه -2-3-3

 

 سدها: (2-2جدول )

صد و هشتاد کیلومتری جنوب غربی شهرکرد در استان  بتنی، قوسی، وزنی 4کازرون 

 چهارمحال و بختیاری بر روی رودخانه کازرون

انحرافی 

 کلنچین

 بر روی رودخانه چشمه کلنچین در کوهرنگ وزنی –بتنی 

انحرافی 

 2کوهرنگ 

 نه شیخ علیخان در کوهرنگبر روی رودخا وزنی –بتنی 

انحرافی 

 ماربران

 بر روی رودخانه چشمه ماربران در کوهرنگ وزنی –بتنی 

 بر روی رودخانه کوهرنگ در کوهرنگ خاکی برجفت

 بروجن بر روی رودخانه گندمان خاکی چغار خور

 بعد از تقاطع سولکان و آق بالغ بر روی رودخانه سولکان خاکی با هسته رسی 2سولکان 

 بر روی رودخانه شیخ علیخان در چهلگرد انحرافی 1کوهرنگ 

سد و تونل 

سوم 

 کوهرنگ

تونل آب بر سد 

 کوهرنگ

 رکزیزاینده رود، به عنوان بزرگ ترین و مهم ترین رودخانه م

ته ایران از زردکوه واقع در سلسله جبال زاگرس سرچشمه گرف

فته و پس از گذشتن از سمت غرب، به طرف اصفهان جریان یا

 پیوندد.می و به مرداب گاوخونی در جنوب یزد

 هشت کیلومتری ناغان بر روی رودخانه سولقان خاکی ناغان

 هفت کیلومتری بروجن بر روی رودخانه فرادنبه خاکی با هسته رسی فرادنبه

 www.ngdir.irمنبع:      
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 ی:ی استان چهارمحال و بختیارهاو تاالبها دریا، جزیره -2-3-4

الی اه ی طبیعی برایهامنابع آبی استان چهارمحال و بختیاری از بهترین تفریح گاه

؛ فیاییآیند. به سبب شرایط جوی و جغرامی بومی و گردشگران داخلی و خارجی به شمار

ر این یری دی مهم و کم نظهااین استان از دریاچه قابل توجهی برخوردار نیست ولی تاالب

الیی ی گردشگری باهاهای منحصر به فرد و قابلیتهر یک از ویژگی منطقه وجود دارند که

ن و هکتار یکی از زیباتری 2300برخوردار هستند. تاالب چغاخور با مساحتی حدود 

 )سوله تاالب سولگانی دیگر چون: های استان است ضمن آن که تاالبهابزرگترین تاالب

تگاه ه زیسی منطقه هستند کهاین تاالبجان(، تاالب گندمان و تاالب دهنو نیز از مهمتر

امکان  پرندگان مهاجر و بومی بوده و مناظر دلپذیر و زیبایی در اطراف خود دارند.

زایش های آبی را به طور چشمگیری در استان چهارمحال و بختیاری افی ورزشهاجاذبه

ط به انواع مربو (. در بیشتر مسیرهای رود کارون امکانات2-11تا  8-2های داده است )شکل

عدی ه مسای دایمی و فصلی امکانات بالقوهای آبی وجود دارد. پشت سدها، دریاچههاورزش

مه نا در هرزش شواند. امکانات مربوط به را برای امر قایقرانی و قایق سواری به وجود آورده

 ن راآنقاط منطقه پخش است که با فراهم آوردن تأسیسات و تجهیزات مربوطه، دامنه 

 ی آبخیز گسترش داد.هاتوان در بیشتر کانونمی
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 هاتاالب : (3-2جدول )

 مشخصات موقعیت جغرافیایی نام

ب
تاال

ها
 

 اردل تاالب چغاخور اردل

هکتار،  2300با مساحتی حدود 

متر میرسد.  5/1عمق آب تاالب به 

رشته کوه زیبای کالر که قله آن 

د. متر از سطح دریا ارتفاع دار 3840

تاالب را مرغزاری وسیع در بر گرفته 

هکتار  700که مساحت آن حدود 

برآورد شده، تابستانهای معتدل و 

زمستانهای سرد زیستگاه انواع 

 .باشدمی پرندگان آبزی

 تاالب گندمان اردل

نه چندان دور ای با فاصله

از تاالب چغاخور قرار 

 گرفته است.

پوشش دایمی آب این تاالب در 

هکتار است. رشته کوه  700 حدود

 متر از باختر تا 3500چرو با ارتفاع 

جنوب این تاالب کشیده شده، این 

تاالب امکانات ویژه تفریحی و 

 ورزشی نیز دارد.

 در ناحیه بهشت آباد تاالب دهنو اردل

 (مرغزار) سطح جلویی این تاالب

خشک شده که زیستگاه انواع  تقریباً

 پردندگان آبزی بوده است.

تاالب سولگان)سوله 

 جان( بروجن
 بروجن

کیلومتر مربع مساحت دارد، و  8

 زیست گاه انواع پرندگان آبزی

 .باشدمی

 www.ngdir.irمنبع: 

 

http://www.ngdir.ir/
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  تاالب چغاخور شهرکرد: (8-2شکل )

تاالب چغاخور گندمان: (9-2شکل )

سوله جان( شهرکرد) نتاالب سولگا: (10-2شکل )
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 تاالب گندمان بروجن: (11-2شکل )

 

ی استان چهارمحال و هاو جلگهها ، تپهها، درهها، غارها، دشتهاکوه-2-3-5

 بختیاری:

ال ز شماستان چهار محال و بختیاری ناحیه ای است کوهستانی که رشته کوه زاگرس ا

ن ن استاشده است. بلندترین نقطه ایباختری این استان به طرف جنوب خاوری آن کشیده 

ن در ناحیه آمتر در زردکوه بختیاری و پست ترین نقطه  4536در ناحیه باختری با ارتفاع 

ه و نه کوهای هفت تنان، رنگ، زردکوه، اسپیاخاوری است. در سمت خاور این استان، کوه

 ی در منطقهی، غارهایی آهکها. به علت وجود کوهاندهمتر قرار گرفت 1420کینو به ارتفاع 

یرغار پد به جوشند. از جمله این غارها بایمی وجود دارند که چشمه سارهایی نیز از آنها

 طالبین موارهاشاره کرد. هم چنین غار آقا سید عیسی نیز مهم ترین غارمنطقه است.غارها ه

 شوند. می خاصی دارند و از عوامل جلب جهانگرد محسوب

ی پیشین موجب پیدایش هاوالت داخلی آنها طی دورهی آهکی و تحهاوجود کوه

ی دور مورد های مختلف شده که ظاهرا در گذشتههای وسیع و طوالنی در کوههاحفره

و نیز دارای عناصر باستان شناختی هستند. از جمله این اند هاستفاده اقوام و بومیان بود

ی بازفت و جونقان هایل و اشگفتی لردگان در ارمند و شلهامی توان به اشگفتها اشگفت

. بعضی از این اندههنوز مورد شناسایی علمی قرار نگرفتها اشاره کرد. بیشتر این اشگفت
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دارای آب و چشمه نیز هستند. کوه و غارهای استان چهارمحال و بختیاری از ها اشگفت

ت داران طبیعت آید که همواره دوسمی دیگر عناصر جالب توجه گردشگری طبیعی به شمار

 .کندمی را مجذوب خود

 هاتونل، ها، غارها، دشتهاکوه: (4-2جدول )

 مشخصات موقعیت جغرافیایی نام

کوه
ها

 

کوه سوخته 

 شهرکرد

مسیر کوهنوردی آن از 

 ود.شمی روستای دستنا آغاز

ز امتر از سطح دریا ارتفاع دارد.  4000این قله 

ورکش  این قله نیز راهی به طرف تنگه درکش

 وجود دارد.

چپ دره 

 شهرکرد

در محدوده شهرستان 

شهرکرد، دهستان الرود و 

کیلومتری شمال  19در 

باختری مرکز شهرستان 

 شهرکرد واقع شده است.

 متر،   جهت کوه شمال 2320این کوه با ارتفاع 

جنوب خاوری بوده و قله آن از نظر  -باختری 

ی دقیقه درازا 40درجه و  50جغرافیایی در 

دقیقه پهنای شمالی  26درجه و  32خاوری و 

 قرار دارد.

یان چشمه 

 شهرکرد

در محدوده شهرستان 

شهرکرد، بخش مرکزی، 

 36دهستان وردنجان و در 

کیلومتری شمال باختری 

مرکز شهرستان شهرکرد 

 واقع شده است.

متر، جهت کوه شمال  2932این کوه با ارتفاع 

آن از نظر  جنوب خاوری بوده و قله -باختری 

دقیقه درازای  40درجه و  50جغرافیایی در 

دقیقه پهنای شمالی  37درجه و  32خاوری و 

 قرار دارد.

کوه پنجه 

 شهرکرد

در محدوده شهرستان شه 

دهستان ، بخش مرکزی، کرد

کیلومتری  23حومه و در 

خاور مرکز شهرستان 

 .شهرکرد واقع شده است

ه شمال متر،جهت کو 2765این کوه با ارتفاع 

جنوب خاوری بوده و قله آن از نظر  -باختری 

دقیقه درازای  2درجه و  51جغرافیایی در 

دقیقه پهنای شمالی  20درجه و  32خاوری و 

 قرار دارد.  

کوه دنا 

)زرد کوه 

بختیاری( 

 فارسان

کیلومتری شمال  35در 

باختری یاسوج واقع است و 

 مسیر آن از هفتچشان شروع

 .ودشمی

، کیلومتر مربع 2200نی است به وسعت کوهستا

متر ارتفاع  4409بلند ترین قله آن به نام دینار 

دارد. قلل دیگری نیز در منطقه وجود دارد که از 

اسامی این ، متر ارتفاع دارند 4500تا  2300

تخت ، نیله رود، زردکوه: عبارت است ازها قله

، سرسبز، خشک رود کوه، کالر، زری کوه، شاه
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، نهرکوه، کمیسیان، خاکستری کوه، نشینشاه 

، بونه شاهان، زاغه کوه، رباط کوه، سفیدون

 .کریور کوه و سبز کوه

زرک 

 فارسان

در محدوده شهرستان 

، بخش شوراب، فارسان

، دهستان میان کوه موگویی

شمال روستای زرگ و در 

کیلومتری شمال  100

باختری مرکز شهرستان 

 .فارسان واقع شده است

متر،این کوه شمال  2208کوه با ارتفاع این 

جنوب خاوری بوده و قله آن از نظر  -باختری 

دقیقه درازای  40درجه و  49جغرافیایی در 

دقیقه پهنای شمالی  46درجه و  32خاوری و 

 قرار دارد.

زنبن 

 فارسان

در محدوده شهرستان 

، بخش مرکزی، فارسان

دهستان میزدج علیا و در 

 شش کیلومتری شمال

باختری مرکزشهرستان 

 .فارسان واقع شده است

متر، جهت کوه شمال  2300این کوه با ارتفاع 

جنوب خاوری بوده و قله آن ازنظر  -باختری 

دقیقه درازای  30درجه و  50جغرافیایی در 

دقیقه پهنای شمالی قرار  16درجه و  32خاوری 

 .دارد

سالدوران 

 فارسان

درمحدوده شهرستان 

، مرکزیبخش ، فارسان

دهستان میزدج علیا و در 

کیلومتری باخترمرکز  16

شهرستان فارسان واقع شده 

 .است

متر،جهت کوه شمال  3360این کوه با ارتفاع 

جنوب خاوری بوده و قله آن از نظر  -باختری 

دقیقه درازای  24درجه و  50جغرافیایی در 

دقیقه پهنای شمالی  16درجه و  32خاوری و 

 قرار دارد. 

خ دوش سر

 فارسان

در محدوده شهرستان 

بخش شوراب ، فارسان

دهستان دشت زرین و در 

کیلومتری شمال  28

باختری مرکز فارسان واقع 

 .شده است

متر، جهت کوه شمال  2710این کوه با ارتفاع 

جنوب خاوری بوده و قله آن از  -باختری 

دقیقه درازای  19درجه و  50نظرجغرافیایی در 

دقیقه پهنای شمالی  24و درجه  32خاوری و 

 قرار دارد.

کیکاووس 

 فارسان

در محدوده شهرستان 

فارسان بخش شوراب 

دهستان شوراب تنگزی و در 

متر، جهت کوه شمال  2862این کوه با ارتفاع 

جنوب خاوری بوده و قله آن از نظر  –باختری 

دقیقه درازای  17درجه و  50ایی در جغرافی
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کیلومتری شمال باختری  36

مرکز شهرستان فارسان واقع 

 شده است.

 دقیقه پهنای شمالی 31درجه و  32خاوری و 

 .باشدمی

کین 

فارسان

در محدوده شهرستان 

، بخش شوراب، فارسان

دهستان میان کوه موگویی و 

کیلومتری شمال  87در 

باختری مرکز شهرستان 

 .فارسان واقع شده است

ال متر، جهت کوه شم 2572این کوه با ارتفاع 

جنوب خاوری بوده و قله آن از نظر  -باختری 

دقیقه درازای  42درجه و  49جغرافیایی در 

 دقیقه پهنای شمالی 47درجه و  32خاوری و 

 .باشدمی

هفت تنان 

فارسان

درمحدوده شهرستان 

بخش شوراب ، فارسان

 69دهستان بازفت و در 

کیلومتری شمال باختری 

مرکزشهرستان فارسان قرار 

 .است گرفته

متر،جهت کوه شمال  3295این کوه با ارتفاع 

جنوب خاوری بوده و قله آن از نظر  -باختری 

دقیقه درازای  54درجه و  49جغرافیایی در 

دقیقه پهنای شمالی  32درجه و  32خاوری و 

 این قله از جمله ارتفاعاتی است که .واقع است

مورد استفاده کوهنوردان قرار میگیرد و در 

کلونچی با ارتفاع های ت آن رشته کوهپایین دس

 .اندهمتر واقع شد 3988

شاه 

شهیدان 

فارسان

این قله از طریق چلگرد و از 

 مسیر شاه شهیدان شروع

ود و به رشته کوه شمی

 یابد.می کارکنان اتصال

یی وجود هادر پیرامون قله شاه شهیدان یخچال

 4220و  4100، 4000دارد که در ارتفاعات 

 .متری قرار دارند

زردکوه 

کوهرنگ

در محدوده شهرستان 

، بخش شوراب، فارسان

تنگزی و ، دهستان شوراب

کیلومتری شمال  45در 

باختری مرکز شهرستان 

 .فارسان واقع شده است

متر،جهت این کوه  4100این کوه با ارتفاع 

جنوب باختری بوده و قله آن از  -شمال خاوری 

جه و پنج دقیقه در 50نظر جغرافیایی در 

دقیقه پهنای  21درجه و  32درازای خاوری و 

 123این رشته کوه که  .شمالی قرار دارد

کیلومتر  20کیلومتر طول و به طور متوسط 

عرض دارد، از شمال باختری به طرف جنوب 

خاوری کشیده شده است و بلندترین قله آن 

 متر است. 4150کلونچی به ارتفاع 

این غار مسیر باریک و درازی داشته و در میان  در بیدگل واقع است.غار آقا سید اغاره
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یسی ع

 فارسان

در نزدیکی این  .آن دریاچه زیبایی وجود دارد

 .جوشدمی از داخل زمینای غار چشمه

پیر غار 

 فارسان
 .در بخش میزدج قرار دارد

کی از غارهای آهکی مهمی است که ده چشمه 

 از آن سرازیر شده است.

غار یخی 

چما 

 کوهرنگ

کیلومتری  25در فاصله 

چلگرد در نزدیکی روستای 

شیخ علیخان واقع شده 

 است.

ای یا آب سرد در ی این غار چشمههااز زیر یخ

 .ریزدجریان است که نهایتاً به سد کوهرنگ می

 غار سراب

کیلومتری جنوب  56در 

 7غربی شهرکرد و حدود 

کیلومتری شهر باباحیدر 

در  فارسان( )شهرستان

مجاورت روستای امیدآباد 

 قرار گرفته است.

متر  15ارتفاع سقف غار در بعضی از نقاط به 

های میرسد. آب آشامیدنی، دسترسی به واحد

دسترسی به پمپ بنزین ، پذیرایی فارسان

 جاده آسفالته.، فارسان

ل
تون

 

تونل 

 کوهرنگ

تونل کوهرنگ در نزدیکی 

 چلگرد قرار دارد.

سال کار تنها  15یخی کوهرنگ پس از تونل تار

 60متر از خط الراس کوه کارکنان به عرض  50

 متر کنده شد. 300متر و به طول 

ت
دش

ها
 

دشت الله 

 واژگون

کیلومتری  12این دشت در 

چلگرد و در نزدیکی روستای 

بنواستکی از توابع شهرستان 

 کوهرنگ واقع شده است.

 زمان رویش و هکتار( 3400وسعت زیاد)

واژگون در این دشت از اواسط های شکفتن الله

 فروردین ماه شروع و تا اواخر اردیبهشت ادامه

 دارد.

 www.ngdir.irمنبع: 

http://www.ngdir.ir/
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 زرد کوه(: 12-2شکل )

 

 
 

 تونل کوهرنگ فارسان: (13-2شکل )

 
  رمحال و بختیاریزیبای منطقه چهاهای نمایی از کوه: (14-2شکل )
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 حیات وحش و مناطق حفاظت شدة استان چهارمحال و بختیاری: -2-3-6

ی مختلفی از حیات وحش را در خود جای داده هااستان چهارمحال و بختیاری گونه

استبه دلیل خصوصیات جغرافیایی از جمله وجود فضاهای کوهستانی و جنگلی یکی از 

آید و در آن انواع حیوانات بزرگ، می ن به شمارمستعد ترین نقاط زندگی انواع جانورا

کنند. محدوده مورد نظر به لحاظ موقعیت کوچک و حتی وحوش منحصر به فرد زیست می

ی متعدد و قلل مرتفع، پوشش گیاهی متنوع، هاجغرافیای طبیعی خاص یعنی رشته کوه

ن و آبزیان است. از انواع و رودهای پراکنده، زیستگاه انواع وحوش، پرندگاها ، چشمههاجنگل

توان قوچ، میش، کل، بز، پلنگ، خرس قهوه ای، می وحوش و پرندگان موجود دراین منطقه

گراز روباه قرمز، شغال و خرگوش، کبک دری، تیهو، کبوتر، کرکس و عقاب را نام برد. 

ی متعددی در استان چهارمحال و بختیاری وجود دارند. منطقه حفاظت شده هاشکارگاه

کیلومتری جنوب خاوری شهرکرد بین شهرستآنهای شهرکرد و بروجن  20نگ صیاد در ت

با شناسایی و انتخاب منطقه به دالیل  1349واقع شده است. این منطقه رسماً از سال 

ی متعدد و برخورداری هاوجود پوشش گیاهی غنی و مراتع درجه یک و دارا بودن شکارگاه

ی انتخاب شده است. از طرفی وجود جاده ماشینرو در ی گیاهی و جانورهااز تنوع گونه

اطراف منطقه باعث سهولت کنترل این منطقه بوده و همچنین وجود چشمه سارها و 

آبشخورهای فراوان و فقدان مناطق مسکونی و محدود بودن مزارع در داخل منطقه یاد شده 

تان چهارمحال و ی اسهابه عنوان منطقه ممنوعه تنگ صیاد یکی از بهترین شکارگاه

(. منطقه تنگ صیاد منطقه ای است ییالقی 15-3بختیاری را به وجود آورده است )شکل 

واقع در سلسله جبال زاگرس، وجود چشمه سارهای متعدد و پوشش گیاهی مناسب در 

منطقه شرایط زیستگاهی مساعد را برای وحوش فراهم ساخته و یکی از محاسن منطقه 

کوهستانی در جنوب منطقه که از خاور به باختر کشیده شده و  وجود یک رشته ارتفاعات

همچنین یک سلسله تپه ماهورها نسبتاً وسیع واقع شده و باعث تنوع زیستگاه گونههای 

جانوری شده است. منطقه حفاظت شده سبزکوه منطقه ای است زیبا با وسعتی در حدود 

اردل گستردگی دارد و دارای هکتار در سه شهرستان بروجن، لردگان و عمدتاً  62000
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باشد. این می ی ویژه و چشم اندازهای طبیعی، مرتعی، جنگلی و کوهستانیهااکوسیستم

باشد و به تبع آن جانورانی چون پلنگ، خرس قهوه ای، می منطقه دارای سه نوع آب و هوا

 سنجاب بلوطهای غرب ایران، کل، بز و کیک دری در این منطقه زندگی میکنند.

منطقه حفاظت شده تنگ صیاد شهرکرد: (15-2ل )شک

:طبیعی خاص استان چهارمحال و بختیاری -مناطق توریستی -2-3-7

ی هاوآناستان چهارمحال و بختیاری به لحاظ موقعیت ویژه طبیعی و جغرافیایی از ت

ی توسعه و گسترش ایرانگردی هاقابل مالحظه محیطی برخوردار است که در عرصه

یعی بز طبسسارها، فضای  سیار مفید و مؤثر واقع شوند. وجود ارتفاعات، چشمهمیتوانند ب

ه ک.. مجموعه عناصری هستند .ی عشایری وهای قابل توجه، زیست بومهافراخ، جنگل

اند هختو نواحی تفریح گاهی فراهم ساها شرایط بسیار مناسبی را جهت گسترش گردشگاه

ی ستی طبیعی خاص استان چهارمحال و بختیار(. برخی از مکانهای توری16-3)شکل 

عبارت اند از:
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 طبیعی –مناطق توریستی (: 5-2جدول )

 مشخصات موقعیت جغرافیایی نام

ی
ی طبیع

ست
ق توری

مناط
 

 ---- واقع در هفشجان مرداب بن

 ---- در نزدیکی چلگرد قرار دارد تونل کوهرنگ

گردشگاه باغچه 

 گردو و بر آفتاب

 ---- واقع در بروجن

گردشگاه گرد 

 بیشه

 ---- در بروجنواقع 

مجتمع توریستی 

 سامان

کیلومتری شمال  26واقع در

 شهرکرد خاوری

---- 

 ---- بروجن دشت بروجن

برم لردگان و 

های سایر چشمه

 لردگان

 ---- لردگان

واقع در بخش پیشکوه و میان  دره عشق و ارمند

 کوه در جنوب استان

---- 

دره ایل راه 

 دزپارت

کالرده و های واقع در بین کوه

 کوه سوخته، دزپارت

---- 

 ---- کیلومتری شهرکرد 100در  دشت الله

دریاچه و سد 

 زاینده رود

 ---- واقع در منطقه شمالی شهرکرد

پارک جنگلی 

 تنگ کلوره

 ---- در پنج کیلومتری لردگان

پارک جنگلی دو 

 شلواری

 ---- در پنج کیلومتری لردگان

روستای دورک 

 شاهپوری

زاگرس های کوههای در دامنه

مشرف به رود کارون واقع شده 

 است.

---- 

پیست اسکی 

 چلگرد

در شهر چلگرد و دامنه کوه 

 کارکنان

متر، جاده آسفالته، دسترسی به  800طول 

هتل کوهرنگ، سرویس بهداشتی، 

 پارکینگ.
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پارک جنگلی 

 پروز

سرویس  جاده آسفالته، فضای سبز، کیلومتری لردگان 50در 

بهداشتی، پارکینگ، دسترسی به 

واحدهای اقامتی لردگان، فاصله تا 

 کیلومتر(. 50پمپ بنزین لردگان )

جاده آسفالته، فضای سبز، سرویس  کیلومتری شهر بروجن 5در  گردشگاه سیاسرد

بهداشتی، سکوی نشیمن، دسترسی به 

واحدهای اقامتی و پذیرایی شهر 

کان، بروجن، تجهیزات جهت بازی کود

 پارکینگ، آب آشامیدنی.

در روستای چلیچه )روستایی از  باغ اسعدیه

بخش میزدج از توابع شهرستان 

های فارسان( در دامنه کوه

زیبایی قرار گرفته که به کوه 

 شود.جهانبین منتهی می

در زمان حکومت خاندان زند ساخته 

 شده است.

 www.ngdir.irمنبع: 

 

 
 تفرجگاه لردگان : (16-2شکل )

 

 

 

http://www.ngdir.ir/
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 ی تاریخی و معماری استان چهارمحال و بختیاری:هاجاذبه - 2-3-8

ارای دنگی استان چهارمحال و بختیاری به علت دارا بودن پیشینه تاریخی و سابقه فره

است. مهمترین بناهای تاریخی اماکن تاریخی، مذهبی و فرهنگی قابل اهمیتی 

مسجد  های تاریخی تشکیل میدهند.شهرستآنهای مختلف استان را بناهای مذهبی و قلعه

ناطق مدستگرد که در روستای دستگرد بنا شده و از آثار دوره صفویه است، شهرها و 

ین مله ای منطقه هستند. از جهاقدیمی استان چهارمحال و بختیاری نیز از دیگر جاذبه

 ی داشتهراوانتوان به شهر گندمان اشاره کرد که در قرون اولیه اسالم شکوفایی فمی شهرها

یخی و هجری یکی از مراکز ضرب سکه بوده است. مجموعه بناهای تار 5و  4و در قرون 

ین و یباترزی زیبای طبیعی، فرهنگی و اجتماعی یکی از هامعماری استان؛ به همراه جاذبه

 به« اریاستان چهارمحال و بختی»جمهوری اسالمی ایران را با نام دیدنی ترین مناطق 

رهنگ فعت و وجود آورده که همواره چشم به راه بازدیدکنندگان و دوست داران تاریخ، طبی

 است. 

 

 ی اجتماعی و فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری:هاجاذبه -2-3-9

 عشایر استان چهارمحال و بختیاری: -2-3-9-1

ی گردشگری هاشیوه زندگی عشایر کوچ نشین همواره یکی از مهمترین جاذبهتماشای 

دهد. ایل بختیاری یا لُر بزرگ از می اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری را تشکیل

ی بزرگ و صاحب نام ایران است که نفوذ سیاسی و اقتصادی گستردهای در جنوب هاایل

ی هااقتصادی کشور به ویژه بعد از سالباختری کشور داشته است. تحوالت سیاسی و 

ی اجتماعی و اقتصادی این ایل را دگرگون کرده است، به طوری که یک هابنیان 1340

جانشینی، اشتغال در صنایع نفتی جنوب، مهاجرت و اسکان در شهرها و روستاها، تشکیالت 

همچنان تحت تأثیر ها و ساختار ایلی آن را دچار فروپاشی کرده است، ولی جامعه بختیاری

هفت »ی قبیلهای خود قرار دارند. ایل بختیاری به دو نیمه یا بلوک هاآداب و رسوم و نظام

(. این دو بلوک بر اساس مقررات 2 -17شود )شکل می تقسیم« چهار لنگ»و « لنگ
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مالیاتی دوران صفوی شکل گرفته است. )در آن دوره لنگ )نصف جفت(( از اصطالحات 

 بود.  رایج مالیاتی

اتراق ایل بختیاری: (17-2شکل )

شود. شاخه هفت می ایل بختیاری به دو طایفه بزرگ چهار لنگ و هفت لنگ تقسیم

شود که عبارتند از: می لنگ بختیاری به سه باب یا کالن طایفه و یک طایفه مستقل تقسیم

د(. از میان طوایف هفت طایفه زرگ دورکی، بابادی باب، دینارانی باب و بهداروند )بختیار ون

اند و تعلقات عشایری گذشته را لنگ دو طایفه سه دهستانی و جانکی یک جانشین شده

ی ایل به چند طایفه کوچک و هر طایفه به تعدادی تیره )تش( هاندارند. هر یک از طایفه

تش یا تیره دارد. از مهمترین  219شوند. طایفه بزرگ هفت لنگ در مجموع می تقسیم

ف ایل هفت لنگ میتوان به طوایف دورکی، بابادی، بهداروند و طایفه دینارانی اشاره طوای

کرد. طایفه بزرگ چهارلنگ ایل بختیاری نیز به دو طایفه محمد صالحی و طایفه کیان ارثی 

(. قلمرو سرزمینی ایل 18-3که هر کدام از این طوایف نیز تیرهای متعددی دارند )شکل 

ری کشور، میان دو ناحیه کوهستانی بختیاری و لرستان از یک سو بختیاری در جنوب باخت

و ناحیه جلگهای گرمسیری باختر و جنوب خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد از سوی دیگر 

قرار دارد.
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 عبادتگاه عشایر بختیاری: (18-2شکل )

 

درز با لیگومتر و کوههای ا 4000این منطقه از قلل مرتفع زردکوه بختیاری با بیش از 

تی متر شروع شده و به سمت باختر و جنوب تا جلگه پستآبرف 2500ارتفاع بیش از 

یلهای ام قبنیابد. هردوت مورخ یونانی، بختیاری را باکتری میداند که می خوزستان ادامه

ن ر به ایت. نظاست که از بلخ و خاور دریای خزر به جنوب مهاجرت کرده و استقرار یافته اس

بین  اریخیتفغانستان سرزمینی به نام باکتریا وجود دارد؛ شاید یک رابطه که در شمال ا

هاند و سبت دادنرا به باختران نیز ها و باکتریا نیز وجود داشته باشد. بختیاریها بختیاری

ذکر ها باختر را محلی بین عراق عرب، همدان، فارس و محل سکونت کنونی بختیاری

ه پادشا« ادکی قب»برادر « کی آرش»نیز خود را از اعقاب ها ریکردهاند. گروهی از بختیا

رد. ه لغوی داتشاب« کی آرش»دارند که با « کیارسی»دانند و طایفهای نیز به نام می کیانی

خاطر  ان بهی زبان فارسی است که ریشه پهلوی دارد. این زبهازبان بختیاری یکی از شاخه

عجزه مپای بیگانگان در طول چندین قرن به طور  موقعیت خاص جغرافیایی، به دور از

وذ ر آن نفدتری  آسایی از اختالط و امتزاج با دیگر زبانها در امان مانده و لغت بیگانه کم

 به بعد رن نهمتا قرن نهم هجری، پیرو مذهب معتزله بودند، ولی از قها کرده است. بختیاری

ویه ان صفبختیاریها اشاعه داد و در زم یکی از سادات خوزستان مذهب شیعه را در میان

 عمومیت پیدا کرد.   
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 صنایع دستی استان چهارمحال و بختیاری: -2-3-9-2

قه منط ی مهم فرهنگی اینهاصنایع دستی استان چهارمحال و بختیاری از جمله جاذبه

 نایعست. صبوده و محصوالت تولیدی تبلور روحیه هنری و اصالت فرهنگی مردم این دیار ا

 متقسی دستی استان چهارمحال و بختیاری به سه دسته صنایع شهری، روستایی و عشایری

 یهری تهکنیم. متنوع ترین و بیشترین صنایع دستی در این استان توسط عشایر بختیامی

شوند. می شوند ولی مرغوب ترین آنها توسط صنعت کاران شهری ساخته و عرضهمی

افی، باس بی محلی، گلیم، جاجیم، حریر بافی، کرهاالیهنرهای دستی همچون بافت انواع ق

تکش، چوقای محلی، پشتی، خورجین، سیاه چادر، نمکدان، سفره، ریس، خور، کاله، دس

ری، بت کاپالس، کمچه دان، جل، بافت حور و طناب، نمد مالی، کاله مالی، تخت کشی، من

ی یسندگی، گیوه دوزی، رخاتم کاری، قفل سازی، صنایع فلزی و دستی مانند اسلحه ساز

 ی خانگیهاپشم و مو، منجوق دوزی، پولک دوزی، لچک دوزی، قفل سازی و انواع بافته

ستایی و رو نظیر کاله نمدی، که تولید آنها به طور عمده برای مصارف خانوارهای عشایری

 .گیرد. عبا، نمد، گهواره و کوبه درب اشاره کردمی صورت

 

 :المللیبین هایبررسی نمونه -2-3-10

 : هانوین و مدیریت اکوهتلهای موفق بین المللی در زمینه فناوریهای تجربه

ماماً توانسته یک شهر تمی واقعاً "از"اینکه آیا شهر ی در حالی که هنوز بحث درباره

 .گیرندمی سبز بودنی سبز باشد یا نه، شهرهای زیادی در سراسر جهان به طور ساالنه نمره

ه برنام این ضوابط شامل .شوندمیبندی ین شهرهای ایده آل با ترکیبی از ضوابط رتبها

 ،نرژیاضوابطی که شامل منابع تامین  .شوندی شهری و آمارهای زیست محیطی میهاریزی

 یی کههابیشتر لیست .ی حمل و نقل و مواردی از این قبیل استهامصرف و گزینهی نحوه

ی هارک)دسترسی به پا: در مورد زندگی سبز مواردی مثل، شوندمی در این زمینه تهیه

، هم مثل بازیافت() و چشم انداز سبز (ی با دوامهای سبز و ساختمانهاشغل، عمومی

  .گیرندمی مواردی را در بر
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اطق من.طلبدمی به طور استثنایی مناطق شهری را برای سبز بودن به مبارزه، این روش

رند خود دا زباله و آلودگی هوا را در، ترافیک در هم فشرده، عیتشهری حجم زیادی از جم

 .شودمی رفدرصد انرژی جهان توسط شهرها مص 75 .تا مانع از سبز نامیده شدن آنها شوند

ه ه موازننیازهای جاری خود را ب، شهری شهرهای سبز باید بدون به خطر انداختن آینده

  .درآورند

و  گرم شدن زمینی ی برای اقدامی در مقابل پدیدهکشورهای صنعت، 1990ی در دهه

ا ریوتو آنها با همدیگر پیش نویس پیمان ک .تغییرات آب و هوا با همدیگر متحد شدند

ریق از ط این توافق نامه با هدف کاهش اثرات تغییر آب و هوا .نوشتند و تصویب کردند

شده  تصویب، اخته شدهکاهش اثرات تغییر آب و هوا از طریق کاهش گاز گلخانه ای شن

  .است

، هاربنفلوئورکدی اکسید کربن، متان، نیتروژن، مونواکسید، هیدرو:عبارتند از گاز 6این 

 .و هگزافلوئورایدها پرفلوئوروکربن

لزم به م)که این پیمان بسته شد( به آن پیوستند قانون  1997کشورهایی که از سال 

یزان اهش خروج گازهای گلخانه ای خود به مپایبندی به هدف این قرارداد در جهت ک

 .ندهست 1990درصد کمتر از میزان خروجی گازهای گلخانه ای شان در سال  5متوسط 

برخی  (سی.یب.)به نقل از بی .به این هدف دست یابند 2012الی  2008ی آنها باید تا دوره

دنی ی تجدید شهاانرژی استفاده از: برای دستیابی به هدف این معاهده عبارتند ازها روش

 .نرژیی مناسب کشاورزی و ارتقاء بازده اهاروش، شامل انرژی خورشیدی و نیروی باد

 ط زیستسازگار با محیهای شهر سبز جهان و برخی اقامت گاه 5در این مقاله ما با 

کارات تاطر ابی کاری سبز بلکه به خهاشویم که نه تنها به خاطر شیوهمی ( آشناها اکوهتل)

 .اندهبرگزیده شد، و مدیریت سبزشان
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 : (Malmo) سوئد، مالمو -2-3-10-1

ین ا .سومین شهر بزرگ سوئد است، هزار نفر است 280مالمو شهری که محل زندگی 

بندرگاه ، هاپارک، ساحل، هاشهر در استان جنوبی اسکان قرار دارد و شهری مرکب از کانال

ی ناختشاما زیبایی  .ز نما و حس قرون وسطی را نگه داشته استست که هنوهاو ساختمان

ی ابتکاری هابلکه این استفاده .مربوط به قرون وسطی آن را در این لیست قرار نداده است

وع اکو از ن شهر مالمو از منابع انرژی تجدید شدنی و هدف آن برای تبدیل شدن به یک شهر

 اجتماعی و زیست محیطی شهر برتری، دیی اقتصاهازیستی )شهری که از همه لحاظ

  .است که آن را در این جایگاه قرار داده است (باشد

ای  الکتریسته .شودمی سوئد کشوری است که به عنوان پیشتاز الکتریسته سبز شناخته

بز شدن رای سشهرهایی مثل مالمو به سوئد ب .شودمی که از انرژی هسته ای و برقابی تامین

خود را به  میزان تولید دی اکسید کربن 2012الی  2008ی بتواند تا دوره کنند تامی کمک

ه ظر گرفتنیعنی خیلی فراتر از هدفی که در پیمان کیوتو در  .درصد کاهش دهد 25میزان 

  .شده بود

 نواحی در حال تبدیل شدن به، ی شهر مالموهامحله، برای دستیابی به این هدف سخت

  .سیج پارک و آگوستن بورگ، ربرهانوستر.نسبتاً خودکفا هستند

شهری متراکمی ی و اکنون منطقه، کشتی سازی بودی ربر که قبالً کارخانههاوسترن

این  .دهدمی درصد تجدید شدنی به کار خود ادامه 100ی هابا استفاده از انرژی، است

ی هالهز زبای زیستی به وجود آمده اهاشامل انرژی خورشیدی، برقابی و سوختها انرژی

 احیطوری طر .شوندمی ی آن با موادی با عمر طوالنی ساختههاساختمان .شوندمی آلی

و  ه رویی آن مناسب پیادهاخیابان .شوند که از انرژی به نحو مطلوب استفاده کنندمی

کل  درصد 30روند و می درصد از کسانی که به سر کار خود 40.دوچرخه سواری هستند

 کنند. می رکت هستند از دوچرخه استفادهافرادی که در ح

ل ی سبز شامهاسیج پارک انرژی محل را از طریق انرژیی ترمیم منطقه، عالوه بر این

 .ردک( تامین خواهد Biofuelی زیستی )ها، باد و سوخت(فتو ولتائیک )انرژی خورشیدی
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ه از کردپیش حرکت به سوی سبز شدن را آغی منطقه ای که از دهه، آگوستن بورگ

  .ی سبزش شناخته شده استهااست به خاطر بام

ی دهند و یک محلهمی که آبهای حاصل از بارندگی را کاهشها یی بر روی بامهاباغ

ست آگوستن بورگ اولین شهر جهان ا .دهندمی کنند و پوشش گیاهیمی شهری را عایق

خانه بازیافت  12به عالوه  .کرد که از قطارهای الکتریکی خیابانی بدون آالیندگی استفاده

  .کنندمی ی جمع آوری شده را بازیافتهادرصد زباله 70در آن وجود دارد که 

 

 : دانمارک، کپنهاگ -2-3-10-2

ه و یک میلیون و هفتصد هزار نفر ساکن شهر کپنهاگ به خاطر ترجیح دادن دوچرخ

ی مهبرنا بز تنها بخشی ازاما حمل و نقل س .مترو بر اتومبیل شخصی شناخته شده هستند

یست کپنهاگ برنده جایزه ز، 2006در سال  .شهری دوستدار محیط زیست این شهر است

 چه .دشی تمیز و مدیریت برنامه ریزی زیست محیطی اش هامحیطی اروپا به علت آب راه

  .ی بادیهاچیزی این شهر را به چنان شهرتی رساند ؟ آب و توربین

 

 ی تیوولی: هاکپنهاگ در دانمارک از باغنمایی از  -2-3-10-3

اشتن دسال اخیر جهت تمیز و ایمن نگه  10یش در بیش از هااین شهر به خاطر تالش

ر م هشدامقامات رسمی بر روی سیست .مورد ستایش قرار گرفته است، ی بندرگاه خودهاآب

  .ده باشنظر داشتتا میزان آلودگی آب را زیر ناند هگذاری کردکیفیت آب سرمایهی دهنده

توربین  5600بیش از  .ی بادی اش معروف استهاعالوه بر این کپنهاگ به علت توربین

پنهاگ هم ک 2001در سال  .کنندمی درصد برق دانمارک را تامین 10، بادی در کپنهاگ

ادر قدید جاین پارک  .ی بادی دریایی در جهان را افتتاح کردهابزرگترین مجموعه توربین

از کل  درصد 3که برابر با  .خانه در شهر را تحت پوشش خود قرار دهد 32000 است که

  .نیاز شهر به انرژی است
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 : پورتلند، اورگان -2-3-10-4

ارای ویالمت در شمال غربی آمریکا قرار دارد که دی پورتلند در سواحل رودخانه

، م و پایدارزندگی سال این شهر برای چند دهه مدلی از .نفر است 500000جمعیتی برابر با 

وه که ک افق شهر پورتلند .با در هم آمیختن هوشمندانه فضاهای شهری و باز بوده است

  .شودمیماونت هود در آن دیده 

د شهرهایی امی، پورتلندها، 1903چندان جدید هم نیست.از سال ، سبزی این شهر

ی هارنامهی سبز را در بتا فضااند هبخش برای سراسر ایاالت متحده آمریکا و جهان بود

ال پیش س 30.()در آمریکا چندین شهر با نام پورتلند وجود دارند .شهری خود بگنجانند

احلی در مکان سبانده برای ایجاد یک پارک  6پورتلند این راه را با خراب کردن یک اتوبان 

لومتر کی 372پورتلند دارای فضای سبزی به مساحت حدود ، در حال حاضر .ادامه داد، آن

پیاده  دو و، کیلومتر مسیر برای دوچرخه سواری 119که این فضای سبز شامل .مربع است

 روی است 

دورنمای شهر ی پورتلند مرز رشد شهری ای را تصویب کرده است که کنترل کننده

  .کندمیهزار کیلومترمربع از جنگل و مزارع را محافظت  101است و 

نه ای گلخا بود که قانونی برای کاهش تولید گازهایپورتلند اولین شهر ایاالت متحده 

آب و  شهرها برای محافظت از (مبارزه) کمپین"اش تصویب کرد و یکی از اعضای موسس 

و  مریکاهمچنین پورتلند برای چندین سال در باالی لیست شهرهای سبز در آ .بود "هوا

ئت تانداردهای هیساختمان دارد که در حد اس 50این شهر  .جهان قرار داشته است

 وسکونی ترکیب مناطق م .هستند، ی سبز ایاالت متحده یا حتی باالتر از آنهاساختمان

فتن به رای رتقریباً یک چهارم افراد ب .تجاری آن مناسب پیاده روی و دوچرخه سواری است

  .کنندمیمحل کار از دوچرخه استفاده 

است در  قرار، نه ای در نظر گرفته استاهداف جاه طلبا، برای آینده انرژی شهر، پورتلند

مل این هدف شا.ی تجدید شدنی تامین شودهاکل انرژی شهر از طریق انرژی 2010سال 

  .شودمیی ابتکاری نظیر پارکومترهای خورشیدی هاروش
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 : کانادا، ونکوور -2-3-10-5

هزار نفر جمعیت دارد و طبق برآورد مجله  560، ونکوور شهری ساحلی است

ده ابت شاکنون ث .به عنوان بهترین شهر جهان برای زندگی شناخته شده است، ومیستاکون

منابع  ده ازاست که نه تنها بهترین شهر برای زندگی است بلکه مدل کانادایی برای استفا

  .انرژی تجدید شدنی است

  .شودمیی نوظهور محسوب هاونکوور استفاده کننده ای بزرگ از تکنولوژی

ن شهر هم ای .جاه طلبانه برای زندگی پاک و سبز داردی ساله 100ی رنامهونکوور یک ب

رصد د 90ه کاکنون به عنوان پیشتاز از جهت استفاده از نیروی برقابی در جهان است چرا 

درصدی  20ونکوور برنامه ای هم برای کاهش  .کندمیانرژی خود را از این طریق تامین 

 شهر در ذاریبا سرمایه گ .ساس ساختار پیمان کیوتو داردتولید گازهای گلخانه ای اش بر ا

  .یابندمیی فسیلی نیز کاهش هاسوخت، موج و جزر و مدی، خورشیدی، ی بادیهاسیستم

ترسی  ر هیچونکوو، ی افزایش بازده انرژیهابه عنوان بخشی از برنامه، عالوه بر اینها

  .ی نوظهور نداردهابرای استفاده از پدیده

هر کدام به  .اندهخورشیدی در اطراف شهر ظاهر شدی زبالهی ی پرس کنندههادستگاه

شود میار موجب این ک.برابر زباله نگه دارند 5توانند میاما  .یک ظرف زباله هستندی اندازه

  .ی جمع آوری زباله کمتر در سطح شهر ظاهر شوندهاکه کامیون

 

 : ایسلند، ریکویک -2-3-10-6

  .شودمیین شهر سبز در لیست ما محسوب ریکویک کوچکتر

ثیر این شهر اما تا، هزار 115کنند و در ریکویک هم میهزار نفر زندگی  300در کل ایسلند 

  .بر جهان مهم است

  .دی رنگارنگ و برنامه ای سبز برای تامین انرژی دارهاسقف، ریکویک در ایسلند

ی فسیلی هاابستگی خود به سوختو 2050ایسلند برنامه ریزی کرده است که تا سال 

  .را کامالً برطرف کند تا بتواند یک اقتصاد هیدروژنی را تجربه کند
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رم و انرژی جهت گرمایش خود را از آب گ (ریکویک )و تمام ایسلند، در حال حاضر

اینها  که هر دوی .کنندمیالکتریسته خود را از انرژی برقابی و گرمای مرکزی زمین تامین 

 .کنندمیتولید ن، نی هستند و گازهای گلخانه ای نیزتجدید شد

  .کنندمیاتوبوس شهری با هیدروژن کار  3حتی برخی از وسایل نقلیه از جمله 

 ر جهانی سبز سازی مناطق شهری در سراسهاشهر تنها یک نگاه سریع به پروژه 5این 

، دا کاهش دهنخیلی از شهرهای دیگر در تالش هستند تا مصرف انرژی خود ر .هستند

ی زندگی هاشهری دوست دار محیط زیست را گسترش دهند و شیوهی ی توسعههاشیوه

ه هر را بشتواند یک میکه هر کدام از این کارها .بپذیرند، سبز را که هم اکنون برقرار هستند

 .سبزترین شهر جهان تبدیل کند

: کنیممیو در پایان شهر سبز آینده را هم به شما معرفی 

:عربیی امارات متحده، ابوظبی، مصدر -2-3-10-7

ینه عربی در حال هزی امارت ابوظبی در امارات متحده، نفت خیزی در میان خاورمیانه

  .شهر مصدر: میلیارد دالر جهت ساختن شهری دوست دار محیط زیست است 15کردن 

د و نرژی باا، مصدر از منابع انرژی تجدید شدنی و بادوامی مثل انرژی خورشیدی

 .ردبرای تامین انرژی و تصفیه آب استفاده خواهد ک (بایوفیوئل) ی زیستیهاسوخت

ت ساخ .همچنین از خط ریلی زیرزمینی سبکی نیز برای حمل و نقل برخوردار خواهد بود

این شهر  .آینده میالدی پایان یابدی آغاز شد و باید در دهه 2008مصدر در اوایل سال 

الیندگی آکیلومتر مربع خواهد بود و جامعه ای بدون هیچ گونه  5ابر دارای مساحتی بر

  .هزار نفر خواهند بود 50تا  40ساکنان این شهر از  .خواهد داشت

دانشگاه مصدر اولین ساختمان در نوع خود است که منحصرا به منظور استفاده از 

ح آزمایشی جهت های خورشیدی و تجدیدپذیر طراحی شده است و به عنوان یک طرانرژی

های آینده شهر مصدر مورد مطالعه و بررسی قرار های پایدار در ساختمانآوریتوسعه فن

گیرد. در حقیقت، این دانشگاه نخستین گام از طرح جامع شهر مصدر در امارات متحده می
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تر برای توسعه اقتصادی ابوظبی  عربی است؛ شهری که به عنوان بخشی از یک طرح بزرگ

نی شده است. امروزه، با توجه به رویکرد جهانی به مسأله حفظ محیط زیست و بیپیش

یی نظیر شهر مصدر بسیار مهم و حیاتی هستند. این شهر با های پاک، تالشهاتولید انرژی

هدف ایجاد یک الگوشهر پایدار، نتیجه آزمودن یک ایده آرمانی در مقیاسی بزرگ است و در 

گذارد، از در اختیار میها یی را برای آموختن موفقیتهافرصت نهایت به همان اندازه که

توان درس گرفت. آینده این توسعه شهری تنها در ی آن نیز میهاها و ناکامیشکست 

 ی کالن نیست، بلکه به عنوان یک شهر بدون کربن و سازگار با محیطهاجهت کاهش هزینه

ا به همراه دارد. طرح جامع شهر مصدر که محیطی ر ی زیستهازیست، کاهش آلودگی

یی است که از هاتوسط شرکت فاستر و همکاران طراحی شده است برخاسته از آموزه

یافته است. آنها در معماری سنتی کشورهای عربی گرفته شده و به تدریج تحول و تکامل 

ها و ساختمانی گیرطراحی این شهر، با احترام بر فرهنگ و آداب و رسوم منطقه، در جهت

های مسکونی هرگز به کنند که ساکنان آپارتمانهای عمل میها به گونهگسترش خیابان

های مجاور مشرف نباشند و بدین ترتیب موضوع محرمیت و حفظ ی ساختمانهاپنجره

حریم خصوصی را که در سنت و فرهنگ منطقه بر آن تاکید شده است در کار خود مورد 

ها ی ساختمانگیرد. عالوه بر موضوع محرمیت و حفظ حریم، جهتدهنتوجه قرار می

ها گیری، ساختمانی مطلوبی را فراهم کنند. در پاسخ به این جهت هاطوری است که سایه

از هستند و حداکثر سایه و سایبان را برای بناهای مجاور و مسیرهای اندهدارای نمای سای

شده بر . آرایش صفحات خورشیدی فتوولتائیک تعبیه کنندعابر پیاده بین آنها فراهم می

کند. حفاظ پنجره ها و میزان پیشامدگی آنها نیز این موضوع را تقویت میسقف

های مسکونی، برداشتی معاصر از مشربیه سنتی است که در گذشته در طبقات ساختمان

سمت گذر عمومی ویژه در مواردی که نمای ساختمان به های مسکونی، بهفوقانی ساختمان

شد. به طور کلی بازی نور و سایه در نمای مجموعه برگرفته از الگوهای بود، نصب می

موجود در معماری سنتی اسالمی است. همچنین با برداشتی معاصر از بادگیرهای سنتی 

کند و ترکیب باد و آب و گیاه منطقه، جریان هوای خنک از میان فضاهای عمومی عبور می
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رساند. در موعه به حفظ هوای خنک و مطلوب در این فضاها یاری میدر محوطه مج

حقیقت فاستر با الهام از معماری و برنامه ریزی شهرهای سنتی کشورهای عربی، بی هیچ 

های عصر حاضر تلفیق آوریترین فن وکاست فنون ساختمانی قدیمی را با پیشرفتهکم

شود که در آن، سنت به طراحی شهری میکند و در نتیجه این ترکیب و تلفیق، موفق می

های موجود در پردیس همان قدر  مهم است که مدرنیزاسیون. بخشی از ساختمان

های بتنی مدرنی جای ها در سازهها هستند. این آزمایشگاهدانشگاهی مصدر آزمایشگاه

 -اند که پوشش خارجی آنها از نوعی پالستیک شفاف و سخت به نام اتیلنگرفته 

افلوراتیلن تشکیل شده و در باالی آن صفحات فتوولتائیک قرار گرفته است. در نقطه تتر

های مسکونی با پوششی شبیه به خاک رس قرمزرنگ که برگرفته از زبان مقابل، ساختمان

واسطه  ها به. فضاهای اقامتی و آزمایشگاهاندهمعماری بومی منطقه است پوشیده شد

اعی شامل سالن ورزشی، کافه، رستوران، مراکز علمی و ای از فضاهای اجتممجموعه 

های شهری را گسترش شوند تا حوزهها تقویت میسازی گردهمایی و همچنین محوطه

های تر ارائه کنند. در تقابل با محیطدهند و تعریفی جدید از شهر را در مقیاسی کوچک

هایی متراکم و نه ابه در بلوک خو های یک، دو و سه اتاقآموزشی و آزمایشگاهی، آپارتمان

اند و بدین ترتیب تعاملی اجتماعی و دائمی میان آنها برقرار چندان بلند جای گرفته 

دهند حاضر دانشجویان تحصیالت تکمیلی تشکیل میشود.ساکنان این پردیس را درحالمی

اک که در های تولید انرژی پآوریکه به زندگی، تحصیل و کار در آن اشتغال دارند. فن

سازد که مستقل از هر های این مجموعه تعبیه شده است، این ساکنان را قادر میساختمان

درصد 60 های موردنیاز خود را تولید و مازاد آن را که در حدودرسانی، انرژیشبکه برق 

انرژی مصرفی است به شبکه انرژی ابوظبی منتقل کنند. این پروژه عالوه بر خودکفایی در 

جویی در مصرف آن نیز پیشگام است، به انرژی، از لحاظ چرخه انرژی و صرفه  تولید

ای که حتی فاضالب تولیدشده در مجموعه طی فرآیندهای بسیار پیشرفته قابل گونه

های مجاور آن در بازیافت و بازگشت به چرخه مصرف است.دانشگاه مصدر و ساختمان

زه و مشخصات بنا، طبق استاندارد امارات متحده های مشابه از نظر اندامقایسه با ساختمان
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درصد کاهش مصرف انرژی را به همراه دارند که این انرژی تماماً از خورشید 51عربی، 

درصد انرژی موردنیاز این مجموعه دانشگاهی از طریق صفحات 30شود. حدود تامین می

درصد آب گرم مصرفی 75شود که در مجموع، ها تولید میخورشیدی تعبیه شده روی سقف

های تحقیقاتی دانشگاه مصدر در همکاری با دانشگاه را نیز تامین خواهد کرد. برنامه 

شود که بر آزمایش و پژوهش در زمینه ( در بوستون دنبال میMITتکنولوژی ماساچوست )

های توسعه پایدار متمرکز شده است. به طور کلی در معماری و آوریای و فن انرژی هسته

 های زیر را برشمرد:توان ویژگیمراتب فضایی مجموعه دانشگاهی مصدر، می لسلهس

و  کنند اندازی را ایجادترین سایه ها به گونه ای است که مطلوبساختمان گیریجهت 

 های سرمایشی را در کلونادها و مسیرهای ارتباطی تعدیل کنند. جریان

 های سرد در شببر پیاده و ساعتتدابیری که برای تهویه هوای مسیرهای عا  

 یابد.ها بهبود میواسطه وجود بادگیرها و حیاطبینی شده است، بهپیش

ه ایی کریزی شده است یعنی جمسیرهای گردش پیاده عمدتا در سطح خیابان برنامه   

تبط یک مسیر سایه دار  در سرتاسر محوطه مجموعه، این فضاهای اصلی را به هم مر

 کند. می

های نها قرار گرفته است، بوراارک خطی سبزی که در مجاورت بخشی از ساختمانپ  

ن ود جریاان ورهای باد، میزکند و در نقطه مقابل این تمهید، مدخلسرد شبانگاه را مهار می

 کند.هوای گرم را کنترل می

 ماعیفضاهای عمومی در محدوده طرح توسعه به عنوان مراکز پویا و سرزنده اجت  

برگ و واخها و گیاهان سبز و پرشواسطه سایبان که به طور طبیعی و بهاند هبینی شدشپی

را  طلوبیکند و هوای متعداد محدودی آبنما، اثرات شدید آب و هوای محلی را تعدیل می

 آورند.می فراهم

و  هانسبت نماهای باز بین سطوح سایه دار پایین و سطوح آزاد باال متغیر است و روزنه 

به گونه ای است که طبقات باال با ها بازشوهای موجود در نما با توجه به موقعیت جداره

ای درصد از سطوح شفاف و شیشه45درصد شیشه، نسبت به طبقات پایین که تا 25حدود 
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گذارد. نمای ساختمان آزمایشگاه از تری را به نمایش میبرخوردارند، جداره صلب

 ETFEشفاف، بسیار سبک و بادوامشده است که از جنس پلیمر نیمه هایی پوشیده بالشتک

شود و نور و هستند. این پلیمر نسبت به مصالح مشابه نظیر شیشه عایق بهتری محسوب می

مشربیه که به نوعی پنجره مشبک چوبی کند. خوبی کنترل میگرمای خورشیدی را به

خیابان نتی منطقه، عمدتاً در نماهای روبه شود، با برداشتی معاصر از معماری ساطالق می

های مسکونی به کار رفته است. تمامی فاضالب تولید شده در سایت مجموعه، به ساختمان

معماری منحصر به فرد های شود.در حقیقت این پروژه با ویژگیچرخه بازیافت وارد می

ه سعی دارد پیشتاز خود، نمایشی از تالش در جهت ایجاد یک مرکز بین المللی است ک

 www.howstuffworks.comهای پایدار و سازگار با محیط زیست باشد.آوریفن

عربیی امارات متحده، ابوظبی، مصدر: (19-2شکل )

اقامتگاه رودخانه ای یاراپا  در آمازون آمریکای جنوبی: -2-3-10-8

 موقعیت مکانی:

ی هایاراپا یکی از انشعابی رودخانهی شیهی استوایی پرو در حاهااین اقامتگاه در جنگل

ی خصوصی مبله، های آمازون قرار دارد. اقامتگاه یاراپا دارای امکاناتی چون اتاقرودخانه
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ی مسلط های بهداشتی عمومی و خصوصی، امکانات آشپزی و غذاخوری، راهنماهاسرویس

 ش است.ی مختلف و البته طبیعت بکر بسیار زیبا و آرامش بخهابه زبان

ی استوایی هااکوسیستم جنگلی این اقامتگاه همچنین به شکل مرکزی برای مطالعه

اه مایشگطراحی شده است. در این مجموعه با همکاری دانشگاه کورنل  در آمریکا یک آز

 طی درمیدانی فعال طراحی شده است و موقعیت بسیار مناسبی برای مطالعات زیست محی

 دهد.می راربه منظور آشنایی با تنوع زیست محیطی منطقه قها اختیار دانشجویان و استاد

از  جموعهمکاکوهتل موفق و بسیار پرطرفدار است. در این ی اقامتگاه رودخانه یاراپا

ه بتوان می شود. از جمله این منابعمی منابع محیطی و سازگار با محیط زیست استفاده

شاره وست ای مدیریت دفع زباله و تولید کمپهااز انرژی آفتاب، همچنین سیستم گیریبهره

 . عالوهه استکرد. برای ساخت این اقامتگاه از مصالح محلی و نیروی کار بومی استفاده شد

یان شود ارتباط این مجموعه با روستاهای محلی حفظ شود و به بوممی بر این تالش

ی هاستاها در بخشخدمات پزشکی و حمل و نقل ارائه شود. بسیاری از بومیان این رو

 کنند.می مختلف این مجموعه همکاری

 مدیریت انرژی:

ر دنها ی روشنایی نیز تهاشود. سیستممی مصرف انرژی در این اکوهتل پیوسته کنترل

ند و یی دارکارکنان مجموعه با این رویه به خوبی آشنای کنند و همهمی مواقع ضروری کار

 95دود حکنند. نیروگاه خورشیدی این مجموعه می مزمان کار خود را مطابق با آن تنظی

 وتا قها اخل ادکند، زیرا بیشتر وسایل برقی می درصد از نیاز انرژی الکتریکی آن را تامین

شود. می خدمات پشتیبانی این هتل کم مصرف هستند. آب آشامیدنی هتل با بطری تامین

ه هر در این مجموعها و حولهها فهشود. مالمی برای سایر مصارف از آب رودخانه استفاده

ث ی سمی که باعهابه هیچ وجه از شویندهها روز شسته نمی شوند. برای شستشوی آن

ند از ب شود استفاده نمی شود. خشک کردن آنها با استفادهمی آلودگی اکوسیستم منطقه

 گیرد تا انرژی کم تری مصرف انرژی شود.می رخت صورت
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 و دفع زباله:مدیریت پسا بها 

 ر ازی بهداشتی در یک مخزن زیرزمینی که باالتهاپساب و پسماند ناشی از سرویس

نشود. از این ها شود تا وارد آب رودخانهمی سطح آبهای زیرزمینی قرار دارد گر دآوری

نها موعه تود. برای آبیاری گیاهان محوطه این مجشمی پساب برای تولید کمپوست استفاده

ای ی حلبی برهایی قابل بازیافت مانند بطریها یا قوطهاشود و زبالهمی اران استفادهاز آب ب

ام یباً تمشوند. تقرمی بازیافت به ایکویتوس که نزدیکترین شهر به این اقامتگاه است منتقل

ی  هاشود. از جاذبهی اورگانیک تولید شده در این مجموعه به کمپوست تبدیل میهازباله

 ست کهارد این مجموعه برای گردشگران، سیستم گسترده بازیافت زباله آن منحصر به ف

 دهد.می بازدیدکنندگان را تحت تاثیر قرار

 ساخت و ساز پایدار: 

 ست وبرای ساخت این اقامتگاه توریستی از مصالح ساختمانی محلی استفاده شده ا

شود. می کار گرفتهی مدرن( به هاترین استفاده ممکن از روشی سنتی )یا کمهاروش

نیز از نوعی ها مصالح به کار رفته در ساخت این اقامتگاه چوب و مصالح گیاهی است و سقف

 .اندهپوشال ساخته شد

 :آشتی دادن مهمانان با طبیعت

 مچنینرا با محیط زیست منطقه و هها از زمان ورود بازدیدکنندگان، راهنماها آن

سازد می ین آسیب را به محیط زیست و طبیعت واردی زندگی که کم تری سادههاروش

با  شناییآشنا میکنند. در این مجموعه خدمات تفریحی مانند قایق سواری، کوهنوردی، آ

با )ر شب گیاهان داروئی و مراسم محلی، تماشای پرندگان و تماشای آسمان و ستارگان د

ه به که در این مجموعشود. غذایی می حداقل تاثیر منفی بر محیط زیست( نیز ارائه

 ر محلیی هستند که دهاشود شامل محصوالت کشاورزان محلی و ماهیمی گردشگران ارائه

 .اندهتوسط ماه یگیران بومی صید شد
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 حفاظت از محیط زیست:

یاراپا( با ی رودخانهی ی استوایی حاشیههاحفاظت شده )جنگلی نگهداری از این منطقه

 30طقه، این مجموعه است. این منی ی ملی پرو بر عهدههارکهمکاری و نظارت سازمان پا

پا را ی یارااطراف اقامتگاه رودخانه ای ی استوایی بکر و دست نخوردههاکیلومتر از جنگل

ی هاشود که بومیمی یی برگزارهادهد. در این مجموعه به طور منظم نشستمی پوشش

ی هاشگاهی پرو و دانهادانشگاه) نشگاهروستاهای اطراف، مسئوالن دولتی و استادهای دا

ت در یی که در زمین ههای زیست محیطی حاصل شده اسهاخارجی برای اطالع از پیشرفت

داری ، اطمینان از بهره برهای مهم این نشستهاکنند. یکی دیگر از هدفمی آن شرکت

نطقه مومی باد افراد بومی از کل مجموعه است. مدیریت و کارکنان این مجموعه نیز از افر

رد، ار میگیان قرهستند. این افراد از امکانات )خواب و خوراک( مشابه آنچه در اختیار مهمان

ند. مک میککخدمات بهداشتی نیز به افراد محلی ی استفاده میکنند. این مجموعه در ارائه

، در اندهردکهای سنتی برای شکار و امرار معاش استفاده از روشها بومیان این منطقه سال

 مچنینههای مشابه استفاده شود. در این مجموعه شود از روشاین مجموعه نیز تالش می

و  ندگانشود. بازدیدکنمی ی جانوری آسیب پذیر تالش بسیارهابرای نجات و احیاء گونه

ا همهین برناامشارکت فعال داشته باشند. هدف از ها توانند در این برنامهمی نیزها مهمان

 ی مختلف به اشخاص است.هاآموزش حفاظت از محیط زیست به شیوه

 

 
 جنوبي آمريکاي آمازون در  ياراپا ايرودخانه اقامتگاه (: 20-2شکل )
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اکوهتل پاتاگونیا شیلی، آمریکای جنوبی: -2-3-10-9

ی یک کمپ هااین اکوهتل مجموعه ای از چادرهای گنبدی شکل است که هم از ویژگی

ار ک پهم از تسهیالت یک هتل مدرن برخوردار است. در این مجموعه که در  تفریحی و

ته ن ساخی گنبدی شکل بزرگی برای اقامت گردشگراهاملی تور دل پاین قرار دارد، چادر

 و ی معمولی کمپینگ ارتفاع شان زیاد استهابر خالف چادرها شده است. این چادر

ه اشته شدی واقعی برای استراحت در آنها گذهاو تختایستاد ها توان به راحتی در آنمی

رفته ر نظر گدچادر دیگری قرار دارد که برای صرف غذا ها کاز این چادری است. در کنار هر

 شود.می ی محلی در آن سروهاشده است و انواع غذا

ه ه شداین مجموعه برای اقامت در دل طبیعت و ارتباط مستقیم با محیط زیست ساخت

ایج رت و به همین دلیل امکانات و تسهیالت در آن پیش بینی شده است و مشکالت اس

طبیعت  انندم (به زبان انگلیسی) ی مختلفیهای دیگر را ندارد. در این مجموعه، تورهاکمپ

 شود.می گردی، حیاط وحش، آشنایی با گیاهان منطقه و عکاسی سفری نیز ارائه

طقه فظ روح چادرنشینی ساکنان قدیمی این منمهم ترین هدف طراحی این مجموعه ح

نطقه مواحل سی سال برای یافتن سرپناه و غذا در امتداد هااست. این افراد در بیشتر فصل

ق با مطاب ، تالش برای زندگیهای نحوه زندگی آنهادر حرکت بودند. از اصلی ترین ویژگی

ن ن منطقه برای ساختی محیط زیست است. کو چ نشینان ایهاشرایط طبیعی و ویژگی

 ی شانی موقتی خود از چوب، چرم و انواع مواد اورگانیک موجود در محل زندگهاکلبه

ها درحی چاکردند. در این مجموعه تالش شده که از این ویژگی برجسته در طرامی استفاده

 ب کند.را کس ISO 14001ی استفاده شود. این مجموعه اکوهتل، توانسته است گواهی نامه

 مدیریت انرژی:

از منابع انرژی تجدید  گیریدر طراحی این مجموعه سازگار با محیط زیست، به بهره

پذیر توجه بسیار شده است. انرژی مصرفی این مجموعه به طور کامل از منابع تجدیدپذیر 

شود. برخی از این منابع شامل آب، آفتاب و باد هستند. از انرژی آفتاب به شکل می تأمین

ساعت است، در این مجموعه  17ها ه ب هخصوص در فصل تابستان که طول روزگسترد
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ی هاشود. صفحات خورشیدی برای تامین انرژی الکتریکی الزم برای هواکشمی استفاده

شود. برای گرم کردن می ی بهداشتی و همچنین روشنایی چادرها استفادههاسرویس

شود. عالوه بر این، یک الیه می یش استفادهی طبیعی گرماهامجموعه تا حد امکان از روش

عایق برای به حداقل رساندن تبادل حرارتی با فضای بیرون، روی دیواره چادرها کشیده 

شود. می شده است. در حال حاضر از انرژی باد در مجموعه به صورت آزمایشی استفاده

بسیار اند هبه کار رفت نتایج بدست آمده از دو ژنراتوری که در این مدت برای تولید انرژی

متفاوت بوده است. از آنجا که در این منطقه گاهی شدت وزش باد بسیار زیاد است و در 

حتی نسیمی هم نمی وزد، نمی توان به این منبع به عنوان یک منبع پایدار ها برخی روز

تامین شده توجه کرد، با این حال تاکنون با استفاده از این منبع بخشی از روشنایی چادرها 

ی بزرگ پانورامیک های گنبدی شکل این مجموعه دارای پنجرههااست. عالوه بر این، چادر

چادرها نیز ی کنند. دیوارهمی هستند که نور الزم را برای روشنایی به داخل چادرها هدایت

 دهد.می از برزنت سفید رنگ ساخته شده است که نور فراوانی را از خود عبور

 باله:مدیریت دفع ز

ه قه، ببرای مدیریت هر چه بهتر پسماندها و جلوگیری از آلوده سازی محیط زیست منط

 شود:نکات زیر توجه می

 داریکنند به محیط طبیعی خودمی تا حد امکان از بردن کاالهایی که تولید زباله •

 شود.می

د تا شومی کاالهای مصرفی تا حد امکان به صورت عمده )در حجم باال( خریداری •

 های پالستیکی، حلبی و کاغذی کم تری دور ریخته شود.بندیبسته

ی هالهپالستیک، شیشه، زبا -ی متداولهاپسماندها در حد امکان بر اساس دسته بندی •

 شوند.می تفکیک -اورگانیک، کاغذ و باتری

 لمنتق تمام پسماندهای تولیدشده به خارج از منطقه )برای بازیافت و سایر مصارف( •

ل ن دلیی اورگانیک کم تری تولید شود، به همیهاشود پسماندمی شوند. همچنین تالشمی

 شود.می ی محلی دادههابرای مصرف به دامداریها این قبیل زباله
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واد ین می تفکیک شده در پاتاگونیا ممکن نیست و به همین دلیل اهابازیافت پسماند

فت بازیا شوند. تصفیه ومی ت به سانتیاگو منتقلشود و برای بازیافمیبندی فشرده بسته

وش رشود. در این می ی بهداشتی در پاتاگونیا به روش بسیار جالبی انجامهاپساب سرویس

 کنند. درمی دو مخزن کمپوست وجود دارد که پساب چهار سرویس بهداشتی را جمع آوری

اند خشک در مخزن شود. پسماول، پساب به دو قسمت تر و خشک تفکیک میی مرحله

ه بشود. پساب )تر( ماند و با موادی چون کاغذ و خرده چوب مخلوط میمی کمپوست باقی

ی هاصافی شود و پس از عبور ازمی مخزن دیگری که در زیر مخزن اولیه قرار دارد منتقل

ر دشوند. این سیستم تنها سیستمی است که تاکنون می مخصوص به درون خا ک ریخته

 ملکرداستفاده شده است، به همین دلیل مدیریت این سیستم و نظارت بر ع پاتاگونیا

اشتن گاه دی سرد سال برای فعال نهامناسب آن به دقت و توجه بسیار نیاز دارد. در فصل

 شوند.می گرم نگه داشتهها ی موجود در پساب الزم است مخزنهامیکرو اورگانیزم

 فعالیتهای آموزشی سبز:

مثبت  ی آن تغییراتهاشود و برنامهمی فرهنگ سبز آموزش و ترویج داده در پاتاگونیا

داری از ی زیست محیطی با الگوبرهابسیاری از آموزش 1996فراوانی کرده است. در سال 

کز گرفت. سه سال پی در پی نیز متخصصان محیط زیست از مراصورت میها سایر کشور

وره در این را اداره کنند. دها د تا این برنامهشدنمی معتبر دنیا به این مجموعه دعوت

حتی  ولت وآموزشی عالوه بر کارکنان مجموعه، کارکنان سایر مراکز تفریحی، کارمندان د

های آموزشی کردند. در حال حاضر در آغاز هر فصل دورهمی مردم عادی نیز شرکت

هایی شود. موضوعگزار میی ارشد مجموعه برهابرای کمک راهنماها، توسط راهنمای مشابه

زمین  شود شامل حیاط وحش، جغرافیا، گیاه شناسی،می آموزش دادهها که در این دوره

در ارتباط با ها یی هم برای مهمانهاهای اولیه است. عالوه بر این آموزششناسی و کمک

یش تند پیسهایی که در پارک ملی مجاز به انجام آنها نعملکرد مجموعه و فعالیتی نحوه

 بینی شده است.
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 آشتی دادن مهمانان با محیط زیست: 

ا بآن  در این منطقه به دلیل دورافتادگی، کمبود محصوالت کشاورزی و فاصله زیاد

در نتیجه  ی اطراف امکان تامین نیازهای مختلف از منابع غیر بومی کم تر است.هادهکده

حلی ن و تا حد امکان از منابع می گوناگوهادر این مجموعه تالش شده است به روش

ت، خشک، غالی یی چون تخم مرغ، گوشت، پنیر، میوههااستفاده شود. برای مثال فرآورده

مه شود همی ی بازدیدکنندگان استفادههامربا، نان و پوست حیوانات که برای رفع نیاز

ه استفاد ، بایامحلی هستند. ارائه خدمات تفریحی نیز مانند اسب سواری در اکوهتل پاتاگون

ین شود. برای تزیمی از امکانات مزارع کوچک تر محلی که شهرت چندانی ندارند انجام

ندان از صنایع دستی منطقه استفاده شده است و گاهی هم از خود هنرمها داخل چادر

 شود.می کمک گرفتهها منطقه در تزئین این اقامتگاه

هیچ  جموعهمی زیست سازگار داشته باشند. در این باید رفتارها در این اکوهتل، مهمان

کنترل  وحدود ی مرکزی که البته استفاده از آ نها مهاپریز برقی وجود ندارد مگر در چادر

 شده است.

ها انانس یی که در این مجموعه برای کاهش آثار سوء ناشی از اقامتهااز دیگر اقدام

 راد بهیی است که برای ایجاد امکان تردد افهابر روی سکوها انجام شده، ساخت چادر

ها ن سکوتوانند به آسانی زیر ایمی یکدیگر متصل هستند. به این ترتیب حیوانات وحشی

گونه  وارد نخواهد شد. در اطراف کمپ هیچها حرکت کنند و آسیبی به محیط زندگی آن

از  وی در حرکت هستند در اطراف کمپ به آزادها حصاری کشیده نشده، بنابراین اسب

یی ی خورشیدی که برای تامین روشناهامنطقه تغذیه م یکنند. المپی ی تازههاعلف

تیب ه این تردارای نور بسیار مالیمی هستند و باند هطراحی شدها و همچنین راهروها چادر

 برای جانوران منطقه مزاحمتی ایجاد نمی کنند.
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یا شیلی، آمریکای جنوبیاکوهتل پاتاگون : (21-2شکل )

ژئوپارک بین المللی النگ کاوی: -2-3-10-10

 تاریخچه و موقعیت محلی:

به منظور حفظ میراث طبیعی و زمین شناختی کره زمین  1991واژه ژئوپار ک از سال 

برای نسل حاضر و آینده، ثبت شد. در پی این حرکت جهانی، مالزی مطالعه، تحقیق و 

ی طبیعی های گیاهی، جانوری و میراثهازمین شناسی، تنوع گونه امکان سنجی در زمینه

برای گسترش این مطالعات، سازمان  1966در جزیره النگ کاوی را آغاز کرد. در سال 

محیط زیست و توسعه پایدار النگ کاوی به کمک دانشگاه کبانگسان مالزی، تاسیس شد. 

مختلف جزیره از جمله جنگل،  یهاپس از انجام مطالعات گسترده و بررسی پتانسیل

ی های شنی و صخره ای، میراثها، ساحلها، سنگها، صخرهها، رشته کوههاگیاهان، آب

ساخته و ب هعنوان اولین  2007..، ژئوپار کالنگ کاوی در سال .فرهنگی و تاریخی و

 ژئوپارک آسیای جنوبی در یونسکو ثبت شد. در حال حاضر، سازمان محیط زیست و توسعه

ی آموزشی برای ارتقا صنعت هاپایدار مالزی، عالوه بر پژوهش و مطالعات النگ کاوی، برنامه

دهد. ژئوپارک بین المللی النگ کاوی در مالزی، بیشک یکی از می گردشگری را نیز ارائه
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توریستی آسیای جنوب شرقی است. این ژئوپارک، عالوه بر حفظ های دیدنی ترین جاذبه

بو م شناختی، باستان شناسی و فرهنگی منطقه، در های آثار تاریخی، جاذبهمنابع طبیعی، 

 توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق اطراف خود نیز نقش به سزایی دارد.

جزیره و به شکل یک روستا در میان  99ژئوپارک النگ کاوی، مجموعه ای از 

ن منطقه سال پیش( است. ایمیلیون  340) زیبای متعلق به دوران پالئوزوئ کیهای صخره

جاذبه  ودارد که زیبایی ای عالوه بر داشتن طبیعتی زیبا و بی نظیر، امکانات بسیار ویژه

رین این پارک از مهم تهای و اقامتگاهها گردشگری آن را چند برابر کرده است. تفرجگاه

ل به دلی ک را، این پاررود، به طوری که بسیاری از بازدیدکنندگانمی امتیازات آن به شمار

 کنند.می داشتن این امتیازات، انتخاب

 :هاامکانات و ویژگی

ی صنایع و هابرخی از امکانات این پارک، شامل هتل، رستوران، کافی شاپ، فروشگاه

ی مواد غذایی و پوشاک، تله کابین، فیل سواری، استخر، گالری هاهنرهای دستی، فروشگاه

، زمین بازی، سالن های زیبای روی رودخانههاو آهوهای اهلی، پلها هنر، مزرعه خرگوش

این منطقه به شکل های و اقامتگاهها کنفرانس، مرکز آموزشی و سالن ورزش است. رستوران

. گردشگران اندهسفالی، در دل جنگل ساخته شدهای با الوارهای چوبی و سقفهایی کلبه

عالوه بر استفاده از امکانات دیگر پارک، زندگی در این پارک، در مدت اقامت شان 

این منطقه به های کنند. اقامتگاهمی زیبا را تجربههای استوایی و نهال ستانهای جنگل

که هیچ تغییری در محیط زیست منطقه ایجاد نشود، در واقع اند هطراحی شدای گونه

شکل و اندازه درختان منطقه است. این پار ک متاثر از محیط زیست و ها معماری ساختمان

دارای چندین رستوران و کافی شاپ بزرگ و کوچک با ترکیب سنتی، کالسیک و مدرن 

ی این پارک با توجه به اقلیم و طبیعت منطقه طراحی هاو کافی شاپها است. رستوران

زی سقف و دیوار، تابلو و از رنگ، نورپردا گیری. نما و دکوراسیون داخلی آنها با بهرهاندهشد

ی زیبا، انواع گیاهان منطقه، چوب و موسیقی محلی، فضایی دیدنی و مملو از هامجسمه

، با اندهآرامش را برای بازدیدکنندگان فراهم کرده است. طراحان این فضاها سعی کرد
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و قدمت تاریخی، فرهنگی منطقه و کشور را به نمایش ها معماری و فضاسازی، ویژگی

نیز طوری انتخاب شده که بازدیدکنندگان در دل طبیعت ها ذارند. فضای بیرونی رستورانگ

شود که منظره کوه، می طوری انتخابها از خوردن غذا لذت ببرند. غالبا سایت ساختمان

، صدای های زیبای روی رودخانههای سرشار از نیلوفرهای آبی، پلهاجنگل، رودخانه

ها، کیفیت مواد ی مهم رستورانها. کامال مشهود باشد. از دیگر ویژگی..دلنشین پرندگان و

ها غذایی و نوع پخت غذا است. اغلب غذاهای محلی و بین المللی و همچنین انواع نوشیدنی

از مواد طبیعی و محلی منطقه است. نوع پخت بیشتر غذاها نیز به روش سنتی و کامال سالم 

 و بهداشتی است.

 ت و تفری حهای جانبی:فضاها و خدما

 الوهخورند؛ آنها عمی ی پار ک به چشمهای صنایع دستی در بیشتر قسمتهافروشگاه

و  تماعیهای ملی، فرهنگی و تاریخی، نقش مهمی در زندگی اقتصادی، اجبر انتقال ارزش

خ و گویای هنر، تاریها فرهنگی مردم منطقه دارند. ساختمان و دکوراسیون این فروشگاه

 محل مناسبی برای خرید سوغاتیها داب رسوم منطقه است. در ضمن این فروشگاهآ

ت یی اسی مواد غذایی و پوشاک آن چنان تماشاهاهستند. ظاهر داخلی و خارجی فروشگاه

 آیند اما دستمیها که نیمی از گردشگران صرفا با هدف بازدید، نه خرید، به این فروشگاه

شود، محصوالت می عرضهها تر محصوالتی که در این فروشگاهخالی بر نمی گردند. بیش

ر تله . مسیی توریستی این پارک استهاداخلی هستند. تله کابین النگ کاوی یکی از جاذبه

دت م، به کابین از میان جنگل و به سمت قله کوه ماچینگ کانگ است. در این سفر هوایی

شود. یکی از می مرزهای شمالی دیدهیی از هادقیقه، منظره همه جزیره و قسمت 60

و میان رودخانه ها ی ژئوپارک النگ کاوی، فیل سواری پای تپههاپرطرفدارترین سرگرمی

مخصوصا  است که این کار،ها است. بعد از فیل سواری، مراسم شستن و غذا دادن به فیل

 ، از خود فیل سواری نیز جذاب تر است.هابرای بچه

ی پارک است. ورودی این هاهوهای اهلی یکی از رویایی ترین قسمتمزرعه خرگوش و آ

قسمت رایگان است و بازدیدکنندگان هیچ پولی به جز برای خرید غذا برای حیوانات، در 
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صورت تمایل، پرداخت نمی کنند. چند فرد محلی و آموزش دیده، چگونگی غذا دادن و 

ی هانزدی ک سوئیتها زمین بازی بچهدهند. رفتار با حیوانات را به کودکان آموزش می

تواند یک روز می کنار استخر ساخته شده است. این زمین بازی به قدری مجهز است که

ی هارا سرگرم کند. مرکز آموزشی ژئوپار کالنگ کاوی برای تمام سنین برنامهها کامل بچه

ه جویی در مصرف انرژی، بیشتر درباره حفظ محیط زیست، صرفها آموزشی دارد. این برنامه

ی گیاهی، جانوری و آشنایی با آداب و رسوم مردم منطقه است. تور آشنایی با هاگونه

 ی پارک است.هاهای گیاهی و جانوری منطقه و طبیعت گردی از جذاب ترین برنامهگونه

 آشتی دادن مهمانان با محیط زیست:

ز ه جای مواد شیمیایی ای مختلف بهادر این مجموعه برای تمیز کردن کف قسمت

و ها ی هتل کم مصرف هستند. حولههاشود. تمام المپمی ترکیب سرکه و آب استفاده

ی هتل از هاشود. در بیشتر قسمتمی کروز در میان تعویضی معموالها ی اتاقهاملحفه

از  هاشیی هوشمند برای کنترل روشنایی و تهویه استفاده شده است. تمام سردوهاسیستم

ز اشوند. می ی بازیافت به وفور در گوشه و کنار هتل دیدههانوع کم مصرف هستند. سطل

ر کبار مصرف استفاده نمی شود. مواد غذایی طبیعی و محلی هستند. اکثی یهاظرف

سب ی برچکارکنان هتل از افراد محلی و آشنا به منطقه هستند. لوازم رفاهی هتل دارا

ژی ی مخصوص امکان پذیر است و از انرهاار فقط در قسمتانرژی هستند. کشیدن سیگ

سال که  ماه از 6شود. ژئوپارک النگ کاوی حدود آفتاب برای گرم کردن آب استفاده می

ر این کند. طبق آمامی آب و هوا مناسب است، بازدیدکنندگان بسیاری از سرتاسر دنیا جذب

 455/461/2حدود  2009در سال  و 1/ 30 3/  157حدود  2008منطقه توریستی در سال 

ازه به اند گردشگر داشته است. امکانات ب ینظیر و مالحظات زیست محیطی این پارک

 طبیعت زیبای آن در جذب توریست موثر بوده است.
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ژئوپارک بین المللی النگ کاوی: (22-2شکل )

هتل اسکی نورث اسلوپ:  -2-3-10-11

 :تامین و مدیریت انرژی

از  گیریاتاقه نورث اسلوپ )واقع در آمریکای شمالی( به منظور بهره 95هتل اسکی 

ربین شت توانرژی آفتاب و باد طراحی شده است. برای استفاده از این دو منبع انرژی، ه

ذیر ی انعطاف پهابادی بر بام هتل نصب شده و بخش پایینی نمای جنوبی ساختمان با ورق

 فتوولتائ کیپوشانده شده است.

 کنند. فضایمی ی خورشیدی تامینهای بادی و سلولهابرق این هتل را توربینبیشتر 

ی هاجرهت. پنداخلی هتل نیز در حد امکان با استفاده از مصالح تجدید پذیر ساخته شده اس

ن کف م کردعایق و بزرگ هتل رو به جنوب قرار دارند، در نتیجه از نور خورشید برای گر

ز برای رد نیکشی زمین گرمایی که در زیر کف قرار دایستم لولهشود. از سمی البی استفاده

وی رشود. یک پیشامدگی بزرگ از سمت جنوب در فصل تابستان می این منظور استفاده

نور  تامین در تامین تهویه هوا وها اندازد. این پنجرهمی ی بزرگ ساختمان سایههاپنجره

ند که گ داری هتل دو پنجره بزرهاتمام اتاق طبیعی هتل نقش مهمی دارند. افزون بر این،

، هامام فصلت، در شود را به طور خودکارمی میزان نور، گرما و هوای تازه ای که به اتاق وارد

کنند.می کنترل
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 مدیریت دفع پسماندها:

ازیافت بریت ی تولید شده در این هتل قابل بازیافت است. مدیهابیش از نیمی از پسماند

 ه دری استفاده شدهای این هتل است. شیشههای اقتصادی برای کاهش هزینهپسماند روش

 ی آن از نوع کم مصرف است.هاهتل بازیافتی است و همه المپ

 ویژگیهای منحصر به فرد:

محلی  ودرصد( از مواد غذایی طبیعی  100در رستوران هتل تا حد زیادی )البته نه 

گ و فرهن هتل همگی از افراد محلی و آشنا به شود. آشپزها و دیگر کارکنانمی استفاده

تل هی محلی همیشه در رستوران هاو نوشیدنیها ی منطقه هستند. غذاها، میوههاسنت

وافق تهای هتل صد درصد طبیعی هستند و با ی اتاقهاموجود است. تشک، حوله و ملحفه

گیری جلو تن آب پاکیزهشوند تا از هدر رفمی مسافران و معموال چند روز در میان تعویض

 از مواد شیمیاییها دارای برچسب انرژی هستند. در نظافت اتا قها شود. وسایل داخل اتا ق

 االییباستفاده نم یشود. در محوطه و منظر هتل گیاهانی کاشته شده است که مقاومت 

نظر  از هادارند و به آبیاری و نگهداری کمی نیاز دارند. هتل اسکی نورث اسلوپ نه تن

 ت.رد اسی سازگار با محیط زیست، بلکه از نظر معماری نیز بسیار منحصر به فهاویژگی

 

 
 هتل اسکی نورث اسلوپ(: 23-2شکل )
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 ازمتر به سمت محوطه خارجی هتل، آغ 120از پشت بام هتل یک پیست به ارتفاع 

ان نیز ابستتیست در توانند از روی آن با اسکی پایین بیایند. این پمی شود که مهمانانمی

پیست  دارد.نقابل استفاده است زیرا سطح آن با الیه خاصی پوشیده شده که نیازی به برف 

مت سه به هتل به گونه ای طراحی شده که در تابستان آب باران و در زمستان برف آب شد

ر ، ده شدنشوند. این آب پس از تصفیمی مخزن بزرگی که در پایین شیب قرار دارد، هدایت

 ب گرمشود. از دیگر امکانات ویژه این هتل استخر آمی ی مختلف هتل استفادههاقسمت

ی دارا طبیعی و سالن بدن سازی آن است. استخر آب گرم طبیعی این هتل بسیار زیبا و

ه از که با استفاداند هخاصیت درمانی است. وسایل سالن ورزش نیز ب هگونه ای طراحی شد

اده از استف ز برق هتل را تامین کرد؛ در واقع مسافران با ورزش وتوان مقداری امی آنها

 کنند.وسایل ورزشی در تامین برق هتل کمک می

 

 هتل زیر آب هیدروپولیس: -2-3-10-12

هتل زیر آب هیدروپولیس دوبی از نظر امکانات، معماری، زیبایی، وسعت، ابتکار و 

ی زیر آب جهان است. معماری این هاسازگار بودن با محیط زیست، از بی نظیرترین هتل

ی خلیج فارس، هامتری آب 20هتل بسیار منحصر به فرد و مدرن است. این هتل در عمق 

 260در ساحل جمیره، واقع شده است. مساحت زمین هتل، که شبیه یک زیردریایی است، 

ورت هکتار است. هتل هیدروپولیس طوری طراحی شده که مسافران و بازدیدکنندگان به ص

بسیار طبیعی تجربه زندگی زیر آب در کنار جانوران دریایی را احساس کنند. این هتل 

کمعماری و ویژگی خاصی دارند. ورودی بسیار زیبا روی ی ی مختلفی دارد که هرهاقسمت

ی ساحل که در آنجا مسافران و بازدیدکنندگان خود را برای سفر دریایی آماده م یکنند،

متر با دیوارهای شفاف برای دیدن دنیای زیر آب، قطارهایی بی صدا و  518کتونل به طول 

سوییت به شکل حباب  220خودکار به شکل عروس دریایی، برای انتقال مسافران به هتل، 

المللی با دیوارهای شیشه ای شفاف و با دیوارهای شیشه ای شفاف، چندین رستوران بین

یدکنندگان تصور کنند در میان امواج آبی دریا نورپردازی ویژه، طوری که مسافران و بازد
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ی فشار قوی پر و هاو دو استخر شنا که مستقیما با آب خلیج فارس و با پمپاند هنشست

آموزش و تحقیق ی گوناگونی از جمله: هاو بخشها شود. در این هتل فعالیتمی تعویض

شناسی و تاریخ معماری  برای آشنایی با گیاهان و جانوران دریایی، مطالعات اقیانوس

ی جراحی سرپایی، داروخانه، بانک، موزه، نمازخانه، سینما، هازیرآب، کلینیک عمل

ی کنفرانس، فروشگاه مواد غذایی و پوشاک و کافینت، پیش بینی شده است. در این هاسالن

 تاها ی یک اکوهتل و زندگی سبز، از امکانات داخل سوئیتهاهتل سعی شده تمام ویژگی

مواد غذایی تازه و طبیعی، رعایت شود. عالوه بر این، این هتل مجهز به جدیدترین 

ی امنیتی، تهویه، روشنایی، برق، هشدار، اطفای حریق و تصفیه پساب و پسماندها هاسیستم

 رسد.می این هتل به گونه ای است که مصرف انرژی به حداقل BMSاست. سیستم 

 

 
 روپولیسهتل زیر آب هید : (24-2شکل )

 

 اکوهتل ترا جکسون هول: -2-3-10-13

ازی شد، هتل ترا جکسون هول بود. اندهیی که در غرب آمریکا راهایکی از اولین اکوهتل

هتل استفاده م ی یی برای ادارههااین هتل در کنار امکانات و خدمات استثنائی، از روش
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هتل نیز با ت یکه بر همین  یکند که همگی مطابق بر اصول پایداری هستند. ساختمان این

توان به دریافت گواهی می های سبز این هتلاصول طراحی شده است. از جمله ویژگی

آمریکا قرار داده ی ی برتر ایاالت متحدههااشاره کرد، که آن را در گروه هتل 18لید ی نامه

گواهی ی خود از اصول این هاکند در همه فعالیتمی است. اک وهتل ترا جکسون تالش

نامه پیروی کند و حتی در بسیاری موارد از این اصول نیز فراتر رفته است. این هتل عالوه 

دهد که در نوع می کند، خدماتی ارائهمی بر این که پیوسته برای حفظ محیط زیست تالش

 خود برای جلب رضایت مسافران بی نظیر است.

 :تی لید که هتل ترا جکسون هول رعایت کرده اسهاتوصیه

است ها سقف جدید برای پوششای . استفاده از اکوتوفال  برای پوشش بام. اکوتوفال ماده1

. ده استدرصد از مواد بازیافتی، وینیل تقویت شده و الیاف سلولوزی ساخته ش 100که 

 است.ها کند و جایگزینی برای آنمی اکوتوفال شبیه توفا لهای چوبی عمل

د در موجو یی که ترکیبات آلی فرارهاف پوش، درزگیر، رنگ و چسب. استفاده از موکت، ک2

 شافزای کم است. استفاده از این مواد کیفیت هوا را به میزان قابل مالحظه ایها آن

 دهد.می

بیعی طدرصد از فضاهای داخلی این اکوهتل نورگیر هستند و به مناظر  90. بیش از 3

 اطراف دید دارند.

طوری ها ی گرمایش و سرمایش مدرن و کم مصرف. این سیستمهاتم. استفاده از سیس4

( تنظیم هاو سوئیتها را به صورت جداگانه )هر یک از اتاقها که دمای فضااند هطراحی شد

کنند و به می تنها در صورت نیاز و به صورت خودکار، کارها کنند. این سیستممی و تهویه

 شود.می جلوگیری این ترتیب از اتالف انرژی

مان ساخت ی رایانه ایِ کنترلهای گرمایشی و سرمایشی از سیستمها. برای کنترل سیستم5

یی هاتاقای گرمایشی و سرمایشی در هاشود، بنابراین امکان قطع کردن سیستممی استفاده

 که خالی هستند فراهم است.
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 ستم درلوله کشی این سیی شبکه .. استفاده از سیستم گرمایش تابشی در کف پارکینگ6

ه بکند. زیر ساختمان هتل گسترانده شده است و از هدررفت مستقیم حرارت جلوگیری م ی

 رسد.می این ترتیب مصرف انرژی به حداقل

ی و تخلیهها . افزایش کیفیت هوای داخل ساختمان با هدایت هوای بیرون به داخل اتاق7

 مان.به خارج از ساختها هوای درون اتاق

رمایی مورد گدرصد از انرژی  81. استفاده از فناوری بازیافت انرژی. در این روش حدود 8

 شود.می ی داخلی استحصالهانیاز از هوای مانده موجود در فضا

رفت  ی ک مگسیل )با قابلیت انتشار کم( که هدرهای مناسب با شیشهها. نصب پنجره9

تاب صیت بازکالیه ناز ککه دارای خای باها شیشه رسانند. این نوعمی انرژی را به حداقل

ضاهای به ف ی مادون قرمزهاشوند. این الیه مانع از ورود پرتومی بسیار باالست پوشانده

تان تابس شود. به این ترتیب گرما در فصل زمستان در داخل ساختمان و در فصلمی داخلی

 یابد.می رمایش یا گرمایش کاهشماند و نیاز به انژری برای سمی در خارج ساختمان

ی هاکنند. سرویسمی یی که به صرفه جویی در مصرف آب کمکهااستفاده از سیستم .10

، مصرف ی دارای دو جریان)کم فشار و پرفشار(، شیرآالت کمهابهداشتی مجهز به سیفون

ی(، مومی بهداشتی عهاکنند )در سرویسمی شیرآالتی که با استفاده از انرژی آفتاب کار

 34دود حالنه ی بومی که به آبیاری نیازی ندارند. به این ترتیب ساهابهره گرفتن از منظر

 شود.می درصد در مصرف آب صرفه جویی

در محل ساختمان، ابتدا در یک مخزن ها طبیعی. روان آبها کاهش روان آب .11

 یط بازگرداندهشوند. سپس به صورت قطره ای به محمی زیرزمینی گردآوری و صاف

ر نشت ی اطراف بر اثهاو زمینها ، نهرهاشوند. با این کار احتمال آلوده شدن رودخانهمی

 یابد.می کاهشها این روان آب

درصد از آن( از خاکستر بادی، یکی از  25بتون به جای سیمان )حدود ی برای تهیه .12

شود. این کار باعث کاهش حجم می دهمحصوالت فرعی به جا مانده از سوزاندن زغال، استفا
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شود. همچنین میزان استخراج از می ی دفن زبالههادر گودالها ی جامد و دفع آنهازباله

 خود در حفظ محیط زیست  موثر است.ی یابد که ب هنوبهمی منابع طبیعی کاهش

 فظی نوری، جلوگیری از برهم زدن زندگی طبیعی جانوران و حهاکاهش آلودگی .13

 آرایش طبیعی محیط برای تامین شرایط الزم برای زندگی پرندگان مهاجر.

 .CFCی خنک کننده بدون هااستفاده از سیستم .14

 اد و آباب، بتمام انرژی الکتریکی مصرفی در این هتل از منابع تجدیدپذیر مانند آفت .15

 شود و نیازی به استفاده از برق شبکه نیست.تامین می

 ست.ه شده ااین هتل از طریق بازیافت تهیی از فوالد به کار رفته در سازه درصد 80 .16

قطعات و ی ی ناشی از انتشار ذرات معلق. برای این منظور کلیههاکاهش آلودگی .17

 هیهتی سرپوشیده هامصالح )مانند دیوارهای پیش ساخته( خارج از سایت و در کارگاه

 شوند.می

ی خشک و هاجداگانه برای انواع زباله )شیشه، کاغذ، و زباله یی زبالههاطراحی سطل .18

 .هااز اتاق تر( در هر یک

یز اردی نی تولید شده هنگام ساخت هتل بازیافت شده و در موهادرصد از پسماند 50 .19

 شود.می ی دیگر استفادههااز این مواد مجدداً در قسمت

ب گرم رفاهی آ-ان کیدر مرکز درمانیدرصد اورگ 100استفاده از مواد و محصوالت  .20

 هتل.

د ز فوالای ساخته شده های صد در صد طبیعی. این تش کها از فنرهااستفاده از تشک .21

 یهوش تهرشوند. هر تشکی که به این می بازیافتی، التکس طبیعی و کتان اورگان کیتهیه

شود. یم یست جلوگیریکیلوگرم مواد پتروشیمیائی به محیط ز 30شود از انتشار حدود می

 ه دلیلبشود. این ماده می همچنین از نوعی ماده ضد آتش سوزی استفادهها در این تشک

دف هآن که دارای مبنای طبیعی است )آب نمک( بر خالف مواد شیمیائی دیگر که با 

 .شوند ضرری برای سالمتی کاربران نداردمی مشابه در سایر انواع تشک استفاده
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ی مختلف هتل و همچنین استفاده از های آب خوری در قسمتهادستگاهطراحی  .22

ان یب میزرا مجدداً پر کرد. به این ترتها توان آنمی ظروف آلومینیومی )پارچ آب( که

 یابد.می کی آب کاهشیی پالستهادورریز بطری

را ها ان آنتومی ی مایع، شامپو و نر مکننده کههای مخصوص صابونهااستفاده از ظرف .23

ندها ی دفن پسماهای پالست کیی در گودالهادوباره پر کرد. با این کار از انباشت بطری

 شود.می جلوگیری

ی . در این هتلهاطراحی سیستم بازیافت مواد غذایی و تولید کود کمپوست از آن .24

 شت.ل داباکطرح آزمایشی در کافی شاپ و رستوران اجرا شد که نتایج بسیار خوبی به دن

 فاده ازی بهداشتی. استهالوازم سرویسی بازیافت شده در تهیهی استفاده از شیشه .25

 و برخی لوازم حمام وها ، چوب رختهااتاقی ی زبالههاچوب بامبو در ساخت سطل

 ی بهداشتی.هاسرویس

 

 
 اکوهتل تراجکسون هول: (25-2شکل )
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هاداده تجزیه و تحلیل )واکاوی( :سومفصل 
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:مقدمه -3-1

حرک و م، تدر عصر کنونی زندگی ماشینی و شهرهای الکترونیکی همراه با پدیده ربوتیز

ر را د رنگ و بوی زندگی طبیعی را از انسان گرفته و به جای آن زمان فراغت بیشتری

ن به عنوا اختیار وی نهاده است. از این رو صنعت گردشگری به ویژه طبیعت گردی

ات ر ادبیدریزان برخوردار است و نزد برنامهای رویکردی مهم و حیاتی، از جایگاه ویژه

ک یا عت پاصنعت گردشگری نیز عناوین گوناگونی مانند صنعت نامرئی، صادرات نامرئی، صن

رود.  می تجارت زیبا و غیره به کار

ای پیشرفت کشورهای در حال رشد امروزه حتی از توریسم به عنوان ساز و کاری مهم بر

مارد )زمردیان، شمی آن را گذرنامه توسعه بر (1979ود. به طوری که دکادت )شمی یاد

. بنابراین با توجه به عدم کفایت درآمد ارزی غیر نفتی، وابستگی نامطلوب به (62: 1384

و خدمات درآمدهای نفتی، سهم محدود صادرات غیر نفتی و عدم رقابت پذیری کاالها 

ختایی و ) یابد با دید عمیق تری به مقوله گردشگری توجه نماییممی کشور در بازار جهانی،

. لذا در راستای تحقق اهداف تعیین شده در سند چشم انداز بیست (3: 1387همکاران، 

و  (میلیون گردشگر خارجی تأکید شده است 20که در آن ساالنه به ورود ) ساله کشور

قانون تشکیل  8توسعه، موضوع مناطق نمونه گردشگری برای اولین بار در ماده برنامه پنجم 

و با انگیزه ایجاد یک فضای مناسب و  1382سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 

مجهز برای گردشگران به منظور فراهم کردن زمینه توسعه پایدار میراث فرهنگی، صنایع 

داخلی و خارجی با رعایت قانون تشویق و  دستی و گردشگری و جلب سرمایه گذاران

حمایت سرمایه گذاران خارجی در ایجاد تأسیسات زیربنائی به منظور معرفی بهتر بناها و 

تاریخی، تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و ارائه خدمات مناسب به جهانگردان های محوطه

. (9: 1389تان کرمان، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اس) مطرح گردید

های ای، هدفی است که تمامی شیوهاز آن جا که دستیابی به رفاه و توسعه در هر زمینه

ریزی در همین نکته در جستجوی آن هستند. در واقع وجه اشتراک انواع برنامه ریزیبرنامه

و توسعه به در ماهیت و ابزارهایی است که برای رسیدن به رفاه ها است و وجه افتراق آن
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به صورت بلند مدت و برخی کوتاه  ریزیبرنامههای برند. به همین دلیل برخی روشمی کار

. از (69: 1388بدری و نعمتی، ) آورندنمی اند و برخی نیز موفقیت چندانی به دستمدت

ستراتژیک یا ا ریزیاخیر رواج یافته، برنامههای که در سال ریزیبرنامههای پیشروترین شیوه

 مستلزم طی چندین مرحله ریزی. در این روش، برنامهباشدمی راهبردی ریزیبرنامه

تدوین اهداف  (3) ( انتخاب موضوعات محوری،2( کاوش در محیط، )1). که شامل: باشدمی

 (6) تدوین اهداف و راهبردها در هر زمینه، (5) تحلیل عوامل درونی  و بیرونی، (4) کالن،

. هدف نهایی در (70همان )گیری مراقبت و اصالح و پی (7) برنامه اجرائی،تدوین 

را در سازگاری با عوامل  داخلی و ها استراتژیک، آن است که نتایج استراتژی ریزیبرنامه

 ریزیپژوهش حاضر با استفاده از برنامه .(Kurttila,2000:42) خارجی توسعه دهد

کاربردی را برای توسعه گردشگری منطقه نمونه های تژیاستراتژیک، سعی دارد تا استرا

گردشگری بازفت در راستای تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله کشور و برنامه پنجم 

و تهدیدهای ها ، فرصتهاتوسعه ارائه دهد. بر همین اساس سعی شده تا نقاط قوت، ضعف

کاربردی و با های رائه استراتژیموجود در منطقه در جهت توسعه گردشگری شناسایی و با ا

 اقدام گردد. ها استفاده از ابزارهای مناسب در جهت استفاده مطلوب از این پتانسیل
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 :محدوده مورد مطالعه -3-1-1

 
 نقشه محدوده مورد مطالعه : (1-3شکل )

 (7: 1389منبع )مهندسین مشاور آمایش و توسعه البرز، 

                                                                            

کیلومتر مربع در جنوب غربی کشور و  165533استان چهارمحال و بختیاری با وسعت 

 32دقیقه تا  9درجه و  31دقیقه شرقی و  25درجه و  51دقیقه تا  49بین طول جغرافیایی 

بازفت در شمال غرب این استان در دقیقه عرض شمالی واقع شده است.  بخش  48درجه و 

کیلومتری شهر چلگرد واقع شده است. در این منطقه به  140شهرستان کوهرنگ در فاصله 

آن تفوق دارد. در های طبیعی بر دیگر انواع جاذبههای دلیل شرایط خاص جغرافیایی، جاذبه

کنند و می برف رشد از انبوهیهایی این منطقه از شهرستان کوهرنگ، گیاهان در حاشیه

گذارند. وجود چند چشمه سار خنک و می تابلوهای زیبایی از خلقت خداوند را به نمایش

.. نیز به این زیبایی خدادادی افزوده .جاری بازفت، رنگ طبیعی بهار وهای خروشان، رودخانه
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باستانی، های و تپه هادیگر از قبیل محوطههای است. عالوه بر این، در منطقه بازفت جاذبه

.. وجود دارد که به جذابیت .الگوی معیشت روستایی و قرار گرفتن در مسیر ایلراه عشایری و

 .(7: 1389این منطقه افزوده است )مهندسین مشاور آمایش و توسعه البرز، 

 در حالت کلی:

، هنگیاستراتژیک پیشنهادی سازمان میراث فرهای منطقه نمونه گردشگری از طرح

ٔ هپنج سال ٔ  که به منظور اجرایی شدن مفاد برنامه باشدمیصنایع دستی و گردشگری 

 است.چهارم دولت اعالم شده

س باشند و بر اساهای تاریخی، فرهنگی و طبیعی کشور میاین مناطق بیشتر در قطب

قبال های تاریخی، طبیعی و فرهنگی، میزان استپتانسیل بالقوه و بالفعل در زمینه

 وند. مقررشمیها انتخاب های دسترسی به آن مناطق و همیچنین زیرساختگردشگران، راه

ن درآمد، در ایاست واحدهای اقامتی متغیر برای اقشار مختلف جامعه، مخصوصاً کمشده

های توسعه و مناطق ساخته شود. مناطق نمونه گردشگری مناطقی هستند که در طرح

 جامع تصویب شده و دارای محدوده و مساحت معینعمران منطقه ای، ناحیه ای و 

یی که های تاریخی، فرهنگی، مذهبی، طبیعی و یا مکانهاباشند و در جوار جاذبهمی

وسط ران تپتانسیل ایجاد تأسیسات گردشگری را دارند، به منظور ارائه خدمات به گردشگ

 یراثگری سازمان ممعاون گردش ٔ  شود. بنا به گفتهمی بخش غیر دولتی تأسیس و اداره

 شده منطفه نمونه گردشگری در سراسر ایران شناسایی 1165فرهنگی تا کنون بیش از 

رسند و است و این مناطق در طول سفرهای استانی دولت شناسایی و به تصویب می

 ود.شمیمطالعات جامع بر روی آنها انجام 

جدول  بختیاری به صورتاز این رو آخرین وضعیت مناطق نمونه در استان چهارمحال و 

:باشدمی ذیل
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 گردشگری مناطق نمونه وضعیت آخرین: (1-3جدول )

نام 

 استان

تعداد 

مناطق 

نمونه 

مصوب 

 در کل

تعداد 

مناطق 

نمونه 

دارای 

سرمایه 

 گذار

 تعداد

مناطق 

نمونه 

در 

سال 

 اجرا

بسته  مطالعات

 جامع امکان سنجی گذاریسرمایه

در 

دست 

 انجام

م انجا

 شده

در 

دست 

 انجام

انجام 

 شده

انجام 

 شده

در 

مرحله 

 ارزیابی

آذربایجان 

 شرقی

46 16 24 18 0 11 3 4 24 

آذربایجان 

 غربی

58 10 13 58 0 0 - 42 58 

 36 25 1 5 0 36 9 6 37 اردبیل

 60 0 4 14 0 60 17 22 95 اصفهان

 14 14 - 1 0 14 6 2 14 ایالم

 6 0 2 2 0 6 5 5 12 بوشهر

 2 0 4 11 2 2 23 26 47 رانته

چهارمحال 

 و بختیاری

15 11 12 6 6 7 2 0 14 

خراسان 

 جنوبی

7 2 7 4 0 6 1 0 6 

خراسان 

 رضوی

31 6 17 12 0 5 0 4 9 

خراسان 

 شمالی

24 2 8 24 4 2 0 4 13 

 41 29 1 1 0 30 10 1 41 خوزستان

 18 11 - 1 7 19 7 2 22 زنجان

 30 7 1 1 23 32 5 2 32 سمنان

سیستان و 

 بلوچستان

57 2 9 56 40 3 3 53 55 

 59 0 1 3 0 50 9 9 84 فارس
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 4 0 0 0 0 16 3 3 16 قزوین

 2 0 0 2 0 0 2 3 12 قم

 35 25 0 0 25 34 5 - 35 کردستان

 40 6 1 3 17 40 13 17 41 کرمان

 50 20 0 7 0 37 13 7 50 کرمانشاه

کهکیلویه 

و 

 بویراحمد

14 0 1 32 0 4 0 10 14 

 30 23 1 2 20 30 22 11 30 گلستان

 69 9 4 10 68 70 7 7 71 گیالن

 35 29 - 1 29 32 11 0 35 لرستان

 118 57 6 13 50 115 64 40 121 مازندران

 26 21 3 6 14 22 9 5 29 مرکزی

 6 0 1 1 0 6 2 1 16 هرمزگان

 25 19 2 5 15 26 7 5 27 همدان

 44 23 2 4 23 45 7 6 45 یزد

 935 433 46 131 314 913 347 229 1165 جمع کل

 –گـی مجموعه دستورالعملها، قوانین و مقررات مناطق نمونـه گردشـگری )سـازمان میـراث فرهنمنبع: 

 صنایع دستی و گردشگری(

 

 مناطق نمونه گردشگری در سطح آن چهارمحال و بختیاری: (2-3جدول )

حال و 
چهارم

ی
ختیار

ب
 

15 

 بارز پیر غارده چشمه ه علیامام زاده حمز چغاخور

 ارمند سیاسرد شهر یاری سامان

 تاالب گندمان بازفت شلیل شیدا

  بهشت آباد سرآب بابا حیدر کوهرنگ

 –گـی مجموعه دستورالعملها، قوانین و مقررات مناطق نمونـه گردشـگری )سـازمان میـراث فرهنمنبع: 

 صنایع دستی و گردشگری(
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 نمونه گردشگری بازفت:موقعیت منطقه  -3-1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقعیت منطقه نمونه گردشگری بازفت )ناحیه چمن گلی(: (2-3شکل )
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بازفت گردشگري نمونه منطقه جغرافیايي موقعیت (: 3-3شکل )

م ای چمنطقه نمونه مورد مطالعه در شهرستان کوهرنگ، بخش بازفت و در جوار روست

رقی و درجه طول ش 48دقیقه و  25ستان کوهرنگ در حداقل قلعه قرار گرفته است. شهر

لی و درجه عرض شما 31دقیقه و  25درجه طول شرقی و حداقل  49دقیقه و  58حداکثر 

 50 درجه عرض شمالی و روستای چم قلعه در طول جغرافیایی 32دقیقه و  17حداکثر 

و ها رداریسازمان شه) ددقیقه قرار دار 12درجه و  32دقیقه و عرض جغرافیایی  2درجه و 

 170ستان اکیلومتر و تا مرکز  135. فاصله روستا تا شهرستان کوهرنگ (1387، هادهیاری

.باشدمی کیلومتر

:(بخش بازفت) قطب گردشگری -3-1-3

های شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری ایران است. یکی از بخش: بازُفْت

تری شهرکرد، مرکز استان چهارمحال بختیاری قرار دارد و یکی کیلوم 190بخش بازفت در 
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ه، خصوصا در فصل بهار به شمیهای آنها بوده است و ههای کوچ عشایر و ایل راهاز محل

 علت طبیعت زیبا و سحرآمیزش مورد توجه گردشگران بوده است.

ر که د سـتدر کوهرنـگ، از بکرترین مناطـق چهارمحال وبختیارى ا« بازفـت»منطقـه 

 شستاره نى طبیعت ایران را مى توان به نظهااین بهشت زمینى، رنگین کمانى از زیبایى

بیعت طوده و ى این ایل بهاهاى عشــایر بختیارى و از ایل راهیکى از زیســتگاه «بازفت »

رکیب ست. تزیبا و سحرآمیز آن نه تنها میزبان عشــایر، که پذیراى گردشگران بسیارى ا

 اه هرهمتاى خداوند اســت که نگى طبیعت در بازفت، آمیزه اى از هنرمندى بىهارنگ

ى خاصى در هر فصلى، زیبای« بازفت»بیننده اى را به زیبایى سحرآمیزش جلب مى کند. 

قط فینجا ادارد؛ در بازفت، زرق و برق زندگى شــهرى، ترافیک و شــلوغى جایى ندارد؛ 

و  الن گله، گاهى سکوت دشت را مى شکند و سادگىصداى پاى آب و زنگوله پیشقراو

، ده آنصفای مردم ایل بر این دشــت حاکم اســت؛ چنان که طبیعت بکر و دســت نخور

ر دواند تاین منطقه را مستعد توسعه طبیعت گردى کرده و به عنوان قطب گردشــگرى مى 

در « بازفت» .باشد سرعت بخشى به توســعه چهارمحال وبختیارى نیز نقش مؤثرى داشته

کیلومترى شــهرکرد، سرچشمه  190شهرســتان کوهرنگ چهارمحال وبختیارى در 

زند که در رودهاى فــالت مرکزى و جنوبى ایران اســت و چنان تصویر زیبا را نقــش مى

ـامل زفت شـرا نوازش مى کند. منطقه باها ى گرم و تند، چشــمهادورنماى آن، آمیزه رنگ

ستان ن خوزبازفت باال و بازفت پایین اســت. بازفت باال در همجوارى مرز استا دو بخش

دعلى واقع شده و در این قسمت اکثر طوایف شیخ رباط، مورى و کیارسى و سهید و قن

وشش هاى گردشگرى و توریستى بوده و از پساکن مى باشند. این منطقه داراى جاذبه

 .جنگلى با درختان بلوط برخوردار است

از شمال ای شهرستان کوهرنگ بامرکزیت چمن گلی باگسترههای این منطقه یکی از منطقه

غربی استان چهارمحال وبختیاری شروع وتا غرب استان)شمال شهرستان اردل( ادامه دارد 

های جنگلی است که از شمالی ترین نقطه آن رودخانهای منطقه زیبا و بکر بازفت منطقه

به هم پیوند خورده ودر نهایت رود بزرگ بازفت راتشکیل میدهند. این بزرگ و کوچکی 
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این بخش یکی از مراکز ایل  .باشدمی بخش شامل دو قسمت بازفت باال وبازفت پایین

اصلی کوچ رو در این استان است.کوه سفید،کوه های بختیاری)طایفه موری(ویکی از گذرگاه

 و با مناظر شگفت انگیز در این بخش است.بلند های چری، وکوه تاراز جزء کوه

 

 گردشگری منطقه نمونه بازفت:های جاذبه -3-1-4

اولیه این های گردشگری، به عنوان هسته اصلی مقاصد گردشگری و سرمایههای جاذبه

 والعه صنعت گردشگری دارند و از این رو مط ریزیصنعت، نقش بسیار اساسی در برنامه

 صنعت گردشگری محسوب ریزیگردشگری از مبانی و اصول برنامهی هابررسی جاذبه

قسیم تتوان به سه بخش عمده می گردشگری راهای وند. در یک بررسی اولیه، جاذبهشمی

 بندی کرد:

 تاریخی.های جاذبه 

 طبیعی.های جاذبه 

 انسان ساخت.های جاذبه 

نام  امل مهم دیگری نام برد، بهن از عتوامی گردشگریهای در تقسیم بندی جاذبه

وند: شمی گردشگری به دو دسته کلی تقسیمهای از این نظر جاذبه«. ملموس بودن»

مانند:  ورزشی و غیر ملموس،های و استادیومها طبیعی، موزههای جاذبهملموس، مانند: 

ر ردم شناسان بسیامحلی که برای مهای آداب و رسوم و سنن، موسیقی و حتی گویش

 . (45: 1387حیدری، ) جذاب اند

 

 طبیعی بازفت:های جاذبه -3-1-5

خاص به این ای طبیعی هستند که چهرههای منطقه بازفت از جمله جاذبههای کوه: هاکوه 

زاگرس هستند که گرداگرد منطقه را های که از مجموعه کوهها . این کوهاندهمنطقه بخشید

و با اشکال ژئومورفولوژیکی که در این اند هکوهستانی به آن بخشیدای و چهرهاند هگرفتفرا 

روند. می ژئوتوریستی منطقه نمونه بازفت به شمارهای وجود دارد، از مهمترین جاذبهها کوه
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کوه پیرامونی منطقه بازفت کوه سفید نام دارد که پوشش جنگلی بلوط و جاری شدن آب در 

 .(72: 1379مهندسین مشاور آمایش و توسعه البرز، ) ار آن مناظر بدیعی گذاشته استکن

 

 پوشش گیاهی و حیات وحش:  -3-1-6

ران آن است که برای گردشگهای پوشش گیاهی منطقه بازفت یکی از مهمترین جاذبه

یاهی وشش گدیدنی و جذاب است. در این منطقه عوامل آب و هوا، نوع خاک و توپوگرافی، پ

رختان دمنطقه بازفت را های متنوع و متفاوتی بوجود آورده است. بخش اعظمی از جنگل

ز در برخی نقاط اها بلوط در بر گرفته که چشم انداز زیبایی به آن بخشیده است. این جنگل

نه، در حاشیه رودخاگیری تراکم بیشتری برخوردارند. پوشش گیاهی  جنگل و مرتع و قرار

ختان از در منطقه انواع دیگریهای بیت بازفت افزوده است. عالوه بر بلوط در کوهبه جذا

 لت داراعت به .. وجود دارد. منطقه بازف.مانند زبان گنجشک، پسته وحشی، زالزالک، گردو و

عداد و رود بازفت، استها بودن فضای کوهستانی و جنگلی، پوشش گیاهی متنوع، چشمه

 طقهین منااع جانوران دارد. از انواع وحوش و پرندگان موجود در خوبی برای زندگی انو

ش و ر آمایمهندسین مشاو) .. را نام برد.، کل، بز، کبک دری، کبوتر وشمیتوان قوچ، می

 . (73: 1389توسعه البرز، 

 

 

 

 

 

 

 منطقه نمونه گردشگري بازفتهاي نمايي از كوه(: 4-3شکل )
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بازفت گردشگري نمونه منطقه بلوطاي هجنگل پوشش(: 5-3شکل )

:باغات و مزارع کشاورزی -3-1-7

جوی های آب و هوای مساعد، وجود خاک حاصلخیز، دارا بودن منابع آبی و ریزش

ست. در اورده آ.. شرایط مناسبی برای کشاورزی و باغداری در منطقه بازفت فراهم .ساالنه و

واع وشش گیاهی خودرو، مردم محلی با کاشت انو پها منطقه بازفت، عالوه بر جنگل

و دن را درختان و محصوالت کشاورزی، پهنه سبز بازفت را گسترده تر کرده و زیبایی آ

.(74)همان، اند هچندان کرد

و مزارع كشاورزي منطقه نمونه گردشگري بازفتها تصويري از باغ (: 6-3شکل )
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 120ر کوه د منار، گله سگا، تورگ و زردهای کوهرودخانه بازفت این رودخانه از دامنه 

 گیرد و در یک کیلومتری جنوب خاوریمی کیلومتری شمال باختری شهرکرد سرچشمه

فاع ریزشگاه متر، ارت 2750ریزد. ارتفاع سرچشمه این رود می روستای کبوسی به رود کارون

ه نمونه ازفت در حوزه منطقدرصد است. رودخانه ب 2متر و شیب متوسط آن  850آن حدود 

ن، دشگراگردشگری، چشم انداز بسیار زیبایی به وجود آورده به طوری که بسیاری از گر

ه ودخانردانند. وجود می حاشیه این رودخانه را مکانی مناسب برای تفریح و تفرج خود

آبی از ای هآبی و توسعه گردشگری بر پایه فعالیتهای بازفت امکان ایجاد و توسعه ورزش

 ش رویقبیل ماهیگیری، شنا و قایق سواری را به وجود آورده است و فرصت مناسبی پی

 .(75: 1389سرمایه گذاران نهاده است )مهندسین مشاور آمایش و توسعه البرز، 

 

 
 نمایی از رودخانه بازفت : (7-3شکل )

 
ه گراب وجود دارد به نام چشمای در منطقه نمونه گردشگری بازفت چشمه چشمه گراب:

که در مجاورت جاده آسفالته و در کنار رودخانه بازفت واقع شده است. این چشمه آب سرد 



 209 / داریپا یگردشگر یدر  توسعهها نقش اکو هتل

گیرد. به منظور استفاده بهتر از آب چشمه می منطقه سرچشمههای و زاللی دارد که از کوه

گراب، محدوده پیرامونی آن محصور شده و آب گوارای آن به صورت لوله کشی قابل 

 .(77ستفاده است )همان، ا

رسی به ای دستاین آبشار زیبا در محدوده روستای تبرک علیا قرار دارد. بر آبشار دم تنگ:

آب  ت ولیآبشار بایستی مسیری را به صورت پیاده پیمود. ارتفاع آبشار خیلی زیاد نیس

ده م نموهآبی برای گردشگران فراهای فراوان دارد و مکان مناسبی برای تفرج و فعالیت

 شگراناست. در این منطقه درختان بلوط و بید، به عنوان سایبان برای استراحت گرد

 .(78همان، )پردازندمی به استراحتها ود و در سایه سار آنشمی محسوب

 

 
 آبشار دم تنگ روستای تبرک علیا: (8-3شکل )

 

کیلومتری از  11فاصله  این آبشار در روستای دره شیخ عالی و در آبشار دره شیخ عالی:

کوهستانی  که در آن آبشار در آن واقع شده کامالًای روستای چم قلعه قرار دارد. منطقه

زیبایی بوجود ای بلند آن، آبشار به پائین کوه سرازیر شده و منظرههای بوده و بر فراز کوه

ای استراحت آورده است. سایه سار درختان موجود در محل آبشار، مکان مناسبی بر

بوجود آمده که بر زیبایی آن هایی گردشگران بوجود آورده است. در پایه آبشار، حوضچه
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مهندسین ) افزوده است و قابلیت ایجاد مکان مناسبی برای شناکردن را به وجود آورده است

  .(80: 1389مشاور آمایش و توسعه البرز، 
 

 
 تصویری از حوضچه آبشار : (9-3شکل )

 
اصله فمنطقه چاه سبزان در طول مسیر منطقه نمونه گردشگری بازفت، در زان: چاه سب

ی رنگ . سبزکیلومتری چم قلعه قرار گرفته است و در مجاورت جاده آسفالته قرار دارد 45

. منشأ باشدمی آب چاه دلیل نامگذاری آن به چاه سبزان است که در نوع خود زیبا و دیدنی

، سبزان نشده و یکی از نکات قابل توجه در ارتباط با چاهپیدایش آب چاه هنوز مشخص 

یش خمشخص نبودن منشأ آن است. در مجاورت این چاه، پوشش گیاهی وسیعی از گون و 

 .(80همان، )اند همورد وجود دارد که در پهنه مقابل چاه سبزان گسترده شد

 

 
 نمایی از چاه سبزان : (10-3شکل )
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:فرهنگی –تاریخیهای جاذبه -3-1-8

( قدیمی ترین آثار سنگی ها)سنگ گبریها بردگوری و نقوش برجسته:ها بردگوری

لق ان تعباشند که به دوره ماد تا پایان حکومت ساسانیمی استان چهارمحال و بختیاری

ی وددارخدارند. در دین زرتشت به علت اعتقاد به مقدس بودن خاک از دفن کردن اجساد 

د و در شمی از سنگ که استودان )استخوان دان( نامیدههایی را در محفظهها کرده و آن

دادند. از می گویند، قرارمی (بردگوری )به معنی سنگ گبریها اصطالح بختیاری به آن

:توان اشاره نمودمی و نقوش برجسته منطقه بازفت به موارد زیرها مهمترین بردگوری

 ه.بردگوری روستای ارت

 ستند.هروستای تلورد که مربوط به دوران تاریخی   3تا  1چال گوری های برد گوری

  .و بردگوری کچوز مربوط به دوره تاریخی در روستای کچوز قرار دارد

 رک.تپه قوت قلعه تبرک مربوط به هزاره اول قبل از میالد واقع در روستای تب

 رینو.خ شیقع در روستای شیخ عالی، درنقش برجسته شیرینو مربوط به دوره الیمایی وا

  ه بنقش برجسته روستای کچوز، این نقوش برجسته تصاویری از کل و بز کوهی را

.اندهنمایش گذاشت

 باغ چنار: های شیر سنگی

د. شیر سنگی بر شمی بر روی قبر افراد قوی و دالور ساخته این شیرهای سنگی معموالً

تیاری یادآور تاریخ پر حادثه و فراز و نشیب گذشته این ایل روی قبور دالوران و جوانان بخ

پیوسته محسوس بوده و در جای ها است. نقش شیر از دیرگاه تاکنون در سرزمین بختیاری

جای آن قابل رویت است. کاربری شیر سنگی در بختیاری بدین گونه است که پیکر شیر 

روی این سنگ شیر به فراخور شخصیت  ود آنگاه برشمی سنگی به گونه ابتدایی تراشیده

 گردید. اگر متوفی در زمان حیات بیشتر به واجبات مذهبمی حجاریهایی متوفی نقش

 پرداخته است، نقش تسبیح و مهر و نماز و نعلین بر روی سنگ قبرش کنده کاریمی

سنگی که  گردید و اگر شخص متوفی شجاع و دلیر و توانمند بوده است، بر روی شیرمی

گردیده است. در روستای می د، نقش تفنگ و شمشیر حجاریشمی برای وی در نظر گرفته



 داریپا یگردشگر یدر  توسعهها نقش اکو هتل ◄212

باغ چنار در قبرستان روستا چند شیر سنگی وجود دارد که بر روی قبور مردگان قرار گرفته 

 است.

 

 ناملموس فرهنگی:های جاذبه -3-1-9

این های ، بخش دیگری از دیدنیاجتماعی منطقه نمونه گردشگری بازفتهای جاذبه

 قشالق ومحلی و رنگارنگ مردم منطقه، شیوه ییالق های دهند. لباسمی منطقه را تشکیل

همواره ها عشایر در پهنای این منطقه و صنایع دستی هنرمندانه و آداب و رسوم خاص آن

ی ست. فضاهابرای بازدیدکنندگان و گردشگران اجتماعی و فرهنگی جذاب و دیدنی ا

و در مسیر ها ، صخرهها، دامنه کوههاعشایری استان چهارمحال و بختیاری در میان دشت

وند. شمی اصلی و فرعی جای گرفته و موجب جلب هر بیننده غیر بومیهای جاده

ای ندازهگردشگران عشایری زائران پسامدرنی هستند که اصالت معنایی خود را در چشم ا

: 1389مهندسین مشاور آمایش و توسعه البرز، ) کنندمی عشایری جستجوفرهنگی مناطق 

80 – 85). 

 

 (:SWOTبررسی فرآیند مدل استراتژیک) -3-2

SWOT باشدمی ، تهدیدها(ها، فرصتها، ضعفهایک واژه اختصاری برای )قوت .

یک های ف، ضعهااستراتژیک که برای ارزیابی قوت ریزییک ابزار برنامه، SWOTماتریس 

خورشید و ) ودشمی و تهدیدهای محیطی رویارویی آن به کار بردهها سازمان و فرصت

ل در گردد. این مدمی بر 1960به دهه  SWOT. منشأ و مبدأ تحلیل (20: 1389رنجبر، 

 ریزیاز یک سو و به عنوان پیش درآمدی برای برنامهگیری مراحل مقدماتی تصمیم

 جرااود و توسط کاربران فردی و گروهی شمی یک از سوی دیگر طراحیمدیریت استراتژ

ی تواند یک اساس و مبنامی اگر به طور صحیح به کار برده شود SWOTود. مدل شمی

و دارای د SWOTتحلیل،  (Kajanus at al,2004)خوبی برای تنظیم استراتژی فراهم کند 

 اصلی به شرح زیر است:ای مولفه
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که توسط نقاط قوت و  ضعف در وضعیت : (IFAS) شرایط درونیهای صالف( شاخ

 وند:شمی موجود توصیف

  :(Strengths) نقاط قوت

یسم، تور در زمینه گذاریسرمایههای وجود چشم اندازهای زیبا و بی نظیر، وجود زمینه

و مبارزه با ها محیطی آرام و دلنشین و غیره به عنوان نقاط قوت منطقه به استفاده از فرصت

 کند.می تهدیدها کمک

 :(Weaknesses) نقاط ضعف

 شرایط درونی یا هرگونه نقص داخلی که موقعیت رقابتی یک منطقه را به خطر

تحلیل  . جدول خالصه تجزیهدهدمی را کاهشها اندازد و یا امکان استفاده از فرصتمی

قاط نقوله خلی و طبقه بندی آنها در دو معوامل داخلی، روشی برای سازماندهی عوامل دا

 .(289: 1385ضعف و قوت است )حکمت نیا، 

 :(EFAS) بیرونیهای ب( شاخص

 ود:شمی ناشناخته توصیفهای که از طریق تهدید موجود و فرصت 

 :(Opportunities) فرصت

 هر موقعیت یا ویژگی خارجی که در جهت تقاضای موضوع مورد نظر باشد. 

 :(Threat) تهدید

د بر حاصل از روند نامطلوب یا هر شرایط خارجی است که به صورتی نامساعهای چالش

 .(7: 1385گذارد )افتخاری و دیگران، می موقعیت موضوع تأثیر

موقعیتی سیستم های از همه جنبهای در واقع نقطه کلیدی این مدل، تجزیه و تحلیل دامنه

: 1386هارچوب مفیدی برای انتخاب راهبرد است )مبارکی، و در نتیجه فراهم کننده چ

126). 
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 (Wright and Priwgle, 1998: 64منبع ) - SWOTنمودار تجزیه و تحلیل  : (11-3شکل )

 SWOT،IFASE ،(EFAS) تحلیلی از وضعیت منطقه نمونه گردشگری بازفت، با استفاده از مدل استراتژیک

 

 وسعه گردشگری منطقه نمونه بازفت:عوامل داخلی موثر بر ت -3-2-1

قاط نقیق ساده ترین راه در آغاز بررسی فرایند تجزیه و تحلیل یک مجموعه، بررسی د

س از پ.  در این پژوهش (161: 1388نوحه گر و همکاری، ) قوت و ضعف آن مجموعه است

 ه درشناسایی نقاط قوت و ضعف منطقه در زمینه توسعه گردشگری، جدولی طراحی شد ک

ثر اب با این جدول به هر کدام از نقاط قوت و ضعف عوامل داخلی، در ستون اول، متناس

 ست بهااحتمالی هر عامل بر آینده و موقعیت آتی آن، وزنی از صفر تا یک داده شده 

 که حاصل جمع وزن آنها از یک نباید بیشتر باشد.ای گونه

به اهمیت و موقعیت هر عامل در با توجه  (ردیف درجه بندی) در ردیف دوم این جدول

توسعه گردشگری، امتیازی از یک تا پنج داده شده و در ردیف آخر جدول، وزن عوامل 

استراتژیک را در درجه بندی ضرب کرده تا امتیاز وزنی هر عامل به دست آید. چون مجموع 

ه بازفت، باالتر است نشان دهنده این است که توسعه گردشگری منطق 5/3امتیازات وزنی از 

قرار گرفته است. هدف از این مرحله سنجش  (تحت تأثیر عوامل داخلی )نقاط قوت و ضعف



215 / داریپا یگردشگر یدر  توسعهها نقش اکو هتل

محیط داخلی محدوده مورد مطالعه، جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف است. یعنی 

که در راه رسیدن به توسعه گردشگری در منطقه مورد مطالعه نقش مساعد با هایی جنبه

گیرند. از این رو در این قسمت، سه مقلوله راهبردهای می رسی قراربازدارنده دارند مورد بر

و تحت عنوان نقاط قوت و نقاط ضعف اند هموجود، عملکردها و منابع مورد بررسی قرار گرفت

اقتصادی، اجتماعی، اکولوژیکی، زیرساختی و بازاریابی( در )جدول ) و در چارچوب ابعاد

 .انده، تقسیم شد(4 – 4شماره 

:عوامل خارجی موثر بر توسعه گردشگری منطقه بازفت -3-2-2

الب قمورد استفاده برای سازماندهی عوامل خارجی در های این مدل، یکی از روش 

 روی یک و تهدیدها ست. روشی برای تجزیه و تحلیل عوامل خارجی فراها فرصتهای مقوله

ها رصتک از فیبه اهمیت داده شده به هر سیستم، با استفاده از عوامل درجه بندی با توجه 

 (. برای ساختن یک جدول خالصه286: 1385و تهدیدها است )حکمت نیا و موسوی، 

و ها تجزیه و تحلیل عوامل خارجی، مانند جدول تجزیه و تحلیل عوامل داخلی )قوت

عه توس که پس از تعیین عوامل خارجی موثر درای ( را لحاظ کردیم. به گونههاضعف

ک تا ی گردشگری منطقه نمونه گردشگری بازفت، به هر کدام در ستون اول وزنی از صفر

 نج دادهپک تا دادیم و در ستون دوم )درجه بندی( با توجه به اهمیت هر کدام امتیازی از ی

تیاز شده و در ستون آخر جدول حاصل ضرب وزن و درجه بندی است، که نشان دهنده ام

ین است که اباالتر است نشان دهنده  5/3. چون مجموع امتیازات وزنی از باشدمی وزنی آن

و تهدیدها( قرار ها توسعه منطقه نمونه گردشگری بازفت تحت تأثیر عوامل خارجی )فرصت

هت جالعه گرفته است. هدف از این مرحله بررسی آثار محیط خارجی منطقه نمونه مورد مط

ده شنشان داده  (3 – 5جدول شماره ) این عوامل در و تهدیدها ست.ها شناسایی فرصت

است. 
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 (IFASماتریس عوامل داخلی موثر بر توسعه گردشگری منطقه بازفت ) : (3-3جدول )

ابعاد 

 توسعه
 درجه وزن (Stengthsنقاط قوت )

امتیاز 

 وزنی

 اکولوژی

 4/0 5 08/0 وجود چشم اندازهای زیبا و منحصر به فرد.

 12/0 4 03/0 لنشین برای تمدد اعصاب شهرنشینان. محیطی آرام و د
 08/0 4 02/0 ن.وجود شرایط آب و هوایی مناسب در فصول بهار و تابستا

 02/0 2 01/0 گیاهی و جانوری متنوع.های وجود گونه

 15/0 5 03/0 دسترسی به رودخانه بازفت.
وجود اراضی کوهستانی به همراه اراضی دشتی با شیب 

 م با مسیرهای کوهنوردی و تفرجی.مالی
02/0 5 1/0 

 زیرساختی

و منابع گردشگری در محدوه ها دسترسی مناسب به جاذبه
 منطقه نمونه گردشگری بازفت.

07/0 5 35/0 

 3/0 5 06/0 دسترسی به جاده اصلی.

از  برخورداری از امکانات اولیه در نزدیکی منطقه نمونه،
 جمله چمن گلی.

05/0 4 2/0 

وجود بانک و مراکز سوخت در محدوده منطقه نمونه 
 گردشگری بازفت.

02/0 3 06/0 

 اقتصادی

 اقتصادی منطقه بر بخش تولیدات دامیهای تمرکز فعالیت
 و لبنی.

01/0 1 01/0 

 06/0 3 02/0 صنایع دستی منطقه.

 02/0 2 01/0 امکانات کاشت محصوالت کشاورزی و صیفی جات.

 بازاریابی

 3/0 5 06/0 ارا بودن حوزه نفوذ جذبی گسترده در منطقه.د

 35/0 5 07/0 چشم انداز و کیفیت بصری منطقه نمونه بازفت.
شرایط مساعد اقلیمی به عنوان یکی از مهم ترین 

 توسعه بازار گردشگری در منطقه.های قابلیت
01/0 4 04/0 

 اجتماعی

 2/0 5 04/0 حس مهمان نوازی و خونگرمی مردم منطقه.
خاص مردم های آداب و رسوم، فرهنگ محلی و سنت

 منطقه.
04/0 4 16/0 

 01/0 1 01/0 وجود اشتراکات و همگونی فرهنگی مردم منطقه.
 06/0 3 02/0 وجود روحیه تعاون و همکاری در بین مردم محلی.

 02/0 2 01/0 برخورداری از جمعیتی عشایر و کوچ نشین.

 پژوهشهای یافتهمنبع: 
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 (IFASماتریس عوامل داخلی موثر بر توسعه گردشگری منطقه بازفت ): (4-3جدول )

ابعاد 
 توسعه

 (Weaknessesنقاط ضعف )
 درجه وزن

امتیاز 
 وزنی

 اکولوژی

 02/0 2 01/0 باال بودن دمای میانگین ساالنه.
 02/0 2 01/0 طوالنی بودن دوره سرما در منطقه

ز شیه قرار گرفتن منطقه از مراکدور افتادگی و در حا
 جمعتی اصلی.

04/0 5 2/0 

 زیرساختی

 16/0 4 04/0 عمومی.های عدم وجود اقامتگاه
 09/0 3 03/0 کمبود نیروی انسانی آموزش دیده در زمینه گردشگری.

 02/0 2 01/0 فرهنگی و هنری در منطقه.های کمبود برنامه
و تسهیالت  ضعف کمی و کیفی خدمات زیرساختی

 اقامتی.
04/0 4 16/0 

 02/0 2 01/0 ضعف سیستم جمع آوری فاضالب.

 اقتصادی

 04/0 2 02/0 کاهش فرصت اشتغال زایی.
توزیع اندک جمعیت شاغل در بخش گردشگری و 

 خدمات.
03/0 3 09/0 

پایین بودن هزینه مصرفی فراغت و گردشگری در سبد 
 مصرفی خانوارها.

02/0 3 06/0 

 اریابیباز

 08/0 4 02/0 ضعف مدیریت تقاضا.
 06/0 3 02/0 پایین بودن میزان اقامت گردشگران در منطقه.

ناشناخته بودن منطقه نمونه بازفت در سطح ملی و 
 منطقه ای.

05/0 5 25/0 

 عدم توسعه ره آوردهای گردشگری به منظور جلب انواع
 بازارهای بالقوه.

02/0 3 06/0 

 02/0 2 01/0 گردشگران در منطقه.های زان هزینهپایین بودن می

 اجتماعی

فقدان مراکز پژوهشی و آموزشی در زمینه پرورش 
 نیروی فعال در گردشگری.

03/0 4 12/0 

گردشگری و پایین بودن درآمد های باال بودن هزینه
 سرانه مردم منطقه.

02/0 3 06/0 

 36/4 - 1 - مجموع

 شپژوههای یافتهمنبع: 
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 (EFASماتریس عوامل خارجی موثر بر توسعه گردشگری منطقه بازفت ) : (5-3جدول )

ابعاد 
 توسعه

 (Opportumities)ها فرصت
 درجه وزن

امتیاز 
 وزنی

 اکولوژی

ن موقعیت جغرافیایی منطقه )محور مواصالتی بین استا
 خوزستان و چهارمحال و بختیاری(.

05/0 4 2/0 

صلی گردشگری )خوزستان و نزدیکی به بازارهای ا
 اصفهان(.

03/0 4 12/0 

در حوزه پیرامونی منطقه ها و کانیها وجود چشمه
 بازفت.

02/0 3 06/0 

وجود جوامع عشایری در محدوده پیرامونی به عنوان 
 جاذبه گردشگری.

01/0 2 02/0 

 زیرساختی

بلند مدت، جهت های مالی و وامهای مشوق
 خش خصوصی.ب گذاریسرمایه

05/0 5 25/0 

نزدیکی منطقه نمونه گردشگری به شهرهای استان 
 .هاخوزستان و توان جذب گردشگر از آن

05/0 5 25/0 

 12/0 3 04/0 اخیر.های افزایش امکانات مخابراتی در سال
 2/0 5 04/0 اخیر.های دسترسی در سالهای افزایش و بهبود راه

دسترسی روستایی در منطقه های افزایش و بهبود راه
 اخیر.های در سال

03/0 5 15/0 

 06/0 3 02/0 افزایش ظرفیت مولدهای برق.

 اقتصادی

ساله  16 – 24سنی جمعیت در گروه های تمرکز گروه
 دهند.می که جمعیت در سنین فعالیت را تشکیل

03/0 2 06/0 

 08/0 2 04/0 تغال.درآمدزایی برای مردم کم درآمد و ایجاد اش
امکان تولید محصوالت متنوع از جمله دامپروری، 

 ....مراکز آب معدنی، زنبورداری و
01/0 3 03/0 

فراهم بودن شرایط آب و هوایی جهت بهره برداری 
 کشاورزی و دامپروری.

01/0 3 03/0 

 بازاریابی

اجرایی مانند سازمان میراث های حضور دستگاه
 ن بازوی اجرایی در منطقه.فرهنگی، به عنوا

05/0 5 25/0 

ر امکان استفاده از اعتبارات ملی و استانی به منظو
 ارتقاء و بهبود صنعت گردشگری منطقه.

05/0 5 25/0 

توجه به منطقه نمونه گردشگری بازفت به عنوان 
طرح  ;منطقه گردشگری، در اسناد فرادست )مانند

 جامع گردشگری ملی و استانی.
05/0 5 25/0 
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اجتماعی

01/0202/0برخورداری از قدمت و سابقه تاریخی.
02/0306/0فرهنگی عامه.های غنای جلوه

01/0101/0محلی.های احیای سنت
02/0204/0غنی شدن تجارب فرهنگی افراد جامعه.

پژوهشهای یافتهمنبع: 

(EFASعه گردشگری منطقه بازفت )ماتریس عوامل خارجی موثر بر توس : (6-3جدول )

ابعاد 

توسعه

(Threatتهدیدها )
درجهوزن

امتیاز 

وزنی

اکولوژیکی

04/0312/0شکننده گی محیط کوهستان.

04/0312/0سرمای طاقت فرسای منطقه در فصول سرد.
02/0204/0زلزله خیزی منطقه.

04/0312/0سیل خیزی و طغیان رودخانه بازفت.

زیرساختی
03/0412/0تقاضای فصلی گردشگران به منطقه نمونه بازفت.

حضور مقاصد رقیب در استان و نواحی پیرامونی جهت 
 جذب و ارائه خدمات به گردشگران.

04/0416/0

اقتصادی

تواند می عدم آگاهی مسئولین از روشهای مختلفی که
در بخش توریسم به خصوص برای افراد کم درآمد، 

 ایجاد درآمد کند.

03/0412/0

افزایش قیمت زمین و بورس بازی زمین و بالطبع 
ایجاد تأسیسات گردشگری و مقرون های افزایش هزینه

 به صرفه نبودن آن.

04/0312/0

----بازاریابی

اجتماعی

01/0202/0پراکندگی مراکز جمعیتی در منطقه.
 ایرقه در مقایسه با سپایین تر بودن شهرنشینی در منط

 مناطق استان.
02/0408/0

02/051/0نرخ پایین سواد، بخصوص در میان زنان.
03/0412/0اختالفات طایفه ای.

75/3-1-مجموع

پژوهشهای یافتهمنبع: 
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 :تدوین استراتژی -3-2-3

گویند. عبارت است می بلند مدت استراتژیک ریزیتدوین استراتژیک که اغلب به آن برنامه

وقعیت ممجموعه. تدوین استراتژی با تجزیه و تحلیل های طراحی مأموریت و سیاستاز: 

وازنه مپیدا کردن استراتژی یا ود. تجزیه و تحلیل موقعیت عبارت است از: شمی شروع

جی و بیرونی و نقاط قوت درونی با توجه به تهدیدهای خارهای استراتژیک بین فرصت

نقاط ) . عوامل استراتژیک یک مجموعه عبارتند از:هاداخلی، در جهت رفع آنهای ضعف

ه شناسایی ((. این عوامل نه تنها بT(، و تهدیدها )O)ها (، فرصتW(، نقاط ضعف )Sقوت )

 وش اصلیبارز مجموعه، توانایی ویژه، منابع تحت اختیار و رهای یا شایستگیها ویژگی

 وال حاضر که مجموعه در حهایی کمک کند، بلکه باید در شناسایی فرصتها آناستفاده از 

شد گشا بابهره برداری نماید نیز راهها تواند از آننمی به دلیل نداشتن منابع مناسب

 .(44: 1384)اعرابی، 

 

خالصه تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک توسعه گردشگری منطقه  -3-2-4

 بازفت:نمونه گردشگری 

(، با EFASبا ترکیب عوامل خارجی )جدول خالصه تجزیه و تحلیل عوامل خارجی 

ه و استخراج خالص (IFASعوامل داخلی )جدول خالصه تجزیه و تحلیل عوامل داخلی 

رد. این توان عوامل استراتژیک را خالصه کمی SFAS))تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک 

 گیرند.می مورد استفاده قرارها در تدوین استراتژی عوامل، به عنوان پایه و مبنا

 (S)نقاط قوت توسعه گردشگری منطقه نمونه بازفت: 

S1 :.وجود چشم اندازهای زیبا و منحصر به فرد 

S2 :گری.و منابع گردشگری در محدوده منطقه نمونه گردشها دسترسی مناسب به جاذبه 

S3 :.دسترسی به جاده اصلی 

S4 :ودن حوزه نفوذ جذبی گسترده در منطقه نمونه گردشگری.دارا ب 
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S5 :.برخورداری از امکانات اولیه در نزدیکی منطقه نمونه گردشگری

S6 :.حس مهمان نوازی و خونگرمی مردم منطقه نمونه گردشگری

S7 :خاص مردم منطقه نمونه گردشگری.های آداب و رسوم، فرهنگ محلی و سنت

S8 :نه بازفت.دسترسی به رودخا

S9 :.محیطی آرام و دلنشین برای تمتدد اعصاب شهرنشینان 

S10 :و  نوردیوجود اراضی دسترسی به همراه اراضی دشتی با شیب مالیم با مسیرهای کوه

....تفرجی و

(W)نقاط ضعف توسعه گردشگری منطقه نمونه بازفت: 

W1 :نطقه ای.ناشناخته بودن منطقه نمونه گردشگری بازفت در سطح ملی و م

W2 :ضعف کمی و کیفی خدمات زیرساختی و تسهیالت اقامتی سازگار با محیط زیست 

)اکوهتل(.

W3 :عمومی.های عدم وجود اقامتگاه

W4 : فقدان مراکز پژوهشی و آموزشی در زمینه پرورش نیروی متخصص فعال در

گردشگری.

W5 :.توزیع اندک جمعیت شاغل در بخش گردشگری و خدمات

W6 :عف مدیریت تقاضا.ض 

W7 :.پایین بودن میزان اقامت گردشگران در منطقه 

W8 :.پائین بودن هزینه مصرفی فراغت و گردشگری در سبد مصرفی خانوارها

W9 :.عدم توسعه ره آوردهای گردشگری به منظور جلب انواع بازارهای بالقوه 

W10 :کاهش فرصت اشتغال زایی و.... 
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 (O)منطقه نمونه بازفت:  توسعه گردشگریهای فرصت

O1 :ر رایی داجرایی مانند سازمان میراث فرهنگی، به عنوان بازوی اجهای حضور دستگاه

  منطقه.

O2 :شگری ت گردامکان استفاده از اعتبارات ملی و استانی به منظور ارتقاء و بهبود صنع

 منطقه.

O3 :رادستری، در اسناد فتوجه به منطقه نمونه بازفت به عنوان منطقه نمونه گردشگ 

 طرح جامع گردشگری ملی و استانی(. ;)مانند

 O4 :بخش خصوصی. گذاریبلند مدت، جهت سرمایههای مالی و وامهای مشوق  

O5 :گر ازنزدیکی منطقه نمونه گردشگری به شهرهای استان خوزستان و توان جذب گردش 

 .هاآن

O6 :و  بین استان خوزستان و چهارمحال موقعیت جغرافیایی منطقه )محور مواصالتی

 بختیاری(.

O7 :اخیر.های دسترسی روستایی در منطقه در سالهای افزایش و بهبود راه 

 O8 :.)نزدیکی به بازارهای اصلی گردشگری )خوزستان و اصفهان 

O9 :اخیر.های افزایش امکانات مخابراتی در سال 

O10 :یجاد اشتغال ودرآمد زایی برای مردم کم درآمد و ا....  

 (T)تهدیدهای توسعه گردشگری منطقه نمونه بازفت: 

T1 :.تقاضای فصلی گردشگران به منطقه نمونه گردشگری بازفت 

T2 :حضور مقاصد رقیب در استان و نواحی پیرامونی جهت جذب و ارائه خدمات به 

 گردشگران.

T3 :ص در بخش توریسم به خصو تواندمی مختلفی کههای عدم آگاهی مسئولین از روش

 برای افراد کم درآمد، ایجاد درآمد کند.
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T4 :ایجاد تأسیسات های افزایش قیمت زمین و بورس بازی زمین و بالطبع افزایش هزینه

 آن. گردشگری و مقرون به صرفه نبودن

T5 :.اختالفات طایفه ای 

T6 :.شکننده گی محیط کوهستان 

T7 : فصول سرد.سرمای طاقت فرسای منطقه در 

T8 :سیل خیزی و طغیان رودخانه بازفت و.... 

 

 :کمی استراتژیک ریزیتهیه جدول برنامه -3-2-5

ل کمی استراتژیک، ابتدا اطالعات مربوط به عوام ریزیجهت تهیه جدول برنامه

(S,W,O,Tو امتیاز وزنی آن ) را از جداول خالصه تجزیه و تحلیل عوامل داخلها( یIFAS و )

منتقل نموده، سپس در مرحله دوم کلیه  SWOT( به جدول ماتریس EFAS) خارجی

 ریزیرنامهباستراتژیک را در ستون افقی باالی جدول  ریزیاز ماتریس برنامهها استراتژی

تی که هر بنا به اهمی 4الی  1، امتیازی از ASکمی نوشته و در مرحله سوم ضریب اهمیت 

هیه از ت تژی داشت، اختصاص داده شد. در مرحله چهارمیک از عوامل در تدوین هر استرا

ب ، از حاصلضرب امتیاز وزنی هر عامل در ضریTAS، ضریب اهمیت ریزیجدول برنامه

ت )*( ، که با عالمهاTAS، آن عامل به دست آمد و در مرحله آخر حاصل جمع ASاهمیت 

 .دهدمی ولویت نشانرا به ترتیب اها ، تکلیف بهترین برنامهاندهنشان داده شد

 

 ASضریب اهمیت : (7-3جدول )

 اهمیت زیاد اهمیت متوسط اهمیت کم بی اهمیت میزان اهمیت

 4 3 2 1 ضریب

 168: 1388نوحه گر و همکاران، منبع: 
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 (SOتهاجمی ) –کمی استراتژیک، استراتژی رقابتی  ریزیبرنامهجدول : (8-3جدول )

 عوامل
 امتیاز

 وزنی

SO 

SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 

AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS 

S1 4 4 6/1 4 6/1 4 6/1 4 6/1 4 6/1 2 8/0 4 6/1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S21 01/0 1 01/0 2 02/0 2 02/0 1 01/0 3 03/0 1 01/0 2 02/0 

W1 25/0 3 75/0 3 75/0 3 75/0 2 5/0 2 5/0 2 5/0 4 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

W18 02/0 2 04/0 3 06/0 3 06/0 3 06/0 2 04/0 1 02/0 3 06/0 

O1 25/0 4 1 4 1 4 1 4 1 3 75/0 2 5/0 4 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O21 01/0 3 03/0 4 04/0 3 03/0 3 03/0 3 03/0 3 03/0 4 04/0 

T1 12/0 2 32/0 4 64/0 3 48/0 4 64/0 4 64/0 2 32/0 4 64/0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 T 02/0 3 06/0 2 04/0 2 04/0 2 06/0 4 08/0 3 06/0 1 02/0 

جمع 

TAS 
- - 37/24* - 29/23* - 72/23* - 60/21* - 45/23* - 87/17* - 74/25* 

 پژوهشهای یافتهمنبع:        
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(STکمی استراتژیک، استراتژی تنوع ) ریزیرنامهبجدول : (9-3جدول )

ل
عوام

امتیاز

ی
وزن

ST

ST1ST2ST3ST4ST5ST6

A

S
TAS

A

S

TA

S

A

S
TAS

A

S
TAS

A

S
TAS

A

S
TAS

S14/014/046/146/128/046/128/0

00000000000000

S2101/0202/0101/0303/0404/0202/0101/0

W125/0125/0375/041125/0375/0375/0

00000000000000

W1

8
02/0204/0102/0204/0408/0306/0102/0

O125/0414141375/041375/0

00000000000000

O2

1
01/0101/0303/0204/0101/0303/0202/0

T112/0232/0464/0464/0348/0464/0464/0

00000000000000

12

T
02/0102/0102/0204/0102/0204/0204/0

جمع 
TA

S

--
16/13

*
-

5/22

*
-

55/24

*
-

94/17

*
-

54/24

*
-

07/21

*

پژوهشهای یافتهمنبع: 
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 (WOکمی استراتژیک، استراتژی بازنگری ) ریزیهجدول برنام: (10-3جدول )

ل
عوام

 

امتیاز
 

ی
وزن

 WO 

WO1 WO2 WO3 WO4 WO5 WO6 

A

S 
TAS A

S 

TA

S 
A

S 

TA

S 
A

S 

TA

S 
A

S 
TAS A

S 
TAS 

S1 4/0 4 6/1 4 6/1 4 6/1 1 4/0 4 6/1 4 6/1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S21 01/0 1 01/0 1 01/0 1 01/0 1 01/0 1 01/0 1 01/0 

W1 25/0 4 1 2 5/0 4 1 1 25/0 4 1 4 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

W1

8 
02/0 1 02/0 3 06/0 3 06/0 4 08/0 3 06/0 3 06/0 

O1 25/0 4 1 4 1 4 1 4 1/0 4 1 4 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O21 01/0 4 04/0 4 04/0 2 02/0 1 01/0 2 02/0 3 03/0 

T1 12/0 4 64/0 4 64/0 4 64/0 4 64/0 4 64/0 4 64/0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 
T 

02/0 4 08/0 4 08/0 4 08/0 1 02/0 4 08/0 1 02/0 

 جمع

TA

S 

- - 
20/23

* 
- 

58/

23 
- 

35/

22 
- 18* - 

41/24

* 
- 

13/24

* 

 پژوهشهای یافتهمنبع: 
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 (WTک، استراتژی تدافعی )کمی استراتژی ریزیجدول برنامه: (11-3جدول )

 عوامل
 امتیاز

 وزنی

WT 

WT1 WT2 WT3 WT4 WT5 

AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS 
S1 4/0 4 6/1 3 2/1 4 6/1 4 6/0 1 4/0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S21 01/0 3 03/0 1 01/0 1 01/0 2 02/0 1 01/0 

W1 25/0 2 5/0 4 1 4 1 3 75/0 1 25/0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

W18 02/0 2 04/0 3 06/0 3 06/0 3 06/0 4 08/0 

O1 25/0 3 75/0 4 1 4 1 4 1/0 4 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O21 01/0 3 03/0 2 02/0 2 02/0 3 03/0 1 01/0 

T1 12/0 4 64/0 4 64/0 4 64/0 3 48/0 4 64/0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 T 02/0 4 08/0 1 02/0 1 02/0 2 04/0 1 02/0 

جمع 
TAS 

- - 45/23* - 40/25* - 21/23* - 87/23* - 14/18* 

 پژوهشهای یافتهمنبع:      

 

 :منطقه نمونه گردشگری بازفت فضایی تحلیل -3-3

 فضایی: ریزیبرنامه - 3-3-1

قاط و استخراج داده برای نها پس از توصیف و استدالل منطقی و درست پراکندگی

رسد. به عبارت دیگر، همه مراحل می بدون داده، نوبت به کاربرد این دانش در سطح جامعه

توصیف و استدالل به منزله تبیین کامل تحلیل فضایی به معرفت یا دانش علمی 

کند. اکنون جغرافی می کاربرد این دانش علمی را فراهمی می انجامد و زمینهها پراکندگی

تواند دانش خود را در حل مسائل به کار ببرد. این مرحله کاربردی دانش فضایی دان باید ب

تواند بر اساس دانش می گیرد. جغرافی دانمی فضایی صورت ریزیدر چهارچوب برنامه

در مناطق پر مخاطره را شناسایی کند و عوامل خطر را ها و نداشتهها فضایی داشته

جمعیت انسانی را از مناطق پر خطر دور کرد. و  توان اوالًمی تشخیص دهد. بر این اساس

برداری از منابع در طبیعت برنامه منطقی و مطابق با توان در توزیع جمعیت یا بهرهمی ثانیاً
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فضایی مهم ترین و بنیادی ترین زیر ساخت توسعه و  ریزیشرایط محیط ارائه داد. برنامه

جهت  ریزیتوان برای ارتقای رویکرد یکپارچه و برنامهمی تعالی هر ناحیه است. از این رو

( در ها سازگار با محیط زیست )اکو هتلهای الزم جهت اقامتگاههای ایجاد زیرساخت

 بهره جست.  20نواحی شهری برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار و دستور کار ریو + 

 

 :(زمین) کالبدی نقش نظریه  -3–1–3–4

 کاربری میان، زمین کاربری ریزیبرنامه جدید پردازان نظریه از یکی چاپلین رتاستوا

 نظریه طبق .است شده قایل تفکیک شهری مقیاس در زمین کاربری و کالن مقیاس در زمین

 جنگل و مرتع، معدن، کشاورزی چونهایی فعالیت به، کالن مقیاس در زمین از استفاده، وی

 جامعه نیاز موردهای فعالیت تمام با زمین از استفاده شهری، مقیاس در لیکن .ودشمی تقسیم

، آموزشی خدمات و فراغت اوقات گذران  نقل و حمل توزیع،، تولید، کار، مسکن همانند

 مقیاس در زمین کاربری که، داردمی بیان چاپلین .کندمی پیدا ارتباط بهداشتی و اجتماعی

، تراکم فعالیت، انواع، زمین موقعیت و شکل، زمین یتمحدود :همچون عواملی به، شهر

 کاربری امروزه .است وابستهها کاربری مقایسه وها کاربری میان اراضی توزیع نحوه، تمرکز

 ریزیبرنامه نظریه .گرددمی مربوط زمین زیر ساماندهی و فضا ساماندهی به، شهری زمین

 احساس و فضائی هویت، زیبائی ادراک به ستیبای شهری زمین کاربری، است معتقد فضائی

 ساماندهی منظور به را زمین کاربری، زمین زیر ساماندهی نظریه .دهد پاسخ محیط به تعلق

 تأسیسات استقرار، اتومبیل تردد ،منوریل، مترو برای معبر ایجاد منظور به شهریهای فعالیت

 پناهگاه ایجاد  مخصوصاً و انبار ...و تجاری و خدماتی استفاده، تفریحی استفاده، شهری

 زمین زیر و سطح در را زمین کاربری، فضائی ریزیبرنامه نظریه مجموع در .نمایدمی پیشنهاد

 روابط ازای مجموعه یا، دهدمی انجام طبیعت در انسان کههایی فعالیت مجموعه منظور به و

 مدیریت نحوه، زمین کالبدی قشن. دارد نظر مد (کاربری نوع)فعالیت، محیط و انسان

 و فضا عمران بر نظارت را زمین کالبدی نقش، پردازان نظریه از سیاری فضاست. خردمندانه
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است عبارت زمین کالبدی نقش سوئد در. دانندمی مناسب کاربری اثر بر آن بهینه دگرگونی

 .است عمومی مصالح و حقوق رعایت منظور به زمین کاربرد مقررات و ضوابط مجموعه از

صنعت گردشگری با نگرش فضایی: -3-3-1-2

 رودمی برای کسی که به مسافرت (Tourist) حدود دو قرن از استفاده از واژه گردشگر

ز آنجا ااریف گذرد و تا اکنون تعاریفی متعددی از گردشگری ارائه شده هر یک از این تعمی

ری را انسته است بخشی از فعالیت گردشگنگریسته تو گردشگری خاص بهای که از دریچه

 ی متفاوت راهاپوشش دهد. گردشگری به علت خصلت بین رشته ای خود قابلیت نگرش

ن برخی ین بیی بسیاری از آن گردیده است.در اهاباشد و این خود سبب ارائه تعریفمی دارا

 ای خاص جنبه جهانی داشته و برخی دیگر ناشی از موقعیت و منطقهها از تعریف

ه ئه شدی گردشگری که با مطالعه نواحی مختلف اراهاباشند.در واقع در اکثر تعریفمی

 حلی راو شرایط خاص مها است، بیشتر بر شبکه محلی گردشگری تکیه داشته و نیازمندی

(.50:1388)سقایی،  دهندمدنظر قرار می

ریف تعا، ه شده استتوضیح داد (ماهیت و مفاهیم) همانگونه که در کتاب گردشگری

 ای که ازاصلهفاولیه از گردشگری بیشتر بر بعد فاصله تأکید گردیده و گردشگران بر مبنای 

ای که کمیسیون ملی گردشگری شدند. به گونهبندی میمحل مسکونی داشتند، طبقه

 که دربر ( در تعریف گردشگری داخلی فاصله پنجاه مایل را در نظر گرفته1973آمریکا )

ز امانی زشد. در بعد جغرافیایی گردشگری ده تمامی سفرها به جز سفر برای کار میگیرن

ست ادی اگذران اوقات فراغت یا تفریح که مستلزم غیب شبانه از مکان مسکونی عفعالیت

دی شود. از بعد اجتماعی نیز تعریف گردشگری، فصل مشترک بین زندگی عاتعریف می

.گیرددشگران را دربر میساکنان بومی و زندگی غیرعادی گر

نیز سعی نمودند هم پوشی عوامل مختلف را در توصیف گردشگر در ها بعضی از تعریف

های اقتصادی را مدنظر ای که کولتمن در تعریف خود بعد فاصله وجنبهنظر گیرند. به گونه

ن نقطه باز ای شروع و در نهایت به همامدت که از نقطهدارد. او گردشگری را مسافرتی کوتاه
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ها و جاهای متعدد گردد و در طول مسافرت بر اساس یک برنامه و سفر خاص، از مکانمی

کنند، عاید کشور میزبان شود و مبالغ زیادی ارزی که گردشگران خرج میدیدار می

گردد، تعریف نموده است. همچنین در تالشی دیگر با در نظر گرفتن بعد تجربه و می

ز روی اختیار، گردشگری مسافرتی داوطلبانه و موقتی که به علت انتخاب آگاهانه و ا

گیرد، اندازهای تازه و تجربیات جدید در یک سفر نسبتاً طوالنی شکل میگیری از چشمبهره

 (.14:1390پاپلی یزدی و سقایی،)تعریف شده است

 ی مطرح شده از گردشگری تا هنگامی که در چارچوب یکهابا این وجود، تعریف

ه بدارند. نای را نگر قرار نگرفته، توانایی توصیف تمامی ابعاد این پدیده بین رشتهش کلنگر

گردشگری »دشگری به دور از نگرش کل نگر بری مطرح شده گرهاگونه ای که تعریف

ی تیویستگرا و توجیه نگرش پوزیتاکید نموده تا از این طریق یک چارچوب کمیت« کیست؟

ابین آورند. با این که گردشگری یک کنشگری بدون واسطه مرا برای گردشگری فراهم 

فهوم نده میک طرفه ارائه داد که در برگیر توان تعریفی صرفاً نمی میزبان/ گردشگر است

دهای باشد. عالوه بر آن جریان گردشگری در هر مقصد آثار و پیام "گردشگر چیست؟"

عبارت  د. بهتواند مثبت یا منفی باشمی نهد که این آثار و پیامدهامی بسیاری را بر جای

به  دیگر گاهی گردشگری برای جوامع محلی و ساکنان یک منطقه سودمند است و گاهی

، قتصادیود. عالوه بر آن گردشگری در جهان به عنوان یک فعالیت اشمی ضرر آنها تمام

در  ده کهتبلورعینی جریان سرمایه و جابجایی انسان در حجمی بسیار بزرگ محسوب ش

شد دت، ری اخیر رشد بسیار باالیی داشته که خود وابسته به رشد اقتصادی دراز مهاده

ل ل ونقزمان اوقات فراغت وسطح درآمد همراه با توسعه تکنولوژی بخصوص در زمینه حم

 صادیبیش از همه به گردشگری ماهیتی اقتها می باشد. این ویژگیها در طی این سال

 ت آن نیز همین است که نگاه اصلی به گردشگری نگاه اقتصادی استو درس دهدمی

ی جتماعاتوان دیگر ابعاد مستتر در جریان گردشگری را در زمینه فرهنگی و نمی هرچند

 .نادیده گرفت ولی قبل از هر چیزی گردشگری یک امر اقتصادی است
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اند هاختبه سفر پردبه گونه ای که تعداد افرادی که به عنوان گردشگر در سطح جهان 

طح در س اکنون ار مرز یک میلیارد نفر گذشته است. چنین حجم باالیی از گردش سرمایه

امه جه برنگردشگری را به یکی از ارکان اصلی اقتصاد جهانی شده بدل نموده و تو، جهان

اشی ادی نی گردشگری و پیامدهای اقتصهاریزان و کارشناسان مرتبط را در زمینه فعالیت

 عریف آندر ت آن در چارچوب اقتصاد ملی و بین المللی به خود جلب کرده است.از این رو از

بایست دوسویه عرضه و تقاضا را مدنظر قرار داد.می

ی آیا گردشگری یک صنعت است؟ بر بنیان همین پیامدهای اقتصادی در سطح جهان

نعت صو با تاکید بر  اندهداد« صنعت»ی از کارشناسان به گردشگری لقب است که برخ

ر ی و دگردشگری، آن را در کنار دیگر صنایع بزرگ دنیا همچون صنعت نفت و خودروساز

رفتن ادیده گدر ن .این امر به بیان بارزتر گونه ای اغماض عمدیاندهرقابت با آنها، قرار داد

باشد.می ی اقتصادی در چارچوب این علمهاعلم اقتصاد و تقسیم بندهای فعالیت

 ت واقعیت قضیه آن است که گردشگری با تمام این تفاصیل و حجم گسترده تبادالو

نعت صتعامالت اقتصادی، به عنوان یک زیر بخش خدمات در علم اقتصاد مطرح بوده و 

باشد. می دی دانش اقتصاهانامیدن این فعالیت اقتصادی به گونه ای نادیده گرفتن چارچوب

ه ه ای اغماض عمدی در علم اقتصاد است زیرا کهرچند صنعت نامیدن گردشگری گون

 یی است که مختص بخش صنعتهافاقد ویژگی، گردشگری به عنوان یک زیربخش خدمات

ست رده اباشد با این وجود این امر بدیهی است که گردشگری یک فعالیت اقتصادی گستمی

ول م مشغکه صنایع مختلفی در چارچوب جریان گردشگری به طور مستقیم و غیر مستقی

باشند.می به فعالیت

ارائه یک تعریف قابل قبول از پدیده گردشگری، به رغم حضور گسترده آن در زندگی 

اجتماعی دشوار است. به ویژه وقتی بخواهیم آن را به عنوان یک صنعت تعریف کنیم، دچار 

ه ی مدیریتی، صنعت به صورت شماری موسسه بازرگانی کهادردسر خواهیم شد. در نوشته

 کنند و بنابراین در رقابت با یکدیگر هستند تعریفمی کاالها و خدمات مشابهی را تولید

شود. این تعریف، از لحاظ مفهوم لغوی به هیچ روی با مفهوم صنعت گردشگری تطابق می
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دهند )به رغم رقابت جدی ای که می ی اقتصادی ای که گردشگری را تشکیلهاندارد. بنگاه

کنند تا می یکدیگر دارند(، عموما کاالها و خدمات مکمل عرضه ی مشابه باهابخش

کاالهایی که رقیب یکدیگر باشند. مثال صنعت خطوط هوایی، صنعت هتلداری، رستوران و 

کنند و در تعامل با یکدیگر، می یکدیگر را کاملها با یکدیگر رقابت نمی کنند. آنها جاذبه

نند که امکان گذراندن تعطیالتی توام باآسودگی برای کمی به گردشگران خدماتی را عرضه

 .آنان فراهم شود

و ها ژیدر واقع توان رقابتی مناطق مختلف در بازار گردشگری از یک سو به استرات

 ابستهی گردشگری مناطق مختلف وهای مسئوالن محلی و از دیگر سو به قابلیتهاسیاست

 ضاو تقا محصول اقتصادی وابسته به نظام عرضهباشد. در واقع گردشگری به مانند یک می

ه باشد. در دوسویه اقتصاد گردشگری از یک سو محصول گردشگری در چارچوب عرضمی

باشد. می مطرح بوده و در دیگر سو بازار گردشگری در چارچوب تقاضای گردشگری مدنظر

ته و عرضه محصول گردشگری در یک منطقه با تقاضای گردشگری رابطه مستقیم داش

 اریابیتقاضا در باز گیریخدمات و تسهیالت همراه با جهت، تقاضا نیز به ارزش کاال

 د گونهیک منطقه باید قادر باش، گردشگری وابسته است. برای تحصیل تقاضای گردشگری

ته ت داشی گردشگران مطابقهارا فراهم کند که با نیاز و خواسته (ای از خدمات )عرضه

 اضارده تقاقتصاد امروز جهان و به تبع اقتصاد گردشگری، عرضه بباشد. این امر که در 

سازد که امکان سنجی محصول گردشگری به عنوان یک استراتژی می باشد ضروریمی

ضه لی عر)و بطور ک ی گردشگری در فضای سرزمینیهابنیادی در رابطه با ارزیابی قابلیت

ی و ی منطقه ای، ملهامقیاس محصول گردشگری( برای پاسخگویی به بازارگردشگری در

 بین المللی مدنظر قرار گیرد.

گ را هم فرهن، هم صنعت، توان گردشگری را ترکیبی دانست که هم علممی از این رو

ر نتیجه درا برای مصرف و « محصول گردشگری»گیرد و نهایتا محصوالتی از نوع در برمی 

ر و توان در یک نگرش کل نگمی نکند. بنابرایمی التذاذ مصرف کنندگان خود فراهم

 بیان داشت:  پساساختاری
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 یگردشگر محصول عرضه پیرامون شده تولید فضایی متن از: است عبارت گردشگری»

 نشگاهیدا راکزم ،دولت گردشگر، میزبان، محیط، متقابل کنش از ایرابطه در ،تقاضا بازار به

 .« افیاییجغر مکان یک در غیردولتی هایسازمان تحقیقاتی، و

 
 گردشگری در یک مکان جغرافیایی: (12-3شکل )

 

با توجه به این تعریف در چارچوب نگرش متنی به گردشگری همه اجزای متن 

استای در ر وگردشگری، کارکردهای هر یک از آنها ریزوم وار در ارتباط باهم قرار گرفته 

 رارقاثیر تی مطالعه را تحت های مختلف مطالعه تحت تاثیر قرار گرفته و یا شیوههاشیوه

 مهمی دهد.گردشگری در عصر حاضر بستری از تحوالت تکنولوژیک و اقتصادی تغییراتمی

 .را تجربه کرده است و خود به اصلی اساسی در امر اقتصادی بدل گشته است
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ی گردشگری در این عصر هم در عین و هم در ذهن، در فضای حقیقی و فضای مجاز

ست. شته اته است و رویکردی را به تجربه کردن هرچیز به نمایش گذاگسترشی فراگیر یاف

ای ری برامروزه گردشگران عصر حاضر خود میزبانانی هستند که با یک کوله پشتی و چاد

ن ت. ایکنند و دیگر از آن شکوه وجالل مسافرت انبوه خبری نیسمی اقامت خود مسافرت

زرو جا را با اقامت دائم متصور نیستند آنه گردشگران دیگر الزامی را برای خرید یک مکان

 می مختلف با درهم ریختن مسیر به مسافرت اقداهای مختلف و در زمانهادر مکان

ز ریک اهدیگر زمان و مکان اهمیت خود را از دست داده است و در حالی که  .نمایندمی

مت دت اقامقاصد در پی افزایش مدت اقامت گردشگران برای کسب سود بیشتر دارند م

زم اد الگردشگران در هر مقصد کاهش یافته است. این در حالی است که بورکراسی و اسن

ر رسد. بهتمی یابد و زمان دسترسی به حداقلمی برای سفر به مناطق مختلف جهان کاهش

ی هایاست بگوییم گردشگری در عصر حاضر بسیار کوچک شده و بیش از همه به تکنولوژ

ود به است. در این میان بازشناخت امر توسعه پیرامون گردشگری خشده  جدید وابسته

خت سنابع عوامل دیگری وابسته گردیده است که از آن جمله بهینه سازی و موجود بودن م

 .گیردمی باشد و در بستری از مدیریت انعطاف پذیر شکلمی افزاری و نرم افزاری

 من بر مبنای آن از متن فضایی صحبت است کهها بر مبنای دیدگاه ربطی یا دیالکتسین

توان تولید فضا را به مثابه تولید یک متن مدنظر قرار داد که با آن می کنیم. در واقعمی

باشد. هر متن فضایی حاصل کنش و می همه پیچیدگی نیازمند خوانشی درست و منطقی

منحصر به فرد بوده و  و در هر مکان باشدمی روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ونظیر اینها

فضایی بحث نمودکه مفهوم بینا متنی را های توان از میزان همپوشی مابین متنمی تنها

 سازد. پس متن فضایی یعنی تصور فضایی که توسط یک کنش یا رابطه تولیدمی متبلور

باید گیریم. این متن می ود و محصولی اجتماعی است را به عنوان یک متن در نظرشمی

خوانده شود تا کشف و شناخته شود و نتایج حاصل از خوانش هر متن قابلیت تعمیم به 

تواند مشابه می فضایی را ندارد تنها طریقه خوانش و اجزا کنش است کههای دیگر متن

دودویی است که در تولید فضا نقش داشته و در های باشد.هر متن فضایی برخودار از تقابل
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فضا اهمیت فراوان دارند. هر متن فضایی بارور یک متافیزیک حضور های ویژگیگیری شکل

ود چرا که شرایط ایجابی متن سعی در محو آثار شمی ه نادیده گرفتهشمیاست که ه

ه قابلیت حضور دارد چرا که هستی شناختی شمیمتافیزیک حضور دارد ولی با این وجود ه

.متن فضایی بر آن استوار است

 نادیده تحلیلهای آورد که حاشیهمی ا به عنوان یک متن این قابلیت را فراهمفض

رایش گی به اجتماع و جوامع انسانی مختلف مدنظر قرار گیرد و تقابل مرکز حاشیه که متک

ز بور امرکز محور ساختارگرایی است به چالش کشیده شود. فضا به عنوان یک متن با ع

و  در عرصه پساساختارگرایی در چارچوب تئوری واسازیمرکز محوری ساختار گرایی 

یاز ورد ننگرش متنی، توانمندی در زمینه فراست الزم برای خوانش متن فضایی و شعور م

رش ی فضایی مختلف را فراهم آورده است.بر مبنای نگهابرای واسازی و تشخیص متن

مچون ی یکتا باوری ههاآید تا متن فضایی در برابر همه کوششمی متنی بستری فراهم

ن ساخت ی فروکاهنده که در پی موقوفهاساختارگرایی، پوزیتیویسم و دیگر کالن روایت

تن هوم مباشند، ایستادگی خواهد کرد. با توجه به مفی چندگانه متن فضایی میهاداللت

 دازیم.رابطه با موضوع پژوهش به بحث بپر توان درمی فضایی که مورد بحث قرار گرفت

.باشدمی دشگری در ماهیت اصلی خود حاصل کنش مابیم گردشگر و میزبانگر

در واقع این کنش و رابطه میزبان و گردشگر است که در یک مکان به تولید فضای 

ود و تصور این فضای گردشگری تولید شده به عنوان یک متن شمی گردشگری منتهی

گیرد. به عنوان می مکان شکلکه در یک  باشدمی همان عنوان متن فضایی گردشگری

کنند در سفر خود به می مثال گردشگران یا طبیعت گردان که به مناطق بکر طبیعی سفر

( جهت برآورد احتیاجات و هاطبیعی سازگار با محیط زیست )اکوهتلهای اقامت گاه

افت خدمات مورد نیاز خود از طریق جامعه میزبان که سعی در خدمات دهی در قبال دری

کند این کنش می هزینه آن را دارد در یک محدوده مشخص یا شعاع قابل دسترسی اقدام

توان گفت متن فضایی می ود کهشمی به تولید فضا گردشگری در مناطق طبیعی منتهی

توان به وفور بیان کرد. با این می راها گردشگری تولید شده است. از این نوع دست مثال
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متافیزیک ای دودویی و گونههای و تقابلها ایی گردشگری دارای ویژگیوجود متن فض

 .گرددمی حضور است که درباره آنها در قسمت بعد توصیحات مفصل بیان

 

 :فضایی متن یک عنوان به گردشگری -3-1-3-3

 تباط بار اردهمانطور که بیان شد تولید فضا به عنوان یک تئوری بنیادی در این تحلیل 

 نش گری. به عبارت دیگر تولید فضا حاصل کباشدمی کنش درون متنی و بینامتنی مدنظر

 .ودشمی متن فضایی منتهیگیری اجتماعی است که به شکل

ود و شمی پس متن فضایی، یعنی تصور فضایی که توسط یک کنش یا رابطه تولید

تن م، یم. در راستای بحثگیرمی محصولی اجتماعی است را به عنوان یک متن در نظر

ود. در شمی فضایی گردشگری نیز توسط کنش میزبان / گردشگر در مکان جغرافیایی تولید

ای ه گونهفرهنگی و.... میزبان و گردشگر که بازگو کنند، واقع کنش اقتصادی، اجتماعی

 نتهیمکنش اقتصادی بوده به تولید متن فضایی گردشگری های روابط تولید با اولویت

 .گرددمی

مکان جغرافیایی، اهمیتی دو چندان در تولید، خوانش و واسازی متن فضایی گردشگری 

باشد بلکه مخزن مقاصد می ی جغرافیایی نه تنها دارای پیچیدگی خاصهادارد. مکان

یدگر )فیلسوف بزرگ آلمانی( دانش ها» آیند. از آنجا کهمی پیچیده انسانی نیز به حساب

دهد و نه در انتزاع و می به شکل ملموسی در قلمرو وجود یا هستی جای جغرافیا را

یدگر هاتوان گفت در مکان جغرافیایی است که نظرمی در واقع، (156،1383کرنک،«)تجرید

شود. در واقع مکان جغرافیایی محصول پایدار و اجتماعی می پیرامون دانش جغرافیا، تایید

د که به واسطه و نتیجه عینی از فعالیت اجتماعی و باشمی قابل تشخیص از متن فضایی

   (Soja,1989,131).گرددمی ارتباطات)شامل روابط تولیدی و طبقاتی( از نظر مادی تولید

در هم پیوند ای توان در مقیاس منطقهمی جغرافیایی در رابطه با گردشگری راهای مکان

ر یک کلیت نشان از مقاصد گردشگری دارند. جغرافیایی متفاوت بازشناخت که دهای «جا»

به عنوان مثال در نظر آورید که در استان چهارمحال و بختیاری و در بخش کوهرنگ 
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متعددی که هر کدام در جاهای مختلفی قرار دارند که در ارتباط با های پیرامون با جاذبه

 شگری را تولیدمتن فضایی گرد (در طبیعت) هم و در چارچوب کنش میزبان و گردشگر

منطقه نمونه گردشگری بازفت( به عنوان یک مکان جغرافیایی ) کند و پیرامون آنمی

بایست ذکر کنم که مکان جغرافیایی بستر سرمایه می گیرد. این نکته نیزمی مدنظر قرار

گیرد و می شود و فرایند انباشت در مکان شکلمی داری برای شیوه تولیدش محسوب

باشد.می ازتولید نیروی کار نیز متکی به مکان جغرافیاییهمچنین ب

(1393:112)سقایی، منبع: - جفرافیایی مکان از مفهومی مدلی   :(3-13) شکل

ود به تبع کنش شمی از آنجا که متن فضایی گردشگری در مکان جغرافیایی تولید

 به آن مکان شکل اجتماعی در تولید متن نیز در رابطه با گردشگری از سفر گردشگر

جغرافیایی هستند که کنش گردشگر های گیرد از این مقاصد گردشگری در واقع مکانمی
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کند. این متن تولید شده بیش از همه می میزبان در آن متن فضایی گردشگری را تولید

استنادی است به کنش اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و.. در مکان جغرافیایی که همان 

وند.عالوه بر آن متن فضایی گردشگری در مقیاس بینا شمی ردشگری محسوبمقاصد گ

، ملی و ای مختلف محلی، منطقههای گر عرضه و تقاضای گردشگری در مقیاسمتنی تداعی

فرا ملی است.کنشی اولی مابین بازار تقاضای گردشگری با نشانه شناسی گردشگر و عرضه 

 یزبان در جریان است.محصول گردشگری با نشانه شناسی م

حصول اجزا مختلف مهای عرضه محصول گردشگری به بازار تقاضای آن نیازمند پیوند

 بهینه ترکیب متناسب و، است. یک محصول گردشگری جهت تکمیل و عرضه به بازار تقاضا

 :طلبد که عبارتند ازمی پنج جزء را

ولی  باشدمی ول گردشگریکه شرط الزم برای تدارک حص: گردشگریهای جاذبه -1

انسان های جاذبه، طبیعیهای گردشگری در سه دسته جاذبههای جاذبه .شرط کافی نیست

 گیرند. می فرهنگی جایهای ساخت و جاذبه

قاصد و مو وسایل حمل و نقل شده که امکان دسترسی را به ها که شامل راه: دسترسی -2

توان از جذب می نمایند. هنگامیمی امکان پذیرای نقطهگردشگری در هر های جاذبه

 .گردشگری سخن گفت که دسترسی به جاذبه مهیا باشدهای گردشگری برای جاذبه

لفن تکه در برگیرنده تمامی مواردی همچون آب، برق، : ها و روساختها زیرساخت -3

لیت بستری را برای در جهت قابکه جهت برآورد احتیاجات گردشگران  باشدمی و....

ن آی به آورند. اگر جاذبه گردشگری وجود داشته باشد که دسترسمی فراهم گذاریسرمایه

توان از نمی ودنیز امکان پذیر باشد ولی حداقلی از امکانات زیربنایی در آن مکان یافت نش

 ر اینکه بر بستجذب گردشگر سخن گفت چرا که اکثر گردشگران نیازمند خدماتی هستند 

دار ها عهدهولتای باال معموالً دهای سرمایهگیرند.به دلیل هزینهمی امکانات زیربنایی شکل

ویس تهیه این تاسیسات و امکانات زیر بنایی هستند و اغلب به مردم محلی نیز سر

 ( که خود نشان از سودمندی دوسویه دارد.45ـ46: 1378دهند)لی، می
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و  شامل تمامی خدماتی است که در جهت برآورد نیازهای: وازیخدمات میهمان ن -4

جا از آن گردد. این بخش از محصول گردشگریمی گردشگران و رفاه آنها ارائههای خواسته

مچون هکه نقطه کسب درآمد مستقیم از گردشگری بوده اهمیت دو چندان دارد. خدماتی 

اری، (، پذیرایی، تجها اکو هتل) ط زیستخدمات اقامتی یا خدمات اقامتی سازگار با محی

 گیرند.می سرگرمی و..... در این دسته جای، ورزشی، تفریحی، فرهنگی

بل این عناصر و سازمان در دو دسته خصوصی و دولتی قا: عناصر نهادی و سازمانی

خش گردشگری در این بهای باشند. همچنین دفاتر خدمات مسافرتی و آژانسمی تقسیم

همچون مدیریت های گیرند. عناصر و سازمان دولتی و خصوصی در عرصهمی رارق

 ووام ، یپذیر و سرمایه گذاریو توسعه، سرمایه ریزیبرنامه، گردشگری، تبلیغات و بازاریابی

دو  ز ایننمایند که مرزهای دخالت هر یک امی اعتبارات و نظیر اینها به نسبت مشارکت

زء با جپنج  تصادی حاکم بر اقتصاد منطقه یا کشور است. در ترکیب اینوابسته به نگرش اق

تواند می ود وشمی هم است که محصول گردشگری قابلیت عرضه به بازار گردشگری را دارا

گری با جذب گردشگر متن فضایی گردشگری را تولید نماید با این وجود محصول گردش

 (:199-200: 1385ود)کاظمی، شمی دامه بیاناست که تیتر واردر اهایی واجد ویژگی

  ود.شمیمحصول گردشگری با مشارکت عرضه کنندگان مختلف تولید 

  ود و همین شمیمحصول گردشگری در یک دوره زمانی و طی مراحل مختلف تجزیه

 کند.امر ارزیابی آن را دشوار و پیچیده می

 .محصول گردشگری برای مصرف کنندگان آن پرمخاطره است 

 .بخشی از محصول گردشگری مبتنی بر رؤیاها و امیال شخصی مصرف کننده است 

  محصول گردشگری نسبت به نیروهای بیرونی که خارج از کنترل عرضه کنندگان

 پذیر و شکننده است.هستند، آسیب
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 الگوهای فضایی گردشگری: -3 -4-3-1

م با ستقیمکه در رابطه  پذیردمی گردشگری به عنوان یک سفر به مقاصد متفاوتی انجام

ی در مقاصد گردشگری و موقعیت جغرافیایی ـ فضایی آن دارد به عبارت دیگر گردشگر

نظر مقالب سفر به مناطق جغرافیایی مختلف دارای الگوهای فضایی متفاوت است. از 

در  دشگریتوان به سه الگو فضایی تقسیم نمود. اگر مقاصد گرمی جغرافیایی گردشگری را

قاصد ی شهری بوده و اگر مهاگردشگری در وابستگی تام به ویژگی، ا واقع باشدشهره

ایی ی فضای جغرافیهاگردشگری در مناطق طبیعی یا روستا واقع باشد به تبع ویژگی

ه سه بی را توان مقاصد گردشگرمی مربوطه در فرایند گردشگری تاثیرگذار است. از این رو

ر ی روستایی، گردشگری شهری و گردشگری مبتنی بالگو فضایی تقسیم نمود گردشگر

باشند. می منحصر به خودهای طبیعت هر یک از این سه الگو فضایی دارای ویژگی

شگری گردشگری روستایی از آنجا مقاصد سفر به نواحی روستایی اختصاص دارد با گرد

 باشند و این دویم بسیاریهای شهری که مقاصد سفر به نواحی شهری است دارای تفاوت

ز این زیادی دارند. با این تفاضیل هر یک اهای با گردشگری مبتنی بر طبیعت تفاوت

کنند نیز دارای می الگوهای فضایی گردشگری به نسبت محصول گردشگری که عرضه

واحی ی یا نطبیعی که در نواحی روستایهای باشند. به عنوان مثال مکانمی تفاوت و تشابه

گری وند که  گردششمی ری واقع اند به عنوان مقصد گردشگران طبیعت گردی محسوبشه

فضایی با ی طبیعت گردی در چارچوب الگوی فضایی گردشگری شهری در چارچوب الگو

هر و شاست که مابین های گردشگری روستایی متفاوت است. این تفاوت ناشی است تفاوت

ر شهر دود در کیفیت و کمیت محصول گردشگری که شمی روستا وجود دارد. این تفاوت را

 ود مشاهده نمود.شمی یا روستا به گردشگران ارائه

آید  که شناخت الگوهای فضایی گردشگری چه ضرورتی می در این بین این سوال پیش

 توان به این سوال اینگونه پاسخ داد که شناخت الگوهایی فضایی گردشگریمی دارد؟

و توسعه پایدار گردشگری مبتنی بر طبیعت  ریزید بستری مناسبی را برای برنامهتوانمی

گردشگری به چه نواحی و سکونت های فراهم آورد. این که مشخص شود مقاصد عمده سفر
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، جغرافیایی، اجتماعی ـ فرهنگیهای توجه به ماهیت و ویژگی، گیردمی صورتهایی گاه

را سبب شده تا از  (قاصد گردشگری )شهر، روستا یا طبیعتاقتصادی و زیست محیطی م

توسعه پایدار گردشگری شکل ، محیطیهای و مدنظر قرار دادن ضرورت ریزیطریق برنامه

گیرد. در این بین هرگاه مقاصد گردشگری در مقیاسی بزرگ مدنظر باشد همچون مقیاس 

. به عنوان مثال در باشدمی ن پذیرتلفیق الگوهای فضایی گردشگری امکا، کشورهای استان

یک استان محصول گردشگری قابل عرضه به بازار تقاضای گردشگری هم در نواحی 

در این وضعیت تلفیقی از گردشگری روستایی ، روستایی قرار داشته و هم در نواحی طبیعی

 ریزیگیرد. این شیوه تلفیقی در زمینه برنامهمی و طبیعی مدنظر برنامه ریزان قرار

گردشگری اهمیت فراوان دارد. بطور کلی الگویابی فضایی گردشگری در یک ای منطقه

بستری از شناخت مقاصد در سفرهای گردشگری و ، فضای سرزمینی همچون کشور ما ایران

 تواند مبنای عمل برایمی طبقه بندی جغرافیایی سفر و گردشگری را فراهم آورده که

طه با توسعه صنعت گردشگری در مناطق مختلف کشور باشد. الگو در راب (آمایش سرزمین)

تواند در میای و توسعه منطقه ریزییابی فضایی گردشگری در کشور در چارچوب برنامه

برگیرنده دسترسی به منطقه با ایجاد شبکه حمل و نقل مناسب، افزایش کیفیت و کمیت 

رابطه با گردشگری در منطقه؛  خدمات گردشگری، آموزش و تعلیم ساکنان محلی در

های های تشویقی برای جذب گردشگر، مدیریت و اجرای بهینه طرحبازاریابی و برنامه

در « الگویابی فضایی گردشگری»توان بیان نمود می گردشگری باشد. از این روای توسعه

 نظیر، ی و فضاییتواند با شناخت ناشی از موقعیت جغرافیایاستان چهارمحال و بختیاری می

و ها ، کاروان سراها، باغهامسجدها، مراکز عبادی و اقلیت)تاریخی( که شامل}های جاذبه)

، هاو مکتب خانهها تاریخی، مدرسههای و آب انبارها، بندها، پلها ، حمامهاعمارت

، آثار ها، برجها، منارهها، قلعهباستانی، دژهاهای و تپهها ، کتیبهها، بازارها و تیمچههاآرامگاه

صنایع )که شامل } (فرهنگیهای جاذبه) عمرانی تاریخی، شهرها و روستاهای تاریخی({،

محلی، های محلی، موسیقی و نمایشهای ، لباس(عشایری –روستایی  –شهری ) دستی

 (اجتماعیهای جاذبه) ،(آداب و رسوم –مذهب  –گویش  –فرهنگی )زبان های سایر ویژگی
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مردم نگاری(/ برگزاری های ، غذاهای محلی، ویژگیهاو آئینها عشایر، جشن)که شامل }

چهارمحال و بختیاری با رویکرد ملی ) سنتیهای جشنواره غذاهای محلی و آش) همه ساله

 آب و هوا، ژئوتوریسم، پوشش گیاهی،) طبیعی( که شاملهای جاذبه) {،(و  بین المللی

ها، حیات وحش و ، درهها، غارها، دشتها، کوههاو چشمهها و سدها، رودخانهها دریاچه

های ملی(، )جاذبههای پارک) خاصای مناطق حفاظت شده، مناطق توریستی و طبیعت

، توجه به رویکردهای  سه (و... (اسب) اسکی، سوارکاری با، رفتینگ)ورزشی( که شامل }

سند توسعه  –ساله در ارتباط با صنعت گردشگری  20سند چشم انداز ) سند مهم نظیر

سند چشم انداز جامع گردشگری استان چهارمحال و  -استان چهارمحال و بختیاری 

استان چهارمحال و ) کمی در برنامه چهارمهای و هدفها و همچنین شاخص (بختیاری

 - (بازفت) کوهرنگ) و بختیاریمناطق نمونه گردشگری استان چهارمحال (، بختیاری

سرآب بابا حیدر  –شلیل  –شهر یاری  –امام زاده حمزه علی  –شیدا  –سامان  –چغاخور 

، بخش (تاالب گندمان –ارمند  –بارز  –بهشت آباد  –سیاسرد  –پیر غارده چشمه  –

اره بویژه یک، دو، سه، چهار ستهای مناسب، هتلهای اقامتی )مهمانسراها و هتل آپارتمان

مناسب  و همجواری استان های و رستوران (هتل بین المللی چهارمحال و بختیاری

 -اصفهان ) گردشگری/ مناطق نمونه گردشگری همجوارهای چهارمحال و بختیاری با قطب

-منطقه آزاد تجاری)} ویژه اقتصادی استان خوزستانهای و قطب (لرستان -خوزستان

انهای خرمشهر و آبادان، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی/ شهرستان صنعتی اروند/  شهرست

مناسب در زمینه های بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی مسجدسلیمان({، وجود پتانسیل

صنعتی )خوزستان های دسترسی مناسب و قرار گرفتن بین قطبهای راه، )توریسم سالمت(

،  تفریحی )در منطقه مورد بررسی و استان تجاری، رفاهی) و اصفهان(، وجود مراکز

فیبر نوری و ) چهارمحال و بختیاری(، خدمات بهداشت شهری، خدمات مخابراتی

صنعتی( در همجواری منطقه های اقتصادی )شهرکهای و همچنین وجود بنگاه(الکترونیکی

نولوژیکی، مناسب از جهات )سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، تکهای مقیاس فرصت

توریستی و های فعالیت سازیگیاهان دارویی در کشور(، بهینه) ، وجود قطب(گردشگری
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 –گردشگری، احداث و بهره برداری پروژه دهکده تاراز و بازفت در بهترین منطقه اقتصادی 

احداث مراکز اقامتی، خدماتی، رفاهی، تفریحی، برای گردشگران، دارای تنوع زیستی، منابع 

، محیط زیست اکولوژیکی جهت توسعه پایدار برای تامین نیازهای نسل حاضر، طبیعی

استراتژیک و ژئوپلتیک منطقه، افزایش سهم گردشگری های استفاده کامل از موقعیت

داخلی و خارجی و جذب آنها، اسکان مسافرین و گردشگران با بهترین امکانات موجود، 

ان استان چهارمحال و بختیاری برای اوقات و استفاده بهینه گردشگران به ویژه مسافر

استراحت و ایجاد آرامش در نواحی طبیعی در منطقه مورد مطالعه، کمک به گردشگری 

اقامتی، تجاری، ) روستایی و کشاورزی در اطراف منطقه مورد مطالعه، کاربری مناسب

، (کشاورزی) تفریحی، ورزشی، اداری، بهداشتی و درمانی، صنعتی و تولیدی، فضای سبز

روستایی ، محدوده مطمئن گردشگری را به مقاصد شهری ، ...آموزشی، فرهنگی و مذهبی و

و طبیعی تعیین نموده و با حمایت دولت در چارچوب منافع بومی در وحدت با منافع ملی، 

 .«آوردمی سازی صنعت گردشگری فراهمهای مناسبی برای توسعه و بومیزیرساخت

 

 :جمع بندی -3-4

هر  ه ازئوری گردشگری در واقع ناشی از تفاوت ساختارهای اجتماعی است و هر جا کت

ید یز پدچیز، دو نوع متفاوت وجود داشته باشد، بی شک جذابیتی برای فهم نوع دیگر ن

دیده پ. امروزه گردشگری فراتر از یک صنعت، به (Maccannell، 1976: 179خواهد آمد )

نیاز  نی تبدیل شده است که برای پیشرفت و توسعه آناقتصادی در سطح جها –اجتماعی 

طق ص منابایستی کلیه شرایط خا ریزیداریم. این برنامه ریزیاساسی و فوری به برنامه

کم نه محطراحی شده و ضمن مطابقت با استاندارهای سازمان جهانی جهانگردی، از پشتوا

 (Tsaur.et. al، 2006 :640)اجرایی برخوردار باشد 

قانون تشکیل  8مناطق نمونه گردشگری در ایران، برای اولین بار در ماده  موضوع

و با انگیزه ایجاد یک فضای  1382سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال 

مناسب و مجهز برای گردشگران به منظور فراهم کردن زمینه توسعه پایدار میراث فرهنگی، 
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ان داخلی و خارجی با رعایت قانون تشویق و صنایع دستی و گردشگری و جلب سرمایه گذار

حمایت سرمایه گذاران خارجی در ایجاد تأسیسات زیربنایی به منظور معرفی بهتربناها و 

تاریخی، تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و ارائه خدمات مناسب به جهانگردان های محوطه

. (9: 1389ستان کرمان، مطرح گردید )سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ا

وضعیت گردشگری منطقه نمونه گردشگری بازفت را  (SWOT, IFASE, EFAS)استراتژیک 

 42جهت توسعه این صنعت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که، تعداد 

ناها، و تنگها ضعف و تهدید به عنوان محدودیت 30و تعداد ها قوت و فرصت به عنوان مزیت

. مطالب باشدمی پیش روی توسعه گردشگری منطقه نمونه گردشگری بازفت قابل شناسایی

منطقه بازفت جهت توسعه گردشگری بیشتر از های که، مزیت دهدمی بیان شده نشان

توسعه گردشگری در این منطقه به  ریزی. همچنین جهت برنامهباشدمی تنگناهای آن

 اقدام کردیم که نتایج زیر به دست آمد:ها یتدوین جدول کمی استراتژ

تژیک ستراکمی استراتژیک، که به تفکیک برای انواع ا ریزیبا توجه به جدول برنامه -

(SO,ST,WO,WT تدوین شده است، استراتژی )SO7 و معرفی  سازیبا استراتژی )آماده

اهم گردشگری و فرطبیعی منطقه بازفت، به عنوان قطب  –فرهنگی  –تاریخی های جاذبه

، با آوردن امکانات و تسهیالت خدماتی و رفاهی مناسب برای جلب رضایت گردشگران(

نطقه نمونه منمایانگر بهترین استراتژی در زمینه توسعه گردشگری  74/25بیشترین امتیاز 

 .  باشدمی بازفت

و  ریزیاز خدمات تخصصی در امر برنامهگیری با استراتژی )بهره ST2استراتژی  -

 قرار گرفته است. ریزیبرنامههای در رتبه دوم اولویت استراتژی 40/25مدیریت(، با امتیاز 

بتی توسعه گردشگری مبتنی بر مزیت هی نسبی و رقا) با استراتژی ST3استراتژی  -

های راتژیدر رده سوم اهمیت، از نظر است 55/24منطقه نمونه بازفت(، با ضریب اولویت 

 گیرد.می توسعه گردشگری منطقه نمونه بازفت قرار یریزبرنامه
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یند ر فرابه ترتیب اولویت، با توجه به امتیاز به دست آمده دها مابقی استراتژی  -

امی یر تمزگردند. در جداول می توسعه گردشگری منطقه نمونه بازفت استفاده ریزیبرنامه

آورده شده است. ها( آنTASارائه شده با رتبه )های استراتژی

(SOجدول استراتژی رقابتی/ تهاجمی ): (12-3جدول )

TAS(SOرقابتی/ تهاجمی )های استراتژیردیف

SO137/24طبیعی موجود در منطقه.های از پتانسیلگیری توسعه اکوتوریسم با بهره

SO2ق توسعه تنوع بخشی به محصوالت گردشگری منطقه نمونه گردشگری بازفت از طری

 تاریخی و فرهنگی و انسان ساخت.های جاذبه

29/23

SO372/23ت.در منطقه نمونه گردشگری بازف گذاریجذب سرمایه گذاران بومی و افزایش سرمایه

SO4و  ستمیتوسعه گردشگری مبتنی بر تئوری ذینفعان و تئوری بازی با ارتقاء سطح نگرش سی

 گذاریراهبردی سرمایه

60/21

SO545/23راهبردی با مقاصد گردشگری مجاور.های ایجاد پیمان

SO6.87/17ارتقاء تسهیالت و خدمات خرید در مبادی ورودی و خروجی منطقه نمونه بازفت

SO7ب طبیعی و تاریخی منطقه نمونه بازفت به عنوان قطهای و معرفی جاذبه سازیآماده

 الت رفاهی مناسب.گردشگری و فراهم آوردن امکانات و تسهی

74/25

پژوهشهای یافتهمنبع: 

(STجدول استراتژی تنوع ): (13-3جدول )

TAS(ST) استراتژی تنوعردیف

ST116/13مناسب جهت نظرسنجی از گردشگران.های بکارگیری سیستم

ST222/  5 ی.بخش خصوص گذاریایجاد تسهیالت و خدمات گردشگری مورد نیاز، با سرمایه

ST324/ 55نسبی و رقابتی منطقه نمونه بازفت.های توسعه گردشگری مبتنی بر مزیت

ST4
نه در بین ساکنین محلی مناطق نمونه گردشگری در زمی سازیآموزش و فرهنگ

 گردشگری.
94/17

ST5
گردشگری، برای منطقه نمونه بازفت و تبدیل آن به قطب های تدوین طرح

 گردشگری.
54/24

ST6
ظرفیت پذیری و تدوین حد مطلوب جهت کاهش فشار به محیط زیست منطقه 

 نمونه و جلوگیری از تراکم بیش از اندازه.
07/21

پژوهشهای یافتهمنبع:  
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(WOبازنگری )های جدول استراتژی: (14-3جدول )

TAS(WO)استراتژی بازنگری ردیف

WO120/23ان حمل و نقل.و بهبود کیفیت ناوگها ارتقاء زیرساخت

WO2یق مسافرتی در جهت افزایش تورهای مسافرتی از طرهای فعال نمودن آژانس

.مالیهای ارائه مشوق

58/23

WO3های یولوژارتقاء خدمات اطالع رسانی به گردشگران با تنوع در استفاده از تکن

اطالعاتی و ارتباطی

35/22

WO4مونه قه نت کارکنان و مدیران حال حاضر و آتی منطارتقاء سطح توانایی و مهار

.بازیافت

18

WO5ه ی منطقمناسب بازاریابهای بازاریابی در جهت اعمال سیاستهای تقویت فعالیت

.بازفت

41/24

WO6های ذبهویژه و توسعه جاهای در زمینه جاذبه گذاریهدایت و حمایت از سرمایه

.انسان ساخت

13/24

 پژوهشهای یافتهنبع: م   

(WTجدول استراتژی تدافعی ): (15-3جدول )

TAS(WT)استراتژی تدافعی ردیف

WT145/23.هانراهبردی با آهای برقراری ارتباط مناسب با مقاصد مجاور و برقراری توافق

WT2ریزیمشاور متخصص در زمینه برنامههای از خدمات تخصصی شرکتگیری بهره 

 و مدیریت.

40/25

WT3ه با در منطقه نمون گذاریو سمینارهایی، در زمینه سرمایهها برگزاری نشست

 مختلف.های همکاری ارگان

21/23

WT4تجهیزات و هاو تشویق مردم محلی جهت توسعه زیرساخت سازیزمینه ،

 تسهیالت مختلف گردشگری، جهت کسب درآمد و اشتغال.

87/23

WT514/18آموزشی، جهت ارتقاء سطح کارکنان در زمینه توریسم.های کالس برگزاری

پژوهشهای یافتهمنبع:   
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پیشنهادات وگیری نتیجه :چهارمفصل 
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 ( نشان داده شده است:4 –11عناصر آمیختة بازاریابی خدمات در جدول )بندی نتایج رتبه

 بازاریابی خدماتنتایج رتبه بندی عناصر آمیخته  (: 11-4جدول )

 وزن نرمال شده رتبه* نام شماره

 199/0 75/0 آمیخته مکان 1

 172/0 65/0 عنصر افراد 2

 170/0 64/0 عنصر شواهد فیزیکی 3

 160/0 60/0 عنصر فرآیند 4

 134/0 50/0 آمیخته ترفیع 5

 114/0 43/0 آمیخته محصول 6

 049/0 18/0 آمیخته قیمت 7

 نگارندهمنبع: 

اه ه همرببرای هر یک از عوامل تشکیل دهنده عناصر آمیختة بازاریابی خدمات تصمیم 

 آمده است. (4 – 12) آنها در جدولبندی رتبه

 

تصمیم و رتبه بندی عوامل تشکیل دهنده ابعاد آمیخته بازاریابی های گزینه : (12-4جدول )

 خدمات هتلداری

ی
ابعاد اصل

 

 رتبه بندی عوامل

 6            رتبه           

 وزن * شماره 

صول
آمیخته مح

 

 139/0 97/0 1 هاوسایل رفاهی درون اتاق

 135/0 94/0 2 خدمات و امکانات جانبی هتل

 108/0 75/0 3 ارائه خدمات صبحانه، ناهار، شام و کیفیت روم سرویس 

 107/0 74/0 4 هتلهای کیفیت خدمات ارائه شده در فروشگاه

 107/0 74/0 5 بار توسط خدمه هتل خدمات حمل

 107/0 74/0 6 هافناوری داخلی اتاق

 073/0 51/0 7 و فضاهای عمومیها کیفیت سیستم سرمایش/گرمایش اتاق

 072/0 50/0 8 فن آوری هتل
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950/0072/0امکانات پارکینگ

1050/0072/0کیفیت وسایل ارتباطی نظیر تلفن، اینترنت

1105/0007/0نحصر به فرد برای افراد معلولخدمات م

5 رتبه      

وزن*شماره

آمیخته ترفیع

160/027/0خدمات رایگان ارائه شده از سوی هتل

258/026/0نحوه اطالع رسانی در مورد هتل و خدمات آن

354/024/0شهرت و معروفیت هتل

449/022/0راهنماهای تابچهبروشورها و ک

4 رتبه       

وزن*شماره 

عناصر افراد
 

195/0315/0رفتار کارکنان

284/028/0ارائه خدمات به میهمانان در رستوران توسط کارکنان

351/0168/0ارائه خدمات به موقع توسط کارکنان به میهمانان

451/0167/0نان برای حل مشکل میهمانانتالش کارک

512/0039/0توانایی کارکنان برای ایجاد اطمینان و اعتماد در میهمانان

609/0030/0ارتباطیهای دانش کارکنان در مورد اصول هتل داری و مهارت

 4 رتبه       

وزن*شماره 

عناصر فرآیند
192/0190/0زرو هتل.سیستم ر 

292/0189/0.هاخدمات شبانه روزی واحد خانه داری اتاق

391/0188/0و نیازهای میهمانان.ها توجه هتل به خواسته

487/0179/0هارسیدگی به شکایات میهمانان و تالش برای جبران نارضایتی

رتبه بندیعوامل

ی
ابعاد اصل

 

ئه خدمات توسط پرسنل هتل به مشتریان یا انعطاف پذیری در ارا

 میهمان.

551/0105/0

649/0101/0میهمان. مندیخدمات ارائه شده مطابق با عالقه

716/0033/0میزان پایپندی هتل به ارائه خدمات تعهد شده نسبت به درجه.

807/0015/0ارائه خدمات بر اساس استاندارهای بین المللی.

196/0174/0رتب و آراسته کارکنان.ظاهر م

295/0173/0از نظر تخت، صندلی، مبلمان و فضا.ها اندازه و راحتی اتاق
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و فضاهای عمومی ها پاکیزگی و بهداشت وسایل موجود در اتاق

 هتل.

3 92/0 166/0 

 092/0 51/0 4 .(، البی، راهروهاهاورودی، اتاق) زیبایی دکوراسیون داخلی

 091/0 50/0 5 زیبایی نمای بیرونی.

 091/0 50/0 6 محیط آرام داخلی.

 091/0 50/0 7 میزان امنیت اموال میهمان.

 089/0 49/0 8 ....وها نور و نورپردازی در فضاهای البی، اتاق

 020/0 11/0 9 .(...رستوران هتل، البی و) ظرفیت واحدهای خدماتی هتل

 012/0 07/0 10 تجهیزات هتل. بی عیب و نقص بودن

 نگارندهمنبع: 

 

ل تشکی ود، یعنی ترتیب و اهمیت عواملشمی بر این اساس، فرضیه هشتم تحقیق تایید

از  یاستان چهارمحال و بختیاردهنده آمیخته بازاریابی خدمات در صنعت هتل داری 

 ، متفاوت است.(دیدگاه مشتریان بر اساس مدل )تاپسیس

 نشان داد که:ای به کمک آزمون دو جملهها و تحلیل دادهها نتایج بررسی -

ره در سه، چهار و پنج ستاهای تا حدودی از خدمات ارائه شده هتلها مشتریان هتل .1

 استان چهارمحال و بختیاری راضی هستند.

از  ریانخدمات ارائه شده، در خصوص ابعاد آمیخته بازاریابی خدمات از دیدگاه مشت .2

اد شان دت مطلوبی برخوردار است. اما نتایج به دست آمده در خصوص عامل محصول نکیفی

خته ز آمیکه این عامل از کیفیت مطلوب برخوردار نیست. همچنین ابعاد قیمت و ترفیع ا

 ستند.ردار ه، از کیفیت پایینی برخواستان چهارمحال و بختیاریهای بازاریابی خدمات هتل

ها یک از ابعاد آمیخته بازاریابی خدمات ارائه شده توسط هتلکیفیت خدمات موجود هر  .3

از نظر مدیران و کارشناسان هتلداری در سطح باالتر از حد متوسط قرار دارد و این موضوع 

کند. می مطلوب بودن سطح کیفیت خدمات از نظر مدیران و کارشناسان هتلداری را تایید

کیفیت را دارا بوده و پس از آن محصول، ترفیع، در همین راستا، عنصر فرآیند بیشترین 
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موئلفه آمیخته بازاریابی خدمات یعنی  افراد و شواهد فیزیکی دارای بیشترین کیفیت و نهایتاً

 قیمت و مکان دارای کمترین کیفیت هستند.

ر تنها د: نشان داد که« یو من ویتنی»به کمک آزمون ها و تحلیل دادهها نتایج بررسی .4

ر . اما دندارد قیمت و مکان، نظرات مشتریان، مدیران و کارشناسان تفاوتیهای نه موئلفهزمی

بعالوه  دارد. آمیخته بازاریابی خدمات بین نظرات این دو گروه تفاوت وجودهای سایر زمینه

ه سبت ببین نظرات مشتریان، مدیران و کارشناسان در خصوص کیفیت خدمات ارائه شده ن

 تفاوت وجود دارد.ها درجه هتل

ه ارائ که همبستگی معناداری بین کیفیت خدمات دهدمی سایر نتایج بدست آمده نشان .5

در خصوص ها و رضایت مشتریان وجود دارد. بعالوه، نظر مشتریان هتلها شده در هتل

 متفاوت است.ها کیفیت خدمات ارائه شده با توجه به درجه هتل

، که صنعت دهدمی نشانها تایج حاصل از تجزیه و تحلیل این دادهتجربی و نهای داده .6

فزایش ری، اهتلداری در حال تجربه افزایش رقابت، جهانی شدن، تغییر و تبدیل باالی مشت

و ها تلهجذب مشتری، و افزایش انتظارات مشتری است، بدین معنا که عملکرد های هزینه

 ن دارد.ریانشاتوانایی آنها در ارضای موثر و کارایی مشترقابت پذیری رابطه معناداری با 

 

 :پژوهش پاسخ به سوال و فرضیه -4-1

 :تحقیق سؤال -1-1-4

تواند واسطه می توریستی در منطقه نمونه گردشگری بازفت چگونه -مجموعه اقامتی  -1

زیست  محیط ارتباط و پیوند بین گردشگر و جامعه بومی بر قرار کند و معماری سازگار با

 چه نقشی در جذب گردشگر دارد؟

کوهرنگ در استان  - (چمن گلی) با شناخت دقیق منطقه نمونه گردشگری بازفت

چهارمحال و بختیاری  از بعد )کالن و خرد( و شناسایی مقاصد خاص گردشگری این استان 

خی، البته از منظر طبیعت گردی و اشراف به روح مکان منطقه نمونه گردشگری از نظر تاری

نوین به سوی گردشگری پایدار های فرهنگی و طبیعی از منظر صنعت معماری با رویکرد
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مدنظر قرار گرفت که تلفیقی از فراکتال در تناسبات طبیعت، ایجاد حس آسایش و آرامش 

و البته نیاز کاربران در استفاده از هاو استفاده از اصول شناخته شده طبیعت در ایجاد فرم

گردشگری و اقامتی، منجر به عینیت بر آمده از معماری خاک است و به  هایمجموعه

امروزی ایران های جرات در نوع خود کمترین گرته برداری و مشابهت را با دست ساخته

که عمدهی این پژوهش بر آن استوار است  ریزیدارد. در عین حال در بخش برنامه

ل بررسی و عنوان گردید تا برنامه و راهکارهای کاهش آثار منفی گردشگری به تفصی

نوین به سوی توسعه گردشگری پایدار های معماری همزمان در پیشبرد هدف رویکرد

سازگار با های حرکت کنند. در پروسه برنامه و معماری اولویت با تاثیرگذاری اقامت گاه

ده است. و چه در ( در منطقه نمونه گردشگری بازفت قرار داده شها اکوهتل) محیط زیست

چه در بحث اشتغال زایی)فروش (، بومی) بخش الهامات، چه در بحث اقامتگاههای

نگهداری و خدمات مجموعه(  -طبخ و پخت خوراک  -محصوالت و صنایع دستی بومی 

همواره بومیان منطقه نقش اساسی را ایفا خواهند کرد و تور گردانان این مجموعه ایشانند تا 

خویش را باال برده که هدف اصلی توسعه گردشگری است و هم از نظر هم سطح اقتصادی 

تواند واسطه ارتباط و می سازند. که این موردمند هفرهنگ غنی خویش مخاطبان را بهر

 پیوند بین گردشگر و جامعه بومی قرار گیرد. 

 

 :تحقیق فرضیه -2-1-4

نعت دشگری / مهمان پذیری و صتوان در زمینه تعامل بین صنعت گرمی رسدمی به نظر

بات یه اثمعماری و تاثیرات آن بر پدیده اکوتوریسم با رویکردی نوین پرداخت. که فرض

 گردید.

 

 :گیرینتیجه -4-2

و تئوریهای اندیشمندان ها از دریای اندیشهای با توجه به مطالب مطرح شده که قطره

توان اذعان نمود که بحث توسعه می ،باشدیم نظریه پردازان توسعه پایدار توسعه به خصوص
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و اقبال گسترده در عصر حاضر به بالنده ترین مناظر جهانی  پایدار که به دلیل جامعیت

چالش ها و نظریه، انسان مرکز توجه قرار گرفتهها تبدیل شد و برمبنای بسیاری از تحلیل

 و آزادی انسان را تهدید بقا .نمحوری قرن بیست و یکم خواهد بود و در این چالش نوی

متوازن تر و بخصوص بدون   گرفته است و هر آنچه حیات، ودشمی کند مردود شناختهمی

های عالوه بر اراده  ورود به عصر جدید، بدون نگاهی انسانی تر ،اتکا به اصول پایداری نه

 تحقق این آرمانها عامالنی را.دفقط در کالم که در عمل نیز میسر نخواهد بو، قاطع و آگاهانه

طلبد تا از رهگذر تالش آنها این اهداف جامعه را عمل بپوشاند. تجربه جوامع توسعه می

یافته نشانگر این است که توسعه با برداشت سنتی یعنی تکیه بر رشد و یا تنها بر تولید 

ید روی رشد صنعتی بی بند جنبه اقتصادی با تاک، تواند پایدار باشدنمی انبوه و مصرف انبوه

و بار چون رشد و توسعه هم محدودیتهایی دارد و در صورت عدم توجه به انسان و نسلهای 

تواند چالشهای اساسی روی سرنوشت آینده می رشد و توسعههای این برنامه فراروی بشری

 توسعههای مهبنابراین تعالی انسان به هر شکل ممکن اهداف غایی برنا .بشری ایجاد نماید

رسد که ایجاد یک فرهنگ جهانی و افزایش قوه فاهمه بشری بخصوص می . به نظرباشدمی

در آستانه تحودوی فکری و گذر به دنیای فراصنعتی و فرا مدرن هستند  نسلهای جدید که

عنوان و ایجاد بسترهای مناسب اجتماعی که افکار عمومی و  و توسعه فرهنگی و فکری به

، و این ایده را دهدمی جانبه بودن ابعاد توسعه سوق رهای فکری بشر امروزی را به همهباو

در اذهان بشر بشر امروز ایجاد نماید که توسعه و اجباری و ضروری است که شهروندان 

غیر های تشکیل (N.G.Oدهکده جهانی، در راس آن توسعه پایدار امری اجتناب ناپذیر )

ید خود را مهیای پذیرش آن نمایند و سازمانهای بین المللی و همه و همه دولتها، با ،دولتی

بعدی  تکهای در راستای جهان عاری از مخاطرات ناشی از جهانی شدن ابعاد ناگواربرنامه

توسعه گام بردارند. تغییر نگرش سرمایه گذاران، دولتمردان و گردشگران )دست اندرکاران 

یک بنگاه صرفا اقتصادی و یک مرکز آالینده به یک محل از  نسبت به هتل گردشگری(

حتی ، پرورش توانمندیهای زیست محیطی و میتواند به تحقق توسعه پایدار در گردشگری

سازمان  (2017) تبدیل شدن به مناطق حفاظت شده زیست محیطی که شعار امسال
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کمک نماید. با  شدبامی سال بین المللی گردشگری پایدار برای توسعه() جهانی گردشگری

طبق تحقیقات انجام پذیرفته در تجربیات هتلهای ، در مصرف سازیاعمال روشهای بهینه

انرژی میتوان با صرف ، میزان مصرف انرژی را در هتلها بطور متوسط از 40تا 50سبز 

ژی، انرهای سرسام آور تامین حاملهای کم درصد کاهش داد و با توجه به هزینههای هزینه

تمام شده در هتلها های سبزسازی هتلها میتواند به کاهش هزینه پر واضح است که رویکرد

از طرف دیگر با .را برای هتلداران به همراه داشته باشد کمک نموده و سودآوری مستقیم

، کمک بسزایی به و بازیافت زباله تولیدی زیست محیطی مانند کاهشهای اعمال برنامه

با دقت نظر در مبانی فکری پژوهش و سیر شناخت از کاربر ود. شمیکشورها  محیط زیست

تا مقصود و مقصد به این جمع بندی خواهیم رسید که در زمان کنونی نیازهای انسان با 

وجود تلقین بسیار از منظر مادی، فراتر رفته و وی نیازمند بر طرف ساختن خآلهای روحی 

این اعتقاد است که تنها رجعت به طبیعت و آرام و احساسی خود است و پژوهشگر بر 

تواند بر طرف سازندهی این موارد باشد؛ از منظری دیگر می گرفتن با مظاهر و ویژگیهای آن

برای حفظ جوامع بومی و روستایی نیازمند آنیم تا ایشان را از نظر اقتصادی در شرایط 

معماری خویش را حفظ کنیم و  نرمالی قرار دهیم تا هم فرهنگ و هم دستاوردهای غنی

این نکته تنها مختص ایران -بی رویه روستاییان به شهر جلوگیری نماییمهای هم از کوچ

ریزی این هدف یکی از مهمترین راهکارها رونق صنعت گردشگری و در برای برنامه -نیست 

مثبت و منفی  این نمونه خاص اکو توریسم و آگری توریسم است؛ تنها و تنها با شناخت آثار

. با توجه به نقشی که ما برای معماری در این سازیآن و سپس ورود به مرحله اجرایی

تئوری گردشگری در واقع ناشی از تفاوت ساختارهای اجتماعی است  پروسه قائل شده ایم.

و هر جا که از هر چیز، دو نوع متفاوت وجود داشته باشد، بی شک جذابیتی برای فهم نوع 

 –پدید خواهد آمد. امروزه گردشگری فراتر از یک صنعت، به پدیده اجتماعی  دیگر نیز

اقتصادی در سطح جهانی تبدیل شده است که برای پیشرفت و توسعه آن نیاز اساسی و 

بایستی کلیه شرایط خاص مناطق طراحی شده  ریزیداریم. این برنامه ریزیفوری به برنامه
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ان جهانی جهانگردی، از پشتوانه محکم اجرایی و ضمن مطابقت با استاندارهای سازم

 .برخوردار باشد

کیل سازمان قانون تش 8موضوع مناطق نمونه گردشگری در ایران، برای اولین بار در ماده 

 وو با انگیزه ایجاد یک فضای مناسب  1382میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال 

ایع ی، صنعه پایدار میراث فرهنگمجهز برای گردشگران به منظور فراهم کردن زمینه توس

و  دستی و گردشگری و جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی با رعایت قانون تشویق

اها و بن ترحمایت سرمایه گذاران خارجی در ایجاد تأسیسات زیربنایی به منظور معرفی به

ان انگردهجتاریخی، تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و ارائه خدمات مناسب به های محوطه

وضعیت گردشگری منطقه نمونه  (SWOT, IFASE, EFASاستراتژیک )،مطرح گردید 

ش پژوه گردشگری بازفت را جهت توسعه این صنعت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این

ید به ضعف و تهد 30و تعداد ها قوت و فرصت به عنوان مزیت 42نشان داد که، تعداد 

ازفت بها، پیش روی توسعه گردشگری منطقه نمونه گردشگری و تنگناها عنوان محدودیت

منطقه بازفت جهت های که، مزیت دهدمی . مطالب بیان شده نشانباشدمی قابل شناسایی

 . باشدمی توسعه گردشگری بیشتر از تنگناهای آن

یدار، اپشگری بیشتر کشورهای پیشرو در صنعت اکوتوریسم و گرد با توجه به اینکه بنابراین

ر رند، دخاصی از سال داهای تنها یک یا چند قابلیت برای جذب گردشگر، آن هم در فصل

 و موزهکه به عنوان قطب اکصورتی که در ایران مخصوصا استان چهار محال و بختیاری 

 که داردای گردد و از نظرموقعیت اقلیمی فوق العادهمی طبیعت گردی در ایران محسوب

های لیتباشد. تمام قابها یزبان انواع مختلفی از گردشگران به ویژه اکوتوریستتواند ممی

ستان منحصر به فرد در اهای ذکر شده در این پژوهش و اطالعاتی که درباره قابلیت

ه شد، کوهرنگ، ارائ –چهارمحال و بختیاری به ویژه در منطقه نمونه گردشگری بازفت 

و  شگریعرضه گرد) ی این خطه از ایران اسالمی که قابلیتگویای این موقعیت ویژه برا

 .باشدمی را (اکوتوریسم
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ها تلهاکو ) مناسب اقامتی سازگار با محیط زیستهای اما متاسفانه به دلیل نبود زیرساخت

ت ه صوردر راستای گردشگری پایدار، ب با صنعت گردشگری نوین جهانی نبودن (، هنگام

ر باید بیشت م در خور خود را با بازار جهانی به دست آوریم. با تاسفمشخص نتوانستیم سه

شگر گفت که مشکل ما فقط به نداشتن زیرساخت مناسب و ناتوانی در جلب و جذب گرد

ه ود، بلکه هر روز نیز شاهد تخریب منابعی هستیم کشمین داخلی و خارجی خالصه

 .ان بسیاری برای مشاهده آنها وجود داردمند عالقه

مند هبدون تردید کارهای زیادی برای ایجاد بستر مناسب جهت جلب اکوتوریست و بهر

رکت شفه یک آن باید صورت گیرد که بسیاری از آنها از عهده و وظیشدن از مواهب فراوان 

توانند سهم می مهندسی مشاور خارج است. اما کمبودی که مشاوران معماری و شهرسازی

وین زیست ن سازگار با محیطهای آن داشته باشند ایجاد اقامت گاهموثری در بر طرف کردن 

با  در خور و گردشگری پایدار رایج جهانیرهیافتی (، با استاندارهای ها اکوهتل) و مدرن

د بیعت گرطاسالمی برای جلب گردشگران  –اقلیمی و سازگار با معماری ایرانی های قابلیت

توان گام موثری در می فنی که در این زمینه وجود داردهای مندیاز توانگیری است. با بهره

  گسترش اقتصاد اکوتوریست برداشت.

 

 :پیشنهادات -4-3

 زایشکاهش روزافزون درآمدهای ملی از رهگذر فروش نفت به دلیل رشد جمعیت و اف

 ان صرفاً عنوه مصرف داخلی، رویکرد به اقتصاد روبه رشد جهانی توریسم را برای ایران نه ب

رد. کیک منبع درآمدی بلکه یک ضرورت در مسیر توسعه و پیشرفت بدل کرده و خواهد 

تل هر حوزه دویژه ی اثرگذار در آن با رهیافت توسعه پایدار بهالذا تالش در باز تعریف مؤلفه

 بسیار ضرورت دارد.ها و اقامتگاه

مند هجلب اکوهتل و بهر بدون تردید کارهای زیادی برای ایجاد بستر مناسب جهت

از عهده وظیفه یک سازمان ها شدن از مواهب فراوان آن باید صورت گیرد که بسیاری از آن

توانند سهم مؤثری در برطرف کردن آن داشته می خارج است. امّا کمبودی که دانشگاهیان
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داردهای ی مناسب با استانهاو اقامتگاهها ی ایجاد هتلهاباشند ارائه دستورالعمل

از  گیریی اقلیمی ما برای جلب گردشگر است. با بهرههااکوتوریستی و در خور قابلیت

توان گام مؤثری در گسترش اقتصاد اکو می ی فنی که در این زمینه وجود داردهاتوانمندی

 هتل و اکوتوریسم برداشت.

حلی، سا ایطبه تبع شرایط متنوع اقلیمی و اکوتوریستی ایران الزم است به تناسب شر

اطق کویری، مناطق کوهستانی، جنگلی، سواحل شمال، سواحل گرم جنوب و جزایر و من

به  ا ههای طراحی، ساخت و مدیریت هتل و اقامتگهاطبیعی، نسبت به تدوین دستور العمل

صورت منطقه ای اقدام نمود.

Leadership in Energy and Environment Design-leed ( محیط رهبری در انرژی و

یت زیست طراحی لید( و سپس بومی سازی و پیاده سازی آن در طراحی، ساخت و مدیر

 رسد.می های مناطق مختلف کشور، ضروری به نظرهتل و اقامتگاه

ابطه ین رای بعمل آمده ،بازدیدهای انجام گرفته و مطالعه متون در هابر اساس بررسی

:گرددمی ط زیست در ذیل ارائهراهکارهایی در خصوص ساختمانهای سبز و حفظ محی

 راهکارهای استفاده بهینه از انرژی الکتریکی: – 1

بقات.ی اتوماتیک و کم مصرف در اماکن کم ترددمانند راهرو طهااستفاده از چراغ -

 ی هتل.های خورشیدی برای روشن کردن محوطههااستفاده از چراغ -

 ر باال و مصرف کمتر.با طول عم (ال ای دی) یهااستفاده از المپ -

 استفاده از وسایل برقی با برچسب انرژی. -

ی هوشمند قطع برق در هنگام خروج مهیمان از هتل.هااستفاده از سیستم -

 ی مجزا.هااستفاده از کلید مجزا برای روشن کردن چراغ -

 استفاده از آباژور به جای لوستر. -

 .هاتمیز کردن مرتب چراغ -

 طبیعی. استفاده از نور -
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 استفاده بهینه از آب شرب: – 2

 استفاده از شیرهای اتوماتیک دارای چشمی. -

 .هاکاهش حجم فالش تانک -

 هتل. استفاده از پساب تصفیه خانه فاضالب در آبیاری فضای سبز و فضاهای عمومی -

 مدیریت مصرف آب در الندری. -

 استفاده از ماشین ظرفشویی با حجم کامل. -

 کند.می ریع شیرهایی که آب از آنها چکهتعمیر س -

 استفاده از سردوش و سرشیرآالت از نوع صرفه جویی کننده آب. -

 عدم استفاده از وان جهت استحمام و استفاده از دوش. -

 ی فسیلی با کاهش اتالف انرژی:هااستفاده بهینه از سوخت – 3

 ی هتل.هادر اطاقی کنترل هوشمند سرما و گرما های از سیستمگیربهره -

ر زگیر دجهت کاهش اتالف انرژی یا استفاده از نوارهای درها دو جداره کردن پنجره -

 .هاپنجره

 .در تولید حرارت و آب گرمی ی پاک مانند انرژی خورشیدهااستفاده از انرژی -

 ی آب گرم جهت کاهش اتالف انرژی.هاترمیم روکش عایق لوله -

 ی مرکزی تولید سرماو گرما.اهاستفاده از سیستم -

 ی هتل.هاایجاد خطوط انتقال آب گرم و سرد در کف اطاق -

 عایق کاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان. -

 عایق کاری حرارتی کانالهای هوا. -

 تعمیر و نگهداری روتین تاسیسات و تجهیزات هتل.، سرویس -

 .های سلفونی بر روی پنجرههانصب سایه بان یا پوشش -

 عدم نصب پوشش بر روی رادیاتورها. -

 .های ضخیم جهت کاهش اتالف حرارتی در اطاقهااستفاده از پرده -

 استفاده از درهای اتوماتیک. -
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 استفاده بهینه از منابع غذایی: –4

نل با ی پرساستفاده از مازاد موادغذایی در تهیه غذاهای دیگر یا حتی در تهیه غذاها -

 م.نظارت بهداشتی الز

ینه ی کوچکتری از مواد غذایی مانند نان در مدیریت هزهاگاهی اوقات تهیه برش -

 تاثیر زیادی دارد.ها رستوران

:هااستفاده بهینه از شوینده – 5

 چون رقیق سازی و غیرههایی با روشها مصرف کمتر شوینده -

 استفاده از دستگاههای اتوماتیک در شستشوی ظروف -

ه ی کوچک کهاو بسته بندیها ی بزرگ و اجتناب از گالنهاد شوینده در گالنخرید موا -

.دهدمی میزان مصرف مواد خام را افزایش داده و تولید زباله را افزایش

 استفاده بهینه از کاغذ و پالستیک: – 6

 ی رایج.های اتوماسیون اداری و مالی بجای کاغذ بازیهاازی سیستماندهرا -

 ت.بازیاف -

الت ی تولید مواد شوینده و شیمیایی تمایل دارند ظروف خالی محصوهابرخی شرکت -

 الهید زبخود را از هتل دریافت کنند و این امر موجب مصرف کمتر پالستیک و کاهش تول

 گردد.می

 استفاده بهینه از تجهیزات و ابزار کار. – 7

ند ی مانهداری اصولی از تجهیزاتی دوره ای و نگهااستفاده بهینه ازتجهیزات و سرویس

 تجهیزات الندری و

گردد.می آشپزخانه و.... موجب افزایش عمر تجهیزات

 استفاده بهینه از مواد مصرفی عمومی: – 8

تهیه اقالم مصرفی به اندازه الزم و بر اساس تعداد مهمانان مانند استفاده از دستمال کاغذی 

گرمی و  30ی هاگرمی بجای صابون 15ی هاونی یک تخته یا صابهابرگی در اطاق 50

 .غیره
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 استفاده بهینه از نیروی انسانی: – 9

 ی اتوماسیون و نرم افزارهای مدیریتی.هااستفاده از سیستم -

 ی به یک نفر به شرط سنجش توانایی فرد.هاسپردن چند مسئولیت -

د ت پرسنل ماننی حفظ سالمهای استعالجی از طریق اجرای برنامههاکاهش مرخصی -

 معاینات دوره ای و استفاده از وسایل حفاظت فردی.

 پیشنهادی:های مصالح و فناوری -10

 .هااستفاده از بتن سبز )همکریت( در ساخت اکوهتل -

های هاستفاده از دیوارهای سنگی و حفاظهای گاییون، پیشنهادی عالی برای مجموع -

 .باشدمی زیستی

ای فتوولتائیک برهای با استفاده از سیستم پانل (هوشمند) دیخورشیهای احداث جاده -

نرژی در هوشمند که قادر به استفاده مستقیم اهای به عنوان خیابان خورشیدیهای جاده

رقی که با با تواند اساسا برق کل یک کشور رمی باشند، معرفی شوند. این ایدهمی این شبکه

  نماید. از این روش تولید شده تامین

خه ، مسیرهای دوچرها، پیاده روها، خیابانها، پارکینگهابزرگراه تواندمی سیستم فوق

توان مورد می بازی نصب شده نیزهای سواری طبیعت گران و گردشگران و حتی زمین

 استفاده قرار داد. 

ز مرک بکارگیری سیستم هوشمند جمع آوری، جداسازی و انتقال پسماندهای جامد به -

 استخراج، جداسازی و فیلترکردن باقی مانده آنها.

 بکارگیری تصویه و آب شیرین کن.  -

یک، بادی، استفاده از صفحات فوتوولتائهای خورشیدی و توربینهای بکارگیری پانل -

 حرارتی جهت تامین انرژی برق مورد نیاز. های پلیمرهای فوتوولتائیک، باتری

های تمز سیساسازی استفاده یت انرژی راهکاری برای تنظیم و بهینهنگهداری انرژی یا مدیر -

 انرژی است. 
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توان برای ها، می، از گرمای اتالفی بازیافتی از این سیستم(CHPتولید همزمان گرما و برق ) -

ان همزم مصارف گرمایشی، سرمایشی و بسیاری از فرایندهای صنعتی استفاده کرد. تولید

ار انتش د عالوه بر افزایش بازده و کاهش مصرف سوخت، باعث کاهشتوانبرق و گرما، می

در فرایند  ، از انرژی گرمایی تولیدی به عنوان منبع انرژیCHPگازهای آالینده شود. در 

ول ی در طود. مصرف کنندگانی که به مقدار انرژی گرمایی زیادشمیتولید قدرت استفاده 

اکو ، هاشوییها، دفاتر بزرگ، خشکها، ساختمانانروز نیاز دارند )صنایع تولیدی، بیمارست

 برند.بهره ب CHPهای خود به نحوی مطلوب از توانند برای کاهش هزینهو...( میها هتل

آید. ست میزیست توده یا بیومس یک منبع تجدید پذیر انرژی است که از مواد زیستی به د -

اشند مده بو از تکثیر سلولی پدید آ هایی که منشاء زیستی داشته باشندطورکلی زبالهبه

 وند.شمیبیومس نامیده 

محصوالت و ضایعات -2و ضایعات جنگلی ها جنگل-1از منابع بیومسی: هایی مثال

     های شهرى و صنعتىفاضالب-4فضوالت دامی -3کشاورزی، باغداری و صنایع غذایی 

 توان نام برد.می های شهری راهضایعات جامد زبال-6ها، پسماندها آلی صنعتی فاضالب-5

ها و رویکردهای نوین معماری است که در یا معماری پایدار یکی از گرایشمعماری سبز: 

های اخیر مورد توجه عده زیادی از طراحان و معماران معاصر جهان قرار گرفته است. سال

اری و هماهنگی با در پی سازگ باشدمی این معماری که برخاسته از مفاهیم توسعه پایدار

محیط زیست یکی از نیازهای اساسی بشر در جهان کنونی است.هدف از ایجاد 

جلوگیری از اتالف انرژی مصرف شده جهت ، های سبز بهبود یافتن آب و هواساختمان

سرمایش و گرمایش و جلوگیری از اثرات منفی ساخت و ساز بر محیط زیست است. قبل از 

این  .ز خلق شود مانند هر چیز دیگر به یک خالق احتیاج داردهر چیز که یک ساختمان سب

 موضوع یعنی ایجاد ساختمان سبز به سالمت فردی که در آن و در محیط اطراف آن زندگی

کند کمک خواهد کرد و از او پشتیبانی خواهد کرد و از او پشتیبانی خواهد کرد و باعث می

موضوع نیازمند کاربرد با دقت استراژیهای و سودمندی آنان خواهد شد.این  مندیرضایت

تصدیق شده در معماری است استفاده از طبیعت بادوام و منبع مواد با کفایت و تکیه بر 
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گرمایی و نیروی برق و روشنایی روزانه و دوباره استفاده کردن از های خورشید برای استفاده

کند. البته می تراژیها را تولیدساختمانی ظریف این اس سازیضایعات یک اتحاد و یکپارچه

باید توجه داشت که تبدیل فرهنگ بشر به یک پایه و تغییر ساختار اساسی روح و سرشت 

 انسان بستگی دارد.

 محیط زیست پوشش گیاهی.  -

 .. .سبز. وهای پشت بام -
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